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PUHEENJOHTAJAN MIETTEITÄ

T

ätä keväisen Pyrstötähden juttua kirjoittaessani, näkyy työhuoneen ikkunasta valkoinen maa. Olihan se kesäinen
ilma jo lähes viikon mutta niin se vain
pohjoinen viima koettelee tänäkin keväänä
kunnolla ennen kuin antaa kesän todella
tulla.

KESÄKAUSI TULEE
Lohenpyrstön alueella ollaan kovalla
tohinalla valmistautumassa tulevaan
matkailukauteen. Viime vuonna samaan
aikaan jouduimme uuden tilanteen eteen,
kun Korona-pandemia iski esiin. Ei ole
paljon kulunut vuosi toimintamallia muuttanut mutta toiveissa on, että alue avataan
perinteisesti Helatorstain tienoilla. Varmasti joudumme, ainakin alkukesän, viettämään erilaisten Korona-rajoitusten varjossa. Onneksi näihin rajoituksiin olemme
jo tottuneet, eivätkä rajoitukset enää tuota
suurta hämmennystä, kuten vuosi sitten.
Tulevana kesänä on Lohenpyrstössä
noin sata kausipaikkalaista. Yhdistyksen
hallitus on linjannut, että noin puolet alueen paikoista varataan päivävierailijoiden
käyttöön. Tästä syystä on meilläkin jouduttu aloittamaan kausipaikkojen jonotusjärjestelmä. Toki joka vuosi kausipaikoissa
on jonkin verran kiertoa ja niinpä paikkoja
vapautuu aina uusille tulijoille.

VÄHÄN TILASTOJA
Alue on nostanut suosiotaan vuosi vuodelta. Viime vuoden aikana kirjattiin alueella noin 14.500 yöpymisvuorokautta.
Tässä on noin viiden prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Hurjaa on myös

liikenne alueemme tuloreiteillä. Tilastoihin
kirjautui hiukan vajaa 4.000 matkailuajoneuvovuorokautta. Erillisiä aluekirjautumisia eli sisääntuloja oli noin 2.500 kertaa.
Huomioitavaa on, että näissä ajoneuvo- ja
kirjautumisluvuissa ei ole mukana kausipaikkalaiset. Näitä tilastoja tutkiessa,
ei voi kuin ihailla ja kiitellä alueen upeaa
talkoohenkeä. Toki kesällä on ollut palkattua henkilökuntaa apuna mutta kaikki alueen infra on tehty ja toteutettu täysin talkoovoimin. Tästä on hyvä kehittää aluetta
eteenpäin.
Lehden sivuilla esitellään myös viime
kauden toimintakertomus sekä taloudelliset luvut. Kestävä talous luo vankan
perustan alueen kehittämiseen pitkälle
tulevaisuuteen. Tästä on meillä hyvä esimerkki rakenteilla oleva uusi huoltorakennus (HR3). Vain alueesta huolehtimalla ja
aluetta kehittämällä voimme turvata tulevia toimintavuosia. Liian usein Suomessa
näkee myös niitä esimerkkejä, jolloin on
haluttu tuudittautua jo tehtyyn. Varsin
pian tällainen alue kääntyy kehityksessä
alaspäin. Tätä emme halua kokea Lohenpyrstössä.

LOPUKSI
Uusi hallitus on aloittanut työnsä vuodenvaihteessa. Koko hallitus on sitoutunut
työhönsä ja yhteisesti pyrkii löytämään
parhaat ratkaisut alueelle. Aina voimme
kuitenkin kehittää omaa toimintaa ja tulevana kesänä pyrimmekin toteuttamaan
tyytyväisyyskyselyä varsin laajasti alueella. Palautteen ansiosta voimme suunnata kehittämisen voimavaroja juuri oikeaan suuntaan.

Omasta puolestani kiitän kaikkia talkoolaisia, vierailijoita sekä yhteistyökumppaneita. Vain yhdessä toimimalla voimme
tarjota uusia elämyksiä matkailurintamalla Raahessa. Tervetuloa alueelle joko
vain piipahtamaan tai sitten pitemmäksi
ajaksi vaikkapa kausipaikalle. Karavaanareiden slogania lainatakseni; On tää hienoo hommaa.
Kari Malkamäki
puheenjohtaja

Pyrstötähti
SF-Caravan Lohenpyrstön jäsenlehti
Ilmestyy 2 kertaa vuodessa.
Painos: 1200 kpl
Päätoimittaja: Kari Malkamäki
puheenjohtaja@lohenpyrsto.fi

Materiaalitoimitukset: materiaali@laatupaino.fi
Paino: Rannikon Laatupaino Oy
Taitto ja graafinen suunnittelu:
Hanna Tenkula, Rannikon Laatupaino Oy
Kansi: Keväistä rantapulevaartia Lohenpyrstössä,
kuva: Markku Teiramaa
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SIJOITA SIJAINTIIN
TA SIJAINTIIN

