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Illan päälle tanssit. 
Viihdyttäjänä 

Timo Tapaninen ja Lempparit. 

Sitovat ilmoittautumiset Satu 
Kokko puh. 040-8291780 viestillä 

tai sähköpostiin Satu. 
Kokko31@gmail.com . 
Viimeistään 11.11.18. 

Ruokamaksu 25 €/hlö  
paikanpäällä käteisellä. 

Huhua on kuultu, että myös  
JOULUPUKKI saapuu paikalle. 
Joka lahjan tuo, hän lahjan 

saa🎁. (Max 5e/lahja).

Lämpimästi tervetuloa!
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PUHEENJOHTAJAN POSTI
Näin syksyn hämärässä ajatukset palaavat viime kesään. Olihan se ihan ihmeellinen, niin kuuma ja kelit kuin
jossakin etelän mailla. Meidän harrastuksemme nimissä ihan superkesä. Ihmisiä liikkui todella paljon ja
toisaalta taas paikallaan oltiin hyvä tovi, kun kauniita päiviä ei raskinut tuhlata siirtymiin. Kotimaan matkailu
näytti taas parhaat puolensa.

Kesän alkupuolella hankimme uuden kassajärjestelmän. Nyt kirjautumiset hoituvat sähköisesti ja pysyvät
tallessa sekä noudattavat uutta GDPR -asetusta. Alkuun monia hirvitti, että miten sen käytön oppii, mutta
rohkeasti on porukka lähtenyt opettelemaan ja monta kassataituria jo alueen jäsenistä löytyy.
Ensimmäistä kertaa palkkasimme alueelle kesätyöntekijän. Vesa oli kyllä korvaamaton apu monessa eri
tilanteessa ja hän sopeutui hyvin joukkoomme. Välillä raivaussaha lauloi, ruohonleikkuri hyrskytti ja joskus
Vesa löytyi lammesta korsien leikkuusta. Alue pysyi siistinä ja isäntien kiireet helpottuivat, kun vieraitakin
oli tavallista enemmän. Jospa me saamme Vesasta myös yhden uuden jäsenen harrastuksemme piiriin,
kipinä taisi puraista.

Kesän treffit sujuivat hienosti, vieraita piisasi sekä uusia orkestereja vieraili alueellamme meitä
viihdyttämässä ja tunnelma oli hyvä. Lättytreffien suosio jatkui myös tänä vuonna, alueella oli mukavasti
vaunu- ja autokuntia. Uusimme myös lasten käytössä olleen trampoliinin sekä hankimme huonoon kuntoon
päässeen minigolf -radan tilalle jalkapallomaalit. SUP-laudat olivat jälleen kovalla käytöllä ja yksi
suosituimmista ajanvietteistämme.

Syyskokouksen pidimme kesäkauden päättäjäisten jälkeisenä talkooviikonloppuna. Saimme vieraaksi SF
Caravan liittohallituksesta Pirjo Kuisman. Pirjon vastuulla on jäsenasiat, hän ilmaisikin halukkuutensa
vierailla eri alueiden kokouksissa ja viedä saatuja viestejä eteenpäin. Kutsuimme Pirjon puheenjohtajaksi
syyskokouksemme. Kokous sujui hyvin ja positiivisilla ajatuksilla lähdemme kohti tulevaa.

Nyt syksyllä jatkuvat vielä alueen parannustyöt. Huoltorakennuksen laajennusta varten ensimmäisenä
valmistelutyönä uusitaan jätevesisäiliö. Toivottavasti keväällä pääsemme aloittamaan itse laajennusta, jossa
tavoitteena on saada lisää WC- ja suihkutiloja alueelle. Lisäksi syksyllä vielä kunnostamme
suosikkipaikkamme uimalammen. Ruoppaustyöt aloitetaan pikimmiten ja pohjaan laitetaan suodatinkangas
ja hiekkaa, jotta kasvillisuus ei puske niin pian läpi. Uintimukavuus paranee huomattavasti.

