


                                    Puheenjohtajan mietteitä                                
  

                                      Tervehdys. Se kesä on sitte eletty tältä vuodelta. Ja kaikenlaista on tapahtunut, 

                                       olemmehan järjestäneet jo kuudet treffit ja vielä on kaamoksen kaatajaiset  

                                       jäljellä.Sitten sauna-ja keittiöremontti ja viimeisenä uimalammen ruoppaus. 

                                       Niin ja etuterassin ”lattian” valu. Joten nyt on aika vähän hengähtää. 

                                       Tulevasta sen verran että suunnitelmissa olisi uudistaa alueen sähköistystä. 

                                       Tämä ajoittuu syyskuulle 2014. Tarkoitus olis saada niin valmiiksi kuin mahdollista,

koska 2015 vietetään yhdistyksen 40v juhlia. Liiton juhlavuosihan on 2014 pääsee miehen ikään, 

täyttää 50v ja juhlia saa vaikka koko kesän. Muuten yhdistyksellä menee suht hyvin,

omilla ollaan pärjätty rahallisesti. Syyskokouskin pidettiin ja uutta porukkaa saatiin remmiin mukaan. 

Myöskin nuoria mikä on hyvä asia. Tulevista, uhat kuuluu kuvaan joten niistä  ei sen kummempaa 

”ressiä” kannata ottaa. Mujerretaan sitä mukaan kun tullee eteen.Eiköhän tämä riitä tältä erää.

Siispä KIITOS KAIKILLE että ootte jaksaneet olla mukana.

TERVETULOA Multarantaan viihtymään.                                                   Terv. Markku 

      KAAMOKSENKAATAJAISET   järj.SFC-Raahentienoo Ry

            Rokuan Kylpylässä 24.-26.1.2014

        Sis.           Hinta 122€/hlö.2vrk.
        - majoitus 2-hegen tai 4-hengen huoneissa

− 2 x aamiainen / hlö.

− 2 x ateria noutopöydästä / hlö.

− Kylpylänkäyttö klo. 10.00-20.00 välisenä aikana

− kuntosalin käyttö

− yhden hengen huonelisä 30€ / vrk.

  Ilmottautumiset 20.12 mennessä Mervi Kallelalle

                    puh.0443073173

  Kuljetus Raahe-Rokua-Raahe tarjoaa SFC- Raahentienoo Ry



                                              Ponistelua Multiksella

Tämä kesä oli erillainen kuin edelliset kesämme Multarannassa.Vietin siellä 21.5-27.6 välisen ajan ponin 

kanssa.Hyvinhän siellä aika mulla kului ja tekemistä oli joka päivälle.

Aamut alkoi aina klo 7.00 ponin ruokkimisella ja sukimisella. Siis  ponihan on  Shetlanninponi synt. 3.5-08

kutsumanimeltään KIRPPU oikea nimi Kotirannan Jippu.Säkäkorkeutta kirpulle on kertynyt komeat 92 cm.

Poni on oikein kiltti ja hyvätapainen niin aikuisille kuin lapsillekin.Itte oon oikein ihmetellykin että orista on 

saatu koulutettua niinkin tottelevainen ja nöyrä.Vaikka on silläkin huonot päivät jos jotain muutoksia tulee 

päivän ohjelmaan.Niinpä aluksi annoin sen olla muutaman päivän rauhassa ja tutustua uusiin paikkoihin.

Joka päiväisen liikunnan se sai hyvillä metsäpoluilla 

joita tuntui riittävän ajella.Apilaakin riitti syödäkseen

ja hyvin näytti maittavankin ja osasipa se valita

maukkaimman suupalasen kun oli vara mistä valita

eikä kukaan ollut samoilla apajilla.Joka päivä oli 

joku joka kävi tarhalla puhuttelemassa sitä.

Kyyditettäviä riitti ja lapset olivat innoissaan.

Eipä ollutkaan kuin maanantait jolloin en valjastanut

sitä,ajattelin että pitäähän se ponillekin sellainen

lepopäivä antaa.

Muutamat hetket olivat oikein mieleen painuvia.

Esim.Olavi Jaatisen kyyditys syntymäpäiväkahveille 

sekä Juhannuksena, jolloin lapsia oli ruuhkaksi asti

poniajelulle tulossa.

Itsellänikin oli kolmen viikon aikana omia lapsenlapsia

( Kirsi,Suvi ja Helmi ) kaverina ja nehän osasi nauttia

niin ponin hoidosta kuin uimisestakin.Vieläkin puhuvat

Multiksesta vaikka on jo talvi lähestymässä.

