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KORONA JA KARAVAANARIT

N

äin tämäkin vuosi on kuitenkin kulkenut eteenpäin, vaikka olemme koko
aika saaneet elää erilaisten ja vaihtelevien
Korona-rajoitteiden kanssa. Monelle rajoitteet ovat tuoneet epävarmuutta ja pelkoa
myös päivittäiseen elämään. Pienyrittäjät
ovat kantaneet myös suuren taakan Koronan vuoksi.
Kevään lehdessä kirjoitin, että toivottavasti päästää järjestämään perinteisiä Rosvopaisteja sitten syksyllä ja pääsisimme
palaamaan lähemmäksi normaalia. Kesän
lopulla näyttikin jo hyvältä mutta uusi
Korona-aalto kerää voimansa ja tunkeutuu koko Suomeen. Tämä aalto on otettava
vakavasti myös Lohenpyrstössä. Yhdistyksemme hallitus onkin joutunut kovan
paikan eteen pohtiessa, miten voimme
toimia leirintäalueella. Kauhulla olemme
hallituksessa seurailleet, miten aina jostain päin maata putkahtaa uutinen esille;
milloin mistäkin juhlista ja tapahtumista
on Korona-linko lähtenyt eteenpäin. Tätä
uutisointiriskiä emme ole halunneet ottaa
myöskään Lohenpyrstössä. Niinpä jouduimme perumaan syksyn tapahtumat
ja perinteinen pikkujoulukin järjestetään
typistettynä ulkosalla. No onpahan tämäkin koettu ja perinteinen kuusijuhla on
käsillä kuun viimeisenä viikonloppuna.
Kesä kuitenkin yllätti positiivisesti.
Kotimaan matkailu oli hurjassa nosteessa
ja kasvavasta matkailijavirrasta mekin
saimme osamme Lohenpyrstöön. Alustavien tilastojen mukaan näyttää, että ylitämme yöpymisten määrässä edellisen
vuoden lähes kymmenellä prosentilla.
Tämä on huikea suoritus ja osoittaa miten
sopeutuvaisia suomalaiset ovat. Lähdettiin
suurella joukolla tutkimaan kotimaan koh-

teita. Toivottavasti tämä trendi
jatkuu myös tulevina kesinä.
Vuoden kääntyessä kohti
loppua on myös perinteisesti
yhdistyksen uusien toimijoiden
valinta käsillä. Lähes puolet
hallituksesta on erovuoroisia
ja uusia toimijoita yhdistyksen
vetovastuuseen tarvitaan. Muutama erovuoroinen on päättänyt jättää hallitustyöskentelyn
lopullisesti, pitkän hallitustaipaleen jälkeen. Hallitukseen
jää kuitenkin kokeneita tekijöitä ja erityisesti hallitukseen
tarvitaan uusia ideanikkareita.
Ilman uusia hallituksen jäseniä Puheenjohtajakin kokeili myös toisenlaista harrastusta,
toiminta urautuu ja tylsistyy. maastopyöräilyn merkeissä.
Välillä tarvitaan vähän ravistelua ja uudet hallituksen jäsenet tuovat aina
Lopuksi haluan esittää todella suuret
uuden tuulahduksen jo perinteisiin tapoi- kiitokset meidän kaikille talkoolaisille
hin. Kenenkään ei onneksi tarvitse lähteä sekä kesätyöntekijöille. Talkoolaiset olivat
hallitukseen tyhjin käsin. SF-Caravan liitto innolla mukana koko vuoden. Palvellen
ja oma yhdistyksemme antaa uusille halli- vierailijoita erilaisissa tarpeissa, isäntävuotuksen jäsenille koulutuksen ja hyvän star- rotkin pyörivät mallikkaasti ja alue pidettin uuteen tehtävään.
tiin huikean hyvässä kunnossa. Ruokaa oli
Syksyn kääntyessä talveksi on yhdis- tarjolla, kun sitä tarvittiin. Huomioikaapa
tyksemme aloittanut myös suuren raken- myös, jotka alueella piipahdatte, meinusprojektin. Vuosia suunniteltu ja tar- dän uusi varastorakennus. Syksyn aikana
peelliseksi katsottu huoltorakennusten talkoolaiset kokosivat komean varaston
laajennus on vihdoin aloitettua. Uusi huol- ja vanha konttivarasto saatiin palauttaa
torakennus (HR3) tuo alueellemme uusia omistajalleen takaisin.
mahdollisuuksia, helpottaa päivittäistä
Kiitos kaikille omasta ja koko hallitukasiakaspalvelua ja luo hyvät edellytyk- sen puolesta kuluneesta matkailuvuoset erityisesti uudelle matkailijaryhmälle, desta. Tästä on hyvä jatkaa kohti uusia
jotka matkustavat ympäri vuoden. Tämän seikkailuja, uudelle vuodelle. Toivotaan,
jälkeen olemme aidosti ympäri vuoden että Korona helpottaa ja toiminta voisi jatpalveleva leirintäalue, 8-tien varressa kua entisellään. Tänään yhdistyksemme
lähellä kaupungin palveluita, ihan meren jäsenmäärä on muuten huikeat 798 jäsentä.
rannassa.
Kari Malkamäki
puheenjohtaja

