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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Kevät on jo pitkällä. Luonto luo uutta ja samanlaisia haasteita meillä on myös
Multarannassa. Alueella on keskusteltu siitä, että mitä meidän pitäisi kehittyä ja muuttua,
jotta pysyisimme ajan hermoilla mukana. Perustimmekin alkuvuodesta ”tulevaisuustoimikunnan”. Toimikunnan tarkoituksena on kartoittaa meidän alueen tulevat
kehittämiskohteet ja selvittää mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen. Ensimmäisenä esiin
nousi toisen huoltorakennuksen rakentaminen, johon saataisiin lisää wc-tiloja ja pieni
varasto. Toisena ajankohtaisena uusimisen kohteena on meidän leikkipuisto. Hyvä alku
saatiin jo, kun Raahen säästöpankki myönsi meille tuhannen euron avustuksen lasten ja
nuorison toiminnan kehittämiseen. Myös karaokelaitteisto vaatisi nykyaikaistamista.
Ideoita ja ajatuksia herää kyllä pilvin pimein, mutta haasteena on aina niiden
rahoittaminen. Siihenkin toimikunnassa mietitään erilaisia vaihtoehtoja. Mutta kaikki ovat
vasta alkumetreillä, näistä sitten lisää kun on jotain konkreettista kerrottavaa. Ideoita,
ajatuksia ja mielipiteitä otetaan jo tässä suunnitteluvaiheessa mielellään vastaan.
Mennyt talvi on ollut mukava. Meillä on ollut perinteisiä tapahtumaviikonloppuja, mutta
olemme pyrkineet vähän uudistamaan ohjelmia. Talven aikana on tullut kokeiltua jos
jonkinlaisia lajeja, umpihankifrisbeegolfista mäkihyppyyn. Hauskaa on ollut ja olenkin
saanut paljon positiivista palautetta siitä, että leiritoimikunta on jaksanut keksiä aina
uusia juttuja ja vaihtelua viikonloppuihin. Tässä lausun ison kiitoksen kaikille niille, jotka
ovat olleet järjestämässä tapahtumia ja kantamassa oman kortensa kekoon. Yhdessä
tekemällähän tätä aluetta pyöritetään ja kehitetään parempaan suuntaan.
Kevät alkaa Oulussa Nallikarissa järjestettävillä liittokokoustreffeillä, joissa olemme
järjestäjinä yhdessä Lohenpyrstön ja Rantasarkan kanssa. Treffit ovat 20.-22.5. ja lisää
tietoa löytyy osoitteesta www.nallikari.fi/nallikarissa-tapahtuu. Liittokokouksessa on esillä
mm. sääntömuutosasia, joka on herättänyt keskustelua jäsenistön kesken, etenkin
suorajäsenyyden tiimoilta. Myös liittohallitukseen on täältä pohjoisen yt-alueelta kaksi
ehdokasta, Pirjo Kuisma SFC-Oulun seudusta sekä Kauko Meriläinen SFC-Lohenpyrstöstä.
Meidän oma alue starttaa kesäkauden perinteisesti avajaisista, jotka ovat 27.-29.5.2016.
Mielenkiinnolla jäämmekin odottelemaan minkä verran saamme kävijöitä tälle kesälle.
Viime vuonna niitä oli huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina ja etenkin
treffikävijöiden määrä yllätti positiivisesti.
Toivotan teille kaikille oikein aurinkoista kevättä
ja tulevaa kesää, mukavia reissua, iloisia kohtaamisia
ja tapahtumarikkaita treffejä! Nähdään Multarannassa!
Terveisin:Mervi

HALLITUS 2016
Mervi Laaksolinna, puheenjohtaja

041 544 1774

Henrika Lohvansuu, sihteeri

040 5574 296

Kimmo Luukinen, vara pj

044 5471 424

Helena Kohtalo-Törmänen, rahastonhoitaja

040 5564 113

Marko Karjalainen, tarvikemyynti
Antero Holappa
Jukka Mikkilä
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Multarannassa on ollut jälleen vauhdikas talvikausi. On nautittu lumesta, auringosta, hyvästä seurasta
ja kilpailtu jos minkälaisessa kisassa toisiamme ja välillä itseämmekin vastaan.
Tammikuu starttasi uuden puheenjohtajan
Mervi Laaksolinnan ottaessa puheenjohtajan
nuijan haltuunsa. Myös osa hallituksesta vaihtui.

