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PUHEENJOHTAJAN   PAKINA 

Tervehdys kaikille ! 
           Toinen vuosi puheenjohtajana on jo pitkällä. Kevätkokouskin 

on pidetty ja yksimielisiä päätöksiä tehtiin. Muunmuassa 
uudet säännöt, sekä korttipäätteen hankinta.Viimmevuoden investoinneista on saatu tehtyä 
lämminvesijärjestelmä, pientä viimestelyä vaille valmis. Kioski-toimisto rakennus olisi 

    tarkoitus saada valmiiksi avajaisiin mennessä. Tälle vuodelle ei ole isompia investointeja. 
    Kalalampeen hommataan kaloja, sekä alueen ympäristöä siistitään.Että talkoita piisaa pitkin 
    vuotta. Myös jäsenille pyritään kehittämään jonkinlaisia etuja alueella, katsotaan miten 
    johtokunta suhtautuu näihin asijoihin. Ja sitten vähän muihin asijoihin. Tässä talven aikaan 
    olen käynyt parissa liiton tilaisuudessa, ja siellä huomasin miten vähän sitä tietää näistä 
    asijoista. Siispä kaivataan lisää tietoa ja sitä saa näiltä kursseilta niissä käymällä. 
    Olette varmaan kuulleet siitä, että haluttas kuulua liittoon ilman yhdistyksiä. Haluttas edut 
    mutta ei kuuluttas yhdistyksiin, ei haluta talkoilla loman aikana. EIHÄN jäsenyys siihen 
    VELVOITA vaan se on VAPAAEHTOISTA!! 
    Tai siellä on niitä eläkeläisiä tai juoppoja. Molempia kyllä löytyy, jälkimmäisiäkin ikäväkyllä. 
    Eläkeläisiltä kuullaan  paljon juttuja elämästä, kun vaan viitsii kuunnella, varsinkin saunassa. 
    Ja eläkeläiset on niitä aktiivisimpia talkoolaisia jotka pitävät monta aluetta pystyssä. 
    Näistä jutuista saa selvää tulemalla itse käymään alueella, eikä usko KUULOPUHEISIIN ! 
    Meillä ei ketään pakoteta ” töihin ” saa valita ihan itse tuleeko joukkoon vai ei. 
    Suhde alkoholiin on toisilla ongelma meilläkin, valitettavasti. Toiset osaa pitää kohtuuden 
    siinäkin. Vielä tässä täytyy KIITTÄÄ kaikkia jotka ovat osallistuneet talkoisiin ja tapahtumien 
    järjestelyihin, sekä johtokunnalle myös. Sekä unohtamatta turisteja. KIITOKSET  !! 

           Terv.  Markku 

PYSÄHTYNEET   VANKKURIT 

       Alkuvuodesta  poismenneitä karavaanareita muistellen .
       Seppo Vilmunen ja Veikko Mottisenkangas kuuluivat aikoinaan Multarannan 
       johtokuntaan ja olivat muutenkin alueen aktiivista voimaa . Veikko toimi ennen 
       myös  yhdistyksen rahastonhoitajana . Seppo taas muistetaan monesta hauskasta 
       ohjelmanumerosta kuten Uunosta , Saimaannorpasta sekä valehtelioidenklupin 
       kaikkitietävästä jäsen K:sta ( karavaanari ) joista kuvat . 
       Seppo oli myös ” Leidit Lavalla ” ohjelman alkuunpanija .

  Kiitokset , elätte muistoissamme ! 
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SYKSYN  TAPAHTUMIA  MULTARANNASSA 

Kalansavustus viikonloppua vietimme 
22.-24.10 aika suotuisissa olosuhteissa . 
Kalamestarimme Eero Rajaniemi oli
saanut kelpo saaliin siikoja , joita Eero ja 
Kari meille savustivat lauantai aamupäi- 
västä , kyllä siinä purua meni ja aikaakin 
jonkin verran vierähti , mutta miehet tun- 
tien he eivät siitä olleet huolissaan . 
Kyllä siinä porinakaveria riitti vai olisiko 
olleet kalan tuskissa ! Kyllähän sitten 
kalaa saatiin kun kaikki oli savustettu , 
vaan maistuipas savukala hyvälle , suolauskin oli taas onnistunut hyvin . Kyllä täytyy 
sanoa että se on rikkaus että meissä karavaanareissakin löytyy monen alan taitajia . 

 HALLOWEEN kauhua
pelättiin sitten 5.-7.11.    