JAINTIIN

ASUIN- JA YRITYSTONTIT TARPEIDESI MUK
NTIT TARPEIDESI MUKAAN

tervetuloa!
löydä parhaat

retket , hetket
ja kohteet
etsi uudet reitit

:
:

:
:
:

ja maaranpaat
www.visitraahe.fi
www.doerz.com/visitraahe
@visitraahe
#visitraahe
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RAAHEN KAUPUNGINJOHTAJAN TERVEHDYS

T

ervehdys sinä kesän ystävä, Suomen
kauneimpien paikojen koluaja ja teiden ritari! Kesä ja kiireetön elämäntapa
kuuluvat karavaanarien elämään. Yhteisöllisyys ja leirintäpaikkojen yhteisöllisyys
ovat elämäntapanne kulmakivi. Vierailu
uusilla paikkakunnilla, mielenkiintoisissa
ja kauniissa paikoissa sekä historiallisissa
miljöissä kuuluu karavaanarien päiväohjelmaan. Korona ja siitä seurannut massaturismin alasajo on nostanut kotimaan
matkailun suosiota – uskon, että tulevana
kesänä Niin Raahen kuin muidenkin mielenkiintoisten kohteiden asuntovaunualueet näkevät monia uusia karavaanareita
tutustumassa perhekeskeiseen ja perhelähtöiseen matkailuun.
Matkallanne toivon teidän vierailevan
Raahessa, viettävän päivän tai viikon meidän saaristossamme, miniristeilyillä luonnon helmassa, kaupoissa ja toreilla sekä
Raahen kaupungin ainutlaatuisissa museoissa. Raahessa yhdellä vierailulla näet
valtakunnallisesti ainutlaatuisen vanhan
puukaupunkialueen, elävän ja palveluilta
rikkaan kaupungin, jossa luonto ja meri
ovat alati läsnä. Vuokraa tai lainaa polkupyörä ja tutustu alueeseen kiireettä pyöräilemällä, vuokraa sup-lauta tai kajakki
ja viettäkää päivä eväiden kera tai ilman
saaristossa.
Merimuseo ja makasiinimuseo antavat
elävän kuvan merellisestä elämästä vuosisatojen takaa. Vanhan kaupungin kiireetön
elämäntapa avautuu parhaiten päämäärättömästi vaeltelemalla kahviloista nauttien.
Lapset nauttivat liikennepuiston, uimarannan ja lukuisten leikkikenttien läheisyydestä.
Tiesitkö, että Raahen saaristo valittiin

vuoden 2016 kotimaan luontomatkailukohteeksi. Tiesitkö, että Raahessa on
Suomen suurin säilynyt yhtenäinen puukaupunginosa Raahen vanha kaupunki.
Tiesitkö, että Raahe on Pohjois-Pohjanmaan toiseksi suurin kaupunki ja että
meillä on ensimmäinen pohjoinen kävelykatu kaupungin keskustassa. Raahessa
meri on aivan kaupungin keskustassa.
Merimuseo jo rakennuksena on nähtävyys. Merimuseon kokoelma on ainutlaatuinen mutta kalpenee Makasiinimuseon vetonaulan Vanhan Herran rinnalla.
Vanha herra on muistutus Raahen merihistoriasta ja laivanrakentajien ja merenkuun
vuosilta. Se on Maailman vanhin säilynyt

sukelluspuku.
Olemme ylpeitä Raahen Lohenpyrstön karavaanarialueesta. Kesäisin Lohenpyrstö on kuin pieni kylä illanviettoineen.
Toivomme teidät tervetulleiksi Raaheen.
Mitä ikinä tarvitsetkin, se löytyy Raahesta!
Ota selvää miksi Raahe on yhä suurempien matkailijajoukkojen suosikki – vieraile https://www.visitraahe.fi/
ja suunnittele lomasi etukäteen Raahessa
ja Raahen seutukunnalla.
Raahessa 26.4.2021
Ari Nurkkala
Kaupunginjohtaja
Raahen kaupunki

Tapahtumamme pyörivät koronarajoituksien tahtiin.
Ilmoitamme tapahtumista nettisivuillamme
WWW.LOHENPYRSTO.FI ja Facebookissa:
SF-CARAVAN LOHENPYRSTÖ RY.
Seuraa ilmoittelua ja tule mukaan!
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VIHDOIN MATKAILUAJONEUVOLLE!