Pyrstötähti
SF-Caravan Lohenpyrstön jäsenlehti
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Materiaalitoimitukset: materiaali@laatupaino.fi
Paino: Rannikon Laatupaino Oy
Taitto ja graafinen suunnittelu:
Hanna Tenkula, Rannikon Laatupaino Oy
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PYRSTÖN PORINOITA 2020
M

eidän sukupolvelle ennenkokematon vuosi 2020 alkaa kääntyä lopuilleen. Kuka olisi uskonut tammikuussa Kiinasta kantautuneista uutisista, että mikä
meillä on globaalisti edessä, kuinka se on
vaikuttanut ja tulee vielä jatkossakin vaikuttamaan meidän uuteen normaaliin.
Koronasta itsessään ei sen enempää,
mutta katsellaan Lohenpyrstön(kin) haasteellista vuotta kyseisen viruksen vuoksi.
Maaliskuun puolenvälin jälkeen tuli
äkkipysäys. SC-Caravan ry:ltä tuli suosituksia/ohjeistuksia yhdistysten toimintoihin. Kevään aikana alue oli suljettuna
vierailijoilta, vain talvikausipaikkalaiset
saivat käydä ”mökkeilemässä”. Kaikki
tapahtumat peruttiin kevään ajalta varotoimenpiteinä ohjeistuksen mukaisesti.
Kesä oli kaikkinensa auki, avautuuko alue
ollenkaan, otetaanko vain kausipaikkalaisia jne. Siinäpä varmaan meidän kaikkien
ajatuksia oman pään sisältä.
Loppukeväästä tilanne näytti hieman
valoisemmalta. Uusien ohjeistuksien
mukaan alueet saivat pitää leirintäalueet
auki myös vieraille kesäkuun alusta. Tieto
Lohenpyrstön aukeamisesta oli tavoittanut karavaanarit ja alueella olikin ennätysmäärä kausipaikkalaisia kesällä ja sama
ennätystahti on jatkunut myös kuluvan
talven kausipaikkalaisten suhteen.
Kesä kaikkinensa oli todella vilkas ja
Uusi varastorakennus.

kuluvan vuoden lopulliset tilastot saadaan
tietenkin vasta vuodenvaihteen jälkeen,
mutta huippuvuosi on jälleen tulossa.
Isäntävuoroilla ollessa huomasi selkeän
eron aikaisempaan, vierailijoissa oli iältään
nuorempia lapsiperheitä selvästi enemmän. Mielenkiintoista seurata jatkossa,
että oliko tämä vain korona kesän ilmiö.
Haasteellisesta vuodesta huolimatta
lohenpyrstöläisethän eivät jää sormia pyörittelemään ja ihmeitä odottelemaan. Vuoden aikana on jälleen tehty töitä alueen
palvelujen ja toimintojen kehittämiseen.
Alueen vedenpoistoa(ojituksia) on
parannettu. Uusi tilava varastorakennus
nousi muutamassa viikossa. Varasto saatiin lahjoituksena alueelle. Nyt saadaan
kaikki varastotavara saman katon alle.
Rantapulevaartia jatkettiin ja ranta ”kuorittiin” valmiiksi ensi kevääseen, jolloin
rantaan tuodaan hiekkaa lisää parantamaan rannan käyttöä ja sinne saadaan
myös rantalentopallo- ja petangue-kentät.
Paljon muutakin on talkooväki touhunnut
kesän aikana.
Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä
alkusyksystä yhdistys teki rohkean, mutta
viisaan päätöksen rakentaa vastaanotto/
huoltorakennus (hr3) portin läheisyyteen.
Hallitus oli puheenjohtaja Kari Malkamäen johdolla tehnyt perusteellisen suunnittelutyön rakennuksen toimivuuden

eteen. Kaikki oli otettu hyvin huomioon
tulevaisuutta ajatellen. Kari varmaan kertoo omalla palstallaan tarkemmin tulevan
rakennuksen teknisistä hienouksista.
Tämä on yhdistykselle todella iso taloudellinen ja jäsenille fyysinen ponnistus,
koska rakennus päätettiin rakentaa melkein täysin talkoovoimin. Tämä on myös
erittäin tärkeä sijoitus tulevaisuuteen,
koska uusi rakennus palvelee tulevia karavaanari vieraita jo sijainninkin puolesta
ihan eri tasolla ja rakennuksen valmistuminen mahdollistaa hr1 ja hr 2 rakennusten uudelleen kehittämistä.
Tapahtumien osalta kuluvana vuonna
yhdistys päätti ottaa kohtalaisen tiukan
(lue turvallisen) kannan korona epidemian
takia. Ainoastaan juhannusta juhlittiin
ja sitäkin turvavälejä noudattaen ulkotiloissa mm. pihatanssien tahdissa. Alueen
isoin tapahtuma Rosvopaistitkin päätettiin perua samasta syystä, eikä se varmaan
ollut helppo päätös hallitukselta.
Tapahtumia tullaan jatkossa varmasti
järjestämään entiseen malliin, Sauli Niinistöä lainatakseni ”kunhan tuo pirun kiusalainen” saadaan tainnutettua.
Toivon kaikille kovaa talkoo intoa tulevalle talvelle ja nähdään viimeistään syyskokouksessa!
Jii Jii
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ENSIKERTALAISET SF-CARAVAN RY:N
LIITTOKOKOUKSESSA SYYSKUUSSA