Tammikuun ensimmäinen tapahtuma oli
tuppiturnaus-viikonloppu. Turnauksen voittivat
jälleen Eskot, kuten parina aikaisempanakin
vuonna.
Helmikuun alussa laskiaisriehan ohjelmaan
kuului perinteisesti curling-kisat, joita käytiin
hyvän musiikin ja pienen viimankin avustuksella
uimalammella. Kisa oli odotetusti tiukka ja venyi
useaan tuntiin suuren osanottajamäärän vuoksi.

Kuvassa hallitus 2016.
Takasrivissä vasemmalta: Jukka Mikkilä, Helena KohtaloTörmänen, Kimmo Luukinen, Marko Karjalainen. Edessä
vas: Mervi Laaksolinna, Henrika Lohvansuu
Curling kisan voittajaparit.
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Lopulta voittajat saatiin selville ja päästiin
nauttimaan kokkien loihtimia laskiaispullia ja
kahvia takkatuvalle.

Voittajat olivat harjoitelleet tätä lajia ennenkin.
Kesäisellä radallamme on varmasti vilinää,
kunhan nuo ilmat ensin lämpenevät, että
saadaan korit jälleen paikoilleen.

Pullakahveella takkatuvalla.

Hetkisen levähdyksen jälkeen oli safarin vuoro.
Moottorikelkkailevat jäsenet olivat ottaneet
kulkupelinsä mukaan rekineen. Pääsimme
kelkkakyydityksellä makkaranpaistoon laavulle.

Makkaranpaistossa laavulla.

Iltasella nautittiin vielä saunan lämmöstä ja
uskalikot kävivät avantouinnilla. Illalla laulettiin
perinteiseen tapaan karaokea.
Helmikuun viimeisenä viikonloppuna nautittiin
pakkastapahtuman ajan auringonpaisteesta.
Pelattiin ensimmäistä kertaa umpihanki
frisbeegolfia.
Pojat
olivat
rakentaneet
kohtalaisen vaativan radan ja saimmekin
kulutettua hyvinkin pari tuntia kiekkoa heitellen.
Tämä oli hauskaa ja varmasti ohjelmassa
jatkossakin.

Lopuksi otettiin vielä yhteiskuva koko porukalla.
Pilkkikisan voittaja Eero Rajaniemi.

Viikonlopun
aikana käytiin
myös pilkkikisat
uimalammella,
josta saa makoisia
ahvenia.
Voittajalla taisi
olla 4 kalaa ajan
päättyessä.

Iltasella päästiin
saunaan ja paljuun
hautomaan
kolottavia jäseniä.
Myös lumisauna, jota oli hartaudella rakennettu
edellisenä viikonloppuna, vihittiin käyttöön.
Tämä oli hyvinkin paljon turkkilaista
höyrysaunaa muistuttava kokemus.
Umpihanki frisbeegolfin starttipaikalla.
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Lumisaunassa saatiin höyrylöylyt.

Pääsiäisenä käytiin multarannan ensimmäiset
perinteiset olympialaiset. Viidessä lajissa
kilpailtiin
niin
näppäryydessä,
kuin
nokkeluudessakin.
Perjantaina kisattiin
ensimmäisessä lajissa, joka oli umpihanki
frisbeegolf, jossa saatiin huiman hyviä tuloksia.

”Ampumahiihtoa”

Mäkihypyn riemua!

Olympiamitalistit.

Perjantain toinen laji olikin haastavampi.
Nimittäin otimme porukalla mäkihyppykisan.
Tässä lajissa meillä olikin vapaat harjoitukset
ennen kisaa, koska laji oli uusi ja herätti
alkajaisiksi
kummastusta
ja
ihmetystä.
Joukostamme löytyi todellisia lahjakkuuksia ja
vauhtia ja vaarallisia tilanteita riitti!

Kisoissa kunnostautuneet
saivat mitalit
kaulaansa ja kaikkien kanssakilpailijoiden suuren
kunnioituksen.

Lauantaina olikin sitten tiukka kolmen lajin
kisapäivä. Aamupäivällä ensimmäisenä lajina oli
ampumahiihto, joka nimestään huolimatta ei
sisältänyt lainkaan hiihtoa taikka ampumista,
vaan tarkkuusheittoa ja luudalla ratsastusta
pääsiäisen kunniaksi. Kisan aikana nähtiinkin
todellista kisariemuun heittäytymistä!

