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(sis. toimituskulut 600 €).
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3.677€!
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TÄLLÄ ILMOITUKSELLA VETOKOUKKU

VELOITUKSETTA!*
Kampanjahinta voimassa 30.11.2019 saakka. Autoja rajoitetusti. Tarjousta ei voi yhdistää muihin mahdollisiin tarjouksiin.
Kulutus 8,6 l/100 km (Eu-yhd.) CO2-päästöt 193 g/km (WLTP). Kuvan auto erikoisvarustein. Rahoitusesimerkkilaskelma 1.9%:
Ajoneuvon käteishinta: 38 829,42 €, käsiraha 9 200 €, kiinteä korko 1,9 %, perustamiskulu 249 €, käsittelymaksu 13 €/kk,
rahoitusaika 72 kk, kuukausierä: 299,00 €, viimeinen suurempi erä 12 000 €, todellinen vuosikorko: 2,88 %. Luottokustannusten yhteismäärä 3 590,00 €. Rahoituksen edellytyksenä kaskovakuutus. Luotonantaja: Santander Consumer Finance Oy,
Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki. Subaru tehdastakuu: 3 vuotta/100.000 km. Subaru
lisäpalvelut:
Subaru Vakuutus
ja Subaru 30.11.2019
Assistance.
*Kiinteä
vetokoukku
(etusi
790€).
Kampanjahinta
voimassa
saakka.
Autoja
rajoitetusti.
Tarjousta ei voi yhdistää muihin
2

mahdollisiin tarjouksiin.
Kulutus 8,6 l/100 km (Eu-yhd.) CO2 -päästöt 193 g/km (WLTP). Kuvan auto erikoisvarustein.
Subaru tehdastakuu: 3 vuotta/100.000 km. Subaru lisäpalvelut: Subaru Vakuutus ja Subaru Assistance.

OULU
Tikkasentie 2

Subaru-myynti 020 777 2504
Subaru-huolto 020 777 2521

Teemme kauppaa: ma–pe 10–18, la 10–15

Huolto palvelee:
ma-pe 7.30-16.30
Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69
snt/min (alv. 24%), matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%)
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Kaksi vuotta hurahti

K

aikkeen sitä ihminen lähteekin toisten houkuttelemana. Näin voin todeta
tämän kahden vuoden jälkeen, jonka olen
saanut toimia SF-Caravan Lohenpyrstö
ry:n puheenjohtajana. Toki kahteen vuoteen on mahtunut monenlaista. Välillä on
ollut pettymyksiä, välillä riemun hetkiä ja
mukaan on mahtunut myös lukemattomat
talkootunnit kotikonttorissa.

K

aksi vuotta sitten sanoin, että ”tapani
tulette tuntemaan”. Näin on varmasti
tapahtunutkin. Itse yhdistyksen puheenjohtajana en halua erillisiä ns. kuppikuntia ja säännöt ovat kaikille samat. Tämä
on varmasti aiheuttanut, varsinkin alkuaikoina, mielipiteen vaihtoa jäsenistön keskuudessa.
Toki aina syntyy enemmän tai vähemmän toistensa kanssa tekemisissä olevia ryhmiä. Siihenhän on luonnollinen
syy; olemmehan mm. kausipaikkalaiset
alueella huomattavasti paljon enemmän
aikaa viettäviä kuin yksittäiset vierailijat.
Kuitenkin johtavana-ajatuksena yhdistystoiminnassa meillä kaikilla tulee olla,
että teemme töitä harrastuksemme eteen
yhdessä tuumin ja siten, ettei meillä ole
vain yhtä yksittäistä oikeaa mielipidettä.
Mielipiteiden erilaisuus luo juuri sen
yhdistystoiminnan suolan. Alueen moninaiset säännöt ovat joskus myös kirvoittaneet mielipiteitä suuntaan ja toiseen.
Kuitenkin meidän on huomioitava, että
harjoitamme julkista majoitustoimintaa, jossa leirintäturvallisuus on tärkein
ohjaava tekijä.
Kaikkiin tilanteisiin ei luonnollisestikaan löydy aina suoraa ohjetta tai toimintatapaa. Tällöin puheenjohtaja viime
kädessä tekee sen pikaisen päätöksen.

Hallitustahan ei voida joka
tilanteeseen kutsua kokoon.
Tässäkin on mielestäni tärkeää se, että me kaikki muistamme, että säännöt ja ohjeet
ovat meidän turvallisuutemme ja yhteisen hyvinvoinnin kulmakivi.
Lisäksi tärkeää on muistaa, että säännöt ovat kaikille
samat, olipa sitten kyseessä
kausilainen kesää-talvea tai
yksittäinen vierailija. Eli on
ne tavat tulleet tutuksi porukalle, vaikka välillä onkin
tuntunut isolta pelikentältä
koko alue.

