SF-Caravan Lohenpyrstön jäsenlehti

Pyrstötähti
1/2019

KESÄKausipaikat 2019 4
KevätkokousASIAA 6-8
muKkelot - lasten tapahtuma 9

KOKO KANSAN
CARAVAN-KAUPPA

Laaja valikoima uusia, huollettuja ja käytettyjä matkailu- ja
retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.
Löydä oma unelmamallisi myymälöissämme Espoossa,
Jyväskylässä, Kempeleessä, Kokkolassa, Porissa,
Tervajoella tai Turussa.
Meiltä myös erityisesti matkailuajoneuvoille suunnitellut
huoltopalvelut ja varaosat.

EDUSTAMAMME MERKIT

ESPOO

JYVÄSKYLÄ

KEMPELE

PORI

TERVAJOKI

TURKU

Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695
Hyväntuulentie 2
28100 Pori
020 777 2307

Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552
Piiskakuja 10
20380 Turku
020 777 2402

KOKKOLA

Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

  

Pyrstötähti

3

Kesää odotellessa

L

ohenpyrstön kulunut toimintavuosi oli varsin vilkas. Sama
suuntaus on varmaan ollut lähes koko Suomessa, koska varsinkin kesä oli niin mukavan lämmin ja sateeton. Saimme myös
Lohenpyrstössä palvella vierailijoita koko kesäkauden, josta toki
heinä- ja elokuu olivat vilkkaimmat. Onneksi suomalaiset liikkuvat ja lähtevät katsomaan kotimaan turistikohteita sekä kesämahdollisuuksia myös tänne Pohjois-Suomeen.

T

oimikunnat
Tämän kesäkauden valmistelu on hyvässä vauhdissa. Toimikuntien puheenjohtajat ovat löytyneet ja heillä on uusia ajatuksia järjestellä alueen toimintaa niin aluerakentamisen, tapahtumien kuin tiedottamisenkin osalta. Tänä vuonna on toimikuntiin
nimetty vain vetäjät, jotka siten omalta osaltaan vastaavat myös
muusta toimikunnan kokoonpanosta. Tähän onkin pystyttävä
meidän kaikkien vastaamaan ja talkoolistat ovatkin kiertäneet
niin tulevaisuuspäivässä kuin alueellakin. samoin kevätkokouksessa taas saamme uusia ihmisiä talkoolistaan. Talkoolistaan voi
ilmoittautua ja kirjata halukkuutensa eri talkoolajeihin. Sitten sen
mukaisesti tiedotamme heitä aina pienempiin talkoorupeamiin
mukaan.

T

apahtumat
Alueemme tapahtumat noudattelevat perinteistä kaavaa ja
hyväksi todettuja ajankohtia. Painopistealueeksi on otettu yhteistyö myös kaupungin kanssa ja niinpä meidän omat tapahtumat on
sijoitettu samaan ajankohtaan yhdessä kaupungin tapahtumien
kanssa. Varsinainen päätapahtumamme on edelleen Lohenpyrs-

tön Rosvopaistit syyskuun alussa.
Tapahtumatoimikunta on kehittänyt kesän tapahtumia, jotta ne
olisivat entistä vetovoimaisempia
ja laajempia ikäryhmiä palvelevia.
Mukaan on mahdutettu myös heti
koulujen alkuajankohtaan lasten
oma tapahtuma, jolloin koko viikonloppu on rakennettu lasten,
nuorten ja lapsiperheiden ehtojen
mukaan.

K

ausipaikat ja
isäntävuorot
Viime kesänä kokeilimme kausipaikkoja ilman isäntävelvoitetta. Kokeilu oli pääsääntöisesti
positiivinen, toki aina jotain viilattavaa löytyy. Sen kokemuksen
pohjalta on rakennettu myös tulevan kesän toimintamalli. Tästä
onkin tarkempaa ohjetta ja mallia lehden sisäsivuilla. Tärkeintä
on kuitenkin, että jokainen miettii tykönään mahdollisuutta tehdä
alueella isäntävuoroja. Nyt ne on mahdollista tehdä vain vuorokauden mittaisena ja pieni hyvityskin on vuorosta aina tiedossa.
Toivotan kaikille lukijoille hyvää kesän odotusta. Matkailurikasta
kesää ja turvallisia kilometrejä tien päälle.
Kari Malkamäki
puheenjohtaja

Pyrstötähti
SF-Caravan Lohenpyrstön jäsenlehti
Ilmestyy 1-2 kertaa vuodessa.
Painos: 900 kpl
Päätoimittaja: Kari Malkamäki
puheenjohtaja@lohenpyrsto.fi

Materiaalitoimitukset: materiaali@laatupaino.fi
Paino: Rannikon Laatupaino Oy
Taitto ja graafinen suunnittelu:
Hanna Tenkula, Rannikon Laatupaino Oy
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hallitus ja
toimikunnat
HALLITUS

Malkamäki Kari
puheenjohtaja

0440 687 916
puheenjohtaja@lohenpyrsto.fi

Meriläinen Kauko
varapuheenjohtaja

040 501 1936
kauko.merilainen@gmail.com

Juurikka Eeva-Liisa 040 724 2411
eeva-liisa.juurikka@pp.inet.fi
Lukkarila Eero
rahastonhoitaja

