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MATKAILUAJONEUVOKAUPPIAS
2019
ALOITA UUSI ELÄMYSMATKA VU
ODEN 2019
MATKAILUAJONEUVOKAUPPIA
ALTA!
Huolletut ja kuntotarkastetut
matkailuajoneuvot
Täydelliset huoltopalvelut
kaikkiin merkkeihin

Toimitus kotipihalle ja
vanhan nouto

Yli 100
matkailuajoneuvoa

Varaosat, tarvikkeet ja lisävarusteet jokaiseen reissuun

HUOLTO

Janne Luokkala
040 561 7744

janne.luokkala@caravanlandia.ﬁ

Caravanlandia Oy

Antti Tokola
040 412 8748

antti.tokola@caravanlandia.ﬁ

Kahvitie 40 Kokkola

Kristian Niemi
050 352 1177

kristian.niemi@caravanlandia.ﬁ

Esa Karppinen
050 551 3619

esa.karppinen@caravanlandia.ﬁ

www.caravanlandia.ﬁ

040 561 7744
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PUHEENJOHTAJAN TUUMAILUT

O

npa tullut nähtyä nyt tämmöinenkin matkailukesän aloitus. Tämän
kyllä voin rehellisesti tunnustaa. Vielä
kun lumi peitti maan, teimme myös me
laskelmia; entä jos emme saa aluetta auki
koko kesänä. Pärjäämmekö taloudellisesti ja missä sitä sitten itsekin aikansa
viettää. Laskelmat osoittivat, että työtä on
tehty myös edellisinä vuosina ja emme ole
poistumassa kartalta, vaikka alue olisikin
kiinni.
Onneksi toukokuun alussa alkoi näyttämään siltä, että alue voidaankin avata
mutta aikataulu oli avoin. Aloitimme
pikaisesti kesävalmistelut ja kaikki olikin
valmista, kun Helatorstain viikonloppuna
pidimme kevättalkoot. Keittiön naiset
ilmoittivat, että 68 aikuista ja noin 30 lasta
kävi syömässä talkooruokailussa. Kyllä
huomasi, että ihmiset pitkän poikkeusolon
jälkeen kaipaavat sosiaalisia kontakteja ja
yhdessä puuhastelua. Tästä oli hyvä jatkaa
alueen varsinaisen toiminnan käynnistämiseen heti kesäkuun alussa.
Varsin vilkkaasti on kotimaan matkailukesä lähtenyt liikenteeseen. Valtakunnan
mediassakin uutisoitu uusien karavaanareiden joukko on löytänyt myös meidän
alueelle. Olemme huomioineet, että yllättävän paljon on aloittelevia karavaanareita
liikenteessä. Kalustokaupat ovat tyhjentyneet ja vuokraamot tarjoavat ei oota. Moni
onkin löytänyt, ehkäpä uudelleen, kotimaan matkailun. Suomi tarjoaa runsaasti
hienoja elämyksiä, vauhtia ja tilanteita
sekä kauniin luonnon. Tässä on varmasti
nautittavaa meille jokaiselle. Saamme
nauttia hienosta, puhtaasta luonnosta,
turvallisesta ympäristöstä ja mm. laadukkaista leirintäalueista. Mitäpä sitä lomalta
muuta enää kaipaakaan.

MITÄPÄS ME
LOHENPYRSTÖSSÄ KESÄSTÄ
AJATTELEMME

K

ausipaikkalaiset
ovat
alueemme
löytäneet rauhallisena
ja
perheystävällisenä
alueena. Saamme tänä
kesänä nauttia ennätysmäärästä kausipaikkalaisia. Heidän monen
mukana on alueelle tullut myös runsaasti nuoria. Nuorten Snapchat ja
Insta-tilit laulavat, kun
Harjoiteltiin Pyrstön nuorien kanssa selfien ottoa. Arvaa kuka ei
he keskenään sovittelekuulu joukkoon.
vat perheiden Pyrstöön
tuloa. Usein nuoret tietävätkin jo etukäteen paremmin, keitä aluLopuksi haluan kiittää kaikkia alueen
eelle on kulloinkin tulossa vaikkapa vii- yhteistyötahoja sekä kaikkia talkoolaikonlopun viettoon. Ilolla saamme katsoa, sia. Ilman tällaista verkostoa ei leirintäkun nuoret järjestävät ohjelmaa perheen alue pysty toimimaan edes Raahessa J.
pienimmille, hoitavat monia pieni tehtäviä Samalla haluan osoittaa mitä suurimmat
alueella, kuin ohimennen. Sitten sen illan kiitoksen meidän vierailijoille, jotka ovat
kruunaa nuorten oma lauantain sauna- osoittaneet luottamusta aluettamme kohvuoro, johon aikuisilla ei ole mitään asiaa. taan. Tämän johdosta, saimmekin Vuoden
Mutta niin siististi on saunatilat huollettu Caravan-alue 2019 palkinnon vastaanotmyös tämän nuorten saunavuoron jälkeen, taa Lohenpyrstöön. Kiitos teille kaikille,
joten pitänee miettiä nuorille lisävuoroja.
tästä on hyvä jatkaa omaakin puheenjohKesä kulkee vilkkaasti eteenpäin. tajakautta eteenpäin. Toinen perättäinen
Korona-tilannetta seuraten pyrimme jär- kahden vuoden kausi on kohta puolessa
jestämään lastentapahtuman viikko kou- välissä. Toivottavasti saan antaa tämän
lujen aloituksen jälkeen elokuussa. Toki, arvokkaan tehtävän vuoden kuluttua
jos tilanne sallii, järjestämme alueen perin- uudelle tekijälle ja uusille ideoille.
teiset Rosvopaistit syyskuun eka viikonNautitaan kesästä ja pidetään kotimaan
loppu. Toivotaan, että pandemia ei ryöp- matkailu virkeänä. Pysytään terveenä.
sähdä uudestaan toiseen aaltoon vaan
saamme pikkuhiljaa palata normaaliin,
Kari Malkamäki
käsiämme pesten ja kontakteja välttäen.
puheenjohtaja