Alueemme suosio näkyy myös uusien kausipaikkalaisten määrässä. On ihana nähdä, että alueemme
toiminta houkuttelee jäämään alueellemme pitemmäksikin aikaa. Ollaan saatu nuoria lapsiperheitä, jo
varttuneempia kokeneita karavaanareita sekä kaikkea siltä väliltä. Tämä onkin meidän rikkaus. Talvikaudelle
onkin tulossa taas mukavasti perinteisiä talvitapahtumia, niistä löytyy lisätietoja nettisivuiltamme
www.multaranta.fi. Toivotan kaikille ihanaa syksyn ja tulevan talven aikaa!

Mervi 120 772-0     



Ihana naistenviikonloppu
Elokuun puolivälissä vietettiin Multarannan historian ensimmäistä, mutta tuskin 
viimeistä naistenviikonloppua. 

Jo perjantaina aloitettiin naisten saunavuorolla kaunistautuminen erilaisilla
kasvonaamioilla, saunalla ei tututkaan toisiaan tuntenut, kun kasvot olivat vihreitä,
kultaisia tai mustia. Saunan jälkeen takkatuvalla oli K18 ”tupperware”-esittelijä ja
naisten nauru raikasi miesten mukaan toiseen päähän aluetta. Oli jos jonkilaista
hilavitkutinta ja onnenpyörä oli lentää liitoksistaan, kun sitä niin ahkerasti
pyöräyteltiin. Lopulta vatsa kipeänä nauramisesta miehetkin pyydettiin paikalle ja
kyllä riitti heilläkin ihmeteltävää. Ilta jatkui karaoken merkeissä pikkutunneille.

Lauantaipäivä alkoi suolasaunalla telttasaunassa, sitä seurasivat muut hemmottelut
sekä tuote-esittelyt. Naisille oli tarjolla monenlaista ihanuutta. Oli mahdollisuus saada
hierontaa, käsi- ja jalkahoitoja sekä ripsien ja kulmien kestovärjäystä. Paikalla oli
myös tuote-esittelijöitä; saimme shoppailla kosmetiikkaa, laukkuja ja kauniita
käsitöitä.
Päivän kruunasi miesten naisille valmistama päivällinen, joka toteutettiin
nyyttikestiperiaatteella.

Mielenkiinnolla jäämme odottamaan, poikiiko tämä naisten oma viikonloppu
Multarantaan jatkossa myös miestenviikonlopun?

Melli



Karavaanihistoriani: Ensimmäinen vaunu oli Solifer, sitten on ollut kolme Hobbyä. 
Asuntoautollakin on matkusteltu aikoinaan. 
Multarantaan saavuin työkaverin houkuttelemana. 

Perheeseeni kuuluu: Mikan kanssa meillä viisi J:tä on. Jesicca, Jesse, Julia, Jimi ja 
Jonathan. Nyt rikastuttu myös 6:lla  lapsenlapsella.

Mieluisin tv-sarja: Tällä hetekellä Takaisin kotiin.  Okalinnut aikoinaan.  
Kaikki remppa ja sisustusohjelmat.

Mieluisin karavaanialue, miksi: No uskaltaakohan sanoa. Monta on hyvää kesäisin aluetta  
tavattu.  Ehkä kuitenkin ykkönen on oma alue, siellä viihtyy 
kyllä. On rauhallinen. 

Horoskooppimerkkini on: Skorpiooni.

Lempi juoma: Whichy ja Kahvi.  

Asioita joista pidän: Iloisista ja kauniista asioista. Positiivisista ihmisistä. Vapaa-
ajasta vaunulla. 

Asioita joista en pidä: Valehtelusta. Roskista. Käärmeistä. 

Lemmikkieläimeni: Kissa Vili. 