044 223 1677
eero.lukkarila@kotinet.com

Martikkala Veeti

044 590 6787
vapari@kotinet.com

Pitkäaho Lea
jäsenkirjuri

044 328 1937
lea.pitkaaho@kotinet.com

Ranua Katja

0440 684 734
katja.ranua72@gmail.com

Siltala Kauno

040 574 2113
kauno.siltala@gmail.com
				

PALVELUToimikunta
Malkamäki Kari
vetäjä

0440 687 916
puheenjohtaja@lohenpyrsto.fi

Ohjelmatoimikunta
Pekkarinen Matti
vetäjä

0400 588 513
mattipekkarinen0@gmail.com

Kiinteistötoimikunta
Siltala Kauno
vetäjä

040 574 2113
kauno.siltala@gmail.com

Keittiötoimikunta
Siltala Helvi
vetäjä

050 413 8790
kauno.siltala@gmail.com

Markkinointi- ja
tiedotustoimikunta
Juurikka Jari
vetäjä

050 502 2019
jari.juurikka@pp.inet.fi

KesäkausipaikaT
2019

L

ohenpyrstöön kesäkaudeksi myös ilman
isäntävelvoitetta
Hallitus päätti, että kesäkausipaikan hinta tulevana kesänä säilytetään
370 eurossa. Tällä hinnalla saa kausipaikkalainen oleskella alueella täysin
ilman isäntävelvoitetta.

M

iten kesä 2019 viedään maaliin?
Jatketaan viime kesänä kokeiltua isäntävuorojärjestelmää. Isäntävuoroja tekemällä voi ansaita osan kausipaikan hinnasta takaisin. Vuorot
ovat kuitenkin tulevana kesänä ainoastaan yhden vuorokauden mittaisia
alkaen aina edellisenä iltana kello 20:00 ja päättyen isäntävuoropäivänä
kello 20:00. Lisäksi oletettuun ruuhka-aikaan eli juhannuksesta koulujen
alkuun on ns. tuplaisännät.
Kukin isäntävuoro on arvoltaan 20 euroa. Huomatkaa, että vuorot varataan jo kausipaikka sopimusta tehtäessä ja kausipaikkaa laskulla maksettaessa. Vuoroja voi vaihtaa keskenään kesän aikana koska hinta kaikilla
vuoroilla on sama. Alustavasti on kaavailtu, että yhtä kesäpaikkaa kohden
voi tehdä enimmillään kymmenen (10) vuoroa, jolloin hyvitettävä korvaus
on yhteensä 200 euroa. Tekemällä siis kymmenen isäntävuoroa jää kausipaikan hinnaksi ainoastaan 170 euroon. Isäntävuorot ovat henkilökohtaisia ja vuoden lopussa hyvityskertymä ilmoitetaan verottajalle kunkin henkilökohtaiseksi tuloksi. Toki, kuten kaikki laskevat, sillä ei ole kenenkään
varsinaiseen verotukseen juurikaan merkitystä.

T

oivottavasti saamme uusia kesäpaikkalaisia
alueellemme
Uskon ja toivon, että myös isäntävuorojen tekijöitä löytyy. Jaossa on
yhteensä lähes 180 isäntä vuoroa koko kesäksi. Kesäkausihan alkaa 1.5.
ja päättyy 30.9. Vuoroja voi varata puheenjohtajalta ja isäntälistat ovat
mm. kevätkokouksessa kiertämässä. Jokaisella on mahdollisuus esittää
toiveet omasta vuorosta. Vuorojen jaossa pyritäänkin ottamaan huomioon henkilökohtaiset toiveet. Olkaapa yhteydessä allekirjoittaneeseen ja
toivon kesän vuoroja varaukseen, mukaan vain päivämäärä sähköpostiini
puheenjohtaja@lohenpyrsto.fi tai tekstarilla 0440 687 916.

I

säntäkoulutus ja isännän tehtävät
Kevään ensimmäinen isäntäkoulutus järjestetään kevätkokouksen
päätteeksi. Samalla kerrataan mitä tehtäviä nykyiseen isäntävuoroon
sisältyy. Tehtäviä on merkittävästi karsittu ja mm. siivoukset on pääosin
siirretty kesätyöntekijöille. Tärkeintä onkin olla alueella rohkaisevana ja
innostavana esimerkkinä tuleville matkailijoille.

KESÄKAUSIPAIKKA 1.5. – 30.9.2019
Isäntäpäivystys alueella 1.6. – 30.9.2019

Kausipaikkasopimuksia tehdään Lohenpyrstössä
3. – 5.5.2019
Tällöin paikalla on myös alueihmisiä, joten autojen/vaunujen tuonti silloin on näppärää.

Varaa paikkasi maksamalla sinulle lähetetty lasku eräpäivään mennessä.
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Lohenpyrstö nyt ja tulevaisuudessa!

