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Muu maa mustikka, oma maa mansikka

K

esä on ollut varsin kiireinen tänäkin
vuonna täällä Lohenpyrstössä. Isäntävuorot ovat pyörineet vapaaehtoisuuden pohjalta kuitenkin yllättävän hyvin.
Toimiston henkilökunta yhdessä kesätyttöjen ja -poikien kanssa ovat pyörittäneet
normaalirutiinit alueella. Niinpä oli itsellänikin hyvä mahdollisuus irtautua alueelta ja sain perheeni kanssa viettää lomamatkaa ulkomailla heti kesäkuun alussa.
On todella mielenkiintoista käydä tutustumassa erilaisiin leirintäalueisiin myös
ulkomailla. Voimme sieltä saada uusia
ideoita ja ajatuksia, miten aluettamme voi
kehittää eteenpäin. Samalla saa vaihtaa
kuulumisia ja ajatuksia muiden eurooppalaisten karavaanareiden kanssa. Aina
sitä vain jaksaa kuitenkin ihmetellä, miten
lyhyet välimatkat Euroopassa on, kun vertaa tänne Suomeen. Balttian läpi aina Itävaltaan asti ja sieltä Ruotsin kautta takasin
kotiin. Yhteensä 10 maata kolusimme perheen kanssa ja mittariin kertyi 6.560 km,
joista siis lähes 1.500 jo Suomessa ennen
kuin pääsee edes ulkomaille. Hienoa on
siis käydä vierailla mailla mutta todella
kiva on palata kyllä kotiin ja omalle kotialueelle.

alueemme myös näiden kaupunkitapahtumien yhteydessä ja linja-auto täyttyikin
aamua iltaa pariin kertaan, ihan täyteen
näille matkoille.

K

esän aikana on alueella myös viimeistelty uusia hankkeita. Uusi kapteeninkeinu on katseen vangitsija ns.
oleskelualueella ja onpa siinä hyvä myös
keinahdellakin. Tieverkostoa on kunnostettu. Lisäksi laajennusalueen läpi saimme
tehtyä uuden tien kunnollisella perustuksella. Tämä tie uskoakseni myös hiukan
rauhoittaa alueen normaalia autoliikennettä, kun pyrimme ainakin kausipaikkalaiset käyttämään sitä ns. ulosajotienä.
Lisäksi rantaan on valmistunut ns. ”rantapulevaarti”, joka tarjoaa esteettömän kulku-

Aurinko paistoi vielä kotimatkallakin
Finnlinesin kannella.

Tyttöjä naurattaa mutta iskää pelottaa Alppien maisemissa. Äiti Marja jäi suosiolla pois näköalahissistä ja odotti meitä yli 2 km alempana kärsivällisesti.

N

o mutta mitäs me olemme sitten touhunneet täällä Lohenpyrstössä. Kesä
avautui vilkkaasti heti toukokuussa ja on
jatkunut tasaisen kesäisenä koko kesäkauden. Tänä vuonna kokeilimme kuljetuksia
alueeltamme kaupungin ydinkeskustaan
erilaisten kaupunkitapahtumien aikana.
Raahen kaupungissa järjestetään useita
kaupunkitapahtumia ja saimmekin tarjota
meidän vieraillemme kyydin ydin keskustaan sekä Pekanpäivien että Meripäivien
aikaan. Onneksi matkailijat ovat löytäneet
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Hanna Tenkula, Rannikon Laatupaino Oy
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hallitus ja
toimikunnat
HALLITUS

Malkamäki Kari
puheenjohtaja

0440 687 916
puheenjohtaja@lohenpyrsto.fi

Meriläinen Kauko 040 501 1936
varapuheenjohtaja kauko.merilainen@gmail.com
Juurikka Eeva-Liisa 040 724 2411
eeva-liisa.juurikka@pp.inet.fi

Kuljetukset kaupunkitapahtumiin olivat yleisömenestys.