Pyrstötähti
SF-Caravan Lohenpyrstön jäsenlehti
Ilmestyy 2 kertaa vuodessa.
Painos: 1000 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

puheenjohtaja@lohenpyrsto.fi

Meriläinen Kauko
varapuheenjohtaja

kauko.merilainen@gmail.com

Salin Hanna
jäsenkirjuri

sihteeri@lohenpyrsto.fi

Lukkarila Eero
rahastonhoitaja

eero.lukkarila@kotinet.com

Juurikka Eeva-Liisa

eeva-liisa.juurikka@pp.inet.fi

Lepistö Heini

heinilepisto1@gmail.com

Pekkarinen Matti

mattipekkarinen0@gmail.com

Siltala Kauno
kauno.siltala@gmail.com
				

ALUEPALVELUTOIMIKUNTA
Malkamäki Kari (pj.)

0440 687 916
puheenjohtaja@lohenpyrsto.fi

KIINTEISTÖTOIMIKUNTA
Siltala Kauno

050 574 2113
kauno.siltala@gmail.com

TAPAHTUMATOIMIKUNTA
Pekkarinen Matti

040 058 8513
mattipekkarinen0@gmail.com

KEITTIÖTOIMIKUNTA
Heini Lepistö

044 330 0263
heinilepisto1@gmail.com

TIEDOTUS TOIMIKUNTA
Juurikka Jari

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

KESÄKAUSIPAIKAT 2020
LOHENPYRSTÖÖN KESÄKAUDEKSI MYÖS
ILMAN ISÄNTÄVELVOITETTA

Hallitus on jatkunut samaa linjaa kuin parina edellisenä
vuotenakin. Kausipaikkalaisen ei tarvitse välttämättä tehdä
isäntävuoroja. Toki toivotaan, että jokainen osallistuisi tähän
mutta ehdotonta pakkoa ei ole. Tänä vuonna kesäkausipaikan hinta säilytetään 370 eurossa ja tulevan talvipaikan hinta
on noin 200 euron tietämissä, kuten aiemminkin. Näillä hinnoilla saa kausipaikkalainen oleskella alueella täysin ilman
isäntävelvoitetta.

MITEN KESÄ 2020 VIEDÄÄN MAALIIN?

Kesä on alkanut haasteellisesti erilaisten Korona-ohjeiden
viidakossa. Kesää jatketaan siten, että isäntävuoroja voi varata
vain viikonlopuille. Isäntävuoroja tekemällä voi ansaita osan
kausipaikan hinnasta takaisin. Vuorot ovat edelleen ainoastaan yhden vuorokauden mittaisia alkaen aina edellisenä
iltana kello 20:00 ja päättyen isäntävuoropäivänä kello 20:00.
Sunnuntain isäntä hoitaa puhelinpäivystyksenä illan aina
maanantai aamuun asti. Viikonloppuisin on ns. tuplaisännät.
Kukin isäntävuoro on arvoltaan 20 euroa. Tämän hyvityksen voi käyttää tulevassa kausipaikkamaksussa tai kaasu ja
sähkö ostoksissa. Isäntävuorot ovat henkilökohtaisia ja vuoden lopussa hyvityskertymä ilmoitetaan verottajalle kunkin
henkilökohtaiseksi tuloksi. Toki, kuten kaikki laskevat, sillä
ei ole kenenkään varsinaiseen verotukseen juurikaan merkitystä.

TOIVOTTAVASTI SAAMME UUSIA KESÄPAIKKALAISIA ALUEELLEMME

Uskon ja toivon, että myös isäntävuorojen tekijöitä löytyy.
Jaossa on mukavia puuhasteluvuoroja koko kesäkaudeksi.
Kesäkausihan päättyy 30.9. Vuoroja voi varata isäntälistalta,
joka on pikkukeittiössä.

ISÄNNÄN TEHTÄVÄT

Keväällä pidettiin jo ensimmäinen isäntäkoulutus kausipaikkalaisille. Lisäksi on laadittu erilliset isäntäohjeet ohjeet,
jotka ovat mm. toimiston ilmoitustaululla. Tehtäviä on suhteellisen vähän mm. siivoukset on pääosin siirretty kesätyöntekijöille. Isännän tehtävä on tarkkailla koko alueen yleistä
siisteyttä ja ohessa täydentää vähän papereita. Tärkeintä
onkin olla alueella rohkaisevana ja innostavana esimerkkinä
tuleville matkailijoille.