L

aitetaanko vähän mietintämyssyä päähän, että ”hoksaisimme”
kuinka hienolla alueella me itse jäsenet ja meidän turistivieraamme saamme viettää vapaa-aikaa. Nimittäin monesti käy niin,
että silmä sokaistuu, kun alue käy liian tutuksi.
Lohenpyrstö on kasvanut reilun kymmenen vuoden aikana
todella tunnetuksi ja laadukkaaksi Caravan- alueeksi. Siitä uskomattoman iso kiitos alueen perustajille ja rakentajille. Alueen
”alkuperäiskansa” on rakentanut meille hienot puitteet…. tähän
päivään asti.
Ei sitä joka paikassa ole merenrantaa, hienoja huoltorakennuksia, omaa tapahtumasalia, lasten/nuorten tiloja, liikennepuistoa,
upeaa grillikotaa merenrannalla jne. Lisäksi Lohenpyrstön hyviä
puolia on loistava sijainti yhden Suomen valtaväylän varrella,
kaupungin läheisyydessä.
Mutta haluttiinpa tai ei, niin tämä meidänkin alueen toiminta
on liiketoimintaa, kehitys kehittyy ja meidän täytyy olla siinä
myös mukana. Alueen kehittymiseen vaikuttaa muutama tärkeä
seikka. Miten me itse jäsenet voimme tehdä alueen hyväksi, millä
tavalla onnistumme alueen markkinoinnissa ulospäin ja mitä toimenpiteitä toteutamme itse alueella.
Itse jäsenenä minulle on tärkeää esimerkiksi se, miten otan isäntänä ollessa vieraan vastaan, haluaako hän ”kädestä pitäen” palvelua, vai riittääkö pelkkä tervetulotoivotus, ihmiset ovat todella
erilaisia, joten näissä asioissa kannattaa olla tarkkana. Parasta kai-

kessa on, että positiivinen puskaradion mainos on ilmaista.
Markkinoinnin painopisteet hallitus miettii jatkossakin tarkkaan. Keinoja on monia mutta tässä pari esimerkkiä. Yhteismarkkinointi Caravan Huippujen kanssa jatkuu yhtä tiiviinä
kuin aiemmin, tästä yhteistyöstä johtuen alueen kiinnostavuus on
lisääntynyt huomattavasti.
Yksi markkinoinnin kohde on varmasti tehdä aluetta tunnetuksi naapuri Ouluun. Oulu on Suomen suurimpia kasvukeskuksia ja monikaan oululainen karavaanari ei tunne Lohenpyrstöä vielä, eikä monikaan heistä ole tullut huomanneeksi, kuinka
lähellä Lohenpyrstö on.
Alueen palvelut ovat jo nyt hyvällä tasolla. Päätien asfaltointi
viime syksynä sekä keväällä viimeisteltävä lasten liikennepuisto
parantavat alueen ilmettä entisestään.
Uskoakseni tärkein lähitulevaisuuden kehittämishanke tulee
olla koko ranta-alueen kehittäminen, niin että alueelle saadaan
kunnon ”tieverkosto”, jossa pääsevät kulkemaan niin pyörätuoliasiakkaat kuin lapsiperheet vaunuilla, myös koko ranta-alue laiturista kodan takaiseen lapsiperhe rantaan täytyy saada paremmin
hyödynnettyä. Olen ihan varma, että ranta-alueeseen panostaminen näkyy tulevaisuudessa entistä suurempina asiakasmäärinä ja
ennen kaikkea lapsiperheet ottavat alueen omakseen.
Jari Juurikka

LOHENPYRSTÖN TAPAHTUMAT 2019
19.-22.4.
20.4.
3.-5.5.
21.-23.6.
26.-30.6.
12.-13.7.
16.-18.8.
6.-8.9.
13.-15.9.
27.-29.9.
30.11.
30.11.
31.12.

Lohenpyrstön pääsiäinen
Tapahtumistamme tiedotetaan
Kevätkokous
tarkemmin nettisivuillamme
Lohenpyrstön avaus ja kevätsiivous
www.lohenpyrsto.fi
Juhannus
Raahen Pekanpäivät
TIEDOTUS LOHENPooki Flakkaa meripäivät
Lasten tapahtuma
PYRSTÖN TAPAHTUMISTA
YT-tapahtuma Rosvopaistitreffit
Haluatko tiedotuksia Lohenpyrstön
Hengelliset treffit
tapahtumista ja talkoista
Kausibileet ja syyssiivous
sähköpostilla ja/tai emaililla?
Lohenpyrstön pikkujoulu
LÄHETÄ TIETOSI (email/puhelinnumero)
Syyskokous
puheenjohtajalle:
puheenjohtaja@lohenpyrstö.fi
Uuden vuoden vastaanotto

Päivämäärä- ja tapahtumamuutokset mahdollisia

tai tekstarina 0440 687 916.
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KEVÄTKOKOUSasiaa

KEVÄTKOKOUSKUTSU
SF-CARAVAN LOHENPYRSTÖ Ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Aika: Lauantaina 20.4.2019 klo 13.00 alkaen
Paikka: SF Caravan Lohenpyrstö Lohenpyrstöntie 53, 92140 PATTIJOKI
Käsiteltävät asiat:
Sääntömääräiset kokousasiat
Alueen kehitysnäkymien esittely ja päättäminen
Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkastus
alkaa klo 12.30

