JÄSÄRI 1/2022

SFC Raahentienoo Ry:n Jäsenlehti

HALLITUS 2022
 Mervi Laaksolinna, puheenjohtaja p. 041 544 1774
 Jukka Mikkilä, varapuheenjohtaja, jäte- ja kaasuvastaava ja rakennustoimintavastaava p. 040 6390 965
 Helena Kohtalo-Törmänen, rahastonhoitaja p.040 5564 113
 Tomi Alatalo, rakennustoimintavastaava p. 0400 493 611
 Satu Kokko, jäsenrekisteri p. 040 8291 780
 Marko Karjalainen, Helena Kohtalo-Törmänen, tarvikevastaava p.040 5043 902
 Monika Siermala, kioskitarvikevastaava p.040 5959 154
 Henrika Lohvansuu, sihteeri - hallituksen ulkopuolinen p.040 5574 296
TURVALLISUUSVASTAAVA
 Mika Kokko p.0400 776 764
KOTISIVUT, TIEDOTUS
 Henrika Lohvansuu p.040 5574 296

Avajaisissa 28.5.2022 Deffa- ja
ensiapukoulutus.
Tervetuloa!

Avoimet ovet -tapahtuma
Multarannassa talkoo-viikonloppuna
13. – 15.5.2022.
Ei aluemaksuja!
Tervetuloa!

Lättytreffit 29. – 31.7.2022
Tanssilavalla viihdyttää ÄSSÄT
Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Raahentienoo ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Lauantai 30.4.2022 klo 13.00
SFC Raahentienoo Ry, Multaranta, Takkatupa
Käsiteltävät asiat:
- Sääntöjen määräämät asiat
- Jäsenten esille haluamat asiat on toimitettava hallitukselle
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouksen alkua.
Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkastus klo 12.30.
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Puheenjohtajan palsta
Täällä jälleen vanha tuttu kirjoittelee tätä palstaa. Kiitos siitä kuuluu teille, kun annoitte
luottamuksenne jälleen puheenjohtajan tehtävään. Pyrin tekemään parhaani tässä
tärkeässä tehtävässä.
Alkuvuosi on sujunut hyvin, olemme miettineet kuluvaa ja tulevia vuosia ja niihin liittyviä
asioita. Päällimmäisenä tällä hetkellä on ollut jätevesijärjestelmän uusiminen. Alueemme on
pohjavesialueella, joten harmaavesiä ei voi enää laskea imeytyskenttään. Vestellin
pienpuhdistamo saapuu kevään aikana alueelle ja työ aloitetaan syksymmällä, kunhan
saadaan ensin kesäkausi pakettiin. Puhdistamon asennus vaatii kaivuutöitä alueella, joten
myllätään maat vasta kesäkauden jälkeen. Samalla on suunnitelmissa lisätä uimalammen
taakse valaistusta sekä ruopata uimalampi. Kaivuutöiden yhteydessä on tarkoitus myös
vetää nettiyhteys Ketunpesälle. Jätevesijärjestelmän uusiminen on iso ja kallis investointi
yhdistyksellemme, kustannusarvio hankkeella on noin 50 000€. Olemme kuitenkin laittaneet
erilaisia avustushakemuksia ja toivotaan niistä vihreää valoa.
Jotain on jo alkuvuoteen ehditty tehdä. Pesuhuoneen vesivaraajaan on laitettu myös
sähkövastus, joten pienemmällä porukalla saunoessa ei tarvitse välttämättä lämmittää vesiä
puilla. Sähkömies on käynyt myös uusimassa huoltorakennuksen ryhmäkeskuksen, jotta se
saatiin tämän päivän vaatimusten mukaiseksi sekä laitettua valmiuksia jätevesipumppaamoa
varten. Alueelle on hankittu myös uusi polkuvene, jolla päästään kelien lämmettyä lammelle
ajelemaan.
SF-Caravan liitto täyttää 60 vuotta 2024 ja juhlavuoden suunnittelu on jo aloitettu. Minut
kutsuttiin myös suunnittelutyöryhmään, joten jos teillä on ajatuksia siitä, miten juhlavuosi
tulisi näkyä jäsenille, yhdistyksille ja kaikille karavaanareille, niin otan teidän ehdotuksia
mielelläni vastaan. Vuonna 2025 saamme vuorostaan viettää oman yhdistyksemme 50vuotista taivalta, suunnitellaan niitä juhlia sitten vähän myöhemmin.
Tätä kirjoittaessani on kiirastorstai. Istun vaunussa ja vilkuilen välillä auringon laskua. Alueen
tiet ovat vielä hieman loskaisia ja märkiä, mutta kevät on tulossa hyvää vauhtia. On ihana
taas odottaa yhteisiä juttutuokiota kanssanne, mukavia tapahtumia, saunaseuraa ja iloisia
ihmisiä. Tervetuloa alueelle! Ja muistattehan hyödyntää myös meidän avoimet ovet 13.15.5.2022, jolloin voitte tulla tutustumaan alueeseemme. Avoimien ovien viikonloppuna ei
peritä aluemaksuja.
Keväisin terveisin,
Mervi Laaksolinna
120772-0
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VIRTAA AVANNOSTA!