K

ahden vuoden aikana
on alueemme kokenut myös hurjia muutoksia.
Kausipaikkalaisten määrä
on kasvanut ja ikärakenne
on huomattavasti alentunut.
Tämä tuo ja antaa uutta potkua alueemme tulevaisuuLeena ja Kari Itävallassa Alppien lumella kesäkuussa 2019.
delle. Lohenpyrstön alue on
tullut tutuksi huomattavasti
laajemmalle
käyttäjäryhmälle ja olenkin tyytyväinen siihen työiitän kaikki hallituksen jäseniä, aluhön, mitä koko hallitus sekä kaikki alueen
een toimijoita sekä erityisesti koko
toimijat ovat tehneet yhteishengen ja alu- yhdistyksen jäsenistöä siitä mahdollisuueen elinvoiman eteen.
desta mitä olen saanut kahden vuoden
Emme luokittele jäsenistöä alkupe- aikana olla yhdessä teidän kanssanne
räiseksi, raahelaiseksi, oululaiseksi tms. rakentamassa alueettamme. Tähän olisi
Me kaikki yhdessä olemme huomanneet hyvä päättää tämä puheenjohtajuus, mutta
miten vain yhdessä tekemällä ja uusia katsotaan sitten mitä yhdistyksen kokous
tapoja oppien saamme paljon aikaan ja marraskuun lopussa päättää jatkosta.
näin se kaikki rakentuu meidän yhteiseksi
hyväksi.
Kari Malkamäki

K

Pyrstötähti
SF-Caravan Lohenpyrstön jäsenlehti
Ilmestyy 1-3 kertaa vuodessa.
Painos: 950 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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Caravanpalvelu
Caraven Oy
www.caraven.fi
Huolto – Varaosat - Tarvikkeet
Kabe, Adria,
Sunliving ja Bürstner
merkkihuolto/-varaosat
Solifer ja Polar varaosat

p. 050 373 1586
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Karavaanarielämää kausipaikalla
neljän tanskandogin kanssa

V

uosia kiersimme ympäri Suomea
pakettiautolla yöpyen pääsääntöisesti
mökeissä. Koiranäyttelyt veivät meitä jo
tuolloin paikasta toiseen. Pikkuhiljaa alkoi
kypsyä ajatus retkeilyautosta, jossa olisi
kunnon tilat retkeilyä varten. Mökistä toiseen reissatessa ja siivotessa mennessä
ja lähtiessä alkoi ajatus saada oikeasti
tuulta purjeisiin. Kuka vielä maksaa siitä,
että saa siivota toisten jälkiä? Mökkeily
vaihtui vuonna 2017 retkeilyautoon, joka
rakennettiin meidän toiveiden mukaisesti.
Edelleenkin reissut tehdään pääsääntöisesti autolla ja vaunu seisoo kausipaikalla
Lohenpyrstössä.
Asuntovaunun hankkiminen ei ollutkaan niin yksinkertainen kuvio kuin
auton, siinä meinasi avioerokin tulla.
”Minähän en uretaanikoppia hanki enkä
sitä auton perässä vedä, Rouva ostaa ja
laittaa ihan mitä haluaa” ne kuuluisat viimeiset sanat ja kuinka kävikään. Isäntä
itse kehitti vaunukuumeen täysin salassa.
Illat kuluivat rattoisasti netissä ja niinhän
se syykin sieltä alkoi paljastumaan, sehän
surffasi nettikaravaanissa. Loistavasti oli jo
vaunujen pohjaratkaisut hanskassa ja tiesi
erimerkkien eristemateriaaleista lähtien
kaiken. Siellä se vaunu nyt töröttää Lohenpyrstössä.
Vaunua hankkiessamme oli alusta lähtien selvää se, että vaunu viedään kausipaikalle eikä karavaanarielämä ole meille
vain kesän harrastus. Siinä alettiin pohtia,

minne vaunu viedään. Päädyimme aika
nopean keskustelun jälkeen tilanteeseen,
että jos vaunu viedään jonnekin muualle
kuin Lohenpyrstöön on se väärässä paikassa ja liian kaukana. Edelleenkin kierrämme ja reissaamme autolla koiranäyttelyissä ja milloin missäkin fiiliksen mukaan.
Lohenpyrstössä olemme vierailleet muutamana vuonna juhannuksena ja Rosvopaisteilla, joten täysin vieraaseen paikkaan
emme tulleet. Useammalla leirintäalueella
olemme vierailleet ja Lohenpyrstö on yksi