Tervetuloa!
SF- Caravan Lohenpyrstö ry
hallitus

Tilinpäätös 2018
SF-Caravan Lohenpyrstö ry
SF-Caravan Lohenpyrstö ry

TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2018
EUR

1.1.-31.12.2017
EUR

81 877,18

77 656,28

TASE
31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

Liittymät

3 251,30

3 251,30

Maa- ja vesialueet yhteensä

3 251,30

3 251,30

Omistusrakennukset ja -rakennelmat

123 848,65

130 776,80

Rakennukset ja rakennelmat yhteensä

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet

Varsinainen toiminta
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
-9 617,75

-10 087,60

-2 906,58

-2 606,69

-478,21

-619,66

Henkilösivukulut yhteensä

-3 384,79

-3 226,35

Henkilöstökulut yhteensä

-13 002,54

-13 313,95

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-12 725,09

-12 068,22

-40 278,56

-47 480,50

Palkat ja palkkiot yhteensä
Henkilösivukulut
Eläkekulut yhteensä
Muut henkilösivukulut yhteensä

Muut kulut
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) yhteensä

-2 988,80

1 062,55

Vapaaehtoiset henkilösivukulut yhteensä

-4 177,37

-1 296,17

Toimitilakulut yhteensä

-1 524,37

-1 569,05

-79,16

-79,16

Ajoneuvokulut yhteensä

Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat
123 848,65

130 776,80

Koneet ja kalusto

10 322,79

13 763,73

Muut aineelliset hyödykkeet

14 136,00

0,00

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

151 558,74

147 791,83

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

151 558,74

147 791,83

2 416,50

5 405,30

2 416,50

5 405,30

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Vaihto-omaisuus yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset
1 386,78

585,05

0,00

2 287,03

1 386,78

2 872,08

-191,25

-2 331,04

Myyntisaamiset

Matkakulut yhteensä

-3 117,50

-6 452,91

Muut saamiset

Markkinointikulut yhteensä

-1 344,99

-2 271,30

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

Hallintopalvelut yhteensä

-3 607,65

-3 985,65

Siirtosaamiset

Muut hallintokulut yhteensä

-5 538,90

-5 254,47

Muut siirtosaamiset

5 782,50

1 304,42

Siirtosaamiset yhteensä

5 782,50

1 304,42

Atk-laite ja -ohjelmistokulut yhteensä

2 517,36

3 727,81

-60 331,19

-65 929,89

-86 058,82

-91 312,06

Varsinainen toiminta yhteensä

-4 181,64

-13 655,78

Tuotto- / Kulujäämä

-4 181,64

-13 655,78

Tuotot yhteensä

34 529,41

34 012,81

Kulut yhteensä

Muut liikekulut yhteensä
Muut kulut yhteensä
Kulut yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset
Rahat

SF-Caravan
Lohenpyrstö ry
Pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

Varainhankinta
-10 612,62

-13 743,49

Varainhankinta yhteensä

23 916,79

20 269,32

Tuotto- / Kulujäämä

19 735,15

6 613,54

V a s t a a v a a yhteensä

Tuotot yhteensä

165,13

73,72

Kulut yhteensä

-30,13

-68,08

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotto- / Kulujäämä

135,00

5,64

19 870,15

6 619,18

Tiilikauden tulos

19 870,15

6 619,18

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) yhteensä

19 870,15

6 619,18

915,04
48 914,23

61 656,16
71 241,94

49 829,27
59 411,07

31.12.2018
222 800,68
EUR

31.12.2017
207 202,90
EUR

183 964,93

177 345,75

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien voitto (tappio)

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

876,29
60 779,87
TASE

Tilikauden voitto (tappio)

19 870,15

6 619,18

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

203 835,08

183 964,93

6 190,66

15 150,55

6 190,66

15 150,55

5 973,26

2 986,63

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta

286,00

348,00

Ostovelat

4 602,63

2 390,27

Muut velat

1 520,05

1 856,78

Saadut ennakot

Siirtovelat
Menojäämät
Siirtovelat yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
V a s t a t t a v a a yhteensä

393,00

505,74

393,00

505,74

12 774,94

8 087,42

18 965,60

23 237,97

222 800,68

207 202,90
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SF Caravan Lohenpyrstö ry:n toimintakertomus on yhdistyksen
hallituksen näkemys edelliseltä toimintavuodelta. Tällöin toimintaa tulee vertailla etukäteen laadittuun toimintasuunnitelmaan
sekä talousarvioon.