K

ulunut vuosi on ollut rasittava. Kyllä
me kestämme ja huolehdimme vastuullisesti omasta osuudestamme pandemian torjumiseksi. Kuitenkin normaalin
elämän yksi peruskiviä on mahdollisuus
vaihteluun ja virkistykseen. Tilanteen
edessä olemme joutuneet tinkimään myös
tarpeellisesta rentoutumisesta ja vapaaajan vaihtoehdoista. Tunnemme että paine
lomamatkailulle kasvaa ja osa jo alkaa
oireilemaan turhautumista. Kaipaamme
odottaa asioita.
Eikös olekin vähän surullista, että kaikilla ei vielä ole omaa matkailuajoneuvoa.
Matkailu ulkomaille ei ole nyt ollut viisain
valinta. Kotimaan mahdollisuudet tarjoavat turvallisen ja elähdyttävän mahdollisuuden löytää itselleen hyvinvointia ja virkistystä. Matkailuajoneuvojen suosio on
kotimaan matkailun yhteydessä noussut
huimasti. Odotukset matkailulle ovat kasvaneet ja tulee aika lunastaa uusien ja vanhojenkin harrastajien odotuksia. Matkailualalla puhutaan nyt paljon paikallisten
matkailuedellytysten yhteisestä hyödyntämisestä, nimellä Destination Management.
Sillä viitataan melko itsestään selvään
asiaan, että ihmiset valitsevat matkakohteensa muutakin kuin majoituksen perusteella. Alue ja sen tarjoamat mahdollisuudet vaikuttavat reittisuunnitelmiin. On
aika nähdä omaakin tarjontaamme matkailijan silmin.
Lohenpyrstön koko historia on osoitus
määrätietoisesta työstä harrastajien ja matkailijoiden odotuksiin vastaamiseksi. Siitä
oli myös ilo viime vuonna käydä luovuttamassa Vuoden alue -huomionosoitus
teille Pyrstönpyörittäjille. Kiitos tuosta
halustanne kehittää yhteistä hyvinvointia
ja valmiudestanne panostaa sen kehittymiseen! Siitä on erinomainen osoitus myös
nyt valmistumassa oleva uusi vastaanottorakennus. Lohenpyrstö on suosionsa
ansainnut. Mitäpä tuosta vielä eteenpäin?
Onneksi yhdistyksessä on monipuolisesti
kykenevät avainhenkilöt hahmottamassa
yhteiselle tulevalle suuntaviivoja. Teidän
on syytä olla ylpeitä omasta joukkueestanne. Millä keinoin edelleen siis kohentaa
aluetta maan kärkipaikkojen joukossa?
Lohenpyrstö, Mikonkari, Pattijoki ja
koko Raahen seutu pitävät sisällään paljon sellaisia käynnin arvoisia kohteita ja
mielenkiintoisia tarinoita aikojen saatosta,
että niistä riittää kiinnostavaa jaettavaa

pitkäksi aikaa. Matkailun parissa kiinnostavimmat kohteet on saatu aikaan tarinallistamalla seudun erityispiirteitä. Ei pelkästään erinomainen leirintäalue, vaan
erityisesti paikallisuus ja omat erikoisuudet ovat varmasti tässä kotimaan matkailun etsikkoajassa kovaa valuuttaa. Olen
muussa yhteydessä pohtinut, että kun itse
elää kaiken tuon keskellä, niille voi tulla
sokeaksi. Ehkäpä nyt onkin juuri oikea
hetki avata ensin omat silmät lähialueen
tarjonnalle ja sen jälkeen koota niistä vieraan silmin kiinnostavia lisähoukutteita
hienolla seudulla vierailulle. Kaivettakoon
ne asiat sitten alueen historiasta, luonnosta, nykypäivästä tai vaikka tulevasta.
Ihmisten kulttuurista, elinkeinoelämän piiristä tai luonnon antimista. Kaikkia niitä
on käden ulottuvilla, odottamassa huomatuksi tulemistaan ja välittämistä niistä

kiinnostuneille vieraille.
Emme ole ehkä vielä täysin heränneet
tiedostamaan monipuoliseen harrastukseemme sisältyviä erilaisia odotuksia.
Niitä voi tunnustella esimerkiksi matkailututkimuksen parista. On hienoa, että
ympäristöämme ja tätä harrastusta voi tarkastella niin monin uteliain silmin! Onhan
Raahe hyvien liikenneyhteyksien kiintopiste veden ja kulttuuritarjonnan äärellä.
Matkailuajoneuvojen myötä leirintäalue
tuo koko seudulle merkittävän matkailijoiden panoksen. Lohenpyrstö on hyvä portti
tuoda hyvinvointia sekä harrastajille itselleen että koko alueelle!
Erinomaista ja virkistävää matkailukesää
odottaen. On tää hienoo hommaa!
Olli Rusi
puheenjohtaja, SF-Caravan ry
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TALKOOTYÖN VOIMAA
L

ohenpyrstössä on talkoita
järjestetty nyt koko talvi.
Keittiön päiväkirjasta laskeskeltiin, että noin 60 talkooruokapäivää on tehty. Keskimäärin talkoissa on ollut
6-8 henkilöä ja noin 6 tunnin
päivää ollaan tehty. Näistä
jo kertyy hurjat lähes 3.000
talkootuntia. Omasta päiväkirjastani laskin, että lähes
100 eri henkilöä on ehtinyt
käydä meidän talkoissa HR3rakennuksen ympärillä. Eipä
tämmöistä projektia uskalla
aloittaa, jos ei luota alueen
talkoovoimaan. Tässä vaiheessa jo kaikille iso kiitos
kunkin panoksesta uuden
huoltorakennuksen
eteen.
Uskon, että syksyllä pidetään
kunnon juhlat, kun ”viimeinenkin lista” on paikoillaan
rakennuksessa.
Tässä vähän viikon 16
kuvasatoa talkoista. Osaa en
ehtinyt saada edes kuvaan
kun menivät niin liukkaasti
työtehtävissä.
Kari
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RYTILÖIDEN EKA TALVI PYRSTÖLÄSSÄ