LOHENPYSTÖN UUDET NETTISIVUT ON AVATTU!
KÄY TUTUSTUMASSA
WWW.LOHENPYRSTO.FI
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ERÄS KESÄPÄIVÄ LOHENPYRSTÖSSÄ

J

ututin aurinkoisena kesäkuun päivänä
vähän kokeneempia Lohenpyrstön kausipaikkalaisia. Mikä heitä karavaanarielämässä viehättää ja mitä kokemuksia heillä
on Lohenpyrstöstä. Voidaan puhua kokemuksesta, sillä Heikkilät ovat olleet karavaanareina vuodesta 75, Tanskaset vuodesta 85 ja Halkolat vuodesta 2001. Kaikki
he ovat vielä aktiivisesti Lohenpyrstön toiminnassa mukana monin eri tavoin.
Lohenpyrstön kausipaikalla he ovat
olleet vuodesta 2011-2013.
Karavaanarielämässä viehättää sosiaalisuus, ei siis tarvitse yksin murjottaa
mökillä ja karavaanarilla riittää aina juttukavereita. Kaikilla heillä on kokemuksia
monista eri karavaanarialueista aiemmin,
mutta Lohenpyrstössä viehättää alueen
läheisyys, puitteet kaikkinensa hyvät ja
alusta asti alueella tunsi olonsa kotoisaksi
ja tervetulleeksi.

He ovat ilolla panneet merkille, että
Lohenpyrstössä on mietitty asioita pitkäjänteisesti ja sitä kautta aluetta on saatu
kehitettyä suunnitelmallisesti ja monipuolisesti ja kaikki tämä reilussa kymmenessä
vuodessa ! Heidän mielestään Lohenpyrstön valinta vuoden 2019 sfc alueeksi osui
oikeaan osoitteeseen.
Tyytyväisinä on myös todettu, että
talkoohenki on hyvä ja talkoolaisia on
yleensä ollut kiitettävästi. Tällähän me
myös saadaan pidettyä hinnat järkevinä
kaikille meille.
Lapsiperheet on huomioitu alueella
hyvin ja varmaan sen vuoksi nuoremmatkin karavaanarit ovat löytäneet Lohenpyrstöön kausipaikkalaisiksi ja vierailijoiksi. Tämä on heidänkin mielestään
erittäin tärkeää, sillä sitä kautta alueen
kehittyminen jatkossakin on taattu, kun

Kuvassa oikealta Tapio ja Soili Heikkilä, Marjatta ja Oiva Halkola sekä Seija ja Veli Tanskanen.

saadaan nuorta voimaa toimintaan.
Tulevaisuuden kehittämistoiveita olisi
uusi vastaanottorakennus toimistoineen ja
kahviloineen, ehkä asfaltointia lisää tiestöön. Kaikkien mielestä rannan kehittäminen ja meren esille tuominen on erittäin
tärkeää. Toki kaikki nämä kehityshankkeet järkevän talouden kantilta katsottuna.
Yhteistyö kaupungin kanssa jatkossakin
on tärkeää ja toivotaan että Lohenpyrstö ei
profiloidu pelkästään sf karavan jäsenalueeksi, vaan alue palvelee laajasti eri turistiryhmiä mm. telttailijoita ja ehkä jatkossa
mökkiasiakkaitakin! Lisä turismi takaa
lisää taloudellisia mahdollisuuksia.
Toiveissa olisi että pidetään jatkossakin
hymy herkässä ja huumorilla eteenpäin !
Jii Jii
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PERHEYRITYS
RINTA-JOUPIN AUTOLIIKE
Juttusarjamme Lohenpyrstön yhteistyökumppaneista jatkuu tällä kertaa Kempeleessä sijaitsevan RintaJoupin Autoliikkeestä. Kävin jututtamassa myyntijohtaja Heikki
Parkkista Kempeleessä.
Allekirjoittanut on tuntenut sinut
jo pitkään, mutta kerroppa aluksi
itsestäsi muillekkin, minkälainen
historia sinulla on matkailuajoneuvojen maailmassa harrastajana,
yrittäjänä ja nykyisessä työssäsi
Rinta-Joupilla?

Olen reilu viiskymppinen mies ja asun
Haukiputaalla. Caravan-kaupassa olen
ollut mukana lähes 30 vuotta. Aloitin
yrittäjänä vuonna -91 Oulun Pateniemessä Esson pihassa. Vuonna 2005 ostin
Kempeleestä vanhan hirsi-Kesoilin ja
muutin liikkeen Kempeleeseen keväällä
2006. Oman liikkeen, Kärppä-Caravan,
nimissä tein kauppaa vuoteen 2009 jolloin myin liikkeeni Carawal oy:lle. Jatkoin myyntipäällikkönä Kempeleessä
Carawalilla vuoteen 2009.
Elokuussa 2009 aloitin Rinta-joupin
autoliikkeen palveluksessa Kempeleessä
ja sillä tiellä ollaan edelleen. Nykyinen
tehtäväni on vastata myyntijohtajana
yrityksemme matkailuajoneuvo liiketoiminnasta.

Rinta-Joupin autoliike on iso valtakunnallinen ketju. Mitä merkkejä te
edustatte ja mitä muita palveluita
teiltä on karavaanareilla mahdollisuus saada?

Rinta-joupin autoliike oy on 23 myymälän ketju. Edustamme 12 eri uutta
henkilöautomerkkiä sekä 6 eri matkailuajoneuvomerkkiä. Edustamamme matkailuajoneuvot ovat Hymer, Carado,
Lmc, Hobby, Pössl sekä Roadcar. Varsinaiset matkailuajoneuvopisteet ovat
Rovaniemi, Kempele, Kokkola, Tervajoki, Pori, Turku, Espoo ja Jyväskylä.
Myynnin lisäksi meillä on caravanhuolto edellä mainituilla paikkakunnilla. Kempeleen pisteessä meillä edustamiemme merkkien lisäksi myös Fiat
Professional-huolto sekä tarvike ja varaosa myynti. Tarjoamme siis karavaanareille kokonaisvaltaisen palvelun.