Varmaan monelle lapselle oli elämys nähdä ihka elävä

ns. mini heppa.Kertoipa yksi Oululainen karavaanari

tarkoituksella tulleen toistamiseen Multikselle kun

lapset olivat ekaa kertaa elämässä nähneet ponin

ja ihastuneen siihen.Itsellä olisi tarkoitus tulla ensi

heinäkuussa sinne takaisin Kirpun kanssa ja toi-

vottavasti se onnistuu.Siis voi olla että tavataan

ponistelun merkeissä ensi vuonna!

                Syysterveisin Ari ja Sisko Alatalo

                                                                                                 

                                                                                                   Olavi vietti kesällä 85 v. syntymäpäiviä.

                                                                                                   Tässä Olavia ollaan kyyditsemässä kahvitus

                                                                                                   paikalle 8.6.

                                                                                                       

                                                                                      Kiitokset muistamisesta

                                                                      OLAVI



                                       Multarannan kesän tapahtumista

Ennen kuin alue oli  valmis  kesän tapahtumille  täytyi  paikat  tietenkin laittaa hyvään kuntoon ja siihenhän 

kuuluu  monenlaista  kunnostusta  ja  siivousta.Kesän  treffeistä  oli  sitten  ensimmäisenä  vuorossa  tietenkin 

Kesänavaus  jota  vietimme  24.-26.5.Toukokuu  oli  poikeuksellisen  lämmin  siispä  saatiin  nauttia  useista 

hellepäivistä jo näinkin varhain.Avauksen ohjelmaan kuului yhdessä kahvittelua, perjantai-illan tanssit tahditti 

Leila Riihijärvi & Trio.Lauantaina klo. 12.00 oli ohjelmassa kalastuskilpailu.          

Innokkaita vieheenheittäjiä olikin useampia kuten kuvasta näkee, kalan kiilto silmillä tietenki.

Eikä aikaakaan kuin ensimmäinen kala oli saatu maalle asti Eetu Kallelan pyytämänä, siispä Eetu voitti kisan 

ja sai itselleen pyytämänsä kalan.Kuvassa Eetun pappa Heikki avustaa kalan ylösnostamisessa.

Juhannustreffejä vietimme 20.-23.6. 

Juhannuksen  ohjelmaan  kuului  jo  perinteeksi  muodostunut  karaokeosakilpailu.Osanottajia  oli  lapsien  ja 

nuorten sarjoissa vain kaksi,yksi tyttö alle 10v sarjassa ja yksi poika 10-15v sarjassa.

Joonas Färm pääsi jatkoon mutta Viivi Koistilaa taisi jännittää liikaa jotenka laulminen ei oikein lähtenyt 

käyntiin,  niinpä  tuomaristo  neuvoi  Viiviä  keräämään  lisää  rohkeutta,  eikä  tällä  kertaa  päästäneet   Viiviä 

jatkoon.Aikuisten sarjoissa olikin sitten useampi laulaja.Raahentienoolle tuli kolme kärkipaikkaa kun naisissa 

voiton nappasi Taina Luukinen,miehissä Kimmo Kylmäluoma,miehet 60+ Kari Ihlberg siispä naisten 60+ 

voitto meni Jyväskylän suuntaan Marja-Liisa Tuomelle.

Onnea kaikille tuleviin loppukilpailuihin jotka ovat Kaamoksenkaatajaisissa.

Juhannustreffeien tansseista vastasi Pauli Raivio yhtyeineen.

        Viivi Koistila

              

                                                        Joonas Färm                            Voittajat Kari,Taina, Marja-Liisa ja Kimmo.

                                                  



YT-Lättytreffejä vietimme 19.-21.7.

Siellä  en   tälläkertaa  itse  ollut  paikalla  mutta  meidän perheen nuoret  olivat,heidän mielestä  lättärit  ovat 

kuulemma sellaset treffit että väliin ei voi jättää ja mukavaa heillä siellä olikin ollut.

Lättäreiden  perinteisiin  kuuluvat  siis  hernekeitto  ja  lätyt  sekä  kilpailuista  mainittakoon  saappaanheiton 

mestaruus  kisa.  Saappaanheiton  joukkuekisan  voitti  Raahentienoon  joukkue  Luukisten voimin  eli 

joukkueessa heitti Sinikka, Markku ja Kimmo.Kimmo voitti myös miesten kisan,naisten kisan voitti Nina 

Rekilä-Liimatainen.Lapsien kilpailu lajina oli minigolf.Kyllä siinä oli monenlaista tyyliä ollut.Pienemmille 

gofaajille oli pari rataa ja isommille hieman enempi.Tuo minigolf on ollut mukava uusi ajanviettojuttu tälle 

kesälle siinä ovat aikuisetkin ottaneet monta kisaa niin porukalla kuin kaksistaankin.