O

lemme Nallen ja vanhemman karavaanarikoiran Ricon kanssa olleet
kesäkaravaanareita jo useampia vuosia,
mutta talvisin vaunu on ollut täysin käyttämättömänä. Itse asiassa vielä syksyllä
2020 emme olleet viettäneet yhtäkään yötä
vaunussa talvella!
Olimme vierailleet Lohenpyrstössä useamman kerran ja jossain vaiheessa alkoi
minun päässäni kehittyä ajatus talvipaikasta Lohenpyrstöstä. Ajatus sai tuulta
purjeisiin, kun eräällä kauppareissulla
jututimme Hanna Salinia, joka kehui paikkaa vuolaasti. Paikka olisi sopivan lähellä
ja toisihan se vaihtelua meidän viikonloppuihimme käydä välillä Pyrstölässä saunomassa ja kodalla makkaraa paistamassa.
Nalle hänelle ominaiseen tapaan oli ensin
ajatusta vastaan, tietysti!
Kesällä 2020 olimme taas Pyrstölässä viikonlopun vietossa Anri ja Martti Niskasen
naapurissa. Martti omilla puheillaan sai
Nallen päätä vähän käännettyä ja ehdoton
’EI’ alkoi olla historiaa. Salinien teltassa
sovittiin jo alustavasti kaupat heidän talviteltastaan, JOS he vaikka joskus hankkisivat Standby-teltan.
No, eihän siinä mennyt kauaakaan, ehkä
parisen viikkoa, kun hanke nytkähtikin
jo ajatustasolta käytäntöön, kun Hanna
soitti, että he ovat tehneet kaupat uudesta
teltasta ja heidän entinen telttansa olisi
nyt vapaana. Oltiin siis tosipaikan edessä,
mutta kun ajatusta oli pyöritelty jo tovin
aikaan niin ehkä vartin harkinnan jälkeen
ilmoitimme Hannalle, että kaupat tehdään
ja samalla sovittiin myös terassin siirrosta.
Sittenhän sitä piti lähteä Velin kanssa valitsemaan paikkaa. Paikan valintaan vaikutti
tietysti lyhyt matka huoltorakennukseen,
mutta kuitenkin alueen laitamilta koirien
ulkoiluttamisen helpottamiseksi. Näin tehtiin toistaiseksi voimassa oleva sopimus
paikasta numero 119.
Nalle purki ja siirsi Salinien terassin heidän kesälomareissunsa aikana ja muutama
viikonloppu vietettiin ennen talvikauden
alkua jo ’omalla paikalla’ ja oltiinpa me
mukana jo syksyn talkoissakin meille mieluisissa puuhommissa. Syksyn aikana saatiin vielä kuulla mieluinen uutinen, kun
serkkupoika ja karavaanarikaveri Ahtimaan Heikki vaimonsa Katjan ja tyttöjen
kanssa varasivat myös talvipaikan Pyrstölästä :) Myös uusi karavaanarikoira Tico
liittyi perheeseemme opettelemaan karavaanailua vanhemman koiran opastuk-

sella ja Ticon myötä saimme mahdollisuuden tutustua alueen nuoriin :)
Syksy eteni ja viikonlopun vietot Pyrstössä alkoivat rullata omalla painollaan.
Perjantaisin työpäivän jälkeen kävelin useasti Pyrstöön koirien kanssa Nallen mennessä edeltä autolla laittamaan vaunua
lämmitykseen. Pikkuhiljaa alkoi tulla jo
rutiinia tavaroiden pakkaukseenkin, joskin
useammasti kuin kerran jotain jäi kotiin
tai vaunulle. Vaunulta on sunnuntai-iltana
palattu hakemaan Nallen puhelinta, lompakkoa, leipiä jne…
Joulukuussa korona alkoi taas rajoittaa
toimintaa ja kun sauna ja kodat suljettiin,
päätimme jäädä kotoilemaan ja odottelemaan rajoitusten purkua. Onneksi rajoitukset eivät kestäneet koko talvea vaan jo
tammikuun lopussa talkoot uudella huoltorakennuksella alkoivat ja talkoosaunaankin päästiin rajoitetusti. Nalle entisenä
kirvesmiehenä tietysti innolla mukana
talkooporukassa ja kun Kari kysyi minua
keittiöporukkaan, suostuin sillä ehdolla,
että minun ei tarvitse ruokaa laittaa vaan
saan olla vaan apulaisena. No kuinkas
sitten kävikään?! Kokeneempi keittiöporukka ei eräänä ollut lauantaina käytettävissä niin Kari sai kuin saikin houkuteltua minut keittäjäksi! Kyllähän se vähän
blondi-insinööriä hirvitti, vaan niin siitä
nakkikeitosta selvittiin hyvillä ohjeilla,