Iltapäivän lajina oli musavisa, jossa kilpailtiin
nimensä mukaisesti musiikkitietämyksestä 50luvulta aina 2015 vuoteen saakka.
Illalla jatkettiin visailun parissa, kun vuorossa oli
perinteinen tietovisa. 30 kinkkistä kysymystä ja
jossakin tapauksessa kinkkistä vastausta
saatuamme, oli palkintojen jaon vuori.

Myös kaamosta käytiin kaatamassa. Teija
Pelkonen Multarannasta otti voiton naisten
sarjan karaoke-kisassa!
Kaiken kaikkiaan talvi 2016 on ollut
Multarannassa virkeä. Yhdessä on tehty paljon
kaikenmoista mukavaa. Kevättä kohden
mennään ja saadaan varmasti hyviä ideoita
lyhteisen toiminnan kehittämiseksi jatkossakin.

Uusia kujeita kohden! 135954-1
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UUSIA TUULIA MULTARANNASSA
Multarantaan on luotu uusia toimintatapoja, jotka olisi tarkoitus ottaa käyttöön ennen kesäkauden
avajaisia.

KAUSIPAIKKALAISET
Kausipaikan ostaja tulee saamaan kuittia vastaan
kausilapun ikkunaansa kuten ennenkin.
Jokaisesta tehdään samalla ikioma A4:nen, jossa
aikaisempaa helpommin seurattavissa sähkön
käyttö. Sähkön käteismaksun voi hyväksyä
ainoastaan vuorossa oleva isäntä taikka
hallituksen jäsen. Tämä tulee helpottamaan niin
jäsenen, kuin toimistolla olevan kassöörinkin
toimintaa. Myös uusittu tiedote isännän
velvollisuuksista ja vastuista tullaan jakamaan
samalla
kertaa.
Jatkossa
jokainen
kausipaikkalainen
tulee
siis
saamaan
tietopaketin kaikesta tarpeellisesta kerralla.

SIIVOUKSESTA
Siivouksen helpottamiseksi tehdään uudet
ohjeistukset,
jotka
tulevat
löytymään
siivouskomerosta ja siivousvaunuista, eli
”kuukulkijasta”. Ohjeistuksessa on kuvattuna
siivousaineiden annostus, siivoustekstiilien
käyttö ja huolto, sekä siivous menetelmät eri
tiloille.
Tavoitteena
olisi
pitää
myös
siivouskoulutusta sitä haluaville kesän alussa.

KASSAN KÄYTTÖ
Kassan käyttöön tullaan järjestämään opastusta
kesän alussa ennen isäntävuorojen alkua.
Olisikin suotavaa, että mahdollisimman moni
osaisi käyttää kassaa ja maksupäätettä. Tämä
helpottaisi rahastonhoitajan työtä kovasti.

KAASUN OSTAMINEN
Kaasunseurannasta toimistolle tulee lista, jonne
merkitään kuka on ostanut kaasua, millä tavalla
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maksanut ja kuka maksun on vastaanottanut
(kassa). Listaan merkitään myös se, montako
pulloa kaappiin jäi jäljelle. Kaappi tullaan
siirtämään lähemmäs toimistorakennusta.
Talvisin listaa säilytetään kaasukaapin avaimien
kanssa samassa paikassa. Käteismaksun voin
kuitata hyväksytyksi vain hallituksen jäsen tai
isäntävuorossa oleva henkilö.

NETTISIVUT
Uudistetut nettisivut
www.multaranta.fi.