     Vaan eipäs karavaanareista
       voi kovin kauhistuttavia 
       saada kun kaikkien kavereita
     ovat, taikka sitten en ole

       kovinkaan heikkohermosta 
        tyyppiä mutta yritys hyvä

            kymmenen ! 

        Vaan mitäs mieltä ollaan
onko nämä miehet kaameita ? 

        Merirosvokohan lie mutta
      näyttää laulaminen taittuvan.

       Entäs sitten tämä toinen kapu. 
       Ilmehän sen paljastaa kaiken.
        Mukavaa on , eikä kauhusta
       tietoakaan , niinhän sen olla- 
       pitää vaikka kuinka Hallo-
        weeniä vietetään .
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YHDISTYKSEN PIKKUJOULU 

Pikkujoulut pidettiin viime vuoden marraskuussa Pattijoen Metsästysseuran majalla. 
Muutama oli saapunut paikalle yöpymään matkailuajoneuvolla mutta suurin osa tulikin 
sitten Multarannasta josta oli järjestetty kuljetus majalle . Väkeä oli ilmottautunut kovasti 
vähän jännittikin mitenkäs kaikki mahdumme ruokailemaan mutta kyllä sopu tilaa antaa . 
Vaan voipas olla että seuraavat pikkujoulut järjestämme jossakin muualla ihan tilan  
puutteen vuoksi ja onhan se mukava saada vähän vaihteluakin paikkaa vaihtamalla . 
Vaan eipä tunnelma kärsinyt pienistä tiloista päinvastoin tunnelma oli korkealla. 
Perjantaina nautiskelimme riisipuurosta ja sopasta . Joululauluja lauloimme Trio Vainion 
säestyksellä . 

Lauantai aamu alkoikin sitten virkistävällä saunomisella niin majalla kuin Multiksellakin . 
Sittenhän se saunomisen  jälkeen  olikin jo kova nälkä ja kyllähän se Lea Konun laittama 
Jouluateria  maistuikin hyvälle . Kyllä siinä oli ” kystääkyllä ” monenlaista kalaa , salaatteja
sekä tietenkin kinkkua ja laatikoita . Ruokailun jälkeen olikin vähän aikaa huilailla , ken vaan 
malttoi , sitten ohjelmassa oli lantinheitto jonka jälkeen aloittelimme virallisen ohjelma- 
osuuden. Yhdistyksemme täytti 35 vuotta viime vuonna. Yhdistys ei pitänyt juhlia mutta 
palkitsi pikkujouluissa ansoistaan viirillä seuraavat henkilöt  Kaarina ja Matti Sarviranta , 
Kyllikki Marjakangas ja Pekka Piispanen , Anja Kokko ja Esko Karppinen , Anneli Kittilä ja 
Eero Rajaniemi, Sirkka ja Markku Luukinen, Minna ja Vesa Ahonen, Merja ja Jukka Mikkilä, 
Sari Huhtala sekä Mervi ja Esa Kallela . Alhaalla kuva palkituista . 
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          Virallisen osuuden 
     jälkeen saapuikin Joulupukki . 

               Lapset ainakin olivat olleet kilttejä 
     siitä todisteena nämä kuvat. 

                Vaan mites aikuisten laita oli , siitä 
                ei ole nyt laittaa todisteita voin vaan
                vakuuttaa että kyllä pukki kaikille 

    paketit jakoi. Oli siinä pukilla iso 
                urakka Petterin kanssa saada lahjat 

      perille kun oli matkanvarrelle 
      sattunut  monenlaista keliä. 
    Vaan loppu hyvin , pukki sai lahja- 

                säkkinsä tyhjiksi ja pääsi jatkamaan 
                matkaansa . Kiitettiin lahjoista ja 