L

ohenpyrstön hallituksen jäsenet Heini
Lepistö ja Hanna Salin kera puheenjohtajan Kari Malkamäen matkasivat
iloisin mielin keväältä syksyyn siirrettyyn SF-Caravan ry:n liittokokoukseen
Hämeenlinnaan. Kokous käytiin lauantaina 26.9. hotelli Aulangon Aulankosalissa. Poikkeustilan vaikutus näkyi osallistujamäärässä eikä edellisenä iltana ollut
järjestettyä ohjelmaa kuten normaalisti.
Kokouspäivä aloitettiin maukkaalla lounaalla ja ihailemalla upeita Aulangon maisemia. Mahat täynnä suuntasimme normaalia pienemmällä osallistujamäärällä
pidettävään korona-ajan liittokokoukseen.
Tunnelma kokouksessa oli rento. Liittokokouksessa oli edustettuna 47 jäsenyhdistystä SF-Caravan ry:n 78 rekisteröidystä
jäsenyhdistyksestä. Läsnä oli 104 liittokokousedustajaa.
Ensimmäisenä päästiin todistamaan
upeita huomionosoituksia. Liiton asiantuntijatehtävissä vuodesta 2003 saakka
toiminut Paavo Rousku huomioitiin kokouksessa liiton korkeimmalla tunnustuksella, Henget-reliefillä numero 18. Matkailuajoneuvojen huollon, kunnossapidon
ja nestekaasuasioiden 80-vuotias guru
sai haltuunsa taiteilija Kimmo Koskivaaran teoksen kiitoksena karavaanimatkailun hyväksi tehdystä työstä. Jäsenyhdistysten toiminnassa ansioituneet Kalervo
Välimaa SF-Caravan Pohjanmaasta, Reijo
Silokoski SF-Caravan Vakka-Suomesta ja
Veikko Vuorialho SF-Caravan KaakkoisHämeestä vastaanottivat merkittävästä ja
uraauurtavasta elämäntyöstä myönnettävät platinamerkit. Tämä uusi huomionosoitus myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Platinamerkit myönsi SF-Caravan ry:n
liittohallitus ko. jäsenyhdistysten ehdotuksesta. Näitä seuratessa väkisinkin siinä
silmäkulmat kostuivat. Upeaa huomata,
miten karavaanariharrastuksesta voi tulla
näin intohimoinen harrastus.
Sitten ajatukset pitivät suunnata vakavampiin asioihin. Seuraavaksi kokous
vahvisti tilinpäätöksen, hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion, valitsi liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenet sekä
hyväksyi SF-Caravan ry:n uudeksi jäsenyhdistykseksi SF-Caravan Vieresniemen.
Liittokokous hyväksyi myös päivityksen
liiton sääntöihin, sallien jatkossa sähköisen liittokokouksen. Kokouksen kulku oli

hyvin jouhevaa ja reipasta, jolloin kokous
ei venynyt pitkäksi.
Olli Rusi jatkaa liiton puheenjohtajana.
Liiton puheenjohtaja Olli Rusi oli lupautunut jatkamaan jäsenten palvelutehtävässään, ja hänet valittiin yksimielisesti liiton
ja siten myös liittohallituksen puheenjohtajaksi vuosille 2020-2023. Rusin puheenjohtajapesti jatkuu vuoden 2023 liittokokoukseen.
Äänestämäänkin me pääsimme, kun
hallitukseen valittiin jäsenet. Liittohallitusvaalissa eniten ääniä sai lahtelainen
Juha Hartman (136 ääntä). Riihimäkeläinen Harri Järveläinen oli vaalin toinen 127
äänellä. SF-Caravan ry:n varapuheenjohtajana toiminut Juha Rakkola jäi vaalissa
kolmanneksi (89 ääntä).

Tietenkin tulevan jäsenmaksun suuruus
kiinnosti meitä kovasti, joka säilyy ennallaan. Jäsenmaksujen liiton osuus varsinaisen jäsenen osalta on 29 euroa ja rinnakkaisjäsenen osalta 12 euroa. Jäseneksi
liittyminen, johon sisältyy uuden jäsenen
ensimmäisen vuoden jäsenmaksu, tarramaksu ja kirjaamismaksu, maksaa 48
euroa. Rinnakkaisjäsenen ensimmäinen
jäsenmaksu on 15 euroa.
Kokonaisuudessaan reissu oli mukava.
Jälleen uusia kokemuksia rikkaampana,
joten kyllä kannatti lähteä.
Jutun faktatiedot ovat karavaanarit.fi ja
carava-lehti.fi sivuilta otettuja.
https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/
uutiset/sf-caravan-ry-n-liittokokous/
https://caravan-lehti.fi/pinnalla/sf-caravaninliittokokous-olli-rusi-jatkaa-puheenjohtajanauusia-kasvoja-hallitukseen
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BEST-CARAVAN

Juttusarjamme Lohenpyrstön yhteistyökumppaneista jatkuu tällä kertaa Kempeleessä Best-Caravanilla,
jututettavana Kempeleen Best-Caravanin toimipisteen vetäjä Jaakko
Jokela.
Oletko itse Jaakko ”siviilissä ”
karavaanari, vai riittääkö, että leipätyö on matkailu- ajoneuvoalalla?

Käytän matkailuautoja ja vaunuja
itsekin vapaa-aikana. mm. kalareissut,
reissut perheen kanssa vaihteleviin koh-

teisiin onnistuu niin mukavasti caravan-ajokeilla, että en osaa kuvitella elämää ilman asuntoautoa ja/tai vaunua.
Samalla saa käytännön tuntumaa näihin
laitteisiin ja käytännön kokemus auttaa
taas paljon työssäni.

Best-Caravan on valtakunnallinen
ketju. Millä/monellako paikkakunnilla teillä on toimipisteet?

Meillä on toimipiste tällä hetkellä
6:lla paikkakunnalla, eli Kempeleessä,
Hyvinkäällä, Espoossa, Turussa, Tampereella ja Kuopiossa.

Mitä merkkejä te edustatte ja mitä
muita palveluita teiltä on karavaanareilla mahdollisuus saada?