Harrastukset: Lukeminen, leipominen ja lapsenlapset
Kesällä vaunuilu ympäri Suomen maan.

Terveisiä: Elä kaikessa rauhassa tätä päivää. Heitä pois kaikki turhat 
murheet. Nauti elämästä ja siitä mitä ympärilläsi tapahtuu. 

Karavaanari-Kaveri (Multarannan hallitus esittäytyy)

Nimi: Satu Päivi A Kokko
Vastuualueeni: Jäsenkirjuri. Hallituksen jäsen.

Lempinimi: Ei ole. 

Numero: 108199

Asun paikassa: Tyrnävä

Silmienväri: Vihreät

Hiustenväri: Ruskeat



Tapahtui kuluneena vuonna 2018

Alueellamme vietettiin kaikkiaan 17 eri aiheista viikonloppua tänä vuonna. Toki muutama tapahtuma on
vielä edessä. Kuitenkin muutamat tapahtumat täytynee nostaa vähän ylemmäs muita.

Ensimmäistä kertaa järjestetty lumiveistos kilpailu innostutti monta vanhempaakin veistelemään ja
todella hienoja luomuksia syntyikin.
Perheeseen saapui uusi tulokas Hobby 545 kmf ja siitähän se rupes sikiään, sillä alueelle saapui kaksi
muutakin uudehkoa perheenjäsentä.

Seuraavaksi hurahtivat saslikit, pääsiäiset, vaput/ talkoot, kesänavajaiset ja juhannus.
Vihdoin koitti KESÄLOMAT ja eiku vaunu liikkeelle kohti tuntematonta. Kaksin suuntasimma nokan kohti
Kaustisten kansanmusiikkijuhlia ja siellähän kannattaa pysähtyä pelkästään musiikkijuhlien takia, joka oli
järjestyksessään jo 50 kerta ja onhan sieltä lähtöisin kansansoittaja Konsta Jylhä.

SFC Mosalassa vietetyn yön jälkeen suuntasimme Seinäjoelle ja Tangomarkkinoille. Urheiluopiston
takapihalle parkkeerasimma vaunun ja sijaitihan on aivan kivenheitonpäässä Seinäjoki areenasta, jossa
koimme todella unohtumattoman illan.
Torstai 12.7.2018 saapui seuraava yllätys perheeseen, sillä nuorin veljeni kruunattiin Tangokuninkaaksi! Voi
sitä riemun ja kyynelten määrää, nytkin kirjoittaessani meinaa väkisin tulla tunteet pintaan. Varmaan moni
katsoi Alfa TV:stä lähetyksen finaalista, jossa kuusi miestä lauloi oman valitseman biisin ja heistä pääsi
jatkoon vain neljä. Kolme nimeä oli ilmoitettu, kaks minun veikkaamaa laulajaa oli enää jälellä ja arvatkaa
miltä tuntu ku se piinaavan pitkä tilipitappi tilipappi-linkutus ei meinannu loppua? Sit se taas repes, Jarno
jatkoon!
Tango Maria oli sit seuraavaksi vuorossa ja Jarno lauloi sen sievän koskettavasti, et useampi minun lisäksi ei
voinut olla pyyhkimättä kyyneliään.
Superfinaaliin menee seuraavat kaksi laulajaa! Ensimmisenä menee Petri Kiiski ja toisena menee ja taas
tilipitappi-linkutus vielä pitempään (tai ainaski tuntu siltä) Jarnooooo!
Tuossa vaiheessa jostakin kumman syystä paparatsit oli jo meijän eessä kuvaamassa ja TAAS heitettiin
kärrynpyörää ja itkettiin.