    toivotettiin pukille hyvää kotimatkaa. 
Ja sovittiin että ensi vuosikin ollaan 

                kiltteinä, paketin toivossa tietenkin 
Sitten lavan valloittivat suomessakin           
mainetta saaneet  Tyyne ja Martta duuvo.     
Meinasi vaan näyttää siltä että keikka 
jää tekemättä kun epäiltiin että Tyyneen 
olisi iskeny ramppikuume mutta kuumista 
aalloista olikin kysymys . Oli siinä Tyynen 
naamaa täytynyt ehostaa normaalia enem- 
män. No sieltähän se Tyynekin lavalle 
saatiin ja siinä ne muorit sitten lääkitsi 
ja apuva antoivat kyseiseen ongelmaan. 
Esiintymis kuntoon muorit saatiin. 
Muorit esittivät laulun Kuumakymppinen sen on kuulemma se Reetu joskus kopsannu 
Kolmikymppis lauluksi, oli Tyyne ja Martta luvan antaneet pientä palvelua vastaan.  
 Reetu oli luvannut esiintymis koulutusta vaan ei ollut  koulutus ihan perille mennyt . 
No eipä siinä mitään keikka tuli hoidettua, vaikkakin muorit ihmettelemään mitenkäs se 
Pentin orkesteri ei ollutkaan ” lämppäri päntinä ” vaan kuulemma olis pääesiintyjä illan 
tansseissa, no eipä auttanu kuin hyväksyä asia ja poistua lavalta. Marttana oli Mervi Kallela 
Tyynenä Merja Mikkilä . Tyynen ja Martan jälkeen olikin arpajaisten vuoro.
Sen jälkeen  tuolit ja pöydät joutivat nurkkaan ja lava valmiiksi illan tansseja varten . 
Tanssin tahdeista vastasi orkesteri  Trio Vainio elikkä Pentti ja Matias Nordström ja Birgit 
Vainio. Karavaanarit ne ovat kovaa tanssikansaa ei siinä paljoo istumaan kerkiä kun 
taas mennään . Sunnuintaina sitten siivoiltiin paikat ja sitten koitti kotia lähdön hetki. 
Mukavat oli taasen pikkujoulut, saas nähdä mitä kivaa sitten ensi pikkujouluissa. 
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         UUDEN-VUODEN VASTAANOTTO 

Uutta-Vuotta otetiin vastaan Multarannassa talvisissa olosuhteissa pakkasta piisas ja lunta- 
kin oli maahan saatu melko kinokset. Illanmittaan sitten kokoonnuttiin porukalla 
takkatuvalle karaoketa laulamaan. Maltettiin sitä sen verran laulamista keskeyttää 
että ilotulitteet saatiin taivaalle ammuttua. Siinä sitä katseltiin raketteja ja muisteltiin 
kuluvaa vuotta ja toivoteltiin parempaa tulevaa vuotta. 

  VUODEN MULTARANTALAINEN PALKITTIIN 

   Siinä ohjelman lomassa palkittiin myös Vuoden Multarantalaiset  2010. 
   Kunniakirjan luovutti Vesa Ahonen ja sen vastaanottivat  Sirkka ja Markku Luukinen. 
   He ovatkin puuhastelleet aluella kovasti kesäisin ja myös talvisin . Lisää aktiivista 
   porukkaa aina kaivataan , varsinkin lapsiperheet olisi kiva saada innolla mukaan 
   joukkoon , toki kaikki ovat tervetulleita ! 
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                       KAAMOS KAADETTIIN LUOSTOLLA    28.-30.1

Niin saatiin kaamos väistymään ja Pohjois-Suomen YT-alueiden karaokeloppukilpailut
pidettyä,sekä voittajat selville.Onneksi itse ei tarvinnut olla tuomaristossa sillä kilpailu oli 
äärimmäisen tasainen ja tuomaristolla haasteellinen tehtävä valita hyvistä laulajista voittajat. 
Tuomaristo oli kuitenkin ammattitaitoista ja osasi laittaa kilpailijat paremmuus järjestykseen.
Tulokset puhukoon puolestaan.No niinhän siinä kävi ettei meidän suosikit voittaneet mutt
mitäs sitte, kilpailutapahtumasta jäi kuitenkin myönteinen käsitys, ainakin minulle, tästä on
hyvä jatkaa!                                         Terveisin Markku

Sarja alle 10v. voittaja Iita Leinonen (toinen vasemmalta)
Sarja 10-15v  voittaja Minna Hautakangas (keskellä) 
Taina kuvassa oikealla                                                                                Naisissa voitti Riitta Arpi
                                                                                                      Miehissä Tapani Skants
                                                                   HEIPPARALLAA !