Uusissa autoissa Edustamme Dethleffsiä, Niesmann+Bischoffia, Hymeriä,
Hobbya, Concordea ja Rapidoa. Vaunuissa edustamme Dethleffsiä, Hymeriä
ja Hobbya.
Lisäksi ostamme ja myymme käytettyjä matkailuajoneuvoja laidasta laitaan.
Caravan-Marketistamme
löytyy
todella laaja tarvike-ja lisävarustevalikoima.
Huoltomme tekee varustelut ja huollot sekä asunto-osaan että ajoneuvojen
alustalle.
Best-Caravanin kanta-asiakkaat voivat
käyttää pesuhalliamme ja kanta-asiakassaunaamme veloituksetta! Lisäksi meillä
on Bonus-järjestelmä ja muita merkittäviä kanta-asiakasetuja.

Kempeleessä olette olleet kohtuullisen vähän aikaa. Miten kauppa on
käynyt ja ovatko pohjoissuomalaiset löytäneet teille?

Olemme olleet Kempeleessä nyt 2.5v.
Alamme olla Pohjois-suomalaisille tuttu
liike ja olemme positiivisella ja vastuullisella toiminnalla saaneet hienon asiakaskunnan! Kauppa on käynyt hyvin ja
myynti on lisääntynyt jatkuvalla trendillä!
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Huollatteko Kempeleessä pelkästään omia edustamianne merkkejä,
vai onko mahdollista huollattaa
kaikkia merkkejä ja varaosapalvelu
varmaan löytyy myös Kempeleestä?

Kyllä huollamme kaiken merkkisiä
asuntoautoja -ja vaunuja ja varaosa valikoimamme on erittäin runsas.

Mikä on mielestäsi Best-Caravanin
vahvuus asiakkaiden näkökulmasta
katsottuna?

Olemme valtakunnallinen toimija ja
pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisen palvelun asiakkaillemme. Meillä on
myös valtakunnallinen huoltoverkosto,
sekä kehitämme jatkuvasti kanta-asiakasetuja jo ajoneuvonsa meiltä ostaneille.

Uhkakuvia covid-19 viruksen
aikaan varmasti on meillä jokaisella ollut reilun puolen vuoden
aikana, mutta kotimaan matkailu
on ilmeisesti vetänyt todella hyvin,
onko tämä näkynyt positiivisesti
kaupan käynnissä?

On totta, että korona on lisännyt kotimaan matkailua. Ja matkailuajoneuvot
mahdollistaa reissaamisen ilman ylimääräisiä kontakteja. Alamme on kuitenkin ollut jo ennen koronaa mukavasti
nousussa. Ruotsiin ja Norjaan verrattuna Suomessa on vielä kohtuullisesti
matkailuajoneuvojen omistajia. Uskonkin matkailuajoneuvojen omistajien ja
käyttäjien lisääntyvän kotimaassa vielä
paljon.

Kempeleen toimipisteenne on lähimpiä alan liikkeitä Lohenpyrstöstä
katsottuna. Minkälaisia terveisiä
haluat lähettää vuoden 2019 SFCalueeksi valitulle Lohenpyrstön
jäsenille lehden välityksellä?

Olen kuullut paljon hyvää Lohenpyrstöstä! Toivottavasti pääsemme jossain kohtaa vierailemaan Best Caravan
On The Road -tapahtuman merkeissä
Lohenpyrstössä. Voisittekin ehdotella
sopivaa ajankohtaa vierailulle ja antaa
muutoinkin palautetta liikkeemme palveluista ja valikoimasta. Ennen kaikkea
Tervetuloa asioimaan liikkeeseemme,
kahvipannu on meillä aina kuumana!
Jii Jii

0600 300 10
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KAUSIPAIKALLE KAUEMPAAKIN!
T

ämä meidän karavaanariharrastus
on kyllä hienoa hommaa, kun tätä
voi harrastaa todella monipuolisesti. Osa
tykkää reissata kotimaassa ja jotkut ulkomailla. Osa käyttää leirintäalueitten palveluita yöpymiseen ja uusi muoti-ilmiö on
ns. ”puskaparkkeilu”, jossa leiriydytään
vaikkapa keskelle luontoa omatoimisesti
ilman sen kummempia palveluita.
Erittäin suuri osa meistä karavaanareista
on myös kausipaikkalaisia, eli matkailuajoneuvoa pidetään kausipaikalla kesät ja
talvet. Osalla samassa paikassa läpi vuoden, kun taas jotkut pitävät ”asumuksiaan” kesäpaikalla ja talveksi mennään esimerkiksi laskettelukeskuksiin.
Meidän perheelläkin aikoinaan oli
vaunu talvisin laskettelukeskuksessa ja
kesät kierrettiin pitkin Suomea. Tilanteet
muuttuvat, lapset kasvoivat aikuisiksi ja
nyt meilläkin on vaunu ollut Lohenpyrstössä ympäri vuoden puolenkymmentä
vuotta.
Lohenpyrstön kausipaikkoihin on ollut
viime vuosina suurta kiinnostusta. Paljon
kausipaikkalaisia on luonnollisesti lähialueelta, suurin osa noin sadan kilometrin
säteeltä, mutta ei kait Lohenpyrstö kovin
huonopaikka ole :) , koska kausipaikkalaisia on mm. Tampereelta, Jämsänkoskelta ja
Mikkelistäkin saakka.
Jututin muutamia meidän ”pitkämatkalaisia”, mikä heidät on saanut jäämään
Lohenpyrstöön.

Ruonakankaan perhe on kotoisin Mikkelistä, vaunu heillä on kausipaikalla Lohenpyrstössä. Kyselläänpä miten he ovat viihtyneet Lohenpyrstössä….