löytyvät

osoitteesta

Uusilta nettisivuilta löydät entistä helpommin
tiedot alueestamme. Mm. treffiaikataulusta
löydät sinisen linkin tapahtuman kohdalta. Tätä
klikkaamalla pääset katsomaan treffien
ohjelman.
Valokuva-albumista
löydät
tapahtumat aikajärjestyksessä. Uusimmat kuvat
ovat aina ensimmäisenä.
Nettisivuilla löytyy myös osio ”multarantalaisilta
kuultua”, jonne lisätään multarantalaisten omia
juttuja. Mikäli haluat kirjoittaa juttua, taikka
lähettää kuvia julkaistavaksi, voit lähettää ne
osoitteeseen multaranta@gmail.com otsikolla
NETTISIVUILLE JULKAISTAVAA.
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Frisbeegolf. Kukaan ei ole varmaankaan voinut välttyä kuulemasta lajista, mutta kuinka moni
lopulta on testannut itse, kuinka kiekko lentää?
Frisbeegolf on kasvattanut nopeasti suosiotaan
kaikenikäisten pelaajien joukossa. Viime
vuonna myös Multarantaan saatiin 9 väyläinen
rata, joka onkin ollut kovalla käytöllä siitä
lähtien.
Golfradan suunnittelu ja toteutus jäi miesväen
harteille. Naisväki teki merkinnät, missä
järjestyksessä radalla edetään ja mihin
suuntaan seuraava väylä lähtee. Radan
valmistuttua sitä luonnollisesti lähdettiin
testaamaan. Vettä satoi kaatamalla, mutta
sinnikäs porukka lähti matkaan siitä huolimatta.
Alkukankeuden jälkeen kiekkoon saatiin jo
vauhtia ja yksi lätyskä jopa hukkaantui (löytyi
vasta syksyllä ojan pohjalta). Puolentoista
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tunnin kierroksen jälkeen olikin mukava päästä
lämpimään saunaan. Yhdessä totesimme, että
hyvää liikuntaahan tämä on.
Kesän mittaan laji tuli alueellamme tunnetuksi.
Käytiin ostamassa parempia kiekkoja ja
harjoiteltiin ahkerasti. Etenkin nuoriso on
kehittynyt todella taitaviksi heittäjiksi ja
voittavat varttuneemman väen mennen tullen.
Talvikaudeksi korit kerättiin pois, mutta
alkuvuodesta keksittiinkin, että mikä estää
tekemästä
lyhennettyä
talvirataa
ja
sellainenhan tietysti tehtiinkin. Mikäs siinä
porukalla ulkoilla ja saada samalla hyvää
liikuntaa näinkin hauskalla tavalla!

Vaunualueen ympärillä maasto on vaihtelevaa, joten radasta saatiin rakennettua monipuolinen ja
vuodenaikojen mukaan kivasti vaihteleva. Tarkoitus on muunnella rataa vuosittain.

Kesän 2015 radan kartta
Hieman itse lajista
Kuten golfissakin mailoja, on frisbeegolfissa on erilaisia kiekkoja. Löytyy draiverit eli pitkälle
lentävät kiekot, lähestymiskiekot sekä lyhyisiin heittoihin ja lähipeliin käytettävät putterit. Nämä
eroavat toisistaan kiekon nopeuden, liito-ominaisuuksien, lentoradan, painon ja materiaalin
suhteen.
Frisbeegolfin säännöt lyhyesti:
1.Pelin tarkoituksena on saada Frisbee
mahdollisimman pienellä heittomäärällä
aloituspaikasta maalikoriin.

3.Frisbeen irrottua kädestä, heiton saa astua
yli. 10 metriä tai lähempää suoritettu heitto
on putti. Sitä ei saa astua yli.

2.Avausheiton jälkeen kauimpana korista
oleva pelaaja jatkaa ensimmäisenä. Seuraava
heitto suoritetaan siitä paikasta, mihin
edellinen heitto pysähtyi. Pelaaja heittää niin
monta kertaa, kunnes Frisbee on
maalikorissa.

4.Väylä on pelattu loppuun, kun Frisbee on
maalikorissa.
5.Voittaja on pelaaja, joka suorittaa radan
pienimmällä määrällä heittoja.

6.Frisbeegolf on Spirit-laji – tärkeintä on pitää HAUSKAA!

Tervetuloa kokeilemaan Multarannan rataa!
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TIETOVISA
Pääsiäisen ratkottiin, kuka on Multarannan tietoviisas.
Kokeile olisiko sinusta vastusta voittaneelle.
Voittajan tulos oli 23 oikeaa vastausta!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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2
3
4
5
6
7
8
9
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Mikä on nousevan auringon maa?
Montako jalkaa on hämähäkillä?
Minkä värinen on lentokoneen musta laatikko?
Missä sijaitsee YK:n päämaja
Montako päivää Talvisota kesti?
Mikä on maailman suurin nisäkäs?
Montako silmää on kykloopilla?
Kuinka monta havupuulajia Suomessa esiintyy?
Kenen kuva oli viimeisessä 50 mk setelissä?
Mikä on Paavo väyrysen vaimon nimi?
Mikä on kirsu?
Kenelle Juha Mieto hävisi 0,01 sekunnilla 15 km hiihdossa Lake Placidissa 1989?
Mitä ovat nahikkaat?
Montako ruutua on shakkilaudassa?
Kumpi aloittaa pelin, musta vai valkea?
Mistä tulee humalatilaa kuvaava sanapari "olla kekkulissa"?
Mikä on yleisin järvien ja lampien nimi suomessa?
Mikä on ekvaattori?
Monesko planeetta maa on auringosta laskettuna?
Mikä eläin munii mutta silti imettää poikasiaan?
Mikä on laipio?
Missä on lustoja?
Mikä on lieko?
Mitä on H2O?
Mikä on tunnetummalta nimeltään kyly?
Missä on arina?
Kuka on äidin veli?
Mikä on terassi?
Mikä on atulat ?
Mikä on justeeri?
Japani
8
Oranssi
New York
105
sinivalas
1
4
Alvar Aalto
Vuokko