Ellun avustuksella ja taisi siihen tulla
jotain makuakin mukaan, ainakin kiitoksista päätellen!
Kevät alkaa olla jo pitkällä, tosin tätä
kirjoittaessani takatalvi iski ja lumi peittää maan! Mutta talvesta Lohenpyrstössä
on jäänyt koronasta huolimatta tosi positiivinen mieli! Oikeastaan kausipaikka on
antanut meille juuri sitä mitä siltä haimme!
Yhteisöllisyyttä ja sosiaalista elämää, vaihtelua ulkoilumaastoihin, rauhoittumistakin ja ylipäätään vaihtelua kaksin vietettyihin viikonloppuihin ja talkoiden myötä on
ollut helppo tutustua alueen ihmisiin. Alue
on sopivan lähellä kotia, luonto on lähellä,
ihmiset ystävällisiä ja rentoja, huoltorakennukset tosi siistejä ja alue muutenkin
hyvin hoidettu.
Jotain kertonee meidän viihtymisestämme kausipaikalla sekin, että kun vaunuyöpymiset lisääntyivät hurjasti aiemmista vuosista, alkoi mielessä itää nyt
ajatus uudemmasta vaunusta. Nalle oli
tietysti tätäkin ehdotusta ensin vastaan,
mutta myöntyi lopulta ja nyt on vanha
vaunu myyty ja uutta vaunua katsellaan!
Näin se homma etenee! Hyvää tulevaa
kesää kaikille, toivottavasti korona alkaa
hellittää otettaan ja päästään joskus viimeisistäkin rajoituksista eroon!
Merja Rytilä
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- Teollisuuden
asennus ja
korjauspalvelut
- Traktoriurakointi
Palonkyläntie 20
92160 Saloinen
p. 044 521 3787
www.eka-asennus.fi

Kempeleessä,
kaiken kokoisten
menopelien
palveleva
pesupaikka

Kaskihalmeentie 13, Kempele
p. 044 2420 200

- sisäfixit, myllytykset, pinnoitus / vahaus, otsonointi
- raskas kalusto, asuntoautot ja -vaunut, henkilöautot
- pikapesut, käsinpesut
- tuulilasien pinnoitukset, ajovalojen ja as.autojen ikkunoiden kiillotukset
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TILINPÄÄTÖS 2020
SF-Caravan SF-Caravan
LohenpyrstöLohenpyrstö
ry
ry

TULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2020
1.1.-31.12.2020
EUR
EUR

SF-Caravan Lohenpyrstö
SF-Caravan
ry
Lohenpyrstö ry

1.1.-31.12.2019
1.1.-31.12.2019
EUR
EUR
Vastaavaa

101 094,31

Tuotot yhteensä
Tuotot yhteensä

101 094,31

Kulut

Henkilöstökulut
Henkilöstökulut
-11 787,30

Palkat ja palkkiot
Palkat
yhteensä
ja palkkiot yhteensä

-11 787,30

Henkilösivukulut
Henkilösivukulut
-2 828,58

-2 828,58

-673,12

-673,12

Henkilösivukulut
Henkilösivukulut
yhteensä
yhteensä

-3 501,70

-3 501,70

Henkilöstökulut
Henkilöstökulut
yhteensä
yhteensä

-15 289,00

-15 289,00

Poistot ja arvonalentumiset
Poistot ja arvonalentumiset
yhteensä
yhteensä

-11 623,68

-11 623,68

-37 817,01

-37 817,01

Eläkekulut yhteensä
Eläkekulut yhteensä
Muut henkilösivukulut
Muut henkilösivukulut
yhteensä
yhteensä

Muut kulut

Muut kulut

Varsinaisen toiminnan
Varsinaisen
kulut
toiminnan
yhteensäkulut yhteensä

842,07

842,07

VapaaehtoisetVapaaehtoiset
henkilösivukulut
henkilösivukulut
yhteensä
yhteensä

-2 346,45

-2 346,45

Toimitilakulut Toimitilakulut
yhteensä
yhteensä

-1 457,97

-1 457,97

Varastojen lisäys
Varastojen
(+) tai vähennys
lisäys (+) (-)
taiyhteensä
vähennys (-) yhteensä

Maa- ja vesialueet

Maa- ja vesialueet

Liittymät

Liittymät

-13 247,65
247,65 yhteensä
Maa- ja-13
vesialueet
Maa- ja vesialueet yhteensä
Rakennukset ja rakennelmat
Rakennukset ja rakennelmat
-3 189,65
-3 189,65 jaOmistusrakennukset
Omistusrakennukset
-rakennelmat
ja -rakennelmat