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

tien ihan merenrantamaisemiin mutta myös illan viettoon grillikodalle ja
sieltä vielä takaisinkin. Alueen osoitenumerot on päivitetty ja aluekartta
uusittu kokonaisuudessaan. Tällaisten askareiden jälkeen onkin hyvä
siirtyä pikkuhiljaa myös talvikaudelle.

M

itäpä se talvikausi sitten tuo tullessaan. Ainakin iloista yhdessä
tekemistä, hyvässä porukassa. Talvikauden alkaessa onkin hyvä
pistää mietintämyssy päähän ja suunnitella jo kauden 2020 kesäkautta.
Pistäkääpä myös kalenteriin meidän syyskokous lauantaina 30.11.2019.
Vuosittain hallituksessa on myös erovuoroisia jäseniä ja niinpä tarvitaan
aina myös uusia vastuunkantajia yhdistyksen hallitukseen. Ja onpa se
allekirjoittanutkin tehnyt oman kahden vuoden jaksonsa puheenjohtaja,
joten nyt uusia kujeita jokainen miettimään myös pj:n jakkaralle.

T

oivotan kaikille lämpöistä syksyn odotusta ja hyvää talvikauden aloitusta. Pysähtykääpä Pyrstössä, kun kuljette ja ideoitahan saa aina
heittää niin minulle kuin koko alueellekin.
Kari Malkamäki
puheenjohtaja

Viimeinen odotus Ruotsin puolella, ihmiset terveenä, kalusto ehjää ja jo koti-ikävä.

050 574 2113
kauno.siltala@gmail.com
				

PALVELUToimikunta
Malkamäki Kari
vetäjä

0440 687 916
puheenjohtaja@lohenpyrsto.fi

Ohjelmatoimikunta

Pekkarinen Matti 0400 588 513
vetäjä
mattipekkarinen0@gmail.com

Kiinteistötoimikunta
Siltala Kauno
vetäjä

050 574 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
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Loppukesän kuulumisia Lohenpyrstöstä!

N

iin se vain tämäkin vuosi on jo livahtanut elokuun loppupuolelle. Ainakin allekirjoittaneella tuntuvat vuodet menevän
koko ajan vaan nopeammin.
Vuodet eivät ole veljiä keskenään, jos vertaillaan tätä vuotta
edelliseen vuoteen 2018, jolloin oli todella kuuma kesä verrattuna
kuluvaan kesään, niin siitä huolimatta Lohenpyrstön kävijämäärät vuonna 2019 näyttävät todella hyviltä. Tarkempia tilastoja voidaan tarkistella loppuvuodesta.
Kasvaviin lukuihin ei päästä, jos tuote ei ole kunnossa. Alueen
rakennukset ja sosiaalitilathan ovat olleetkin hyvässä kuosissa,
mutta myös viime vuosien panostukset mm. koirapuisto, liikennepuisto, leikkikentän ehostaminen, asfaltointi on huomattu etenkin lapsi-/koiraperheissä.
Muutaman vuoden ajan on suunniteltu esteetöntä rantatietä
saunarannan ja hiekkarannan välille. Nyt kun Raahen kaupunkikin on näyttänyt hankkeelle vihreää valoa, niin ahkera talkooväki
aloitti ”rantapulevaartin” rakentamisen pari viikkoa sitten, polku
on jo hyvässä mallissa. Valmistuessaan siitä tulee varmasti yksi
alueen vetonaula. Meri tulee meille kaikille jäsenille ja ennen kaikkea turisteille näyttäytymään ihan uudella tavalla. Silloin myös
alueen kiinnostavuus kasvaa.
Samalla myös kodan hiekkarantaa on parannettu ja tullaan
vielä syksyllä parantamaan lisää. Hiekkarannan parantuminen on
uskomattoman tärkeä asia alueen markkinoinnissa (mm. puskaradiossa).
Lohenpyrstön palvelut siis alkavat olla hyvässä mallissa mutta
uskoakseni yksi tärkeimpiä kehityksen askeleita seuraavaksi on
lapsiperheitten vieläkin paremmin huomioiminen, koska heille ei
riitä pelkästään hyvät sosiaalitilat, vaan tekemistä pitää olla. Seuraavia hankkeita voisivat olla erilaisten pelikenttien tekeminen ja
nuorisotilojen kehittäminen myös teini-ikäisille nuorille. Onneksemme nämä asiat ovat kustannuksiltaan kohtuullisia.
Olen seurannut somekanavia mm. facebook, instagram kanavien keskusteluita vuoden aikana mahdollisimman tarkasti. On