P

erheeseemme kuuluu Eero, Susanna,
Inka, Venla ja villakoira Ilona.
Olemme olleet karavaanareita 13 vuotta.
Ensimmäisen kerran Lohenpyrstössä
vierailimme 2013 kesällä. Viime keväänä
päätimme tuoda vaunun kausipaikalle.
Alueessa viehätti erinomainen sijainti,
luonto lintuineen, siisteys ja yhä edelleenkin lämminhenkisesti vastaanottava
ilmapiiri. Kaupungin palvelut ja kahvilat
ovat sopivan pyöräilylenkin etäisyydellä.
Hyvällä tuurilla tuoreet kalat saadaan suoraan kalastajalta Mikonkarista. Sekä puulämmitteinen sauna kruunaa päivän.
Lapset ja nuoret on huomioitu hienosti.
Tyttöjen mielestä kaverit ja nuorisosauna
ovat parasta antia ja he lähtevätkin mielellään Lohenpyrstöön vielä mukaan.
Sipolan perheellä on vaunu myös Lohenpyrstössä ja he asuvat nykyään Tampereella, tässäpä heidän mietteitään Lohenpyrstöstä.

M

eidän karavaaniperheessä on vanhempien, Mikan ja Hannan, lisäksi
lapset Julius, Villiina ja Jooa. Hanna on
karavaanariperheestä, joten kynnys oman
vaunun hankintaan ei ollut kovin korkealla. Vaunu hankittiin lyhyen harkinnan ja
yhden asuntoautoreissun jälkeen loppukesästä 2016. Silloin ajatuksena oli pitää
vaunu talvella kausipaikalla tunturissa ja
reissata kesällä ympäri kotimaata. Ensim-

mäisen talven vaunu oli Iso-Syötteellä,
josta siirryttiin heti seuraavana vuonna
Rukalle.
Asuinpaikkana oli vielä tässä vaiheessa
Liminka, mutta muuttoaikeiden ja Rukan
vaunualueen muutosten vuoksi alettiin talvelle 2019 miettimään uutta vaunun sijoituspaikkaa. Oltiin juuri syksyllä vierailtu
ekaa kertaa Lohenpyrstössä Mukkulattapahtumassa ja tykästytty paikkaan, joten
Lohenpyrstö nousi vahvaksi ehdokkaaksi.
Niinhän siinä sitten kävi, että ankeiden
syyssateiden aikaan yhdistys vaihdettiin
ja vaunu vedettiin nykyiselle paikalleen
lähelle polkuautorataa.
Aluksi tosiaan oli tarkoitus olla vain yksi
talvi, mutta korona tuli keväällä sekoittamaan meidänkin suunnitelmia. Asunto oli
keväällä jo myyty ja irtaimisto liikautettu
mökille Mänttä-Vilppulaan. Vaunun siirtäminen kesäksi etelämmäs tuntui todella
hankalalta, koska kaikki olivat koronan
takia varpaillaan, myös karavaanialueet
eikä vaunulle ollut oikein muutakaan säilytyspaikkaa tarjolla. Tässä tilanteessa
teimme päätöksen jatkaa kausipaikkaa myös kesälle. Lohenpyrstö toimikin
hyvänä tukikohtana Hannalle, joka opettajana kutsuttiin vielä loppukevääksi Liminkaan lähiopetukseen.
Päätimme jatkaa paikkaa vielä seuraavaksi talveksikin, vaikka matka vaunulle
on kasvanut Tampereelle muuton seurauksena 400km. Kausipaikan jatkamiseen
on erityisesti vaikuttanut hyvä porukka,
erinomainen sauna ja muutenkin hyvät
puitteet. Myös isäntävelvoitteen puuttuminen on plussaa meidän tapauksessa,
koska ne olisivat vähän turhan haastavia
sovitella kalenteriin. Täällä on myös huomioitu eri ikäiset lapset leikki-ikäisistä teineihin hyvin.
Jo heti ekasta käynnistä lähtien tunsimme itsemme tervetulleeksi Lohenpyrstöön. Alueelle on ollut aina mukava
tulla, ja varsinkin saunavuoroja odotamme innolla. Alueen yhteishenki näkyy
myös siinä, että talkoot ovat tehokkaita ja
mukavia. Eipä siis tarvitse ihmetellä miksi
alueen suosio on kasvusuuntainen!
Jos jotain kehitettävää pitäisi ehdottaa,
niin voisiko alueen siirtää lähemmäksi
Tamperetta? :)
JiiJii

Pyrstötähti
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TEMREX WORKWEAR SHOP RAAHE
Työvaatteet | Turvajalkineet | Suojaimet | Yritystekstiilit

LAADUKKAAT JA TURVALLISET TYÖVAATTEET LOGOPAINATUKSILLA
HETI MUKAAN MYYMÄLÄSTÄ TAI SUORAAN TYÖMAALLE
TOIMITETTUINA

VERKKO
KAUPPA

TEMREX RAAHE
Pajuniityntie 27 B, 92120 Raahe
Avoinna ma-pe 8 - 16. P. 050-3638223
Verkkokauppa palvelee 24/7: www.temrextyovaatteet.ﬁ
Tuotteet kätevästi ja turvallisesti perille toimitettuina!
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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
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VENEILIJÄ
”KARAVAANISUUNNITTELIJANA”