Y

LEISTÄ
Tilikausi 1.1. – 31.12.2018
SF Caravan Lohenpyrstö ry on yksi SF Caravan ry:n (=liiton)
jäsenyhdistyksistä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueellaan leirintämatkailua, matkailuajoneuvojen käyttömahdollisuuksia, liikenne- ja leirintäturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua. Yhdistys toimii jäsentensä yhteistoiminnan ylläpitäjänä sekä
herättää jäsenissään oikeaa karavaanarihenkeä ja pysyvää harrastusta leirintämatkailuun.
Hallitus
SF Caravan Lohenpyrstö ry:n hallituksen on yhdistyslain mukaan
huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Yhdistyksen syyskokouksen päätöksen mukaisesti hallitukseen on vuonna 2018 kuulunut
puheenjohtaja sekä seitsemän (7) varsinaista jäsentä.
Malkamäki Kari		
puheenjohtaja		
Meriläinen Kauko
varapuheenjohtaja
Impola Tauno		
jäsen
Isokääntä Tapani		
jäsen
Martikkala Veikko
jäsen
Pitkäaho Lea		
jäsen
Siltala Kauno		
jäsen
Äijälä Jukka		
jäsen
Tilikauden aikana yhdistyksen hallitus on pitänyt yhdeksän
kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 28.4.2018 ja syyskokous
20.10.2018. Kokouksissa käsiteltiin yhdistyksen säännöissä määrätyt asiat.
Toimikunnat
Yhdistyksen varsinaista toimintaa pyörittivät erilaiset toimikunnat. Toimikunnissa toimi aktiivisesti lähes 30 henkilöä. Toimikuntien tehtävä alueemme viihtyvyyden ja toiminnan kannalta on
erittäin merkittävä. Tässä onkin syytä kiittää kaikkia toimikuntien
vetäjiä, toimikuntien jäseniä sekä erityisesti kaikkia talkoolaisia
vuoden 2018 toiminnasta Lohenpyrstössä.
Turvatoimikunta		
Osmo Keränen (vetäjä)
Ohjelmatoimikunta
Martikkala Veikko (vetäjä)
Kiinteistötoimikunta
Siltala Kauno (vetäjä)
Keittiötoimikunta		
Siltala Helvi (vetäjä)
			
Kallio Marita (vetäjä)
Markkinointi- ja
tiedotustoimikunta
Juurikka Jari (vetäjä)
Palvelutoimikunta
Malkamäki Kari (vetäjä)
Henkilökunta
Yhdistys palkkasi kesäkaudelle 2 kesätyöntekijää sekä yhteensä
viisi kesänuorta. Työntekijöinä olivat Elina Keskitalo ja Kaija Karvonen.

KEVÄTKOKOUSasiaa

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.–31.12.2018
Työkokeilussa TE-toimiston palkkaamana oli 2 kuukautta yksi
henkilö, muuta palkattua henkilökuntaa ei yhdistyksellä ollut.
Tilintarkastaja ja toiminnantarkastajat
Yhdistyksen varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Ilkka Kiviniemi. Yhdistyksen toiminnantarkastajana oli Tuomo Niskala ja
varatoiminnantarkastajana Tapani Rinkinen.

Ostopalveluina hoidetut tehtävät
Yhdistys on ostanut kirjanpito- ja palkkahallinnon palvelut Raahen Tili Oy:ltä. Talvikauden konelumityöt on ostettu Eka-Asennus Oy:ltä. Muita varsinaisia ostopalvelusopimuksia ei yhdistyksellä ole.
Vakuutukset
Yhdistyksen kaikki omaisuuden- ja toiminnanvakuutukset ovat
LähiTapiolassa. TyEL -vakuutus oli kertomusvuonna työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa.

T

OIMINTA
Tapahtumat ja majoittumiset
Kertomusvuoden aikana Lohenpyrstössä järjestettiin useita tapahtumia jäsenille sekä tapahtuma vierailijoille. Yhdistyksen edustajia oli mukana myös useissa YT-alueen tapahtumissa.
Tammikuussa yhdistys osallistui Kaamoksen kaatajaisiin Kuusamossa, jonne järjestettiin yhteiskyyditys linja-autolla.
Erilaisten tapahtumien osallistujamäärää on vaikea arvioida tarkasti. Tarkimmin voidaan kassajärjestelmästä löytää tapahtumaajan majoitusvuorokaudet. Tämä onkin hyvä mittari mittaamaan
erilaisten tapahtumien kävijämäärää.
Maaliskuussa pääsiäisen vietossa Lohenpyrstössä kerättiin
yhteensä yli 200 majoitusvuorokautta, Vappuna ja kauden vaihtotapahtumassa majoitusvuorokausia oli lähes 250.
Kevät siivoustalkoiden aikaan saatiin yhteensä 65 majoitusvuorokautta. Kesäkuun koittaessa juhannuksen aikaan kokosimme
alueellamme yhtensä 500 henkilövuorokautta. YT-Meripäivät
keräsivät alueellemme hiukan vajaat 300 majoitusvuorokautta.
Kesän uutuus lasten- ja nuortentapahtuma keräsi lähes 200
majoitusvuorokautta.
Alueemme päätapahtuman Rosvopaistien aikaan majoitusvuorokausia kertyi 820. Hengelliset treffit toivat vajaa 300 vuorokautta ja saivatpa syksyn kunnostustalkootkin kerättyä viitisen
kymmentä majoitusvuorokautta.
Lisäksi alueellamme järjestettiin pieniä tapahtumia koko vuoden ajan. Alueella on järjestetty myös muiden yleishyödyllisten yhdistysten pieniä tapahtumia. Pikkujoulut ja uudenvuoden
tapahtumat näistä merkittävimmät. Kevät- ja syyskokouksiin
molempiin osallistui noin 50 aktiivista jäsentä.
Kertomusvuonna alueemme keräsi huikeat 12.772 majoitusvuorokautta. Tässä on kasvua edellisestä vuodesta hiukan vajaa 25%.