Minulta kysyttiin, että kirjoittaisinko jutun Luoston reissusta ja siellä olleesta karaokekilpailusta.
No eihän sitä nyt tälläisestä haasteesta voinut kieltäytyä ja tässä sitä ollaan,tietokoneen ääressä ja tee-
kuppi nokan alla.Pakko myöntää,että on yllättävän vaikeaa muodostaa tekstiä siitä reissusta se täytyy itse 
nähdä ja kokea.Kaikki ne kauniit maisemat mitä matkanvarrella oli sai minutkin iloiseksi.Tottakait siis
kaikki puut oli yltäpäältä lumen peitossa,poroja oli tien poskessa syömässä ja ennen kaikkea sää suosi meitä 
ihanalla auringolla,joka paistoi koko matkan.Päämäärään saavuimme ehjin nahoin kiitos kuskille.
Sitten jos vaikka itse pääasiaan eli niihin kilpailuihin jotka pidettiin Lauantai-iltana.Lasten/nuorten
kilpailuun osallistui yhteensä viisi tyttöä eikä yhtään ainutta poikaa.Lasten sarjassa oli kaksi tyttöä ja
nuorten sarjassa kolme tyttöä ja minä olin yksi heistä.Lapset lauloivat omassa kastissaan todella hyvin,
kun taas meillä nuorten sarjassa oli aika kova taso.Tuomaritkin saivat varmasti hieroa aivonystyröitä,
kun tuomarit vihdoin palasivat lavalle,niin siinä sitä sitten jännitettiin ja istuttiin sormet ristissä ja
mietittiin mitenköhän on mahtanut käydä.No hyvinhän siinä loppujenlopuksi kävi,ainakin omasta mielestä
vaikka olinkin kolmas.Soitimme asiasta vanhemmilleni Multarantaan,äiti kertoi muille tulokset ja siellä
oltiin tyytyväisiä sijoitukseeni.Eli voisi näin yhteenvetona sanoa että oli todella kiva ja erillainen viikon-
loppu kun osasi kuvitella.Ensi kesänä ryhdytään mahdollisesti uudestaan leikkiin mukaan ja toivotaan
että pojatkin keräisivät rohkeutta ja osallistusivat karsintoihin,niin pienet kuin vähän isommatkin.
Kuten kaksi sananlaskua kuuluu ” SE KEN LEIKKIIN RYHTYY,SE LEIKIN KESTÄKÖÖN ” ja
” SE EI PELAA JOKA PELKÄÄ ” näinhän se menee.
Oikein aurinkoista,lämmintä ja mukavaa kevättä ja sen jälkeen kesää kaikille karavaanareille !!!!!
                                                                                                                                                      Taina
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                                         MULTARANNAN TUPPIKISA

15.1 kello 10.00 alkoi Multarannassa kolmas vuotuinen tuppiturnaus.
Pelaajia oli kuusi paria, joten kolme pöytää oli käytössä. Viimevuoden voittajapari ei päässyt  
puolustamaan voittoaan, valitettavasti sairaus tapauksen vuoksi. Jotenka oli uusi voittajapari
tulossa. Pelit oli toisaalta tasaisia, toisin muutama tuppikin tuli, myöskin minulle parini kanssa.
Kolme parasta saatiin kuitenkin ennen saunaa selville. Kolmansiksi tulivat Eskot, Korpela ja
Rääpysjärvi. Toisiksi Pauli Mustakangas ja Hannu Ilomäki. Voiton nappasi viimmevuoden
kakkospari Vieno Korpela ja Kyllikki Marjakangas. Onnea voittajille, ens vuonna uudestaan !
                                                                                                                          t. Markku    

                                                                                                                           Siinähän se kärkikolmikko
                                                                                                                           komeilee.Keskellä tietenkin
                                                                                                         voittajat, vasemmalla kakkoset
                                                                                                         oikealla kolmoset.
                                                                                                          Kyllä naisten kelpaa, näyttää
                                                                                                          miehetkin kalpenevan heidän
                                                                                                          rinnalla. ONNEA VIELÄ !

                                                  KARAVAANARIT   TOSI-TV    

  Televisiotuotantoyhtiö Blue Media oy on käynnistämässä uuden tosi tv    
  formaattisarjan nimeltään karavaanarit.Sarjassa seurataan Suomalaisten
  asuntoauto- ja vaunuharrastajien elämää ja lomailua ympäri Suomen.
  Jaksoissa seurataan usean eri vaunukunnan elämänmenoa,karavaanareiden
  kokoontumisia,illanviettoa ja elämäntapaa.Karavaanareita esitetään
  MTV 3 kanavalla arki-illoissa koko perheen primetime-paikalla, loppukesästä/kesällä  2011.
  Niinpä innolla mukaan seuraamaan meitä koskevaa ja kiinnostavaa sarjaa.
  Eipäs sitä tiedä vaikka sattuisi itse vilahtamaan kuvassakin, MUKAVIA KATSELUHETKIÄ !
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                                        LASKIAIS  TAPAHTUMA