Superfinaalissa molemmat lauloivat saman kappaleen, joka oli tämän vuoden Tangosävellyskilpailun
voittokappale nimeltään Rakkaudesta riutunut. Säv; Tuomas Lehto, San; Kyösti Mäkimattila.
Petrin aloitus oli todella epäpuhdas, mutta paransi loppua kohden. Jarnon laulu oli alusta loppuun asti
täysin virheetöntä eikä edes tuomarit löytäneet moitittavaa. Siinä vaiheessa oltiin jo aika varmoja
voittajasta. Paparatzit järjestäyty lavan ja meijän eteen, kun Kai Kunnas ja Susanna Heikki tulivat
ilmoittamaan voittajan ja vuoden 2018 Tangokuningas on EIIIIII! Taaaaas se tilipitappi tilipitappi-linkutus.
VOITTAJA ON JARNO KOKKO!



Mika

Taas mentiin joka suuntaan kyyneleet silmissä. Loppuilta mentiinki niin sumusilmissä ja hämäränrajamailla,
et siitä ei oo kertomista. Kuitenkin edellä mainitut kappaleet tulevat Jarnon ensimmäiselle levylle ja
muutamia muita, joita en saa julkaista tässä yhteydessä. Kuningas on suvussa, mut elämä ja matka jatkuu!

Hyvillämielin veimme keskisen pojalle rahaa, jotta pärjäis. Onnelaan vaunu parkkiin ja jo portilla tuli
Laaksolinnat, Junnonahot ja vielä Laurilatkin, niin multaranta oli hyvin edustettuna.
Pöytyä ja Satun kaverin luo, josta seuraavaksi Tukholman risteilylle ja seuraavaksi SFC Tilkunpelto.
paikka oli aika syrjässä mutta kiva.

Keuruu seuraavana ja matkalla hokasin et polttoaine todella vähissä, aivan kaamee jännä kakka et
päästäänköhän perille. Tästäki sais hermoja raastavan kertomuksen, mut selvittiin Keuruulle asti ja
tankkauksen jälkeen huomasimme et jännitys oli aivan turhaa, sillä ainetta oli vielä 3litraa jälellä. Ei ollu itku
taaskaan kaukana.

FC Nyyssänniemi oli ylihinnoiteltu, mut ihan mukavalla paikalla.
Pieni siirtymä Hotelli Keuruunselälle ja parkkipaikka yöpyminen 15e yö. Hotelliin pääs saunaan ja uimaan
muutamalla ekellä. Illalla tapasimme uudet Tangokuninkaalliset Jarnon ja Saana Sassalin ja hetihän meistä
tuli kaverit. No arki koittaa joskus ja eiku kotia kohti.

Käväsimmä peseen pyykkiä ja seuraavana päivänä Multikseen isäntävuoroo pitämään. Siitähän seurasi
kahenviikon sairasloma.

Tarinahan tarvii onnelliselle lomalle onnellisen lopun.
Porotreffit käytiin edustamassa Multarantaa useamman
vaunukunnan voimin ja parasta oli kun petangin
loppuottelussa päihitimme rakkaan naapuriyhdistyksen
Lohenpyrstön!
No näistähän se oli meidän mahtava kesä tehty.

PS: Olettehan muistaneet tarkistaa varoittimien patterit!
Tämän myötä toivotan rauhallista ja turvattua loppuvuotta.

Jäsärin toimitus kiittää kaikkia lehden tekoon osallistuneita.

Toivoisimme, että jatkossakin saisimme teiltä juttuja julkaistavaksi niin nettisivustolle Multarantalaisilta
kuultua-osioon, kuin lehteä vartenkin. Kuvat ovat myös tervetulleita nettisivuston galleriaa varten.

Jatkossa Jäsäri ilmestyy aikaisempaan tapaan kaksi kertaa vuodessa. Keväällä tulee nettilehti, johon voi
alkaa jo kirjoittelemaan juttuja. Lehden sivumäärää ei ole määritelty, joten sinne mahtuu tarinaa!
Syksyllä ilmestyy taas painettu lehti, johon saamme hallituksen kokoonpanon, tapahtumat ja hinnaston
seuraavaa vuotta varten.