ollut todella ilo seurata kommentointia Lohenpyrstöstä. Palaute
on ollut harvinaisen positiivista, ottaen huomioon kuinka keskustelukanavilla jutut tahtovat rönsyillä. Muutamia suoria lainauksia
kuluneelta vuodelta: ”Ykköspaikkoja Suomessa, loistava sijainti,
asfalttitie perille saakka, mukavat ja ammattimaiset isännät, yksi
parhaista saunoista, lapset huomioitu, alue hyvin hoidettu ja sosiaalitilat aina siistit.”
Kaikki palaute on tärkeää, myös negatiivinen ja tässä lainauksia
niistä ”Alue tasainen, ei puustoa, päiväsuihkutiloja vähänlaisesti,
miehet tulevat liian aikaisin odottamaan saunavuoroaan, kun
naistenvuoro ei ole vielä loppunut, ei kunnollista uimarantaa.”
Maastollehan me ei voida mitään ja uimaranta-asiakin etenee
oikeaan suuntaan. Mutta niin kuin tuolla aiemmin jo todettiin,
Lohenpyrstö on asiakkaiden silmissä todella hyvässä maineessa.
Kausipaikkalaisten lukumääräkin kasvaa koko ajan.
Tästä on hyvä jatkaa kohti Rosvopaisti -viikonloppua, syksyä ja
tulevaa talvea kohden, jatketaan ystävät samaan malliin!

Jari Juurikka alias Jii Jii lasten ympäröimänä formulakisan jälkimainingeissa.

Jii Jii
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Vaihtoehtojuhannus
– Kaikkea kannattaa kokeilla

P

unainen lateraaliviitta on nyt punainen liikennevalo. Solmut on vaihtunut
kilometreihin tunnissa. Väylä on asvalttia eikä vettä. Matkaa vie eteenpäin diesel
eikä tuuli. Määränpäässä odottaa sataman
sijasta karavaanialue. Juhannus on ihan
ovella. Mitä ihmettä purjehtijapariskunnalle on tapahtumassa?
Toukokuun alussa valmistaudutaan
purjehduskauteen. Venepeite otetaan pois.
Gotten, vuoden 1971 Scampi, pääsee taas
kylpemään auringossa.
Vielä tässä vaiheessa ei huomatakkaan,
että varsin ontuvana. Veneen köli löysi
isänmaan alkusyksystä 2017. Tämä aiheutti pienen vuodon pilssiin.
Onnea tässä oli sen verran, että vesi
vuoti sisältä ulospäin. Tai tällä tavalla se
huomattiin. Onnea ei ollut korjauksessa.
Auringossa kylpiessä samainen vuoto oli
edelleen olemassa. Näin ollen vakuutusyhtiö päätti ostaa veneen itselleen. Paikka on
Uleninrannan venesatama Kemissä.
Suunnitelmissa oli viettää juhannus
merellä. Käydä Ruotsin puolella Skänskärissä ja kelin sattuessa kohdalle, vaikka
Malöreilla ehkäpä jopa vierailla Luleåssa.
Nyt oli suunnitelma ihan auki. Sitten tuli
puskista kutsu ystäväperheeltä kokeilla