Aluerakentaminen
Kesän 2018 aikana alueella kunnostettiin majoituspaikkoja.
Yhteensä 10 paikkaa sai uuden perustuksen, reuna- tai ajokiveyksen. Näistä paikoista muodostuikin alueellemme suosittuja
”seaside” paikkoja. Lisäksi pieniä paikkakorjauksia ja salaojituksia
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tehtiin ja sähköistyksiä parannettiin ja lisättiin myös noin 10 uutta
pistorasiapylvästä, tapahtumien aikaista majoittumista varten.
Osa Lohenpirtin seinistä maalattiin uudestaan, samoin puuliiteri sai uuden värin.
Syksyllä tehtiin uusia istuksia, jotka tuovat hiukan elävyyttä
alueellemme. samalla istutukset toimivat merkkeinä osoittamaan
helpommin paikkarajat.
Liikennepuiston rakentaminen aloitettiin ja saatiin perusosiltaan valmiiksi. Viimeistely jatkuu tulevana kesänä.
Juuri ennen talvea myös alueen päätie asfaltoitiin. Tämän rahoituksen mahdollisti Raahen kaupungin vuokrahyvitys tulevina
vuosina.
Alueen Vankkurihymiö laatuauditointi päivitettiin ja liiton hallitus myönsi alueelle Vankkurihymiön myös vuosiksi 2019-2021.
Muistamiset
Vuoden Pyrstöläiseksi valittiin Helvi ja Kauno Siltala
Perustajajäsen Eero Murron muistoa kunnioitettiin kukkalaitteella
Lisäksi muistettiin 70- ja 80-vuotismerkkipäivää viettäviä jäseniä.

O

LEELLISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN
JÄLKEEN
Tilikauden jälkeen ei ole ilmennyt yhdistyksen toimintaan oleellisesti vaikuttavia tapahtumia.

A

RVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Alueemme on saavuttanut maineen helposti lähestyttävänä
leirintäalueena, jolla on vilkasta tapahtumatoimintaa sekä uusi ja
hyväkuntoinen infra. Tulevana vuonna yhdistyksen tulee laatia
strateginen suunnitelma, miten aluetta ja yhdistyksen toimintaa
voidaan kehittää vastaamaan uusien kävijäryhmien tarpeita.

T

ALOUDELLINEN TULOS
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tuotot olivat 81.877,18
euroa. Kulut varsinaisesta toiminnasta olivat 86.058,82 euroa.
Varainhankinnan tuotot olivat 34.529,41 euroa ja varainhankinnan
kulut 10.612,62 euroa. Rahoituskulujen jälkeen yhdistyksen tilikauden 2018 ylijäämä on 19.870,15 euroa.
Talousarviossa toimintavuodelle tilikauden ylijäämäksi oli arvioitu 18.520 euroa, joten yhdistyksen toiminta kokonaisuudessa oli
talousarvion mukaista.
Yhdistyksen taseen loppusumma on 222.800,68 euroa. Yhdistyksellä on ulkopuolista lainaa yhteensä 12.163,92 euroa.
Yhdistyksen hallitus esittää, että tilikauden tulos 19.870,15 euroa
vahvistetaan ja kirjataan tilille edellisten tilikausien yli-/alijäämä.
Raahessa 1.3.2019
SF Caravan Lohenpyrstö ry:n hallitus

Kiinteistötoimikunnan kuulumisia!

V

uoden alusta aloitti yhdistyksen kiinteistötoimikunta toisen
toimikautensa. Toimikunnan tehtäviin tuli hieman muutoksia
edelliseen kauteen verrattuna. Turvatoimikunnan tehtävät liitettiin kiinteistötmk:n toimenkuvaan. Tehtäviin kuuluu mm.
• Rakentaminen, kunnossapito, siivoustoimi sekä järjestää
omaan toimialaan liittyviä talkoita ja toteuttaa projekteja
hallituksen päätösten mukaisesti.
• Tekniset järjestelmät kuten sähkö-, vesi-, viemäröinti- ja
lämpöjärjestelmät sekä alueen tietoliikenneverkko.
• Ulkoalueiden siisteys, istutukset, jätehuolto ja jätelajittelu.
• Sosiaalitilatarvikkeiden tilaus.
• Huolehtii ja valvoo alueella olevien sähkö- ym. laitteiden
turvallisuudesta.
• Sammutuskaluston kunnosta huolehtiminen.
Alkuvuodesta hankittu lumilinko on helpottanut huoltorakennusten piha-alueiden ja vieraspaikkojen lumitöitä. Vieraspaikkoja ei
voi traktorilla aurata, sillä kesällä laitetut reunakivet ja laatat olisivat vaarassa lähteä auran mukana pois paikoiltaan.
Hr 1 keittiön kalustusta muutettiin hankkimalla pöytiä 4 kpl ja
tuoleja 16 kpl. Poistettu kaappi ja hylly sekä osa niissä olleista kirjoista. Kesätyöntekijöille tarkoitettu jääkaappi vaihdettiin hieman
nykyaikaisempaan malliin. Kausipaikkalaisten kirjautumista varten ollut tietokone poistettiin. Televisiolle laitettiin hylly entiselle
paikalle.
Hr 2 keittiössä tehtiin huomattavasti laajempi remontti. Kylmävarasto tyhjennettiin ja väliseinä purettiin pois. Poistettiin molemmat ovet, joista toinen on tarkoitus laittaa sähkösaunan terassille
näköesteeksi. Ulkoseinät ja lattia lämpöeristettiin.