Ei muuta kuin kaikki kirjoittelemaan ja valokuvaamaan!
Juttuja ja kuvia voi lähettää toimitukselle osoitteeseen henrika.lohvansuu@gmail.com. 



Hyvin suunniteltu on lähes valmis! Näillä eväillä lähdettiin rakentamaan uutta telttasaunaa. Todella
paljon käytetty vanha pienempi teltta sai väistyä uuden isomman tieltä!

Rakentaminen aloitettiin pohjatöillä. Reippaat talkoolaiset kaivoivat teltalle sopivan kokoisen pohjan ja
hakivat paikalle soraa kuorman jos toisenkin. Tämän jälkeen päästiin tekemään lattia telttaa varten. Siitä
tulikin niin hieno, että olisi voinut pistää iltapäivätanssit pystyyn. Talkoolaiset uurastivat pohjan kimpussa
ensimmäisenä rakennusviikonloppuna.

Seuraavana viikonloppuna haettiin puuttuva puumateriaali ja taitavat nikkarit rakentelivat teltan
lopulliseen muotoonsa. Kaikesta näkyy, että homma on tehty ajatuksen kanssa. Taisivat kiireisimmäit
kokeille löylyjäkin vanhan saunateltan mini kiukaalla.
Muonitus toimi myös ja saatiinkin erinomaiset ruoat talkoolaisille kumpanakin viikonloppuna.

Kunnolla päästiin saunomaan, kun isompi kiuas asennettiin telttaan. Todettiin porukalla, että nyt on
onnistuttu todella hyvin, niin on miellyttävät leppoisat löylyt, joissa jaksaa istua pidemmänkin aikaa.
Tässä saunassa tullaan talvenmittaan viettämään paljon aikaa. Avantoonkin kun pääsee melkeinpä
suoraan teltasta! Suuri kiitos näppärille nikkareille ja myös maistuvasta talkooeväästä muonamestareille!

135954-1



Naistoimikunta on järjestänyt iloksemme tekemistä lapsille ja nuorille, sekä tehnyt omaa
vapaa-aikaansa säästämättä ihania käsitöitä arpajaisiin ja myös myyntiin. Tuotteita voi ostaa
toimistolla sijaitsevasta myymälästä. Tässä hyvä vinkki joulupukinkonttiin. Paras pakettihan on aina ne
ihanan lämpöiset villasukat!

Aktiiviset naistoimikunnanjäsenet ideoivat uusia tuotteita porukalla ja kertovat, että tekeminen
yhdessä on antoisa ja samalla oppii myös itse uusia kädentaitoja. On kiva vaihtaa niksejä
samanhenkisten kanssa. Ja todella monen alan taitajia löytyykin niin omasta porukasta, kuin käymässä
olevista karavaanareista.

Lapsille ja nuorille kohokohta oli varmasti lättäreiden keppari-askartelu. Naiset olivat tehneet useita
kymmeniä aihioita, joista jokainen sai valita mieleisensä. He saivat itse koristella kepparit. Tosi hienoja
niistä tulikin.

Naistomikunta haluaa kiittää kaikkia tuotteiden ostajia ja materiaalin lahjoittajia ja toivottaa kaikille
antoisaa ja työntäyteistä käsityö syksyä!

Leiritoimikunta kiittää ahkeria jäseniään talkootyöstä  kesän aikana,  jotta on saatu Treffit 

onnistuneesti pidettyä.  Toivomme  jatkossakin runsasta osallistumista treffien suunnitteluun ja 
toteutukseen.  Uusia ideoita otamme mielellämme vastaan.  Uudet karavaanarit rohkeasti mukaan 
vaan toimintaan.

Mennyt kesä Multarannassa oli sään puolesta mahtava. Uimalampi oli kovalla käytöllä ja kalalampi 
keräsi myös innokkaita kalastajia. Turisteja vieraili mukavasti. Paljon hyvää palautetta alue sai 
kävijöiltään. 