karavaanarin elämää Lohenpyrstössä.
Omaa vaunua ei ole. Kuka muukaan kuin
äiti pelastaa tämänkin asian ja lainaa asuntovaunua. Vaunu auton perään ja väylälle… eiku siis tienpäälle kohti Raahea.
Se paljon puhuttu teiden tukko. Se olen
nyt minä. Nopeusrajoituksista tulee pidettyä tarkoin huolta. Tunne ettei ole kiire
minnekään. Siinä on hieman samaa kuin
purjeveneellä sopivassa tuulessa surffatessa aallon päällä. Ratin taakse ei ainakaan
aisti liikenneraivoa. Kurvatessa Lohenpyrstön portista sisään tulee ajatus, että osaako
nämä keltanokat olla niin kuin asiaan kuuluu. Asiat rullaavat omalla painollaan.
Vastaanottokomitea ei ainakaan huomioi keltanokkaisuutta mitenkään.
Sopivasti pari käytännön vinkkiä pelastaa ainakin auton takapuskurin rikkoutumiselta, kun vaunua ollaan ottamassa pois
koukusta.
Asuntovaunu on nyt pari yötä purjeveneen kajuuttajana, karavaanialue juhannussatamana ja toiset karavaanarit ”kanssa
veneilijöitä”. Tunnelma on välitön, välissä
todella ahdas ja kuumakin, ainakin miesten viimeisellä saunavuorolla. Talkooväki
on pistänyt ohjelmassa parastaan.
Pyttipannu tirisee muurikalla kutsu-

vaksi ja saakin karaokelaulajat ja tanssintaitajat parveilemaan ruokakojulle.
Tasainen puheensorina ja hyvätuulisuus
kantavat aina juhannuskokolle asti.
Veneilyssä ja karavaanielossa on paljon samaa. Yhden ison eron kuitenkin
löysimme. Autolla kulkeminen ja purjehtiminen, siinä on iso ero. Kuten erilaiset tuuliolosuhteet, navigointi ja veneen
manööverit tekevät purjehtimisesta haasteellisen, monipuolisen ja aktiivisen toimintaympäristön. Toki tiedostan, ettei
yhden tai kahden kerran kokeilu varmastikaan vielä tarjoa karavaarielon koko
kuvaa. Uskon, että tämä kokeilu ei jäänyt
ainoaksi. Sopivan tilaisuuden tullen…
miksei.
Kaiken suolahan on ystävät, joita kertyy
matkalla. Meiltä iso kiitos menee kutsusta
perhe Malkamäelle.
Mika Ahonen
Valokuvaaja, yrittäjä
Kemin Kuvaamo
P.S. Uusi purjevene on satamassa
Kemissä. Tätä eloa voi seurata instassa
#sypikantti.

Gottenilla matkassa jossain Ruotsin puolella Seskärön eteläpuolella Juhannuksena 2017. Nyt kuva sisustaa kotia olohuoneen seinällä.
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Lauantai toukokuun 18. koittaa

P

uheenjohtajamme Kari Malkamäki
täytti 50 v. 15.5.2019 ja kutsui meidät
kaikki juhlimaan Lohenpyrstöön la 18.5.
Päivä oli lämmin ja aurinkoinen ja vesi
meressä niin alhaalla, että Mikonkarin
Karitkin juhlistivat päivänsankaria.
Juhlan aluksi Karin työnantaja tarjoili
juhlaväelle Pöntiön grillattua possua ja
salaattia, jota lähes 200 vierasta ehti nauttia
ennen juhlaseremonioiden alkua.
Lohenpirtti täyttyi ääriään myöten Karin
ystävistä – naapureista – yrittäjistä – karavaanareista – työkavereista – luottamustoimi yhteistyöhenkilöistä – yhdistysten
edustajista ja myös kaupungin johtohenkilöt kunnioittivat läsnäolollaan juhlaa.
Tuomikosken Harri, Karin työkaveri,
jakoi puheenvuoroja. Onnitteluja sateli
Karin toimeliaan työuran ja yhdistystoiminnan ajan energisistä toimista. Yritysyhteistyökumppaneiden lisäksi myös monet
harrastusjärjestöt halusivat juhlistaa päi-

vänsankaria. Onhan Kari toiminut erilaisissa järjestöissä aina valtakunnan tasolla
asti. Päivänsankarin mielestä puheissa
muisteltiin häntä liian ”valoisasti” mutta
kuitenkin Kari vastasi jokaiseen puheeseen
erikseen pienellä muistelulla ja kiitoksella.