parhaista leirintäalueista, ellei paras, missä
olemme vierailleet ja niin lähellä, miksipä
siis lähetä merta edemmäs kalaan.
Meidän mukanamme reissaa ja kausipaikalla asustaa neljä tanskandoggia
Antero, Tarmo, Veikko ja Paavo. Pojat ovat
jo tämän lyhyen kausipaikkaelämämme
aikana ottaneet Lohenpyrstön kuin toiseksi kodikseen. Pojat tietävät, milloin
tullaan vaunulle, sellainen töminä auton
perällä alkaa, ettei asia jää epäselväksi.
Koirien kanssa on mahtavaa olla Lohenpyrstössä, on tilaa ja ihmiset mukavia
koria kohtaan. Pojilta jos kysytään, niin
kyllähän se koirapuisto on paras paikka.
Muutoinkin lenkki- ja ulkoilumaastot ovat
mahtavat. Vielä, kun saadaan merijäähän
ja päästään merenjäälle ulkoilemaan niin
kyllä meidän kelpaa.
Meille oikeasti yllätyksenä on tullut se,
miten hyvin meidät on otettu vastaan.
Ihmiset ovat kyselleet pojista, käyneet
jututtamassa poikia, meitä on pyydetty
mukaan iltamiin ja halattukin on. Tuntuu
kuin olisimme jo pidempäänkin kuuluneet
tähän porukkaan. Kyllä tällaisesta ihminen
tulee iloiseksi.
Meidän karavaanarielämään ja poikiin
voit käydä tutustumassa meidän kotisivuilla www.rockelements.fi ja ota Instatili @hannarockelements seurantaan niin
pääset mukaan meidän reissuille.
Hanna ja Petri Salin
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Toimintasuunnitelma 1.1.–31.12.2020

SF

Caravan Lohenpyrstö ry:n tarkoituksena on edistää toimialueellaan leirintämatkailua, matkailuajoneuvojen
käyttömahdollisuuksia, liikenne- ja leirintäturvallisuutta sekä
ympäristöystävällistä matkailua. Yhdistys toimii jäsentensä
yhteistoiminnan ylläpitäjänä sekä herättää jäsenissään oikeaa
karavaanarihenkeä ja pysyvää harrastusta leirintämatkailuun.
Yhdistyksemme visiona on kehittää leirintäaluetta, yhdessä
kaupungin kanssa, palvelemaan alueen leirintämatkailun tarvetta.

Tulevan toimintavuoden aikana jäsenmäärän odotetaan säilyvän ennallaan. Toimintavuoden aikana ollaan mukana liiton
jäsenhankintakampanjassa ja toimitaan aktiivisesti mahdollisissa
alueellisissa messutapahtumissa.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

TALOUS

Kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuussa ja syyskokous

LOHENPYRSTÖ ry TA2020, TA2019, TA2018
Varsinainen toiminta
TUOTOT
Aluemaksut alv 10 % v.2020 (3000*22)
Kesäkausipaikat v. 2020 (60* k.a.370)
Talvikausipaikat v.2020-2021 (60*200)
Kioskimyynti
Sähkömaksut
Saunamaksu, pesukone, ym tuotot alv 24 %
TUOTOT YHTEENSÄ

TA2020 TA2019
60 000 69 091
20 182 13 636
10 909
5 455
6 000
5 000
8 000 10 000
2 000
1 500
107 091 104 682

ALUEHOIDON KULUT
Palkat ja palkkiot
Alueen kunnossapito
Sähkömaksut
Kioski ostot
Vesimaksut
Poltto- ja voiteluaineet
Jätehuolto
Puhtaanapito
Polttopuiden hankinta
Muut kulut
ALUEKULUT YHTEENSÄ
TULOS ALUEKULUJEN JÄLKEEN

TA2020
-16 000
-15 000
-12 000
-4 000
-3 200
-1 000
-3 000
-3 800
-1 000
-2 000
-61 000
46 091

MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT
Koulutuskulut
Maa-aluevuokrat
Tarjoilu talkooväelle
Vakuutusmaksut
ATK-laite ja ohjelmistokulut
Matka-ja majoituskulut
Markkinointikulut yht. sis huomionosoitukset
Hallintokulut yhteensä
Muut hallintokulut
Muut kulut
Poistot
MUUT KULUT YHTEENSÄ
TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ

TA2020 TA2019
-1 000 -1 500
0 -1 600
-2 500 -2 000
-1 900 -1 800
-2 500 -1 500
-2 500 -2 000
-2 000 -2 500
-4 200 -4 700
-5 000 -2 600
-2 000 -2 000
-12 000 -15 200
-35 600 -37 400
10 491 10 032

TA2019
-14 000
-10 000
-12 000
-3 850
-3 400
-1 000
-3 500
-3 500
-2 500
-3 500
-57 250
47 432

marraskuussa. Yhdistyksen hallitus kokoontuu ennalta laaditun
kokousaikataulun mukaisesti mutta vain tarpeen vaatiessa.

Jäsenistö

Taloudenhoidossa jatketaan tarkkaa taloudenpitoa. Hankinnat
ja investoinnit tehdään tarjousten perusteella ja niihin pyritään
sopimaan pitempiaikaisia kumppanuuksia. Taloudellista tilannetta seurataan kuukausittain ja investoinnit toteutetaan rahoitustilanteen sallimissa puitteissa.
Yhdistyksemme rahoitus tulee pääosin alue- ja tapahtumamaksuista, kioski- ja tarvikemyynnistä, arpajaistuloista sekä jäsenmaksuista.