Telttasauna keräsi paljon kehuja.  Naisjaoston hyllyt notkuu ihania töitä ja niitäkin ahkerasti kesän 
aikana myytiin.  Lämmin kiitos naisväelle ihanista töistä.

Keppihevosaskartelu on yksi mieleenpainuvimmista hetkistä lasten keskuudessa, kepparikisat kruunasi 
viikonlopun.  Niin isot kuin pienet askartelivat hepat ja mahtava rivi heppoja komeilikin takkatuvan 
seinällä. 

Tanssilattia oli aina treffeillä hyvin käytössä. bändit sai kehuja ja kiitosta.  Makkaran myynti kruunasi 
monen vieraan tauot/illan. Kiitos myös makkaranpaistomestareille. 

Näillä sanoin on hyvä  jatkaa matkaa kohti seuraavaa kesää.  Ensin vietämme alueella monta mukavaa 
hetkeä talvella ulkoillen ja touhuten kaikkea mukavaa. 

Tavataanhan myös talvellakin Multarannassa. Satu 



Saalista tulee… jos tulee

Lasten ajanviettopaikka

Erilaista hikoilua

Kesäisin viihteellä

Tässäkin tasapainoillaan kesäisin

Alueen ympäristössä kiertävä

Vapaasti käytettävissä

Tanssipaikan läheltä löytyvä

Pulahda virkistäytymään

Tasapainoilua vesillä

Kiitos muistamisesta
Merkkipäivänämme

Kaarina Sarviranta
Riitta Ahopelto
Satu Kokko

Sari Laitinen
Sinikka Luukinen

Jari Mattila
Kalle Karjalainen

Olevi Jaatinen



11.-13.1. 2019 Tuppiturnaus
8.-10.2.2019 Pakkastapahtuma
1.-3.3.2019 Laskiainen
22.-24.3.2019 Saslikki
18.-22.4.2019 Pääsiäinen
17.-19.5.2019 Talkoot
7.-9.6.2019 Avoimet ovet
24.-26.5.2019 Kesäkauden avajaiset
20.-23.6.2019 Juhannus
26.-28.7.2019 YT-Lättytreffit
13.-15.9.2019 Kesäkauden päättäjäiset
20.-22.9. 2019 Talkoot
1.-3.11.2019 Halloween
15.-17.11. 2019 Pikkujoulut
31.12.-1.1.2020 Uusi vuosi

Tapahtumat 2019

Hinnasto 2019
Vuorokausimaksu 18,00 €
Vuorokausimaksu ei jäsen ( sis. valosähkön ) 23,00 €
Telttapaikka 10,00 €

Talvivuorokausi sis. sähkön 22,00 €
Talvivuorokausi ei jäsen sis.sähkön 27,00 €
Kesäkausipaikka ( 1.5 – 30.9 ) 220,00 € + sähkö
Talvikausipaikka ( 1.10 – 30.4 ) 170,00 € + sähkö
Vuosipaikka ( 1.5 – 30.4 ). 360,00 € + sähkö
Puolikausipaikka kesä ( alkaen 15.7 ) 150,00 € + sähkö
Kuukausipaikka 130,00 € + sähkö
Päiväkävijä 5,00 €
Säilytyspaikka 1,00 € / vrk
Omille jäsenille säilytys ilmainen
Lämmityssähkö Ilman mittaria kesä 1,00 €/vrk
Lämmityssähkö Ilman mittaria talvi 3,00 €/vrk
Lämmityssähkö Ilman mittaria ei jäsen kesä 2,00 €/vrk
Lämmityssähkö Ilman mittaria ei jäsen talvi 4,00 €/vrk
Lämmityssähkö mittarilla 0,25 € / kWh
Kausipaikkalaisten sähkö 0,25 € / kWh
Autonlämmitys 4,00 € / vrk
Pyykinpesu 2,00 € / kone
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