Työtaso uusittiin sekä käsienpesuallas lisättiin tiskipöydän päähän. Astianpesukone laskettiin turvallisemmalle tasolle. Tässä
huomattavimmat korjaukset!
Kevään ja kesän tullessa tarvitaan lisää talkoolaisia ja koneita suurempiin rakennustöihin. Pitäähän alue saada talven jäljiltä siihen
kuntoon, että sinne voidaan ottaa vieraita hyvillä mielin vastaan!
Ranta-alueelle on tarkoitus tehdä puurakenteinen kulkuväylä
saunanterassin läheisyydestä sekä rantatörmälle terassi, jossa
ihailla merinäköalaa. Myös itse rantaa on tarkoitus tasoittaa ja
nurmettaa. Grillikota on hankittu ja se tullaan pystyttämään lasten
liikennepuiston päähän. Lasten liikennepuiston viimeistely (liikennemerkit ym.) tehdään loppuun. Maalausta tarvitsee ainakin
Hr 2 terassin nurkat sekä rakennuksen eteläpääty. Niistä on maali
hilseillyt huomattavasti. Piha-alueen kalustusta tullaan uusimaan
(penkit, pöydät ja pihakeinu). Matkailuajoneuvo paikkojen kunnostuksille on huomattavaa tarvetta
Toivomukseni on, että innostusta alueen kunnossa/ kunnostamiseen jäsenistöstä löytyy! Ilman talkoolaisia alue ei tule menestymään! Talkoista tullaan ilmoittamaan tekstiviesteillä ja sosiaalisessa mediassa.
Kiitän kaikkia menneisiin ja tuleviin talkoisiin osallistujia!
Mukavaa kesän odotusta kaikille!
Terveisin,
Kauno Siltala 064838-0
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MUKKELOT

- Lasten ja nuorten ikiomat treffit-

M

ukkelot järjestettiin Lohenpyrstössä
nyt ensimmäistä kertaa, vaikka idea
lasten omista treffeistä oli järjestäjien mielessä pyörinyt jo jonkin aikaa."Vielä on
tilaa yhdelle", niin on Lohenpyrstön saunanlauteillakin, mutta nyt tehtiin tilaa lapsille, lasten omille treffeille. Se sopi täydellisesti kalenterin kohtaan elokuu ja viikko
koulujen alkamisesta. Eihän se kesä siihen
lopu, vaikka koulut alkavatkin, ei toki.
Lasten treffit - lasten ehdoilla. Pyrittiin
asettumaan "lasten pieniin saappaisiin".
Tiedossa oli siis riehakasta menoa koko
viikonlopulle. Treffien teema -Vielä on
kesää jäljellä, oli oikein osuva, sillä sää oli
kaikinpuolin loistava. Ohjelmassa oli leikkejä, pelejä, yhdessä olemista ja yhdessä
tekemistä. Kun lapsilta kysyttiin ruokatoiveita, vastaus tuli kuorona kuin yhdestä
suusta -karkkia! No, kyllä ne oikeatkin
ruuat sitten löytyivät hyvin yhteistuumin.
Treffit alkoivat lipunnostolla, lasten oma
lippu nostettiin salkoon isompien avustamana. Aikuisten treffeillä on pidetty
kotaturinoita mutta nyt oli lapsille LättyRäpätykset. Jokainen halukas sai paistaa
oman lättynsä, laittaa hillot sekä vaahtikset päälle ja niin paljon kuin lysti. Tokihan
kodalla myös laulettiinkin, lastenlauluja
Junnun haitarin säestämänä. Pomppulinnallakaan ei ollut nyt ikä- eikä pituusrajaa, vaan kaikilla lapsilla oli lupa pomppia. Myös saunavuorot räätälöitiin lapsille
sopiviksi ja uiminen maistui lämpimässä
merivedessä. Lähikauppa sponssasi saunaan lapsille pillimehut.
Pirtti oli koristeltu valoin ja lattiatyynyin iltojen tapahtumia varten. Oma pelinurkkaus oli tehty myös Kinetic-pelailuun.
Pelaajia ja tanssijoita olikin ihan jonoksi
asti. Aarteenmetsästykseen varattiin la-su
aikaa yhteensä 4 h, mutta lapset ovat niin
välkkyjä ja vikkeliä, että tuntikin olisi
heille riittänyt. Ei sellaista piiloa Pyrstössä
keksitty, jota lapset eivät olisi selvittäneet.
Ohjelmassa oli myös "Lohenpyrstönleikkiä", Speden-peleistä tuttuja leikkejä, mutta muistettiin välillä levätäkin.
Kasvomaalauksessa loihdittiin kauniita
perhoskuvia ja vähän pelottavammankin
näköisiä luomuksia.