TOIMINTA
Koulutukset

Toimintansa tueksi yhdistys järjestää jäsenistölleen tarvittavaa
koulutusta. Yhdistyksen edustajia osallistuu liiton järjestämiin ja
muihin tarvittaviin koulutustilaisuuksiin.
Varainhankinta
TUOTOT
Jäsenmaksutulot
Aluemaksut treffeiltä alv 0 % 400*2*25
Jäsentuotemyynti
Arpajaismyynti
Ilmoitusmyynti
Muu yleisavustus
Muut tuotot
VARAINHANKINNAN TUOTOT

TA2020 TA2019
7 500
7 200
20 000 17 600
300
1 000
3 000
2 500
2 000
1 500
170
170
5 000
32 970 34 970

VARAINHANKINNAN KULUT
Jäsentiedoitteet
Jäsenmaksut
Treffikulut
Jäsentuote ostot
Arpajaiskulut
Huvitoimikunnan kulut
Muut kulut
VARAINHANKINNAN KULUT
VARAINHANKINNAN TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ

TA2020 TA2019
-2 500 -2 500
-600
-500
-2 000
-800
-300 -2 800
-1 000 -1 000
-6 000 -3 500
-4 000
-12 400 -15 100
20 570 19 870

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
KULUT
Korkomenot
Verot
RAHOITUSKULUT
TILIKAUDEN TULOS

TA2020 TA2019
-100
-200
-100

-200

30 961

29 702
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Tapahtumat

Toimintavuoden aikana toteutetaan tapahtumia, joissa yhdistys ja caravan-alue ovat esillä. Oma perinteinen tapahtuma on
rosvopaistiviikonloppu syyskuussa. Muita vuotuisia tapahtumia
järjestetään juhla-aikojen läheisyyteen mm. Pääsiäinen, Juhannus ja Vappu. Kesäkuussa Raahen kaupunki järjestää Pekan päivät eli kaupunkifestivaalin sekä heinäkuussa Raahen Meripäivät.
Samoin vielä syyskuussa Raahen Pimiät. Näiden tapahtumien
ajaksi aluetta pyritään markkinoimaan läheisenä majoitusalueena
ja sitä kautta houkuttelemaan kävijöitä alueelle. Yhdessä kaupungin kanssa järjestetään kuljetuksia ko. tapahtumiin Lohenpyrstön
alueelta.
Mahdollisuuksien mukaan järjestämme yhteistyössä muiden
yhdistysten kanssa tapahtumia alueellamme sekä osallistumme
YT-alueen ja Caravan huippujen toimintaan. Toimintavuonna
yhdistys järjestää YT-tapahtuma Kaamoksen Kaatajaiset 2020
Raahessa.
Yhdistys voi osallistua tori- ja messutapahtumiin. Samoin
yhdistys voi itse järjestää tori- ja messutapahtumia, jotka tukevat
yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta sekä varainhankintaa.
Yhdistys pyrkii käyttämään hyväksi liiton tarjoamia tapahtuma- ja koulutuspalveluita. Yhdistys voi toteuttaa myös retkiä tai
muita tapahtumia jäsenille.

SF-Caravan Lohenpyrstö investoinnit
ALUEEN RAKENTAMINEN
Teiden ja vaunupaikkojen kunnostus ja rakentaminen
Nurmikot, istutukset ja kukat
Huoltorakennusten ulkomaalaus
Leikkikentän ja koirapuiston kunnossapito
Kisailu- ja leikkivälineiden hankinta
Liikennepuiston alue
Sähköpaikat
Ulkokalustehankintoja
Saunan kunnossapito ja kiuas
Keittiön välinehankinnat
Keittiön kalusteet
Aluevalaistus
Ranta-alue
HR3 (suunnitteluraha)
HR 3 Vastaanottorakennus