”Saunan piipusta nousee savu! Kohta päästään! Nyt kuulutetaan
saunaan. Ihanaa! Nyt mennään! Tätä on odotettu koko viikko.”
Lähiaikoina avantouinti on noussut kovaan suosioon. Kaupungeissa ei pukutiloihin
pystytä antamaan kaikille halukkaille edes avaimia ja Facebook-ryhmissä kysellään missä
pääsisi harrastamaan tätä koukuttavaa talvilajia. Meillä pääsee!
Kaikki kausipaikkalaiset ja alueella majoittujat pääsevät talvella saunomaan ja avantoon
vaikka joka päivä. Sisäpuusauna lämpenee joka päivä alueella oleville ja telttasaunan
lämmityksestä voi kysellä erikseen. Tapahtumissa se kuitenkin lämpenee lähes aina.
Alueen avanto pidetään auki uppopumpun avulla koko talven.
Multarannassa on aktiivinen talviuimareiden porukka.
Uskaliaimmat käyvät jo aamusella herättyään
pulahtamassa vilvoittaviin vesiin. Useammat kuitenkin
nauttivat
avannon
viilentävästä
vaikutuksesta
saunomisen yhteydessä.
Uimarit hehkuttavat avannon terveysvaikutuksilla.
Kylmä vesi saa veren kiertämään ja niska-hartiajumit ja
muut rempat jäävät avantoon.
Termobiologian dosentti Pirkko Huttunen kertoo
kirjassaan Hyinen Hurmio, että avantouinti alentaa
verenpainetta ja stressiä. Lisäksi se antaa paremman
suojan virusinfektioita vastaan, koska kylmäkaraisu
voimistaa elimistön puolustusjärjestelmää ja parantaa
siten vastustuskykyä. Tässä vain muutamia hyviä puolia.
Tätä kannattaa kokeilla!
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Rantalentiksen riemua!
Multarannassa Beach Volley on kesän suosituin aktiviteetti. Uimalammen takaa eli
tutummin ”Ibizalta” löytyy täysikokoinen kenttä ja myös lasten oma kenttä.
Laji houkuttelee niin nuoret, kuin varttuneimmatkin pelaamaan ja nauttimaan yhdessä
vapaa-ajasta yleensä iltasella ennen saunoja. Peleihin voi osallistua kaikenikäiset ja
kaiken tasoiset pelaajat. Kaikki ovat tervetulleita mukaan ja lajia pitempään harrastaneet
pelaajat opastavat lajin saloihin tarvittaessa.
Kesällä järjestetään myös turnauksia, jotka saattavat kestää koko päivän (tai joskus jopa
koko viikonlopun). Kannustus on tärkeä osa peliä ja kentän laidalla onkin usein
joukoittain katsojia, jotka kannattava joukkueita asiaankuuluvasti menevän musiikin
tahdissa.