K

ari oli kutsussaan toivonut, että ”lahjoja en enää itse tarvi, mutta alue niin
rakas tää Caravan polkupyöriä käyttöön
halajas”. Juhlaväen ”käsi” olikin karttuisa
ja keräystuottoa kertyi yli 3.600 euroa. Kiitos vielä kaikille ”suurista” sydämistänne.
Juhlassa keräyksen tuotolla lahjoitettiin
kaksi Tunturi Elina polkupyörää ja kaksi
polkuautoa. Myöhemmin hankittiin pari
pyörää lisää, pingispöytä välineineen ja
muuta pientä nuorison käyttöön alueelle.
Koko perhe istui Juhlaväen edessä. Kari,
Marja, Elina, Annika, Henna ja Leena.
Kaikki saivat yhteisen kiitoksen aktiivisesta mukanaolosta eri tapahtumissa ja

alueen pyörityksessä. Lapsilta kysyttiin
myös mielipidettä Kari isästä ja olikohan
se Leena, joka sanoi – Iskä on paras.
Väliin sopi kulttuuriakin; Silja lausui runon runokokoelmasta hymyilevaä
apollo sekä Hemppa ja Unto esittivät muutamia reippaita ”ralleja” kitaran ja haitarin
säestyksellä.
Yhdistyksemme puolesta luovutimme
Karille oman isäntäliivin, joka on jo nyt
käynyt väljäksi.
Kiitimme jämäkkää puheenjohtajaamme
lahjoituksesta ja luovutimme yhdistyksemme viirin sekä toivotimme Onnea 50v.
juhlapäivän johdosta sekä voimia tuleviin vuosiin. Toivottovasti luotsaat meitä
innokkuudellaan, energisyydellään ja
osaamisellaan tuleviin haasteisiin, jotka
otamme yhdessä vastaan kanssasi.
Juhlan päätteeksi lauloimme yhdessä
Lohenpyrstön laulun. Sisäjuhlahetken jälkeen tutustuimme alueeseen ja nautimme

Lahjoitusvaroin hankittuja polkupyöriä lahjoittamassa yhdistyksen käyttöön Karin yhteistyöyrittäjien puolesta Pekka Miilukangas sekä Lohenpyrstön
puolesta Veeti Martikkala.

Juhlien ilmapiiri oli rento ja kravatit oli pyydetty jättämään kotiin. Niinpä myös kaupunginjohtaja Ari Nurkkala sai Karin pyynnöstä riisua kravattinsa kesken juhlan.
parhaasta seurasta Karin ja ystäviemme
kesken. Seurustelutauon jälkeen Kari tarjosi meille vielä Kari Aholan ja Pelikaaniyhtyeen tahdittamana tanssi-, seurustelu-,
muistelu-, ja tulevaisuuden suunnittelu
hetkiä aina iltahämärään saakka.

K

iitos Karille ja koko perheelle ikimuistoisesta juhlasta.
Kaikkien mukanaolijoiden puolesta suuret kiitokset.
Toivottaa päiväsi nimipäiväsankari Eero

Kaupungin tervehdyksen toivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo Myllymäki sekä varapuheenjohtaja Tarja Ollanketo.
Kuvassa vasemmalla myös juhlien seremoniamestari Harri Tuomikoski.
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Jäsenten tarinoita
kesäisestä Lohenpyrstöstä!