5v SUUNNITELMA
HR3
Ranta-alue
Vuokramökit

2020

2019

10 000
2 000
2 000
1 000
1 000
500
1 000
1 000
1 000

10 000
2 000
2 000
2 000
1 000
4 000
0
1 500
1 000
500
1 000
1 000
5 000
3 000

1 000
2 000
100 000
122 500

34 000

0 100 000
3 000 10 000
0 20 000

ALUEEN YLLÄPITO JA
KEHITTÄMINEN
Palvelutaso säilytetään nykyisen kaltaisena. Kesäkaudella palkataan toimistoon sekä siivoukseen kesätyöntekijöitä. Lisäksi käytetään muiden tahojen myöntämiä kesäsetelinuoria. Palkatuilla
työntekijöillä sekä kesäseteliläisillä varmistetaan alueen toimivat
palvelut, vaikka isäntävuorojen tekijät vähenevätkin. Isäntävuorot pyritään tulevana kesäkautena keskittämään viikonloppujen
yhteyteen.
Alueen rakentamista jatketaan laajennusalueen paikkoja nurmettamalla sekä sähköverkon rakentamisella. Lisäksi paikkojen
kunnostusta jatketaan ja viherrakentamista laajennetaan erillisten suunnitelmien mukaan. Ranta-alueen hyödyntämistä lisätään,
jotta se palvelisi vierailijoita, jotka hakevat lomaltaan meren läheisyyttä. Rakennetaan jatko ”rantapulevaartiin” siten, että mahdollistetaan helppokulkuinen väylä lasten uimarantaan asti. Toimintavuonna pyritään aloittamaan huoltorakennus 3 rakentaminen.
Tähän rakennukseen sijoittuvat tulevaisuudessa toimisto, isäntätupa, kioski sekä lisää sosiaalitiloja ja tilaussauna. Lisäksi yhdistyksen ulkovarasto sijoitetaan samaan yhteyteen. Lopullisesta
rakentamisesta sekä hankkeen rahoituksesta päätetään yhdistyksen erillisessä kokouksessa.
Alue on rakentunut ja laajentunut kymmenen vuoden aikana
voimakkaasti. Nykyisten rakennusten ja alueiden kunnossa
pidosta tulee huolehtia myös tulevana toimintakautena.
Toimintavuonna selvitetään myös mahdollinen ympäristömerkin haku leirintätoimintaan.

TIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jäsenkirjeillä, yhdistyksen
Facebook -ja kotisivuilla sekä paikallislehtien järjestöt toimiipalstalla. Lisäksi yhdistys julkaisee 2 kertaa vuodessa Pyrstötähtijäsenlehteä.
Jäsenistölle on perustettu myös Facebookiin oma Pyrstönpyörittäjät -sivusto tiedottamista ja mielipiteiden vaihtoa varten. Lisäksi
tiedottamiseen otetaan käyttöön tekstiviestipalvelu mm. kausipaikkalaisten tiedotustoimintaa varten.

LOPUKSI
Tulevana toimikautena SF-Caravan Lohenpyrstö ry on vakavarainen ja toimelias sekä tasokas leirintäalue, joka palvelee niin karavaanareita kuin muitakin matkailijoita Raahen keskustan läheisyydessä osana raahelaista matkailukokonaisuutta.

SYYSKOKOUSKUTSU
SF-CARAVAN LOHENPYRSTÖ Ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Investoinnit/kulut yhteensä

125 500 198 000

Aika: Lauantaina 30.11.2019 klo 12.00 alkaen
Paikka: SF Caravan Lohenpyrstö, Lohenpyrstöntie 53, 92140 Pattijoki

RAHOITUS
Oma rahoitus 2020 tuloksesta
Talkootyö
Rahaa tilillä keväällä 2020
Pankki ja SF-Caravan liiton laina
Muu rahoitus
Rahoitus yhteensä

TA2020 TA2019
30 961
0

Käsiteltävät asiat:
Sääntömääräiset syyskokousasiat,
hallituksen jäsenen eroanomus kesken toimikauden

50 000
60 000

60 000

140 961

60 000

Tervetuloa!
SF- Caravan Lohenpyrstö ry / hallitus
Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkastus
alkaa klo 11.30
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Oulun Caravanhuolto huoltaa
caravaanarien kalustot!
Pyrimme jatkossa tekemään juttuja SFC Lohenpyrstön jäsenlehteen Pyrstötähteen yhdistyksemme
yhteistyökumppaneista.
Ensimmäisenä juttuvuorossa on
Oulun Caravanhuolto. Kävimme
visiitillä Oulussa Miikan ja Tomin
luona.
Ketä olette, kauanko olette alalla
olleet ja milloin Oulun Caravanhuolto on perustettu?
Tomi Annala ja Miika Sutela, alalla ollaan
oltu pian 20 vuotta, aloitettiin alalla Oulun
Lomavaunussa, siellä jäi omistajat eläkkeen viettoon niin piti keksiä muuta hommaa.
Oma yritys Oulun Caravanhuolto perustettiin kesäkuussa 2014, tälle kesää vietettiin siis 5-v synttäreitä.

Mitä kaikkea caravan alan palveluja
teiltä löytyy?
Huolto korjaus ja varustelu, vaunut hoidetaan kokonaisuudessaan, autoista kaikki
muu mutta alusta ja moottori hommat
ollaan jätetty autokorjaamoille.
Olemme myös kaikkien vakuutusyhtiöiden hyväksymä korjaamo.
Varaosat ja tarvikkeet löytyy aika kattavasti hyllystä, merkkivaraosat teltat yms
saadaan tilaamalla.