Palvelevaa henkilökuntaa, kuvassa oikealla Heikki Parkkinen.

Kuinka iso henkilökunta teillä on
Kempeleessä ja varmaankin myös
täällä asiakas saa kaikki mahdolliset palvelut?

Henkilökuntaa Kempeleessä on vakituisesti lähes kaksikymmentä ja sesonkiaikana jonkin verran enemmän.

Nykyään asiakkaalla on ilmeisesti mahdollisuus saada teidänkin
kautta vaunu vaikkapa Lohenpyrstöön mistä päin Suomea tahansa,
mutta käyttekö tekemässä huoltoja/
korjauksia paikanpäällä?

Vaunut ja autot liikkuvat tänä päivänä
hyvinkin paljon eri myymälöidemme
välillä ja autotoimittajamme toimittavat
ajoneuvoja ympäri Suomen joko asiakkaiden koteihin caravan alueille tai
minne asiakkaat haluavat toimitukset.
Tatrvittaessa olemme käyneet Lohenpyrstössä tekemässä huolto/korjaustöitä jopa paikanpäällä.

Mikä on mielestäsi Rinta-Joupin
vahvuus asiakkaiden näkökulmasta
katsottuna?

Vahvuutemme on perinteikäs vakavarainen perheyritys jonka toiminnan keskiössä on asiakas. Kaupankäyntimme on
rehtiä ja reilua. Vaihtokaupat onnistuvat
henkilö-, paketti- ja matkailuajoneuvojen kanssa kuinka päin vaan. Vaihdossa
käyvät myös moottoripyörät, moottorikelkat, veneet ja traktorit.

Kulunut kevät on ollut todella poikkeuksellinen Coronaviruksen takia,
miten olette selviytyneet haasteellisista ajoista?

Olemme selvinneet poikkeusoloista
muuntumalla valitsevaan tilanteeseen.
Se näkyy mm kotiin toimituksien lisääntymisenä, chat-kaupankäyntinä, ”yksityisesittelyinä” ja muina poikkeusolot
huomioivana toiminta. Caravan matkailun suosio on kasvanut kotimaan matkailun kysynnän kasvun vaikutuksesta.

Lohenpyrstö ja Rinta-Jouppi ovat
tehneet yhteistyötä jo useita vuosia,
minkälainen kuva sinulla on jäänyt
Lohenpyrstöstä?

Yhteistyöstä on jäänyt tosi mukava
kuva. On ollut mieleenpainuvia reissuja
itsellänikin mm Rosvopaisti treffeille ja
se apu mitä olemme saaneet Lohenpyrstöläisiltä esimerkiksi noiden tapahtumien järjestelyissä on jäänyt mieleen.

Minkälaisia terveisiä haluat lähettää Lohenpyrstön jäsenille lehden
välityksellä?

Toivon Lohenpyrstön alueelle ja
yhdistyksen jäsenille menestystä ja
mukavia elämyksiä harrastuksen parissa
ja haluan toivottaa kaikki tervetulleiksi
asioimaan Rinta-Joupin autoliikkeeseen
tai rinta-jouppi.com
Jii Jii
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CARAVANPALVELU
CARAVEN OY
KONETIE 19 C D1, 90620 OULU
Puh. 045 – 107 0500

www.caraven.fi
Huolto – Varaosat - Tarvikkeet
Kabe, Adria,
Sunliving ja Bürstner
merkkihuolto/-varaosat
Solifer ja Polar varaosat

p. 050 373 1586

Pyrstötähti

9

LOISTAVA LOHENPYRSTÖ
SF

Caravan Lohenpyrstö on loistava
esimerkki talkootyöllä hoidetusta
leirintäalueesta, jossa näkyy hyvä palveluhenki ja toimiva yhteistyö Raahen kaupungin kanssa. Lohenpyrstön leirintäalue
on kehittyvine palveluineen kohentanut
koko Raahen kaupungin matkailuvetovoimaa karavaanareitten silmissä.
Lohenpyrstö sijaitsee vain muutaman
kilometrin päässä kaupungin keskustasta
ja ohikulkevasta vilkkaasta valtatiestä, jolloin alueelle on myös helppo pistäytyä.
Aluetta on kehitetty määrätietoisesti,
rakentaen uusia huoltorakennuksia ja
parantaen
palvelukokemusta
muun
muassa ennakkovarausjärjestelmää kehittäen.
– Alue on kehittynyt käsittämättömän
nopeasti aivan SF-Caravanin jäsenalueiden kärkijoukkoihin Suomessa. Kehitys on
tapahtunut vahvalla yhteistyöllä, hyvällä
talkoohengellä ja määrätietoisella kehittämisellä jo alusta pitäen, SF-Caravan ry:n
puheenjohtaja Olli Rusi kiittelee.
Rusi mainitsee, että yhdistys hakee koko
ajan uusia toimintamalleja ja kehittämisen mahdollisuuksia, ja on ensimmäisten
alueiden joukossa hyödyntänyt kestävää
energian tuotantoa omassa toiminnassaan.