O

n ollut ilo seurata, kuinka meille
Lohenpyrstöön on tullut uusia jäseniä ympäri Suomea, taas viimeisen vuoden aikana. Varsinkin Pyrstön saunassa
olen kuunnellut pitkin kesää ainakin itselle
tuntemattomia ihmisiä, jotka ovat kotoisin
kauempaakin ja kertovat olevansa Lohenpyrstön jäseniä. Itseäni lämmittää erityisesti se, että myös nuorempia perheitä on
tullut meille jäseniksi mukavasti.
Kävin jututtamassa rantsilalaista Mankisen perhettä, kuinka he ovat kotiutuneet
alueellemme. He ovat ensimmäistä kesää
Lohenpyrstössä kausipaikalla.
Kertoisitteko perheestänne, mistä olette ja
ketä perheeseenne kuuluu?
Olemme viisihenkinen perhe Siikalatvalta, johon kuuluu vanhemmat Hanna ja
Antti sekä tyttäremme Sara, Lotta ja Anni.

Kauanko olette olleet karavaanareita?
Aloitimme tämän harrastuksen vasta
tänä kesänä.
Miten löysitte Lohenpyrstön ja milloin
kävitte alueella ensimmäisen kerran?
Löysimme Lohenpyrstöstä tietoa netistä,
kun etsimme kohtuullisen matkan päästä
kotoa caravaani-alueita. Näimme mainoksen juhannuksesta ja varasimme paikan
viikonlopuksi.
Nyt olette kausipaikalla, mikä sai teidät
jäämään Lohenpyrstöön?
Paikka vaikutti heti ensisilmäyksellä
mukavalta. Ihmiset tervehtivät, isäntien
palvelu oli loistavaa, lapset oli huomioitu
eri aktiviteeteilla, vessat yms. todella siistejä ja ne saunavuorot, illan kohokohta
sekä lapsille, että aikuisille.

Nyt teillä on jo alueesta vähän tuntumaa,
niin oletteko viihtyneet Lohenpyrstössä?
Olemme viihtyneet ja ajammekin lohenpyrstöön lähes joka viikonloppu.
Alueen hyviä puolia ja mitä kannattaisi
teidän mielestänne kehittää? Kehittämisajatukset ovat erittäin tärkeitä asioita,
koska sitä kautta saamme kaikki karavaanarit viihtymään alueella.
Yleinen siisteys on aina loistava. Myös
alueen rauhallisuus oli meille iso asia.
Näin lapsiperheenä ranta-alueen parantaminen tuli ensimmäisenä kaikilla mieleen,
ja se onkin nyt hyvin laitettu alulle, kun
esteetön rantapolku valmistuu.
Toivotaan että viihdytte alueella jatkossakin!
Jari Juurikka
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KyllästyTtääkö?

K

ausipaikkalaiset Matti ja Marjut Pekkarinen Oulusta ovat olleet alueella
vuodesta 2012 alkaen.
Olemme viihtyneet alueella erittäin
hyvin. Mielestämme alue on rauhallinen ja kaunis vuoden ajasta riippumatta.
Täällä on mukavaa asustella kesällä ja
talvella. Alueella on paljon kaikenlaista
aktiviteettia lapsille kuin myös aikuisille.
Mikä onkaan mukavampaa kuin touhuta
yhdessä lasten kanssa ja huomata näin
vanhempana ja kokeneena karavaanarina,
miten lapsiperheet viihtyvät alueella tosi
hyvin. Lapsiperheitä onkin tänä kesänä
ollut runsaasti vierailemassa Lohenpyrstössä.
Alueelta on myös helppo ja lyhyt matka
Raahen keskustaan ihailemaan merimaisemaa, vaikka polkupyörällä, joita alueemme tarjoaa vierailijoiden käyttöön.
Alue myös kehittyy mielestämme koko
ajan ja tärkeimpiä asioita ovatkin siisteys ja
hyvin toimivat yhteiset tilat, joista saamme
kaikki nauttia yhdessä.
Täällä kyllä sielu lepää ja arkiset kiireet unohtuvat mukavien karavaanarikavereiden kanssa, siksi me varmaan
täällä olemme näin kauan viihtyneetkin.
Olemme tulleet siihen tulokseen, että
tämä on meidän paikka, missä meillä on
mukava ja kiva olla.
Ei muuta kuin tervetuloa kaikki tänne
Lohenpyrstöön ja hyvää alkavaa syksyä
kaikille karavaanareille. Hymyillään kun
tavataan!
Terkuin
Matti ja Marjut Pekkarinen
#50270
P.S… ja ei muuten kyllästytä!