Huollatteko/korjaatteko kaikkia auto/
vaunumerkkejä?
Kyllä, kaikki merkit ja mallit, takuukorjauksia ei tehdä mutta kaikkiin saadaan
osat suoraan tehtaalta/tukkureilta jos osia
yleensäkkään vielä tehdään.
Koriosien kanssa käy monesti niin ettei
vanhempaan kalustoon saa osia, meillä
on alihankkija, joka tarvittaessa saa tehtyä
jopa tyhjästä puuttuvan osan lasikuituisena.
Korikorjauksien osalta meillä onnistuu
sekä muovi että lasikuitu osien korjaus ja
maalaus, että myöskin alumiinipintojen
kuviokorjaus ja maalaus, aina ei siis tarvitse vaihtaa koko peltiä jos tulee pieni
reikä tai lommo vaan se voidaan korjata.

Mitkä ovat yleisimpiä syitä, joiden
takia caravaanarit tulevat asiakkaaksi?

Monella merkillä alkaa myös olla vaunu
peitetty muovi-osilla, jotka halkeilevat
itsestään pakkasilla.

Varmasti syitä on monia, olemme pyrkineet hoitamaan hommat niin että asiakas
tulisi seuraavallakin kerralla meille, tyytväinen asiakas on paras mainos.

Minkä uuden innovaation luulette
seuraavaksi tulevan matkailuajoneuvoihin ?

Onko teidän yrityksessä jotakin erityisosaamista?
Hankala sanoa itseä kehumatta tai toisia
väheksymättä mikä olisi meillä paremmin
kuin muualla, kovin monesta hommasta
ei olla kieltäydytty tai olisi pitänyt todeta,
ettei pystytä tekemään, nekin jotka ollaan
toisille ohjattu ollaan ohjattu sinne missä
itse tietää hommien hoituvan.

Onko matkailuajoneuvojen tekninen
kehitys mennyt jo liian pitkälle, vai
onko kehityksen suunta kaikkinensa
oikea?
Ehkä sähkön ja ohjausjärjestelmien kanssa
on moni merkki mennyt ”liian hienoksi” ja
tekniseksi, suurin osa käyttäjistä haluaisi
käyttövarman auton/vaunun eikä sellaista,
jota saa käyttää tuon tuostakin korjaamolla
jonkun vikatilan takia luetuttamassa vikakoodeja ja vaihdattamassa osia.

Varmaan aurinkopanelien käyttö yleistyy,
sinänsä se nyt ei toki uusi innovaatio ole.

Lohenpyrstöläisiä varmasti kiinnostaa, että käyttekö alueellaamme
paikanpäällä tekemässä korjauksia/
huoltoja?
Käymme korjaamassa paikanpäällä sopimuksen mukaan, kesällä kun on kädet
täynnä töitä ei monesti ole aikaa lähteä,
mutta talvisin ajellaan pitkin maakuntia
kun suurin osa kalustosta on talvipaikalla
niin ettei korjaamolle tuonti ole mahdollista.

Minkälaisia terveisiä lähettäisitte
Lohenpyrstön jäsenille?
Mukavasti on lohenpyrstöläisiä asiakkaina
meillä käynyt, toivottavasti ollaan saatu
hommat järjestymään ja nähdään tulevaisuudessakin.

Pyrstötähti
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Lasten treffit
L

asten treffit oli huippumenestys ja
osallistuja määrä yllätti positiivisesti.
Viikonloppu alkoi perjantaina lipun nostolla, jonka lapset hoitivat mallikkaasti.
Perjantaina oli ohjelmassa lättyräpätykset
kodalla, jossa jokainen sai paistaa oman
lättynsä nuotiopannulla. Samaan aikaan
meillä kävi myös vierailemassa poliisit, he
esittelivät poliisiautoa ja vastailivat mielenkiintoisiin kysymyksiin. Poliisit saivat
myös paistaa omat lättynsä kodan tulilla

L

auantai alkoi aamulla aarteenetsinnällä, etsinnän oli järjestänyt alueemme
nuoret yhdessä tuumin. Aarteenetsintä oli
jaettu lauantaille ja sunnuntaille, nuoret
kävivät illanpimeinätunteina laittamassa
vihjeet ympäri aluetta. Aamulla lähti kaikilla hurjat etsinnät käyntiin.
Lauantaille oli myös paljon muuta ohjelmaa esimerkiksi karkki-bingoa ja formula-kisailua. Illalla oli ohjelmassa lasten
oma karaoke, jossa oli mahtavia laulajia
yksinään tai kaverinsa kanssa. Karaoken
aikana oli myös tosi pitkä hattara jono, tällöin oli aika makeaa menoa. Karaoke kuitenkin lämmitteli lapsia illan diskoa varten.
Disko olikin sitten aivan mahtava, lapset saivat käydä ehdottamassa omia biisejä
ja niitähän siellä sitten soitettiin ja tanssittiin iltamyöhään. Lapset olivat myös
innoissaan, kun saivat discoon omat valorenkaat ranteeseen. Koko sali loisti valojen
välkkyessä ja se näytti aika hienoilta.