-453,43
-453,43
Rakennukset
ja rakennelmat
Rakennukset
yhteensä
ja rakennelmat yhteensä
-3 643,08
-3 643,08
Koneet ja kalusto
Koneet ja kalusto
-16 890,73 -16 890,73
Muut aineelliset hyödykkeet
Muut aineelliset hyödykkeet
-12 862,78 -12 862,78
Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat
Ennakkomaksut
ja keskeneräiset hankinnat

-57,41
-886,00

Muut kone- ja Muut
kalustokulut
kone- jayhteensä
kalustokulut yhteensä

-470,00

-470,00

Matkakulut yhteensä
Matkakulut yhteensä

-2 003,47

-2 003,47

Myyntisaamiset
-6 394,58
-6 394,58

Markkinointikulut
Markkinointikulut
yhteensä
yhteensä

-2 304,92

-2 304,92

Muut saamiset
-991,68
-991,68

Hallintopalvelut
Hallintopalvelut
yhteensä
yhteensä

-3 627,55

-3 627,55

-6 222,23

-6 222,23

-56 350,94

-56 350,94

-83 263,62

-83 263,62

Varsinainen toiminta
Varsinainen
yhteensä
toiminta yhteensä

17 830,69

17 830,69

Tuotto- / Kulujäämä
Tuotto- / Kulujäämä

17 830,69

17 830,69

Kulut yhteensä
Kulut yhteensä

119 521,80

119 521,80

122 958,84

122 958,

119 521,80

119 521,80

122 958,84

122 958,

7 307,64

7 307,64

9 743,53

9 743,

9 424,00

9 424,00

11 780,00

11 780,

0,

147 733,

202 355,48

202 355,48

147 733,67

147 733,

3 155,15

3 155,15

2 313,08

2 313,

3 155,15

3 155,15

2 313,08

2 313,

Myyntisaamiset

1 194,02

1 194,02

2 002,34

2 002,

Muut saamiset

7 763,00

7 763,00

240,14

240,

8 957,02

8 957,02

2 242,48

2 242,

4 979,69

4 979,69

746,31

746,

4 979,69

4 979,69

746,31

746,

Vaihto-omaisuus
yhteensä
Vaihto-omaisuus yhteensä
-969,00
-969,00
Lyhytaikaiset-201,10
saamisetLyhytaikaiset saamiset
-201,10

Lyhytaikaiset
saamisetLyhytaikaiset
yhteensä
saamiset yhteensä
-3 931,96
-3 931,96
-4 645,80
-4 645,80 Siirtosaamiset
Siirtosaamiset
-65 385,65
-65 385,65
Muut siirtosaamiset

Muut siirtosaamiset
-95 139,16
-95 139,16
Siirtosaamiset
yhteensä
Siirtosaamiset yhteensä
-4 166,34
-4 166,34 Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
-4 166,34
Rahat

-4 166,34

Rahat

-8 439,61
17 654,67

Tuotto- / Kulujäämä
Tuotto- / Kulujäämä

35 485,36

35 485,36

24 849,90

26 094,28

26 094,28

8,62

8,62

-103,99

-103,99

448,69

806,59

806,

50 580,36
TASE

85 938,68

85 938,

51 029,05

86 745,27

86 745,

68 120,91

68 120,91

92 047,14

51 029,05

92 047,

31.12.2020
270 476,39
EUR

31.12.2020
270 476,39
EUR

31.12.2019
239 780,81
EUR

31.12.201
239 780,
EU

228 769,38

228 769,38

203 835,08

203 835,

35 389,99

35 389,99

24 934,30

24 934,

264 159,37

264 159,37

228 769,38

228 769,

0,00

0,00

1 250,00

1 250,

0,00

0,00

1 250,00

1 250,

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA
OMA PÄÄOMA
141,31
141,31
Edellisten tilikausien voitto
Edellisten
(tappio)
tilikausien voitto (tappio)
-56,91
-56,91
Tilikauden voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
84,40
84,40
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
24 934,30
24 934,30
VIERAS PÄÄOMA
VIERAS PÄÄOMA

-95,37

-95,37

Tuotto- / Kulujäämä
Tuotto- / Kulujäämä

35 389,99

35 389,99

Tiilikauden tulos
Tiilikauden tulos

35 389,99

35 389,99

Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
24 934,30
24 934,30
Lainat rahoituslaitoksilta
Lainat rahoituslaitoksilta

35 389,99

Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikainen
yhteensä
vieras pääoma yhteensä
24 934,30
24 934,30
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma

35 389,99

448,69
50 580,36
TASE

24 849,90

Vastattavaa

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminta

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

3 251,

0,00

-8 439,61

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminta

3 251,

3 251,30

147 733,67

17 654,67

Kulut yhteensä
Kulut yhteensä

3 251,30

3 251,30

62 850,74

Varainhankinta
Varainhankinta
yhteensä
yhteensä

Tuotot yhteensä
Tuotot yhteensä

3 251,30

3 251,30

202 355,48

Rahat ja pankkisaamiset
yhteensä
Rahat
ja pankkisaamiset yhteensä
46
800,76
46
800,76VAIHTUVAT
VAIHTUVAT
VASTAAVAT
YHTEENSÄ
VASTAAVAT YHTEENSÄ
-17 784,52 -17 784,52
V a s t a a v a a yhteensä
V a s t a a v a a yhteensä
29 016,24
29 016,24