Laskiais viikonloppua vietimme 4.-6.3 ohjelmassa oli perinteinen gurlingkisa. Siinä Multarannan
unigeoillekin tuli aikainen herätys kun kuulutus kaikui, että takkatuvalla olisi laskiaispulla      
kahvit. Huoltotiimi oli hyvissä ajoin kunnostanut gurlinkentänkin loisto kuntoon. Kilpailu
päästiin aloittamaan klo.12.00. Parit oli arvottu etukäteen ja siihen oli tyytyminen.
Siinä sitä useampi kierros meni ennenkuin finalistit oli selvillä. Voittaja pari saatiin selville
kolmen tunnin kisailun jälkeen. Voittoon ylsivät Mervi Kallela ja Jorma Honkamaa, hopealle
Ella Kallela ja Eero Rajaniemi, pronssille Sirkka Luukinen ja Hannu Ilomäki. Lapset oli arvottu
myös aikuisten kanssa kisailemaan, mutta päätettiin järjestää lapsille myös omatkin kisat.
Siinä tyyliä ja yritystä ei puuttunut ja saatiin mitallistien järjestys selville. Lasten kisan voitti 
Eetu Kallela toinen Ella Kallela ja kolmas Taina Luukinen neljänneksi sijottui Joona Laitinen.
Kisailun puitteissa oli aurinkokin kerennyt laskea sen mitä sitä nyt näkyikään, aurinko ei tällä
kertaa hellinyt meitä läsnäolollaan.  Kisailun jälkeen sauna olikin ” poikaa ”.

          Voittaja kolmikko pokaaleineen                                           Eetu Kallelan tyylinäyte

              JUHANNUS MULTARANNASSA                  Etsi kaksi samanlaista !!

                 24.-26.6

          Treffimaksu  sis.

• valosähkön

• perinteisen juhannusjuuston

• mukavaa ohjelmaa

• orkesteritanssit Pelikaanien

             tahdittamana
  

                          Tervetuloa !
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                                                                                                               VILKAS VIIKONLOPPU
                                                                                                                    MULTARANNASSA   
 
                                                                                                   Yhdistyksemme vietti saslikviikonloppua
                                                                                      25.-27.3 ja piti myös sääntömääräisen
                                                                                      kevätkokouksen samana viikonloppuna.
                                                                                      Kevät oli jo pikkuhiljaa herätellyt karavaa-
                                                                                      nareita talvihorroksesta, sen verran paljon
                                                                                      vaunuissa oli elämää.  Lauantaiaamu alko
                                                                                                    mukavassa auringon paisteessa. Naiset olivat
                                                                                                    kovasti jo työn touhussa salaatteja tekien.
                                                                                                    Miehet olivat myös valmistelleet kunnon
                                                                                                    hiillokset saslik lihoja varten joita naiset
                                                                                                    vartaille sitten laitteli ja miehet ne paisteli.
                                                                                                    Kun kaikki lihat oli paistettu, aloitimme
                                                                                                    ruokailun yhdessä Rantakodassa. Siellä juttu
                                                                                                    lensi ja ruoka maittoi  ja vähän siinä jo kesän-
                                                                                                    kin touhuja suunniteltiin. Kokousta aloitte-
                                                                                                    limme 14.30 jäsenkorttien tarkastuksilla
                                                                                                    kahvikupposten kera. Kokous oli suurilta osin
                                                                                                    tilikokous. Esityslistalla oli asiana uusien
                                                                                                    sääntöjen hyväksyminen, mikäli sitä mieltä
                                                                                                    oltiin. Sääntöihin oli voinut etukäteen tutustua
                                                                                                    Multarannassa tai nettisivuilla. 
                                                                                                    Uusissa säännöissä valittu puheenjohtaja
                                                                                                    on virassa kaksi kautta, entisen yhden kauden
                                                                                                    sijaan. Kokousväki hyväksyi uudet säännöt.
                                                                                                    Päätettiin myös hankkia korttipääte alue-
                                                                                                    maksujen helpottamiseksi, jolla haluamme
                                                                                                    parantaa asiakaspalvelua tarjoamalla mahdol-
                                                                                                    lisuuden maksaa pankkikortilla alueellamme.
                                                                                                    Kokous olikin nopeaa ohi kiitos siitä yksi-
                                                                                                    mielisen kokousväen. Toimintamme jatkuu 
                                                                                                    edelleen vilkkaana läpi vuoden erinlaisten
                                                                                                    teemaviikonloppuen ja treffien voimin.

