JÄSÄRI 1/2018

SFC Raahentienoo Ry:n Jäsenlenti

Talven tekemisiä!

HALLITUS 2018
 Mervi Laaksolinna, puheenjohtaja p.041 5441 774
 Kimmo Kylmäluoma
 Helena Kohtalo-Törmänen, rahastonhoitaja
p.040 5564 113
 Kimmo Luukinen, YT-vast., vara pj p.044 5471 424
 Satu Kokko, jäsenkirjuri
 Piia Mustakangas, tarvikevastaava
 Esko Korpela, kaasun tilaus
 Merja Kylmäluoma, sihteeri
(hallituksen ulkopuolinen)
LEIRITOIMIKUNTA 2018
 Satu ja Mika Kokko, leiritoimikunnan vetäjät
 Kari ja Tuulikki Ihlberg
 Anne ja Jaakko Lääperi
 Merja ja Kimmo Kylmäluoma
 Henrika Lohvansuu ja Marko Karjalainen
 Helena Kohtalo-Törmänen ja Martti Törmänen
 Vieno Korpela
 Kaarina Sarviranta
 Timo Laaksolinna
 Sari Laitinen ja Tapio Lempinen
TIEDOTUSTOIMIKUNTA 2018
 Henrika Lohvansuu
(myös nettisivujen ylläpito)
 Merja Kylmäluoma
 Mika Kokko
 Jukka Mikkilä

p. 040 5574 296

Tervetuloa!
KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Raahentienoo ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

Lauantai 28.4.2018 klo 14.00
SFC Raahentienoo Ry, Multaranta, Takkatupa

TURVALLISUUSVASTAAVA
 Mika Kokko
KOTISIVUT
 Henrika Lohvansuu

Avoimet ovet-tapahtuma
TERVETULOA
Multarannassa
Vappu-viikonloppuna
KESÄ!
27. – 29.4.2018

p. 040 5574 296

Käsiteltävät asiat:
- Sääntöjen määräämät asiat
- Jäsenten esille haluamat asiat on toimitettava hallitukselle
kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokouksen alkua.
Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkastus klo 13.30.
HALLITUS

JÄSÄRIN TÄSSÄ NUMEROSSA:
Puheenjohtajan terveiset
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Multarannan talvi
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Naistoimikunnan kuulumiset
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Muistamiset

6

Hinnasto ja tapahtumat 2018
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Aluekartta ja yhteystiedot
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Puheenjohtajan pulinat
Kevät keikkuen tulevi.. Vielä on lunta kovasti maassa, mutta onneksi ovat jo sulamaan päin. Tässä
meidän harrastuksessamme kevät tietää monella aktivoitumista karavaanailun merkeissä, mutta
joukkoon mahtuu kyllä meitä läpi talven kulkijoita ja leireilijöitä.
Kesäkautta on jo kovasti suunniteltu ja katse suunnattu eteenpäin. Alueellamme on isona kysymyksenä
tilojen riittävyys etenkin kesäkaudella. Tälle kesää avuksi saadaan pari bajamajaa, jotka tuovat helpotusta,
myös sanan varsinaisessa merkityksessä.  Pidemmän päälle tehdään isompia suunnitelmia tilaratkaisuihin,
niistä saadaan jo vähän osviittaa kevätkokouksessa huhtikuun viimeisenä viikonloppuna. Se viikonloppu
meillä meneekin avoimien ovien, talkoiden ja kokoustelun merkeissä. Mikäli siellä lukijana on joku joka ei ole
vielä meillä käynyt tai edellisestä käynnistä on aikaa, nyt on mainio tilaisuus tulla tutustumaan alueeseemme
tai verestelemään vanhoja! Viikonloppu on nimensä mukaisesti avoin ja samalla myös kaikille ilmainen.
Kesä menee tuttujen treffien merkeissä. Toukokuun lopulla vietetään avajaisia, jossa meitä viihdyttää Kari
Ahola ja pelikaanit. Keskikesän juhannusjuhlissa aattona soittelee Jore Siltala ja lauantaina kovasti tykätty
Kalajokiseudun harmonikkakerho. YT-lättytreffit ovat perinteisesti heinäkuun viimeisenä viikonloppuna ja
siellä meitä tanssittaa Ässät. Elokuulla hemmotellaan naisia, mutta toki alueelle toivotaan myös miesvieraita
tuona viikonloppuna. Virallinen lopetus kesäkaudelle pidetään syyskuun puolivälissä ja silloin illan
orkesterina on Onnenkenkä, solistinaan Kari Nyman. Paljon on myös muuta ohjelmaa, perinteisiä kisoja ja
myös lapsille paljon järjestettyä ohjelmaa. Toiminta jatkuu kyllä vielä kesäkauden jälkeenkin, olemmehan
avoinna läpi vuoden ja talven aikana on monia mukavia tapahtumia.
Pidemmittä puheitta toivotan teidät kaikki uudet ja vanhat, tutut ja tuntemattomat viihtymään meidän
alueellemme. Hyvä ja rento fiilis, ihana uimalampi, kiva leikkipuisto, paljon erilaisia maksuttomia
harrastusmahdollisuuksia (kuten sup-laudat, vesitrampoliini, frisbeegolf, jne..) siistit paikat ja mukavat
ihmiset, viihdyttävät karaoke- ja tanssi-illat, niistä me saadaan monesti kiitosta ja haluamme pitää alueen
jatkossakin sellaisena, jotta samanlaisia kiitoksia ropisee lisääkin.
Aurinkoista kevättä ja vielä aurinkoisempaa kesää odotellen, Mervi 120 772
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Naistoimikunnan kuulumisia 2018
Talven selkä on taittunut ja väki alkaa heräilemään aurinkoiseen kevääseen paksujen lumikinosten
keskeltä, tätä kirjoitan 8.4.2018.
Pikkuhiljaa ajatukset siirtyvät tulevaan kesään ja toimintaan alueellamme. Vakiintuneen käytännön
mukaan treffejä on pitkin kesää entiseen tapaan, vieraita odotamme runsain määrin. Niinpä haluan
toivottaa tervetulleeksi matkailijat ja paikalliset tutustumaan naisten käsitöinä tehtyihin tuotteisiin
toimistolle.
Kekseliäät ja toimeliaat henkilöt panivat tuulemaan, saimme toimistolle avohyllykön, joten nyt on
helpompi nähdä mitä olemme saaneet myyntiin. Isäntä vuorojen alettua voi käydä ”ostoksilla” kun
ottaa isäntään /emäntään yhteyttä.
Samalla kiittelen näppäriä tekijöitä ja lahjoituksena saaduista materiaaleista.
Tervetuloa Multarantaan nauttimaan kauniista kesästä, toivottavasti.