P

urjeveneilijänä ja toimiessani 12
vuotta Raahen Purjehdusseuran kommodorina minulla on ollut mahdollisuus
varsin paljon perehtyä venematkailijoita
palvelevien vierassatamien toimintaan
niin oman satamamme kuin monien muiden tutustumieni satamien osalta. Olen
myös paljon kuunnellut erilaisten moottori- ja purjeveneilijöiden kokemuksia ja
tarpeita satamiin. Se oma venehän on kuin
matkailuauto tai -vaunukin tavallaan oma
mukana kulkeva enemmän tai vähemmän
varusteltu reissukoti, joka tarvitsee pidempiä ja lyhytaikaisempia tukikohtia sekä
etappipaikkoja.
Matkaveneilijöiden tarvitsemat palvelut satamissa – jos puhutaan nimenomaan
vierassatamista eikä käynti- tai kotisatamista – ovat suurelta osin samanlaisia kuin
matkailuautoilla tai -vaunuilla kulkevienkin. On saatava ystävällistä ja huolehtivaa
kohtelua, raikasta vettä ja sähköä, pyykit pestyksi, wc- ja suihkutilat, sauna virkistäytymiseen, turvallista majoittumista
ja yhteisöllisyyden kokemuksia samoja

asioita harrastavien kanssa. Polttoainejakelupiste on yksi sellainen palvelu, joka
on hyvin suotava sataman yhteydessä,
kumipyörillä kulkevien matkailijoiden
on helpompi saavuttaa maanteiden varrella olevat huoltoasemat. Samankaltainen tekijä niin yhdistyksen ylläpitämässä
karavaanarialueessa kuin veneilyseurankin satamassa on myös jäsenistön vapaaehtoinen talkootyö oman ja vierailijoiden
viihtyvyyden ja turvallisuuden hyväksi.
Suuremmissa vierassatamissa on myös
omia yhteistapahtumia aivan kuin karavaanarialueillakin. Näillä kaikilla tekijöillä
on osuutensa, kun hahmotetaan, mikä on
vierassataman tai karavaanarialueen kokonaisuus.
Sain
suunnitella
mielenkiintoisen
projektin ja olla osana muotoilemassa
Lohenpyrstön aluetta entistä parempien
palvelujen karavaanialueeksi uuden huoltorakennuksen myötä.
MattiWeikko Salo
Arkkitehti, Raahe

T

oimiessani arkkitehtina koen
työni olevan jatkuvaa oppimista, jokainen uusi kohde on aina
opiskeluprojekti. Vaikka toiminnot
ja tilatarpeet sinänsä olisivat tuttuja
ja ratkaisukeinot koettuja ja hallinnassa, niin tilanne on kuitenkin
silti uusi ja vaatii eläytymisen käyttäjän asemaan. Tässä on sanottava
suuri kiitos yhdistyksen kannustavalle puheenjohtajalle Malkamäen
Karille, jonka kanssa on saatu sommiteltua toivottavasti kaikkia karavaanareita ilahduttava kokonaisuus. Toivotan menestystä alueenne
kehittämisessä uuden palvelurakennuksen myötä.

Pyrstötähti
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LOHENPYRSTÖN ALUSTAVA
TAPAHTUMAKALENTERI 2021
TAMMIKUU
29.-31.1.2021
YT Kaamoksen kaatajaiset
		
HELMIKUU
13.-14.2.2021
Laskiainen
		
MAALISKUU		
5.-7.3.2021
Naisten viikonloppu (kausitapahtuma)
		
HUHTIKUU		
1.-4.4.2021
Lohenpyrstön pääsiäinen
24.4.2021
Kevätkokous
		
TOUKOKUU		
13.-16.5.2021 (orkesteri) Lohenpyrstön avaus
15.5.2021
Kevätsiivous
		
KESÄKUU
24.-27.6.2021 (orkesteri) Juhannus
ELOKUU
13.-15.8.2021 (disco) Lasten tapahtuma
		
SYYSKUU
3.-5.9.2021 (orkesteri) YT-tapahtuma Rosvopaistitreffit
24.-26.9.2021 Kausibileet ja syyssiivous
		
LOKAKUU
29.-31.10.2021 Halloween/Kellojen kääntely
		
MARRASKUU		
20.11.2021
Syyskokous
27.11.2021
Lohenpyrstön pikkujoulu
		
JOULUKUU
3.-6.12.2021 ”Linnan juhlat” nyyttäritapahtuma
31.12.2021
Uuden vuoden vastaanotto

Kuusamo
Lohenpyrstö
Lohenpyrstö
Lohenpyrstö
Lohenpyrstö
Lohenpyrstö
Lohenpyrstö
Lohenpyrstö
Lohenpyrstö
Lohenpyrstö
Lohenpyrstö
Lohenpyrstö
Lohenpyrstö
Lohenpyrstö
Lohenpyrstö
Lohenpyrstö

Tapahtumistamme tiedotetaan tarkemmin nettisivuillamme
www.lohenpyrsto.fi sekä Facebookissa.
Päivämäärä ja tapahtumamuutokset mahdollisia.
Kaikissa tapahtumissa huomioidaan myös korona-pandemian
tuomat mahdolliset rajoitukset.