Kulut yhteensä
Kulut yhteensä

3 251,30

31.12.20
EU

62 850,74

Pankkisaamiset
Pankkisaamiset
SF-Caravan
Lohenpyrstö
SF-Caravan
ry
Lohenpyrstö ry

Varainhankinta
Varainhankinta
Tuotot yhteensä
Tuotot yhteensä

31.12.2019
EUR

202 355,48

Aineelliset hyödykkeetAineelliset
yhteensä hyödykkeet yhteensä
-44 031,19 -44 031,19
PYSYVÄT VASTAAVAT
YHTEENSÄ
PYSYVÄT
VASTAAVAT YHTEENSÄ
-103,42
-103,42
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
-3 836,39
-3 836,39
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus
-200,00
-200,00
Aineet ja tarvikkeet
Aineet ja tarvikkeet
-80,53
-80,53

-886,00

Muut kulut yhteensä
Muut kulut yhteensä

31.12.2020
EUR

Aineelliset90
hyödykkeet
90 972,82
972,82 Aineelliset hyödykkeet

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

Muut hallintokulut
Muutyhteensä
hallintokulut yhteensä

31.12.2020
EUR

Vastaavaa

-57,41

AjoneuvokulutAjoneuvokulut
yhteensä
yhteensä

TASE

PYSYVÄT VASTAAVAT
PYSYVÄT VASTAAVAT

Varsinainen toiminta
Varsinainen toiminta
Kulut

TASE

0,00

0,00

4 940,66

4 940,

Ostovelat

Ostovelat

4 106,16

4 106,16

2 409,57

2 409,

Muut velat

Muut velat

1 379,26

1 379,26

1 865,53

1 865,

Siirtovelat

Siirtovelat

Menojäämät

Menojäämät

831,60

831,60

545,67

545,

Siirtovelat yhteensä

Siirtovelat yhteensä

831,60

831,60

545,67

545,

6 317,02

6 317,02

9 761,43

9 761,

Lainat rahoituslaitoksilta
Lainat rahoituslaitoksilta

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

6 317,02

6 317,02

11 011,43

11 011,

270 476,39

270 476,39

239 780,81

239 780,

KEVÄTKOKOUS
SF-Caravan Lohenpyrstön sääntömääräinen kevätkokous pidetään
PERJANTAINA 14.5.2021 klo 18.00 alkaen (valtakirjojen tarkistus 17.30 alkaen)
Lohenpyrstöntie 53, 92140 Pattijoki.
Asiat: sääntöjen määräämät asiat, eron myöntäminen yhdelle hallituksen jäsenelle
sekä hallituksen täydentäminen yhdellä jäsenellä.
Maskipakko, ei kahvitarjoilua.

SF-Caravan Lohenpyrstö ry:n hallitus
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TOIMINTAKERTOMUS AJALTA
1.1. - 31.12.2020
SF

Henkilökunta

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

Yhdistys palkkasi kesäkaudelle 2 kesätyöntekijää sekä yhteensä
5 kesänuorta. Osuuspankin kesätyösetelillä palkattiin yksi ja kaupungin kesäsetelillä neljä.

YLEISTÄ

Tilintarkastaja ja toiminnantarkastajat

Tilikausi 1.1. – 31.12.2020

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 2020
kuulunut puheenjohtaja sekä seitsemän (7) varsinaista jäsentä.
Malkamäki Kari
Meriläinen Kauko
Juurikka Eeva-Liisa
Lepistö Heini		
Lukkarila Eero		
Pekkarinen Matti
Salin Hanna		
Siltala Kauno		

puheenjohtaja		
varapuheenjohtaja		
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen			
jäsen
jäsen

Tilikauden aikana yhdistyksen hallitus on pitänyt kahdeksan
kokousta. Yhdistyksen kevätkokous siirrettiin valtioneuvostoon
ohjeiden mukaisesti pidettäväksi myöhemmin johtuen Koronapandemiasta. Yhdistyksen kokous pidettiin 20.9.2020 ja syyskokous 21.11.2020. Kokouksissa käsiteltiin yhdistyksen säännöissä
määrätyt asiat.

Toimikunnat

Yhdistyksen varsinaista toimintaa pyörittivät erilaiset toimikunnat. Toimikunnissa toimi aktiivisesti vajaa 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 2020 toiminnasta Lohenpyrstössä.
Ohjelmatoimikunta
Pekkarinen Matti,
Juurikka Eeva-Liisa (vetäjät)
Kiinteistötoimikunta
Siltala Kauno (vetäjä)
Keittiötoimikunta
Lepistö Heini (vetäjä)
Markkinointi- ja
tiedotustoimikunta
Juurikka Jari (vetäjä)
Palvelutoimikunta
Malkamäki Kari (vetäjä)

Yhdistyksen varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Ilkka
Kiviniemi. Yhdistyksen toiminnantarkastajana oli Jukka Äijälä ja
varatoiminnantarkastajana Veikko Martikkala.