Kentänlaidalta kaikuva Daruden
Sandstorm on varma merkki siitä,
että kohta pelataan!
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- - - - - - - - - - - - - - - - - Ota talteen!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ota talteen!- - - - - - - - - - - - - -

Hinnasto ja tapahtumat 2022
Vuorokausimaksu
Vuorokausimaksu ei jäsen sis. valosähkön
Talvivuorokausi sis. valosähkön
Talvivuorokausi ei jäsen sis.valosähkön
Kesäkausipaikka ( 1.5 – 30.9 ) sis. 2 isäntävuorokautta
Talvikausipaikka ( 1.10 – 30.4 )
Vuosipaikka ( 1.5 – 30.4 ) sis. 2 isäntävuorokautta
Puolikausipaikka kesä ( alkaen 1.5.-15.7. tai 16.7.-30.9.)
Kuukausipaikka
Päiväkävijä max. 6 tuntia
Säilytyspaikka
Omille jäsenille säilytys ilmainen

20,00 €
25,00 €
25,00 €
30,00 €
240,00 € + sähkö
190,00 € + sähkö
380,00 € + sähkö
190,00 € + sähkö
130,00 € + sähkö
5,00 € / hlö
1,00 € / vrk

Lämmityssähkö Ilman mittaria
Lämmityssähkö mittarilla
Ilmastointilaite
Autonlämmitys
Pyykinpesu
Kuivausrumpu
Kaasupullon vaihto
Perhesauna (voi varata ennen yleisiä vuoroja)

10,00 € / vrk
0,30 € / kWh
5,00 € / vrk
5,00 € / vrk
2,00 € / kone
3,00 € / kone
30,00 € / kpl
20,00 € / 50 min.

(Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin).

Vappu
Talkoot ja avoimet ovet
Kesäkauden avajaiset , Timo Tapaninen ja lemppari
Juhannus, to Pieni Suuri Bändi, pe Onnenkenkä
Lättytreffit, Ässät
Kesäkauden päättäjäiset ja venetsialaiset, Duo Maro
Talkoot
Kalansavustus
Halloween
Pikkujoulut
Uusivuosi

29.4.-1.5.2022
13.-15.5.2022
27.-29.5.2022
23.-26.6.2022
29.-31.7.2022
26.-28.8.2022
16.-18.9.2022
14.-16.10.2022
4.-6.11.2022
25.-27.11.2022
31.12.2022-3.1.2023

(Pidätämme oikeuden tapahtumien muutoksiin).
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Pysähtyneet vankkurit
Olavi Jaatinen

Pääsiäisenä
talkoiltiin

Pääsiäisenä saimme nauttia upeasta auringonpaisteesta. Viikolla lumen sulamisen on
voinut melkein kuulla ja hangen pinta on pudonnut silmissä.
Tiedossa oli puiden tekoa, joka jatkuisi vielä talkooviikonloppuna toukokuun
puolessavälissä. Innokkaimmat aloittelivat puusavottaa jo viikolla, mutta hommaan
saatiin kunnolla vauhtia klapikoneen saapumisen jälkeen.
Jo kaukaa kuului talkoolaisten iloinen puheensorina ja huulenheitto naisten ja miesten
välillä siitä, miten homma pitäisi hoitaa oikeaoppisesti. Tämä kirvoitti naurut jos
toisetkin.
Yhteinen touhu keskeytyi välillä, kun porukka pääsi nauttimaan kuumia makkaroita kera
talkoojuomien. Upea sää antoi tänä vuonna mahdollisuuden nauttia talkooeväät Ibizan
puolen grillauspaikalla ulkosalla. Iltasella sauna (ja uskalikoilla avanto) pehmitti
kipeytyneet lihakset. Unen tuloa tuskin tarvitsi kenenkään odotella kovin kauaa.
Isolla porukalla saatiin suuri osa puita jo pienittyä kuivumaan. Talkooviikonloppu ja
avoimet ovet 13. – 15.5.2022 ovat seuraava tapahtuma ja homma jatkuukin silloin uusin
voimin.

Miten kehittäisit jäsäriä?
Mitä haluaisit nähdä jäsärissä seuraavalla kerralla?
Jotta saamme kasattua myös seuraavan Jäsärin, Tarvitsemme teidän apua.
Löytyisikö jäseniltä juttuja, kuvia tai muuta sisältöä!
Voit olla yhteydessä asiasta suoraan tiedotukseen. (Yhteystiedot sivulla 2).