JATKUVASTI KEHITTYVÄÄ
TOIMINTAA
Lohenpyrstö perustaa toimintansa talkoilla tapahtuvaan palveluhenkeen, mutta
myös nuorten työllistämiseen kesän
ruuhkaviikkoina. Erityisesti karavaanarit
kehuivat aluetta siisteydestä ja avaruudesta.
SF-Caravan Lohenpyrstö ry:n puheenjohtaja Kari Malkamäki on otettu Lohenpyrstön saamasta huomionosoituksesta.
– Kyllähän tämä valinta yllätyksenä
meille tuli. Palkitseminen osoittaa sen,
miten paljon työtä olemme jo vuosia tehneet tämän alueen sekä meidän vieraidemme eteen, Malkamäki kiittelee.
Yhdistyksellä on ikää 13 vuotta, ja
Lohenpyrstön aluetta on kehitetty noin
kymmenkunta vuotta. Tällä hetkellä sähköpaikkoja on 200 ja alueella on tarjota
kaikki tarpeelliset palvelut. Myös huoltorakennukset ovat hyvät, ja alueelta löytyy
viihdetiloja niin aikuislle, nuorille kuin
lapsillekin

Kuva Lohenpyrstön arkisto.
– Aika pienestä, muutaman kymmenen
sähköpaikan alueesta olemme lähteneet
liikkeelle. Kyllähän tämä palkitseminen
antaa lisää voimia talkootyöhön, sillä täysin talkoopohjallahan tässä tätä pyöritetään. Huomioiminen kertoo myös muille,
kuinka toimintaamme arvostetaan, Malkamäki lisää.
Kirjoittaja Pirjo Rättyä
julkaistu Caravan-lehdessä 4/2020
Illan kauniit värit. Kuva: Leena Malkamäki 8v.
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JUHANNUS 2020
K

yllä sitä mietittiinkin mitä Juhannuksena uskaltaa toteuttaa tämän kaiken
Korona-ohjeistuksen ympärillä. Leirintäalueen toiminta oli kuitenkin lähtenyt mallikkaasti käyntiin heti kesäkuun alussa.
Toukokuun lopussa vielä ajateltiin, että
Juhannuksena ollaan alueella vaunuissa ja
sieltä keskustellaan kavereiden kanssa turvavälejä noudattaen.
No onneksi sitten päädyimme hiukan
tarkemmin ajattelemaan, koko keskikesän
juhlaa. Onhan sitä suuressa maailmassa
järkätty tapahtumia ja tansseja millaisessa
ympäristössä, milloinkin. Niinpä rakensimme Juhannuksen ohjelman, aaton pihatanssien ympärille.
Torstaina jo aloitimme pitkillä saunavuoroilla. Uusi ”saunapallo” systeemi
toimi hyvin. Ikään kuin viestikapula vaihtui terassilla ja saimme turvavälit saunassa
hoidettua. Juhannusaatto valkeni varsin
lämpimänä. Tulipa paikallinen poliisipartiokin tarkistamaan alueen. Kiitosta
saimme heiltä järjestelyistä ja ohjeistuksen
noudattamisesta. Juhannusaattona valui
lisää vierailijoita alueelle ja iltapäivällä alue
olikin ihan muutamaa paikkaa vaille täysi.
Illan aloitimme levytanssien merkeissä.
Asfaltti toimi hyvin tanssialustana niin
nuoremmille kuin vanhemmillekin karavaanareille. Olipa joku käynyt ostamassa
ihan varta vasten uudet tennarit asfalttitansseja varten. Auringon hiukan jo laskiessa aloitti tanssiyhtye live-musiikin soiton.
Oli hienoa seurata, kun alueella pariskunnat tanssahtelivat vaunujen välissä ja koko
illan riitti tanssikansaa myös ”parketille”.
Juhannuspäivänä aloitimme todellisen saunamaratonin. Ensimmäinen vuoro
juhannussaunoista käynnistyi jo klo 10.
Viimeinen, meillä nuorten vuoro, pääsi
alkamaan lähellä puolta yötä. Yli kellon
ympäri saunamajurit hoitivat juhannussaunaa mallikkaasti. Illalla oli sitten hiukan
nuoremman musiikin vuoro samaisella
”parketilla”.
Sunnuntaina vielä arvonta ja onnellisten voittajien hymyillessä, oli hyvä mieli
toivottaa vierailijoille turvallista kotimatkaa. Onneksipa järkättiin myös ”korona”
-juhannus. Kiitos kaikille talkoolaisille,
ilman teidän panostanne tämäkään tapahtuma ei olisi onnistunut. Saimme ainoastaan kiitosta järjestelyistä ja kerrankin
myös ”toivomuskortti” hyvästä juhannussäästä oli tavoittanut vastaanottajan.
Kari Malkamäki

Juhannusyön taikaa, meri tyynenä levähtää.

Pihatanssit saivat tanssikansa liikkeelle niin vaunujen välisellä nurmella kuin asfalttipihallakin.
Pyrstön nuorista osa ehti pysähtyäkin nautiskelemaan Juhannuksen tunnelmasta.
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TILINPÄÄTÖS 2019
SF-Caravan SF-Caravan
LohenpyrstöLohenpyrstö
ry
ry

TULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2019
1.1.-31.12.2019
EUR
EUR

SF-Caravan Lohenpyrstö
SF-Caravan
ry
Lohenpyrstö ry

1.1.-31.12.2018
1.1.-31.12.2018
EUR
EUR
Vastaavaa

90 972,82

Tuotot yhteensä
Tuotot yhteensä

90 972,82

Kulut

Henkilöstökulut
Henkilöstökulut
-13 247,65

Palkat ja palkkiot
Palkat
yhteensä
ja palkkiot yhteensä

-13 247,65

Henkilösivukulut
Henkilösivukulut
-3 189,65

-3 189,65

-453,43

-453,43

Henkilösivukulut
Henkilösivukulut
yhteensä
yhteensä

-3 643,08

-3 643,08

Henkilöstökulut
Henkilöstökulut
yhteensä
yhteensä

-16 890,73

-16 890,73

Poistot ja arvonalentumiset
Poistot ja arvonalentumiset
yhteensä
yhteensä

-12 862,78

-12 862,78

-44 031,19

-44 031,19

-103,42

-103,42

Eläkekulut yhteensä
Eläkekulut yhteensä
Muut henkilösivukulut
Muut henkilösivukulut
yhteensä
yhteensä