Pyrstötähti
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HUOLTORAKENNUS 3
NOSTAA ALUEEN PALVELUTASOA

L

ohenpyrstön alueen uusi huoltorakennus (HR3) luo monenlaisia uusia
mahdollisuuksia alueelle. Oheisen kuvan
mukaisesti myös vanhoja tiloja otetaan
uuteen käyttöön ja näin saadaan monipuolistettua sekä ajanmukaistettua joitain
toimintoja. Erityinen huomio on lasten ja
nuorten tiloihin. Nykyinen liikuntaesteisten tila on varsin monessa käytössä eikä
täytä liikuntaestevaatimuksia. Tästä entisestä tilasta onkin helppo tehdä ainoastaan
lastenhoitotila kaikilla mukavuuksilla.
Lisäksi nykyinen tilaussauna on varsin
pieni, joskin aika tiiviillä käytöllä varsinkin kesäaikaan. Uuden HR3:n tilaussauna

tarjoaa 6-8 henkilön saunakokemuksen
tilauskäyttöön. Nuoret ovatkin jo mielellään aloittamassa vanhan tilaussaunan korjaamista nuorten oleskelutilaksi. Lisäksi
ehkä Suomessakin harvinainen palvelutilojen eteisratkaisu helpottaa alueen
ympärivuotista käyttöä. Monet leirintäalueet, kuten mekin, ovat pyrkineet järjestämään erilaisia numerolukko- ja avainratkaisuja talvivierailijoita varten. Tässä
uudessa eteisratkaisumallissa yhden oven
kautta avautuvat palvelut talvivierailijoille. Tämä palvelumalli luo uutta vierailijatoimintaa alueellemme.
Yhdistys on kovan ponnistuksen kyn-

nyksellä. Pyrimme tekemään huoltorakennuksen talkoilla. Alueella on paljon ammattilaisia eri rakennusvaiheisiin
ja lisäksi paljon kokeneita talkoolaisia
myös eri työtehtäviin. Samoin on ruokahuollon ammattilaisia ja kaikkien pyrstöläisten panosta tarvitaan tähän projektiin.
Tämä on pienelle yhdistyksellemme iso
uurastus, mutta meidän tulee muistaa,
että palvelutarpeet kehittyvät ja matkailijoiden vaatimustaso kasvaa. Tähän jos pystymme vastaamaan myös tulevaisuudessa,
niin saamme nauttia pitkän aikaa korkeatasoisista palveluista ja hyväkuntoisesta
infrasta Lohenpyrstön alueella.

Mahdollisuus kahvioon/kanttiiniin
Nykyisestä toimistosta
paperivarasto ja HR1 siivouskeskus
Nykyisestä pyykkitilasta
siivouskeskus (rättipesukoneet)
Nykyisestä inva‐WC‐tilasta
ainoastaan lastenhoitotila
Nykyisestä tilaussaunasta nuorten
oleskelutila

Laatu paino aikaa
koko vuodeksi!

P ainotyöt

ja suunnitteluPalvelut

puh. (08) 2804 400 • www.laatupaino.fi

Pajatie 1, 86400 Vihanti (Raahe) | puh. (08) 2804 400
laatupaino@laatupaino.fi | www.laatupaino.fi
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TALOUSARVIO 2020-2021
Varsinainen toiminta
TUOTOT

VARAINHANKINTA

SF-Caravan Lohenpyrstö investoinnit

TA 2020

TA2021

TUOTOT

Aluemaksut alv 10 % 3500*22

60000

61000

Jäsenmaksutulot

7500

8000

Kesäkausipaikat v. 2021 (80* k.a.370)

20182

22000

Arpajaismyynti

3000

1500

Talvikausipaikat v.2021-2022 (60*200)

10909

11000

Treffituotot

20000

10000

Sähkömaksut

8000

8000

Kioskimyynti

6000

5000

Saunamaksu, pesukone, ym tuotot alv 24 %

2000

3000

Ilmoitusmyynti

2000

2500

101091

105000

Muu yleisavustus/Lahjoitus

170

170

TUOTOT YHTEENSÄ

Muut tuotot

Kulut
Palkat ja henkilöstökulut

-16000

-16000

Poistot

-12000

-18000

KULUT YHTEENSÄ

-28000

-34000

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT
Alueen kunnossapito

-16000

-14000

Koneet ja laitteet

-2500

-2000

Sähkömaksut

-12000

-13000

Vesimaksut

-3200

-3300

Poltto- ja voiteluaineet

-1000

-1200

Puhtaanapito

-3000

-2000

Jätehuolto

-3000

-3000

Sosiaalitilapaperit

-3800

-4000

Polttopuiden hankinta

-2000

-1500

Muut kulut

-2000

-3000

-48500

-47000

MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

VARAINHANKINNAN TUOTOT

38670

27170

-1000

-1500

Tarjoilu talkooväelle

-2500

-3000

Maa-aluevuokrat

-200

-200

Kone- kalusto ja ajoneuvokulut

-2500

-2500

ATK-laite ja ohjelmistokulut

-2020

-2000

Matka-ja majoituskulut

-2500

-2000

Markkinointikulut yht. sis huomionosoitukset

-2000

-2000

Hallintokulut

-9200

-9000

Muut kulut
-21920

-22200

MUUT KULUT YHTEENSÄ

-70420

-69200

TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ

2671

1800

5 000
1 500

2 000

Huoltorakennusten ulkomaalaus

1 500

2 000

Leikkikentän ja koirapuiston kunnossapito

500

1 000

Kisailu- ja leikkivälineiden hankinta

700

1 000

Liikennepuiston alue
Sähköpaikat
Ulkokalustehankintoja

500

500

1 000

1 000

100

1 000

1 000

1 000

Jäsentiedoitteet

-2500

-4000

Keittiön välinehankinnat

500

-400

-400

Keittiön kalusteet

500

Huvitoimikunnan kulut

-6000

-4000

Aluevalaistus

1 000

1 000

2 000

2 000

170 000

100 000

185 800

122 500

Ranta-alue

10 000

3 000

Vuokramökit

20 000

0

Investoinnit/kulut yhteensä

215 800

125 500

RAHOITUS

TA2019

TA2020

Oma rahoitus 2020 tuloksesta

11 000

30 960

Treffikulut

-2000

-2500

Ranta-alue

Arpajaiskulut

-1000

-500

HR3 (suunnitteluraha)