S

unnuntai lähti käyntiin runsaalla
aamupalalla, jonka meille oli järjestänyt
huippu talkoolaiset. He huolehtivat muistakin ruokailuista viikonlopun aikana.
Ruokaa oli kaikille eikä vain lapsille ja
tällöin ei tarvinnut vanhempienkaan hirveästi kokkailla.
Sunnuntaina myös selvitettiin missä se
aarre lopulta oli. Kyllähän se sitten löytyikin ja hyvä aarre olikin.
Viikonloppu päättyi jätskipallo tarjoiluihin. Osa lapsista söikin useammankin jätskitötterön.
Annika Malkamäki

Ilma suosi ja osa ruokailijoista nautti hienosta ulkoilmaravintolasta.
”Lasten treffit oli mukava järjestää. Mahtava oli nähdä, kun lapset niin innokkaasti osallistu kaikkeen mitä ohjelmassa
oli. En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan ohjelmaa ensikerralle.”
Anri Niskanen
”Lasten treffit oli huikee juttu. Meidän tavoitteena oli, että lapset viihtyisi
sekä myös aikuiset. Taustatyö oli hyvin
tehty ja ollaan nuorten kanssa kiitollisia aikuisille sekä kaikille talkoolaisille,
jotta saatiin toteutettua koko tapahtuma.
Lapsille jäi varmasti hyviä muistoja mieleen ja hauskoja kokemuksia eri jutuista.
Itse tykkäsin olla mukana järkkäämässä
tapahtumaa ja tekemässä siellä kaikkea hauskaa. Odotan innolla seuraavaa
tapahtumaa.”
Elina Malkamäki

Alueemme poliisit kävivät myös paistamassa
omat lättynsä.
Hattarajono alkoi muodostumaan.

Pyrstötähti
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HEI KARAVAANARI ETHÄN VEDÄ PERÄSSÄSI RENGASHUOLIA?

TÄYDEN PALVELUN RENGASTALO
HOITAA RENGASASIASI KUNTOON
JA MATKA JATKUU!
Tervetuloa!
Rengasmyynti

Puurtajankatu 3,
92160 Saloinen
Puh. 08-263 545,
0400-683805
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LOHENPYRSTÖN TAPAHTUMAT 2020
24.-26.1.2020

YT Kaamoksen kaatajaiset
Lohenpyrstön vuoro on järjestää YT-tapahtuma Kaamoksen Kaatajaiset.
Tapahtuma järjestetään Hotelli Raahen Hovin ympäristössä. 		

21.-23.2.2020

Laskiainen
Talvi on parhaimmillaan ja vietetään alkavaa kevättä lumisissa maisemissa Lohenpyrstössä.
Pientä reipasta ulkoilua, yhdessäoloa ja musiikkia levyltä tai karaoke.

6.-8.3.2020

Naisten viikonloppu
Naistenpäivän tapahtuma päättää hiihtolomaviikon. Kylpypalju ”vierailee” alueellamme.
Iltaa vietetään naisten toivoman levymusiikin tahdissa. 		

10.-13.4.2020

Lohenpyrstön pääsiäinen
Pääsiäinen taittaa lopullisesti talven kohti kesää. Pääsiäisen aikaan Lohenpyrstön noidat
ovat liikkeellä ja kokko roihuaa iloisesti.

25.4.2020

Kevätkokous
Kevätkokous paketoi menneen toimintavuoden ja onkin aika suunnata katseet kohti
orastavaa kesäkautta.

1.-3.5.2020

Lohenpyrstön avaus/Vappu
Perinteisesti vappuna on avattu kesäkausi ja kausipaikkalaisten vaihto onkin ajankohtainen.
Vappu sijoittuu loistavasti perjantai päivälle niin lauantaina 2.5.2020 onkin hyvä samalla
pitää Lohenpyrstön kevättalkoot. Siivoillaan vähän paikkoja talven jäljiltä, täytämme puuliiterit kesää varten ja vietetään mukavaa yhteistä vappua yhdessä koko viikonloppu.
Perinteisesti naamiaiskulkue on myös kiertänyt myös alueellamme ja munkit ovat
hävinneet tarjoilupöydiltä.

15.-17.5.2020

Valtakunnalliset Uniapneapäivät
Kokeillaan järjestää hiukan isompi tapahtuma alueellamme. Uusi kansansairaus uniapnea
on rantautunut tehokkaasti myös karavaanareiden keskuuteen. Kevätkaudelle on toivottu
suurempaa tapahtumaa mutta samalla pitäisi löytää myös uusia tapahtumateemoja.
Toivotaan mukaan kaikki lohenpyrstölaiset ja tutustutaan samalla myös valtakunnallisiin
vierailijoihin.

19.-22.6.2020

Juhannus
Juhannusta vietetään perinteisesti karavaanialueella. Orkesteri tanssittaa ja koemmepa
myös jotain uutta tapahtumaa, rantaan järjestettynä. Myös perinteiset yhteislaulutilanteet
antavat hienon mahdollisuuden jokaiselle musiikin ystävälle.