                                                                                                                            YT-LÄTTYTREFFIT

                                                                                                                       Multarannassa 22.-24.7
                                                                                                                Treffimaksu sis.

                                                                                                                - Valosähkön

                                                                                       -Orkesteri tanssit

                                                                                       -Hernekeiton ja lätyt

                                                                                       -Kilpailuja lapsille ja aikuisille

                                    

                                                                                                        Tervetuloa !
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               JOHTOKUNTA                                          TREFFITOIMIKUNTA  

     Puheenjohtaja                                                          Pauli ja Rauni Mustakangas
     Markku Luukinen    0405961183                                Heikki ja Aili Sippala
     Varapj. Ja sihteeri                                                    Eero Rajaniemi ja Anneli Kittilä
     Ahti Mustakangas    0400588124                                Esko Rääpysjärvi ja Irma Tiirola
     Rahastonhoitaja                                                       Jorma ja Marja-Leena Kumpulainen
     Aija Jaatinen            0407436247                                  Marko ja Elisa Kuokkanen
     Vesa Ahonen            0440719620
     Kaarina Sarviranta   0500680054                                  Nuorisotoimikunnan vetäjä
     Heikki Sippala         0400498617                                  Mervi Kallela
     Mervi Kallela           0443073173                                  Siivoustoimikunnan vetäjä
                                                                                                       Sirkka Mikkilä
     Tiedotustoimikunta                                                  Ateriatoimikunnan vetäjä
     Mervi Kallela                                                             Ritva Hautala
     Markku Luukinen 
     Kari Ihlberg                        Tarvike vastaava  Markku Luukinen       Myynnissä Multarannan
                                                                                                                              toimistolla

     Naistoimikunta                                                                                            - Liput          
     Kaarina Sarviranta                                                                                        - Lipputangot
     Sirkka Mikkilä                                                                                              - Pidikkeet
     Ritva Hautala                                                                                                - Numerot, alustat
                                                                                                                           - Tarroja
                                                                                                                           - Pinssejä
                                                                                                                           - Wc-aineet 
                                                                                                                           - Kaasu

                                                              

           
   GURLING TYYLIÄ !
       

    MARTAN JA TYYNEN TYYLINÄYTTEET !!                                                                                               11



 MULTARANNAN YHTEYSTIEDOT

    PUH.08- 2239450      www.multaranta.fi
     044924875            multaranta@gmail.com 

       Alueella isäntä päivystys 30.5 - 25.9
     ( muuna aikana toimii omatoimialueena )

�������������������                             
                                       MULTARANNAN TULEVIA TAPAHTUMIA  

                                        27.-29.5        Kesäkauden avajaiset
                                        24.-26.6        Juhannus
                                        22.-24.7        YT-Lättytreffit
                                        16.-18.9        Kesäkauden päättäjäiset

                                      

                                                  YT 8 TRE99IT   2011        

  
           10.-12.6      Kesäkauden avajaiset      Rantasarka       ( Oulun Seutu )
           17.-19.6      Järvi- ja Pohjoissuomen YT- treffit    Ruununhelmi
           18.6            30 v. Synttärit     Mellajärvi                         ( Länsipohja ) 

                 15.-17.7       YT-Treffit / avajaiset  Raahe                      ( Lohenpyrstö ) 
           22.-24.7      Lättytreffit    Multaranta                           (  Raahentienoo ) 
           5.-7.8           Elotreffit    Hopeaperä                                ( Peräpohjola ) 
           26.-28.8      Valojuhlat    Ryynäsenniemi                         ( Napapiiri ) 
           2.-4.9           Porotreffit    Mellajärvi                               ( Länsi-Pohja )
           9.-11.9         Ruskatreffit  Ylläs                                      ( Ounas-Lappi )

                       
           

                                                             MULTARANNAN   HINNASTO   

               Vuorokausi maksu  15 €  (sis valosähkön)   Ei jäsen 30 € / vrk 
               Vuosipaikka  270 € + sähkö                Kesäkausipaikka  190 € + sähkö
               Talvikausipaikka  100 € + sähkö        Säilytyspaikka  1€ / vrk.
               Kausipaikkalaisille sähkö  0,20 € kWh
               Vuorokausi käviöiden sähkö
               Lämmityssähkö  2 € + 0,20 € kWh   Ilman mittaria  7 € / vrk.
               Kesäkausi- ja vuosipaikasta  100 €  alennus oltuaan 5 vrk. isäntänä 
                   

Alueella isäntäpäivystys 1.6.-25.9.