Marjut on tuttu näky mm. keittiötalkoissa. Tässä odotetaan alkavaksi Lastentapahtuman aamupalatarjoilua. Matti on meille taas kaikille tuttu mm. karaokepöydän takaa, mutta hämärässä ei ole
kuulemma kuva onnistunut J
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Mukkulat jälleen aarrejahdissa

Sova-Kurtti Tanja, Emmi, Elmo ja Janne nauttimassa lauantain lounasta.

V

iikonlopun Mukkulat lastentapahtuma
2019 starttasi jälleen, joko voisi sanoa
perinteisesti lipun nostolla ja lättyjen paistamisella. Lapsia olikin saapunut paikalle
huikeat 120 vanhempineen tai isovanhempineen. Lasten määrä olikin lähes tuplaantunut viime vuodesta.
Lättyjä paistettiinkin poliisin voimin. Oli
mukava, että poliisit tulivat vierailulle ja
lapset saivat tutustua ”maijaan” ja kysellä
kuulumisia. Poliisisedille ei kelvannut val-

miit lätyt vaan he halusivat paistaa lättynsä
itse.
Lauantaina alkoikin sitten aarrejahti.
Meidän nuoret talkoolaiset ”Ellu-junior”
alias Elina Malkamäki ja Annika Malkamäki apurina Anri Niskanen olivatkin
tehneet sellaisen jahdin, että se sai aikaan
hurjan vilinän pihapiirissä. Oli kuin Vilkkilässä kissoja. Lapset malttoivat juuri ja
juuri kipaista välipalalle, jonka keittiötiimi
oli loihtinut. Päiväsaunakin oli lämpimänä

Visurin perhe Ylivieskasta sunnuntain aamupalalla.

Poliisit nauttivat lasten kanssa myös herkulliset nuotioräiskäleet.
tytöille ja pojille, jos vaan malttoivat pistäytyä löylyihin.
Myös arpajaistöllin avasivat Kantin Juulia ja Ranuan Seela. Lapset testasivat onneansa onnenpyörää pyöräyttämällä. Kivaa
kuitenkin oli, että joka pyöräytys voitti.
Kaikkea muutakin mukavaa oli päivän
aikana kuten kaverikoirien vierailu, formula/keppari –viesti, lasten karaoke ja
myös hattarat maistuivat hattarajonosta
päätellen.
Lasten vanhemmat kiittelivät sitä, että
ruokailut olivat tapahtumaan kuuluvana,
sillä se antoi hiukan vapaa-aikaa myös
vanhemmille.
Lauantai –illan kruunasi disco, joka tuntui olevan aikamoinen suksee. Lainaten
parin pikkutytön kommenttia; - voi että
en jaksa odottaa seuraavaa discoa. Myös
turvallisuus oli otettu huomioon discossa,
aitojen järjestysmiesten voimin.
Sunnuntaina syötiin vielä aamupala ja
jäätelöt. Saatiin aarrejahti päätökseen ja
laskettiin liput odottamaan ensi kesää.
Lopuksi vielä kuten ”Oscar-gaalassa”
on tapana, kiitos talkooporukalle, tapahtumaa tukeneille yrityksille ja henkilöille,
lapsille, vieraille, kausipaikkalaisille ja erityiskiitos meidän nuorille talkoolaisille, he
pistivät kyllä parastaan.
Tästä on hyvä jatkaa. J
terv. Ellu
(Eeva-Liisa Juurikka)
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