24.-28.6.2020

Raahen Pekanpäivät
Raahen Pekanpäivät on perinteinen kaupunkifestivaali. Toivotamme kaikki karavaanarit
tervetulleiksi majoittumaan alueellemme. Järjestämme kuljetuksen kaupunkitapahtumiin
lauantaina. Alueella vietämme aikaa levymusiikin ja karaoken tahdissa

10.-12.7.2020

Raahen Meripäivät
Meripäivät ovat saavuttaneet suuren suosion kaupunkitapahtumana Raahessa. Niinpä
järjestämme myös tähän tapahtumaan kuljetuksia Lohenpyrstön alueelta. Itse Meripäivät
ovat 10.-11.7. Viikonloppuna viihdymme alueellamme levymusiikin ja karaoken parissa.

14.-16.8.2020

Lasten tapahtuma
Lasten oma tapahtuma on jo perinteeksi muodostunut koko perheen viikonloppu Lohenpyrstössä. Isät ja äidit voivat hiukan huokaista, kun tapahtuma sisältää myös ruokailut
koko perheelle. Perheet nauttivat koulujen aloituksesta ja moni lopetteleekin matkailukautta tämän suurtapahtuman jälkeen. Nuorten disco kruunaa lauantai illan.
jatkuu...

LOHENPYRSTÖN TAPAHTUMAT 2020
27.-30.8.2020

Raahen Pimiät
Syksy saapuu myös Raaheen ja kaupunkitapahtuma Raahen Pimiät kokoaa mm. torikauppiaat
viimeistelemään kesäkauden Raaheen. Alue toimii majoitusalueena kaupunkiin tuleville
karavaanareille. Karaoke tahdittaa iltoja ja levyjäkin soitellaan välillä illan pimetessä.

4.-6.9.2020

YT-tapahtuma Rosvopaistitreffit
Lohenpyrstön perinteinen Rosvopaistit kokoavat karavanaarit koko Pohjois-Suomesta.
Alue täyttyy iloisista kulkijoista, paistit kypsyvät yön tummetessa ja pitkä pöytä kokoaa
karavaanarit yhteiseen ruokailuhetkeen. Orkesteri viihdyttää vieraitamme.

11.-13.9.2020

Hengelliset treffit
Kristilliset Karavaanarit yhdessä Lohenpyrstön sekä Raahen seurakunnan kanssa järjestävät
hiukan erilaisen tapahtumaviikonlopun. Tapahtumaosallistujat saavat sanan ja hengen
ravintoa matkaevääksi tulevalle talvikaudelle.

25.-27.9.2020

Kausibileet ja syyssiivous
Niinpä se taas kesäkausi on kääntymässä kohti syksyä. On aika vaihdella kausipaikkoja ja
siivoilla alue talvikuntoon. Laituri on kesän palvellut uimareita ja onkin aika siirtää talviteloille. Samoin liiterit täytetään polttopuilla ja valmistellaan aluetta talven kylmeneviin
päiviin. Karavaanarit hakevat illan viiletessä lämmön hyvän musiikin tahdissa.		

23.-25.10.2020 Kellojen kääntely
Vielä kierrellään kelloja kesäajasta talviaikaan. Vietämme viikonlopun ajatonta aikaa, jolloin
perinteiset aikataulut on käännetty sekaisin. Aika on maailman demokraattisin luonnonvara,
sitä on kaikilla yhtä paljon. Tule kokemaan miten me jaamme sen alueellamme.		
28.11.2020

Lohenpyrstön pikkujoulu
Lohenpyrstön pikkujoulu kerää yhdistyksen jäsenet viikonlopun viettoon Lohenpyrstöön.
Lauantaina saamme päivällä valita uusia tekijöitä yhdistyksen syyskokouksessa tulevalle
toimintavuodelle. Joulupukki vierailee varmasti myös illan mittaan ja ”jouluruokaa tarjoo
kunnon väki”.

4.-6.12.2020

”Linnan juhlat”
Suomen presidentti avaa juhlalliset seremoniat pääkaupungissa. Valitettavasti alueemme
ei ole saanut kutsua niihin kemuihin. Pidämmekin oman itsenäisyyspäivän ”Pirtin juhlat” jo
lauantaina 5.12. Nyyttikesti periaatteella uskomme, että ruoka, pikkunaposteltava ja juoma
ei lopu. Perinteiset Pirtintanssit aloitetaan levymusiikin tahtiin. Iltaa voimme jatkaa sitten
jatkoilla vaikkapa kodalla.

31.12.2020

Uuden vuoden vastaanotto
Uusi vuosi ja uudet kujeet kääntyvät kalentereissamme rakettien paukkuessa.
Mitäpä uusi vuosi 2021 tuo tulleessaan sitä jäämme odottelemaan.

Tapahtumistamme tiedotetaan tarkemmin nettisivuillamme www.lohenpyrsto.fi sekä Facebookissa.
Päivämäärä ja tapahtumamuutokset mahdollisia.