-Tötteröö, tötteröö, kaikille tötteröö!
Tulukaa, täälä on kaikille tötteröö!
Muutamia kymmeniä litroja siinä jäätelöpalloja sai pyöritellä ja väännellä mutta
mitäpä me ei lasten ilmeiden eteen tehtäisi.
Naamioverkoista rakennettiin hauska
ja salaperäinen iloisten "ArpajaisTölli”.
Kerrankin saivat lapset ostaa arpoja ja
joka arpa voitti, tietenkin. Siinä saattoi
voittaa 20 sentillä esim. uuden koulurepun, nallen, korun, karkkipussin ym.
Välillä, jos onni oikein potkaisi niin sai
ihan itse valita palkintonsa. Silloin saattoi
pääpalkinnoksi pieni sormi osoittaa tikkariakin. Hymy näkyi kaikkien huulilla.
Innokkaina lapset lauloivat karaokea ja
diskon jytinä kaikui lauantai-iltana pirtistä. Ei ole Lohenpyrstössä ennen diskoja
pidetty, mutta nyt pidettiin ja se sai kyllä
lapsilta hurraahuudot. Taitavasti jos minkäkinlaisille mutkille taivuttiin ja ennenkaikkea flossattiin. Eihän mummot sitä
osanneet, mutta nyt osaavat, kun lapset
heitä opettivat.
Kyllä oli sunnuntaina riemastuneita ja
hämmästyneitä ilmeitä aarrearkun ympärillä, kun viimeinenkin lukko avautui
ja aarrearkun sisältö paljastui. Karkkia,
kamalasti karkkia! Aarrearkun sisältö jaettiin tasan kaikkien lapsien kesken. Ihana
on myös todeta, että meillä löytyy jäsenistöstä hattarakoneen omistaja jolla hattaran
pyöritys onnistui vaivatta. Kaikille hän tarjosi hattaran, kaikille riitti ja vielä halukkaille toinenkin, kolmekin joku sanoi syöneensä. Yksikään jonottaja ei jäänyt ilman
hattaraa, siitä pitivät Martikkalat huolen.
”En mää voi ottaa hattalaa ku mulla ei
oo lahaa”, sanoi kyynelsilmin pieni tyttö.
”Elähän itke, sillä et sinä nyt tarvi rahaa.
Sinun tarvii vain olla tässä jonossa ja sitten
kun on sinun vuorosi, sinä saat ihan ikioman hattaran”, tädit neuvoivat.
Teemu 12v., Tatu 10v. ja Tuukka 8v. kertoivat haastattelussa, että disco, pomppulinna, uiminen ja hattara olivat tosi kivaa
sekä toivovat jo ensivuodelle polkuautokisaa ja tavarabingoa.
- Kato mummu, ihana hame tuolla tätillä!

- Miksi tuolla toisella on tuommoset hassut vaatteet?
- Mummu, eikö nuo tätit ossaa sanoa
ärrää eikä ässää?
- Miten niin? Kysyi mummu.
- Tuo toinen sano ettei "taa tyyä pelunaa"
ja toinen sano, että me ollaan nyt "laptia".
- Ei ne kyllä voi olla "laptia"! Janna 3v. ja
Julia 5v.
Tätit, Tiina ja Eeva-Liisa, olivat ehkä yrittäneet samaistua lasten kanssa pukeutumalla vähän heille hassunkurisiin asuihin.
Se, että he eivät osaisi ällää ja ättää sanoa..
kuulette sen ensivuonna Lohenpyrstössä.
Sunnuntaina lippu laskeutui, kunnes nousee taas seuraavan kerran.
Jos nauru pidentää ikää ja talkootyöllä
elettäisiin, elettäisiin me ikuisuus, tehden
talkootöillä lasten treffejä. Tehdään kaikki
muukin talkootyö hymyssäsuin eikä oteta
asioita liian vakavasti. Tekeminen olisi
näin hauskaa ja mukaansa tempaavaa
niin kuin oli suunnitella ja järjestää lapsille omat treffit. Kyllä meillä kaikilla oli
hauskaa ja ikimuistoinen viikonloppu toistemme kanssa, meillä järjestäjilläkin.
- Ootte ihania kaikki muruset!
Näistä ensimmäisistä treffeistä me
opimme ja toiveita otetaan aina vastaan.
Kertoisipa joukko nuoriakin toiveitansa
niin nyt olisi kuuntelijoita. Toteuttaisimme
toiveet mahdollisuuksien mukaan.
Niin paljon oli touhua ettei kaikkia kerralla kerkiä sanoa, ensi vuonna sitten
loput. Seuraa tiedottelua sillä pyrimme
järjestämään tästä jokavuotuisen tapahtuman.
Kiitos kaikille talkoolaisille! Kiitos kaikille
jäsenillemme sekä yrityksille jotka lahjoittivat arpajaisiin suuren määrän palkintoja.
Eeva-Liisa Juurikka ja Heidi (Tiina) Huhtala

LASTEN
TAPAHTUMA MYÖS
TULEVANA KESÄNÄ
16.–18.8.2019
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business park
...and you are in business

Raahen Autokulma Oy
puh. 08-264 911
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HERKULLISTA
KOTILOUNASTA
TARJOLLA JOKA PÄIVÄ
KLO 11.00-15.00!
MEILTÄ MYÖS KAKUT
JA PULLAT JUHLAAN
SEKÄ ARKEEN.

tämän auton matkojen

HIILIJALANJÄLKI
hyvitetty
bestcaravan.fi/co2