Aurinkoisin terveisin Kaarina naistoimikunnasta

Saunalakin tarvitsee
Jokainen karavaanari!

Löydä lehdestä saunalakin kuva ja voita sellainen!
Vastauksia kerätään vappuviikonloppuna multarannassa ja
lakki arvotaan oikein vastanneiden kesken!
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Karavaanari-Kaveri (Multarannan hallitus esittäytyy)
Nimi:
Vastuualueeni:

Helena Kohtalo-Törmänen
Rahastonhoitaja ja orkesteri-vastaava

Lempinimi:

Ei ole

Numero:

27136-1

Asun paikassa:

Muhos

Silmienväri:

Vihreä

Hiustenväri:

Harmaa

Karavaanihistoriani:

Mies toi harrastuksen mukanaan (joskin kokeilin sitä jo
vuonna 1987-1989) v.1999 ja siitä lähtien on reissattu,
vaunuiltu ja autoiltu

Perheeseeni kuuluu:

Aviomies

Mieluisin tv-sarja:

Entisenä hoitajana kiinnostaa sairaalasarjat, tällä hetkellä
Casualty

Mieluisin karavaanialue, miksi:

Itse viihdyn pienillä alueilla, on monta mukavaa paikkaa.
Tietenkin olen viihtynut omalla alueellakin…

Horoskooppimerkkini on:

Kauris

Lempi juoma:

Vichy

Asioita joista pidän:

Hyvät ystävät, lastenlapset ja niiden kanssa touhuaminen

Asioita joista en pidä:

sovituista asioista poikkeaminen

Lemmikkieläimeni:

Ei ole muita kuin tuo mies…

Harrastukset:

Järjestötoiminta, lukeminen, ulkoilu ja penkkiurheilu, sekä
tietenkin matkailu

Terveisiä:

Pidetään huolta toisistamme ja ollaan rehellisiä ja avoimia
kaikissa asioissa!

Kiitos Muistamisesta Merkkipäivänäni!

Hillevi Mattila
Sari Laitinen
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- - - - - - - - - - - - - - - - - Ota talteen!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ota talteen!- - - - - - - - - - - - - -

Hinnasto ja tapahtumat 2018
Vuorokausimaksu
Vuorokausimaksu ei jäsen ( sis. valosähkön )
Telttapaikka
Talvivuorokausi sis. sähkön
Talvivuorokausi ei jäsen sis.sähkön

18,00 €
23,00 €
10,00 €
22,00 €
27,00 €

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

220,00 € + sähkö
170,00 € + sähkö
360,00 € + sähkö
150,00 € + sähkö
130,00 € + sähkö

Päiväkävijä
Säilytyspaikka
Omille jäsenille säilytys ilmainen

5,00 €
1,00 € / vrk

Lämmityssähkö Ilman mittaria kesä/talvi
Lämmityssähkö Ilman mittaria ei jäsen kesä/talvi
Lämmityssähkö mittarilla
Kausipaikkalaisten sähkö

1,00 €/ 3,00 €/vrk
2,00€ / 4,00 €/vrk
0,25 € / kWh
0,25 € / kWh

Autonlämmitys
Pyykinpesu

4,00 € / vrk
2,00 € / kone

Vappu/talkoot/avoimet ovet
Kesäkauden avajaiset

27.4. – 1.5.2018

Juhannus

21. – 24.6.2018

Nuorten viikonloppu

13.- 15.7.2018

YT Lättytreffit

27. – 29.7.2018

Naisten viikonloppu

17. – 19.8.2018

Kesäkauden päättäjäiset

14. – 16.9.2018

Talkoot

21. – 23.9.2018

Kalansavustus

5. – 7.10.2018

Halloween

2. – 4.11.2018

Pikkujoulut

16. – 18.11.2018

Uusivuosi

28.12.2018 – 1.1.2019

25. – 27.5.2018

YT-Treffit
Kesäkauden Avajaiset Rantasarassa

8. - 10.6.2018

Meritreffit Lohenpyrstössä

29. - 1.7.2018

Lättytreffit Multarannassa

27. - 29.7.2018

Elotreffit Hopeaperällä

10. - 12.8.2018

Valotreffit Ryynäsenniemessä
Porotreffit Mellajärvellä

31.8.- 2.9.2018
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SFC Multaranta

sfcmultaranta

www.multaranta.fi