Muut kulut

TASE

31.12.2019
EUR

31.12.2019
EUR

31.12.2018
EUR

31.12.2
E

3 251,30

3 251,30

3 251,30

3 251

3 251,30

3 251,30

3 251,30

3 251

122 958,84

122 958,84

123 848,65

123 848

122 958,84

122 958,84

123 848,65

123 848

9 743,53

9 743,53

10 322,79

10 322

11 780,00

11 780,00

14 136,00

14 136

147 733,67

147 733,67

151 558,74

151 558

147 733,67

147 733,67

151 558,74

151 558

2 313,08

2 313,08

2 416,50

2 416

2 313,08

2 313,08

2 416,50

2 416

2 002,34

2 002,34

1 386,78

1 386

240,14

240,14

0,00

0

2 242,48

2 242,48

1 386,78

1 386

746,31

746,31

5 782,50

5 782

746,31

746,31

5 782,50

5 782

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT
PYSYVÄT VASTAAVAT

Varsinainen toiminta
Varsinainen toiminta
Kulut

TASE

Muut kulut

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

-3 836,39

-3 836,39

Toimitilakulut Toimitilakulut
yhteensä
yhteensä

-200,00

-200,00

AjoneuvokulutAjoneuvokulut
yhteensä
yhteensä

-80,53

-80,53

-969,00

-969,00

VapaaehtoisetVapaaehtoiset
henkilösivukulut
henkilösivukulut
yhteensä
yhteensä

Atk-laite ja -ohjelmistokulut
Atk-laite ja -ohjelmistokulut
yhteensä
yhteensä

Aineelliset81
hyödykkeet
81 877,18
877,18 Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet

Maa- ja vesialueet

Liittymät

Liittymät

-9 617,75
-9 617,75 yhteensä
Maa- ja vesialueet
Maa- ja vesialueet yhteensä
Rakennukset ja rakennelmat
Rakennukset ja rakennelmat
-2 906,58
-2 906,58 jaOmistusrakennukset
Omistusrakennukset
-rakennelmat
ja -rakennelmat

-478,21
-478,21
Rakennukset
ja rakennelmat
Rakennukset
yhteensä
ja rakennelmat yhteensä
-3 384,79
-3 384,79
Koneet ja kalusto
Koneet ja kalusto
-13 002,54 -13 002,54
Muut aineelliset hyödykkeet
Muut aineelliset hyödykkeet
-12 725,09 -12 725,09
Aineelliset hyödykkeetAineelliset
yhteensä hyödykkeet yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT
PYSYVÄT
YHTEENSÄ
VASTAAVAT YHTEENSÄ
-40 278,56 -40 278,56
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
-2 988,80
-2 988,80
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus
-4 177,37
-4 177,37
Aineet ja tarvikkeet
Aineet ja tarvikkeet
-1 524,37
-1 524,37
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus yhteensä
-79,16
-79,16yhteensä
Lyhytaikaiset-191,25
saamisetLyhytaikaiset saamiset
-191,25
Myyntisaamiset
Myyntisaamiset
0,00
0,00

-201,10

-201,10

-6 394,58

-6 394,58

-991,68

-991,68

Hallintopalvelut
Hallintopalvelut
yhteensä
yhteensä

-3 931,96

-3 931,96

Siirtosaamiset
-3 607,65
-3 607,65 Siirtosaamiset

Muut hallintokulut
Muutyhteensä
hallintokulut yhteensä

-4 645,80

-4 645,80

-5 538,90
-5 538,90
Muut siirtosaamiset

0,00

0,00

Muut kulut yhteensä
Muut kulut yhteensä

-65 385,65

-65 385,65

-60 331,19
-60 331,19 Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset

Kulut yhteensä
Kulut yhteensä

-95 139,16

-95 139,16

Varsinainen toiminta
Varsinainen
yhteensä
toiminta yhteensä

-4 166,34

-4 166,34

-86 058,82
Rahat -86 058,82

Tuotto- / Kulujäämä
Tuotto- / Kulujäämä

-4 166,34

-4 166,34

Muut kone- ja Muut
kalustokulut
kone- jayhteensä
kalustokulut yhteensä
Matkakulut yhteensä
Matkakulut yhteensä
Markkinointikulut
Markkinointikulut
yhteensä
yhteensä

Muut liikekulutMuut
yhteensä
liikekulut yhteensä

Muut saamiset
-3 117,50
-3 117,50

Muut saamiset

Lyhytaikaiset
saamisetLyhytaikaiset
yhteensä
saamiset yhteensä
-1 344,99
-1 344,99
Muut siirtosaamiset

2 517,36
2 517,36
Siirtosaamiset
yhteensä
Siirtosaamiset yhteensä

-4 181,64
-4 181,64
Pankkisaamiset

Rahat

Pankkisaamiset
SF-Caravan Lohenpyrstö
SF-Caravan
ry
Lohenpyrstö ry

-4 181,64
-4 181,64
Rahat ja pankkisaamiset
Rahat
yhteensä
ja pankkisaamiset yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTUVAT
YHTEENSÄ
VASTAAVAT YHTEENSÄ