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

kissan kuonon pää
Thomas Wassberg
sieniä
64
valkoinen
kekku=pieni pirtupänikkä
mustalampiu 523 kpl
päiväntasaaja
3
nokkaeläin

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

välikatto
puun vuosikasvu
kasvi, tai uppopuu
vettä
sauna
Tulisijassa, sen pohja
eno
ravintolan ulkoparveke
pinsetit
vanha saha, tukkisaha

Multarannan tapahtumat 2016
Tuppiturnaus
Laskiaisrieha
Pakkastapahtuma
Pääsiäinen
Saslikki
Vappu + kevättalkoot
Kesäkauden avajaiset
Juhannus
YT Lättytreffit
Kesäkauden päättäjäiset
Syystalkoot
Kalansavustus
Halloween
Pikkujoulu
Uusi Vuosi

15. - 17.1.2016
5. - 7.2.2106
26. - 28.2.2016
24. - 27.3.2016
15. - 17.4.2016
29.4. - 1.5.2016
27. - 29.5.2016
23. - 26.6.2016
29. - 31.7.2016
9. - 11.9.2016
23. - 25.9.2016
7. - 9.10.2016
28. - 30.10.2016
18. - 20.11.2016
31.12.2015 - 1.1.2016

YT-Treffit 2016
Pääsiäistreffit Rukalla (Koilismaa)
Kesäkaudenavajaiset Rantasarka (Oulun-Seutu)
Rantatreffit Lohenpyrstö (Lohenpyrstö)
Lättytreffit Multaranta (Raahentienoo)
Elotreffit Hopeaperä (Peräpohjola)
Valojuhlat Ryynäsenniemi (Napapiiri)
Porotreffit Mellajärvi (Länsi-Pohja)
Ruskatreffit paikka avoin (Ounas-Lappi)

24. - 28.3.2016
10. - 12.6.2016
8. - 10.7.2016
29. - 31.7.2016
5. - 7.8.2016
19. - 21.8.2016
26.- 28.8.2016
2. - 4.9.2016

Leiritoimikunta
Jukka Mikkilä p.040 5021 065
Merja Mikkilä
Kari ja Tuulikki Ihlberg
Kimmo ja Merja Kylmäluoma
Kimmo Luukinen
Marko karjalainen ja Henrika Lohvansuu
Sari Laitinen ja Tapio Lempinen
Mervi ja Timo Laaksolinna

Kiitos
Muistamisesta
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MULTARANNAN HINNASTO 2016
Vuorokausimaksu
Vuorokausimaksu ei jäsen ( sis. valosähkön )

17,00 €
22,00 €

Talvivuorokausi sis. sähkön
Talvivuorokausi ei jäsen sis.sähkön

20,00 €
25,00 €

Kesäkausipaikka ( 1.5 – 30.9 )
Talvikausipaikka ( 1.10 – 30.4 )
Vuosipaikka ( 1.5 – 30.4 )
Puolikausipaikka kesä ( alkaen 15.7 )
Kuukausipaikka

210,00 € + sähkö
160,00 € + sähkö
350,00 € + sähkö
140,00 € + sähkö
120,00 € + sähkö

Päiväkäviä
Säilytyspaikka
Omille jäsenille säilytys ilmainen

5,00 €
1,00 € / vrk

Lämmityssähkö Ilman mittaria
Lämmityssähkö Ilman mittaria ei jäsen
Lämmityssähkö mittarilla
Kausipaikkalaisten sähkö

7,00 € / vrk
10,00 €
0,25 € / kWh
0,25 € / kWh

Ilmastointilaite
Autonlämmitys
Pyykinpesu

7,00 € / vrk
7,00 € / vrk
2,00 € / kone

Yhteystiedot:

Tuomiojantie 668, 92140 Pattijoki p.043 2161 835

Kotisivut:

www.multaranta.fi

Löydät meidät myös:
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