Jäsentuote ostot

-300

-300

HR 3 Vastaanottorakennus

Kioskiostot

-4000

-3000

Muut kulut

-2000

-2000

VARAINHANKINNAN KULUT

-18200

-16700

VARAINHANKINNAN
TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ

20470

10470

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
KULUT
Korkomenot

-2100

TILIKAUDEN TULOS

5v SUUNNITELMA

Talkootyö

RAHOITUSKULUT

Koulutus

10 000

Teiden ja vaunupaikkojen kunnostus ja rakentaminen
Nurmikot, istutukset ja kukat

Jäsenmaksut

Verot

Varastojen muutos

2020

ALUEEN RAKENTAMINEN

Saunan kunnossapito ja kiuas

VARAINHANKINNAN KULUT

2021

-2100
23141

10170

Rahaa tilillä keväällä 2021

80 000

50 000

Pankki ja SF-Caravan liiton laina

100 000

60 000

Muu rahoitus

25 000

Rahoitus yhteensä

216 000

140 960
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TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.–31.12.2021

S

F 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.

YT-alueen ja Caravan huippujen toimintaan. Toimintavuonna YTtapahtuma Kaamoksen Kaatajaiset 2021 järjestetään Kuusamossa.
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.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
JA JÄSENISTÖ

ALUEEN YLLÄPITO JA
KEHITTÄMINEN

Kokoukset

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. Tulevana syksynä sekä talvikaudella panostetaan helppoon omatoimimatkailuun alueella, uuden huoltorakennuksen
valmistuttua.
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 saatetaan päätökseen huoltorakennus 3 rakennusprojekti.
Alue on rakentunut ja laajentunut kymmenen vuoden aikana
voimakkaasti. Nykyisten rakennusten ja alueiden kunnossa
pidosta tulee huolehtia myös tulevana toimintavuonna.
Toimintavuonna selvitetään myös mahdollinen ympäristömerkin haku leirintätoimintaan.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuussa ja syyskokous
marraskuussa. Yhdistyksen hallitus kokoontuu ennalta laaditun
kokousaikataulun mukaisesti mutta vain tarpeen vaatiessa.

Jäsenistö

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

TALOUS

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.

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. Raahen kaupungin mahdollisesti järjestäessä erilaisia
kaupunkitapahtumia pyritään näiden tapahtumien ajaksi aluetta
markkinoimaan läheisenä majoitusalueena ja sitä kautta houkuttelemaan kävijöitä alueelle.
Yhdessä kaupungin kanssa voidaan järjestää myös kuljetuksia
ko. tapahtumiin Lohenpyrstön alueelta.
Mahdollisuuksien mukaan järjestämme yhteistyössä muiden
yhdistysten kanssa tapahtumia alueellamme sekä osallistumme

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 Whatsapp palvelu 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.

Pyrstötähti
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- Teollisuuden
asennus ja
korjauspalvelut
- Traktoriurakointi
Palonkyläntie 20
92160 Saloinen
p. 044 521 3787
www.eka-asennus.fi

www.bestcaravan.fi
bestcaravan
Instagramista löydät
matkakuvia ja -tarinoita.
Ryhdy seuraamaan!

Tule näkemään 2021 uutuudet
omin silmin!
Nyt kannattaa olla ajoissa liikkeellä, jos mielii uutta
ajoneuvoa ensi vuodeksi. Tehtaat ovat jo myyneet
ensi vuoden tuotantonsa ja kauppa on käynyt
meillä ennätysmäisen vilkaana. Myös hyvistä
vaihdokeista on pientä pulaa, joten nyt kannattaa
tulla tekemään kaupat ja ottaa ajoneuvo käyttöön
halutessasi vasta ensi vuonna.

Auto pesulle ja itse saunaan.
Kanta-asiakkaana ilmaiseksi.
Pesukadulle pääset Hyvinkäällä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.
Sauna on aina lämpimänä Kanta-asiakkaalle Hyvinkäällä, Oulussa ja Turussa.

Vähän ajetut, hyvin varustellut

kesän vuokra-autot
nyt myynnissä

Oulu: Zatelliitintie 12, Kempele, 010 832
4517 Espoo: Kartanonherrantie 1, Hyvinkää:
Avainkierto 11, Kuopio: Miiluranta 1 A, 010
832 4527, Tampere: Tekijänkuja 6, Pirkkala,
Turku: Automestarinkatu 2, Kaarina

Palvelun palaset kohdallaan: Parhaat merkit | Vaihdokit | Vuokraus | Rahoitus | Huolto | Varaosat | CaravanMarket | Bonus | BestCare
BestCare | BestDiili | BestHoliday | Pesukatu* | Sauna* | Matkaparkki* | Kemssan tyhjennys* | Veden täyttö* | Pyykinpesutorni*
*Saatavuus vaihtelee liikkeittäin ja käyttö saattaa vaatia Kanta-asiakaskortin

KOKO KANSAN
CARAVAN-KAUPPA

Laaja valikoima uusia, huollettuja ja käytettyjä matkailu- ja
retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.
EDUSTAMAMME MERKIT

ESPOO

JYVÄSKYLÄ

KEMPELE

PORI

RAUMA

TERVAJOKI

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

Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203
Nortamonkatu 17
26100 Rauma
020 777 2752

Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

KOKKOLA

Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

TURKU

Piiskakuja 10
20380 Turku
020 777 2402

PORI

Hyväntuulentie 2
28100 Pori
020 777 2307

  