Varainhankinta
Varainhankinta
Tuotot yhteensä
Tuotot yhteensä

46 800,76

46 800,76

V a s t a a v a a yhteensä
V a s t a a v a a yhteensä
34 529,41
34 529,41

Kulut yhteensä
Kulut yhteensä

-17 784,52

-17 784,52

-10 612,62

Varainhankinta
Varainhankinta
yhteensä
yhteensä

29 016,24

29 016,24

24 849,90

24 849,90

23 916,79
23 916,79
Vastattavaa
Vastattavaa
19 735,15
19 735,15
OMA PÄÄOMA
OMA PÄÄOMA

Tuotto- / Kulujäämä
Tuotto- / Kulujäämä

Tuotot yhteensä
Tuotot yhteensä

141,31

141,31

Kulut yhteensä
Kulut yhteensä

-56,91

-56,91

806,59

876,29

876

85 938,68
TASE

60 779,87

60 779

86 745,27

61 656,16

61 656

92 047,14

92 047,14

71 241,94

86 745,27

71 241

31.12.2019
239 780,81
EUR

31.12.2019
239 780,81
EUR

31.12.2018
222 800,68
EUR

31.12.20
222 800
E

203 835,08

203 835,08

183 964,93

183 964

24 934,30

24 934,30

19 870,15

19 870

228 769,38

228 769,38

203 835,08

203 835

-10 612,62

Edellisten tilikausien voitto
Edellisten
(tappio)
tilikausien voitto (tappio)

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminta

806,59
85 938,68
TASE

Tilikauden voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
165,13
165,13
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
-30,13
-30,13
VIERAS PÄÄOMA
VIERAS PÄÄOMA
135,00
135,00
Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
19 870,15
19 870,15
Lainat rahoituslaitoksilta
Lainat rahoituslaitoksilta

84,40

84,40

Tuotto- / Kulujäämä
Tuotto- / Kulujäämä

24 934,30

24 934,30

1 250,00

1 250,00

6 190,66

6 190

Tiilikauden tulos
Tiilikauden tulos

24 934,30

24 934,30

Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikainen
yhteensä
vieras pääoma yhteensä
19 870,15
19 870,15
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma

1 250,00

1 250,00

6 190,66

6 190

Tilikauden ylijäämä
Tilikauden
(alijäämä)
ylijäämä
yhteensä
(alijäämä) yhteensä

24 934,30

24 934,30

Lainat rahoituslaitoksilta
Lainat rahoituslaitoksilta
19 870,15
19 870,15
Saadut ennakot
Saadut ennakot

4 940,66

4 940,66

5 973,26

5 973

0,00

0,00

286,00

286

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Ostovelat

Ostovelat

2 409,57

2 409,57

4 602,63

4 602

Muut velat

Muut velat

1 865,53

1 865,53

1 520,05

1 520

Siirtovelat

Siirtovelat

Menojäämät

Menojäämät

545,67

545,67

393,00

393

Siirtovelat yhteensä

Siirtovelat yhteensä

545,67

545,67

393,00

393

9 761,43

9 761,43

12 774,94

12 774

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

11 011,43

11 011,43

18 965,60

18 965

239 780,81

239 780,81

222 800,68

222 800

KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSESTA
Yhdistyksen kevätkokous jouduttiin siirtämään Korona-tilanteen vuoksi.
Poikkeustilanteen ohjeistus antaa mahdollisuuden pitää sääntömääräinen kevätkokous myöhemmin.
Yhdistyksen hallitus on linjannut siten, että sääntömääräinen kevätkokous ja syyskokous
pidetään samana päivänä syyskokouksen ajankohtana.
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TOIMINTAKERTOMUS AJALTA
1.1. - 31.12.2019
SF

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

8 kesänuorta. Osuuspankin kesätyösetelillä palkattiin yksi ja kaupungin kesäsetelillä seitsemän nuorta. Työkokeilussa TE-toimiston palkkaamana oli 3 kuukautta yksi henkilö, muuta palkattua
henkilökuntaa ei yhdistyksellä ollut.

YLEISTÄ

Tilintarkastaja ja toiminnantarkastajat

Tilikausi 1.1. – 31.12.2019

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 2019
kuulunut puheenjohtaja sekä seitsemän (7) varsinaista jäsentä.
Malkamäki Kari
Meriläinen Kauko
Juurikka Eeva-Liisa
Lukkarila Eero jäsen
Martikkala Veikko
Pitkäaho Lea		
Ranua Katja		
Siltala Kauno		

puheenjohtaja		
varapuheenjohtaja		
jäsen
jäsen			
jäsen
jäsen
jäsen

Tilikauden aikana yhdistyksen hallitus on pitänyt seitsemän
kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 20.4.2019 ja syyskokous 30.11.2019. 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 2019 toiminnasta Lohenpyrstössä.
Ohjelmatoimikunta
Martikkala Veikko (vetäjä)
Kiinteistötoimikunta
Siltala Kauno (vetäjä)
Keittiötoimikunta
Siltala Helvi (vetäjä)
Markkinointi- ja tiedotustoimikunta Juurikka Jari (vetäjä)
Palvelutoimikunta
Malkamäki Kari (vetäjä)

Henkilökunta

Yhdistys palkkasi kesäkaudelle 2 kesätyöntekijää sekä yhteensä

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 ja jätehuolto M.Rusko Oy:ltä. Muita varsinaisia ostopalvelusopimuksia ei yhdistyksellä ole.