Lättäreiden  tanssiorkesterina  oli  Leila  Riihijärvi  & Trio.Ja  olihan  siellä  ollut  yllätys  esiintyminen  johon 

kuului Tukiaisen siskokset sekä kitaristi” Kimmo”.

 

                                                                                          Saappaanheiton joukkuepalkitut oik. I Raahentienoon 

          Lasten minigolf kisasta tyylinäyte                          kesk.II Lohenpyrstö vas. III Raahentienoo 2 joukkue

Kesäkauden päättäjäisiä vietimme 20.-22.9.

Silloin Ketunpesässä musiikista vastasi Disco Fever Show joka veti pääasiassa nuorempaa polvea tanssimaan. 

Viikonlopun menuuseen kuului  paistetut  muikut  ja  pullakahvit.  Aikuiset  heittivät  lanttia  ja  nuorisolle  oli 

saappaanheitto kisa jossa kaikki heittäjät palkittiin.

                                                                                                     Vuosikerta 1953 on nähtävästi ollut onnistunut

                                                                                                      kun näin moni karavaanari vietti yhdessä

                                                                                                      syntymäpäivä juhlia.

                                                                                                      Kahvia meni ja juttua piisas.

                                                                                                      Taisipas samaisella viikonlopulla olla alueella

                                                                                                      talkootkin joten tekemistä piisas.

                                                                       

        

                                                                                                      Kiitokset muistamisesta
                                                                      

                                                                                                      Eila
                                    Anneli
                                      Pauli
                                        Antti



                           SF-Caravan Raahentienoo ry:n syyskokous

Kokous  pidettiin  la.  9.11.2013  klo. 14.00  Multarannassa  joka  on  Raahentienoo  ry:n  ylläpitämä 

leirintä- / matkailuvaunualue. Kokouksessa  päätettiin  mm. jäsenmaksujen suuruudesta  jotka  pysyivät 

ennallaan.Jäsenmaksut ovat,varsinaisen jäsenen 10€ /vuosi ja perhejäsenen 4€ / vuosi.

Talvikausipaikan  hintaa  nostettiin hieman, johtuen  kunnossapito kustannuksien  noususta esim.lumityöt.

Muut hinnat pidettiin entisellään.

Vuoden 2014 toimintasuunntelma sisältää jälleen monenlaista toimintaa Multarannassa.Vuosi aloitetaan 

yhteisellä Uuden-Vuoden vastaanotolla.Vuoden aikana osallistumme muiden aluiden treffitapahtumiin ja 

olemme mukana YT-toiminnassa.Omia treffejä järjestämme entiseen malliin,talvisin on joka kuukaudelle 

jotain teemaviikonloppua tiedossa.Kesän treffit aloittaa kesäkauden avajaiset,kesän suurin tapahtuma on 

25.-27.7.2014 YT-Lättytreffit.Toimintasuunnitelmaan kuuluu myös kehittää aluetta mahdollisuuksien 

mukaan, kuluneen kesän investointi esimerkki, alueelle laitettiin minigolf rata,sisältäen 9 väylää.

Hallituksessa  erovuorossa  oli  pj.  Markku  Luukinen  ja  sihteeri  Ahti  Mustakangas,molemmat  valittiin 

uudelleen jatkamaan.Aija Jaatinen sekä Mervi Kallela eivät alkaneet enään ehdolle niinpä heidän tilalle 

valittiin uudet jäsenet  jotka ovat Jukka Mikkilä ja Kimmo Luukinen.Antero Holappa,Kaarina Sarviranta 

sekä Heikki Sippala jatkavat vanhoina hallituksessa.

Hallituksen esitykseen kuului myös treffi-,nais-,siivous-,ateria- ja nuorisotoimikunnan liittäminen yhteen. 

Näiden tilalle  perustettiin  Leiritoimikunta jonka vetäjiksi  valittiin Jukka ja Merja Mikkilä  ,muut 

jäsenet ovat  Kari ja Tuulikki Ihlberg, Kimmo ja Merja Kylmäluoma, Kimmo Luukinen, Heikki Sippala,

Vieno Korpela,Kaarina  Sarviranta,Timo ja  Mervi  Laaksolinna,Jukka Färm ja  Merja Toppila  sekä Sari 

Laitinen ja Tapio Lempinen.Tiedutustoimikunnan vetäjänä jatkaa Mervi Kallela.

Sitten perustettiin erillinen Juhlatoimikunta,johon valittiin Esko Korpela,Kari Ihlberg,Heikki Sippala sekä 

Markku  Luukinen.Tämän  toimikunnan  tarkoituksena  on  suunnitella  SF-Caravan  Raahentienoon  40  v. 

juhlaa vuoden 2015 kesälle.Kausipaikkalaiset valitsivat kokouksessa Vuoden Multarantalaisen.

Kaksi pariskuntaa sai samanverran ääniä jotenka vuoden  2013 Multarantalaiset ovat  Pauli ja Rauni 

Mustakangas  sekä  Esa  ja  Mervi  Kallela.  Molemmat  parit  ovat  tehneet  ahkerasti  töitä  alueen 

kehittämiseen ja kunnostamiseen sekä osallistuneet yhdistyksen toimintaan.Onnea heille!!

Kulunut kesä oli käviämäärien osalta aikalailla edellis kesää vastaava ja jäsenmäärämme on myös pysynyt 

kutakuinkin  entisissä  lukemissa.Tietenkin  tässä  täytyy  huomioida  karavaanareiden  ikäjakauma  eli 

jäsenistö vanhenee, näin ollen tulee luonnollista poistumista jäsenistössä.

Kiitokset menneestä vuodesta ja tästä on hyvä jatkaa Uudelle Vuodelle !

                                                                                                                      

                                                                                                                        Arvoitus mitä on kuvassa ?

                

                                                                                                                      Vastaus alleviivattu jutussa

                                                                                                                         uimalammen ruoppaus !

         Kuvassa Ahti Mustakangas ja Markku Luukinen 



Multarannan uimalampi ruopattiin syksyllä,ensin siitä pumpattiin vedet pois jotta kaivurilla päästiin ajamaan 

lammen pohjalla.Niin siitä saatiin hyvin kuorittua pintakerros pois.Kaivurin puikoissa oli Kimmo Luukinen ja 

kuormia vei  pois Kalle  Karjalainen.Pohjan lähteetkin heräsi kunnolla eloon,  eikä kauaakaan kun lammen 

vesitilanne oli melkein entisellään.Ensi kesää odotellessa,sitten on hyvä uida!

                                              Tässä kuvamateriaalia kuluneilta treffeiltä

                       ” Fanitapaaminen ”                                         Tukiaisen sisarukset ja kitaristi lättäreiltä

   Leila Riihijärvi &Trio ja Riikka Hourula                    Mervi Laaksolinna,Kimmo Luukinen ja Merja Mikkilä

                                                                                                On sitä töitäkin tehty tässä Pauli Mustakangas 

          Halloween menoa Irma,Merja ja Jukka                                    nurmikon leikkaus puuhissa



                                                      (

    MULTARANNAN YHTEYSTIEDOT

                                             

         Puh.0432161835      www.multaranta.fi
                                      multaranta@gmail.com 

          Toimii talvella omatoimialueena

                                    MULTARANNAN  TULEVIA  TAPAHTUMIA   2014                   

       
         30.12-2.1  Uusi Vuosi                         17.-19.1  Tuppiturnaus

    

         14.-16.2   Pakkastapahtuma               28.2-2.3   Laskiainen

                                                                                   

          21.-23.3   Saslikki                              17.-21.4  Pääsiäinen

          30.4-4.5   Vappu + talkooviikonloppu

          20.-22.6   Juhannus                          25.-27.7  YT-Lättytreffit

      

  

              

                     MULTARANNAN   HINNASTO   2014                 

  

      Vuorokausi maksu    17 €    ei jäsen 34 €   ( sis. valosähkön )  

      Kesäkausipaikka    210 € + sähkö   ( 1.5 – 30.9 )

        Talvikausipaikka    160 € + sähkö  ( 1.10 – 30.4 ) 

        Vuosipaikka            350 € + sähkö   ( 1.5 – 30.4 ) 
        Puolikausipaikka kesä  140 € + sähkö  ( alkaen 15.7 )  
        Kuukausipaikka     120 € + sähkö                                                             

        Säilytyspaikka            1 € / vrk                                                      

      Lämmityssähkö   ilman mittaria 7€ / vrk    ei jäsen 10 € /vrk

                                               mittarilla 2 € + 0,25  € /kWh
        Ilmastointilaite      7€/ vrk                                                                            Auringon lasku ja ensi lumi uimalammella !

        Autonlämmitys      7€/ vrk
        Kausipaikkalaisten sähkö 0,25 € / kWh
        Pyykinpesu    2€ / koneellinen                            

              Kesäkausi-  ja  vuosipaikasta  125 € 
               alennus  oltuaan  5 vrk. isäntänä

                                                   
                                                         ALUEELLA VOIT MAKSAA
                                                             PANKKIKORTILLA !