Vakuutukset

Yhdistyksen kaikki omaisuuden- ja toiminnanvakuutukset ovat
LähiTapiolassa. TyEL -vakuutus oli kertomusvuonna työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa.

TOIMINTA
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 Rokualla, 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.
Huhtikuussa pääsiäisen vietossa Lohenpyrstössä kerättiin lähes
200 majoitusvuorokautta, Vappuna ja kauden vaihtotapahtumassa
majoitusvuorokausia oli lähes 250.
Kevät siivoustalkoiden aikaan saatiin yhteensä 60 majoitusvuorokautta. Kesäkuun koittaessa juhannuksen aikaan kokosimme
alueellamme yhteensä 720 henkilövuorokautta. YT-Meripäivät
keräsivät alueellemme hiukan vajaat 480 majoitusvuorokautta.
Kesän uutuus lasten- ja nuortentapahtuma keräsi lähes 320
majoitusvuorokautta.
Alueemme päätapahtuman Rosvopaistien aikaan majoitusvuorokausia kertyi noin 800. Hengelliset treffit toivat vajaa 270 vuorokautta ja saivatpa syksyn kunnostustalkootkin kerättyä lähes 80
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 14.000 majoitusvuorokautta. Tässä on kasvua edellisestä vuodesta hiukan yli 10%.
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Aluerakentaminen

Kesän 2019 aikana alueella kunnostettiin jonkin verran majoituspaikkoja. Lohenpirtin seinien maalausta jatkettiin. Liikennepuiston viimeistelyä jatkettiin ja liikennepuiston viereen saatiin
uusi grillikota palvelemaan asiakkaita. Salaojitettiin aluetta sekä
parannettiin tiestöä. Uuden alueen läpiajotie rakennettiin myös.
Syyskaudella saimme valmiiksi esteettömän rantapolun, joka
kiertää pienen metsikköalueen ihan rantaa myöten. Pientä parantelua sekä kunnostamista toteutettiin koko kesäkauden, mm. kapteenin keinu valmistui ulkoilualueelle ja ulkoilualueen laatoitusta
lisättiin.

Muistamiset

Vuoden Pyrstöläiseksi valittiin nuorten aktiiviryhmä Juulia
Kant, Anri Niskanen, Annika Malkamäki sekä Elina Malkamäki.
Isäntävuorojen tukkutekijät Veli Tanskanen, Mauri Mattila, Sami
Eilo, Urpo Minkkinen ja Jari Juurikka saivat myös pienen muiston.
SF-C Pirkanmaa sekä SF-C Helsinki 50 vuotta ja SF-C Koillismaa 40 vuotta sekä Kari Malkamäki 50 v, yhdistyksen standaari.

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

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Alueemme on saavuttanut maineen helposti lähestyttävänä leirintäalueena, jolla on vilkasta tapahtumatoimintaa sekä uusi ja
hyväkuntoinen infra. Tulevina vuosina yhdistyksen tulee pitää
alueinfra hyvässä kunnossa, kehittää sitä vastaamaan nykyajan
retkeilyn tarpeita huomioiden myös uusien kävijäryhmien vaatimukset.

TALOUDELLINEN TULOS
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tuotot olivat 90.972,82 euroa.
Kulut varsinaisesta toiminnasta olivat 95.139,16 euroa. Varainhankinnan tuotot olivat 46.800,76 euroa ja varainhankinnan kulut
17.784,52 euroa. Rahoituskulujen jälkeen yhdistyksen tilikauden
2019 ylijäämä on 24.934,30 euroa.
Talousarviossa toimintavuodelle tilikauden ylijäämäksi oli arvioitu 29.702 euroa. Tästä toiminta vuonna hiukan jäätiin mutta on
todettava, että tulos oli arvioitu hiukan liian positiivisesti.
Yhdistyksen taseen loppusumma on 239.780,81 euroa. Yhdistyksellä on ulkopuolista lainaa yhteensä 6.190,66 euroa.
Yhdistyksen hallitus esittää, että tilikauden tulos 24.934,30 euroa
vahvistetaan ja kirjataan tilille edellisten tilikausien yli-/alijäämä.
Raahessa 14.2.2020
SF Caravan Lohenpyrstö ry:n hallitus

tämän auton matkojen

HIILIJALANJÄLKI
hyvitetty
bestcaravan.fi/co2

TÄNÄ KESÄNÄ
MATKAILLAAN
SUOMESSA

JÄÄTELÖTARJOILU

RAHOITUSKORKO

Uusiin matkailuajoneuvoihin jopa
5 500 € varustepaketti
kaupan päälle.

1,99 %
(+ kulut)

EDUSTAMAMME MERKIT

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

PORI
Hyväntuulentie 2
28100 Pori
020 777 2307

RAUMA
Nortamonkatu 17
26100 Rauma
020 777 2752

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

TURKU
Piiskakuja 10
20380 Turku
020 777 2402

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

  

*Rahoitusesimerkkilaskelma: Ajoneuvon käteishinta: 15.000 €, käsiraha 5.000€, rahoitettava osuus: 12.000 €, kiinteä korko 1,99 %, perustamiskulu 249 €,
käsittelymaksu 13 €/kk, rahoitusaika 60 kk, kuukausierä: 171,30 €, viimeinen suurempi erä 3000€, todellinen vuosikorko: 5,57 %. Luoton ja luottokustannusten
yhteismäärä 16.620,37 €. Rahoituksen edellytyksenä kaskovakuutus. Luotonantaja: Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki