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

Kertomusvuosi oli varsin erikoinen myös koko matkailusektorille. Korona-pandemia siirsi kauden aloitusta ja rajoitti varsin
voimakkaasti erilaisia tapahtumia. Kokoontumisrajoitukset olivat voimassa lähes koko vuoden. Tammikuussa yhdistys järjesti
Kaamoksen kaatajaiset Raahessa. Osallistujia viikonlopun tapahtumassa oli lähes sata. Yhdistys osallistui myös YT-alueen toimintaan ja oli mukana sähköisessä YT-lehdessä.
Kevätkauden alkaessa jouduttiin rajoittamaan alue ainoastaan
kausipaikkalaisten käyttöön. Samoin jouduttiin sulkemaan sauna
ja grillitilat. Korona hiukan helpotti keskikesällä ja Juhannusjuhlat
voitiinkin järjestää kauniissa kesäsäässä, joskin ulkoilmatapahtumana.
Kevättalkoot ja syystalkoot järjestettiin ainoastaan kausipaikkalaisten kesken. Tästä huolimatta talkoisiin oli runsas osanotto. Loppuvuoden kohokohta pikkujoulut oli suunniteltu myös
ulkoilmatapahtumaksi. Kokoontumisrajoitukset tiukkenivat Raahessa ja pikkujoulujen järjestäminenkin todettiin mahdottomaksi.
Kevät- ja syyskokoukset voitiin järjestää poikkeusjärjestelyin
vasta syyskaudella. Yhdistyksen kokoukseen, joka oli samalla
myös kevätkokous, osallistui lähes 100 aktiivista jäsentä. Syyskokoukseen osallistui noin 40 aktiivista jäsentä. Yhdistyksen kokous
päätti yksimielisesti aloittaa huoltorakennus 3 (HR3) rakennustyöt jo kertomusvuoden syksyllä.
Kertomusvuonna alueemme keräsi ennätysmäiset 14.438 majoitusvuorokautta. Tässä on kasvua edellisestä vuodesta lähes 5%.

Aluerakentaminen

Kesän 2020 aikana aluetta kunnostettiin varsin vähän. Koronapandemia aiheutti myös taloudellista epävarmuutta, jonka vuoksi
taloudellisia riskejä ei haluttu ottaa. Syyskesällä alueelle kuitenkin
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rakennettiin noin 60 m2 suuruinen varastorakennus. Rakennuksen runko saatiin lahjoituksena Antti Sutelalta. Rakennus korvaa
aiemman konttisäilytysratkaisun. Syyskaudella myös HR3 rakentaminen pääsi todelliseen vauhtiin ja jo viikolla 50 pystytettiin
suurelementin rakennukseen.

kuntoinen infra. Uusi huoltorakennus avaa uusi kanavia vierailijoiden palvelemiseksi myös varsinaisen matkailukauden aikana.
Tulevina vuosina yhdistyksen tulee pitää alueinfra hyvässä kunnossa, kehittää sitä vastaamaan nykyajan retkeilyn tarpeita huomioiden myös uusien kävijäryhmien vaatimukset.

Muistamiset

TALOUDELLINEN TULOS

Vuoden Pyrstöläistä ei julkistettu Korona-vuonna. Alueemme
sai valtakunnallisen Vuoden leirintäalue 2019 palkinnon. Palkinnon luovutti yhdistyksen hallitukselle liiton puheenjohtaja. Yhdistyksen kokouksen yhteydessä syyskuussa tarjottiin juhlakahvit
jäsenistölle palkinnon johdosta. Samalla pidettiin pieni juhlahetki,
jossa entiset puheenjohtajat muistelivat aluetta. Kaupungin edustajat toivat myös tervehdyksen juhlaan.

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 hyvä-

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tuotot olivat 101.094,31 euroa.
Kulut varsinaisesta toiminnasta olivat 83.263,62 euroa. Varainhankinnan tuotot olivat 26.094,28 euroa ja varainhankinnan kulut
8.439,61 euroa. Rahoituskulujen jälkeen yhdistyksen tilikauden
2020 ylijäämä on 35.389,99 euroa.
Talousarviossa toimintavuodelle tilikauden ylijäämäksi oli arvioitu 30.961 euroa. Tämä ylittyi hiukan toiminta vuonna Koronapandemiasta huolimatta.
Yhdistyksen taseen loppusumma on 270.476,39 euroa. Yhdistyksellä ei ollut tilivuoden vaihtuessa ulkopuolista lainaa.
Yhdistyksen hallitus esittää, että tilikauden tulos 35.389,99 euroa
vahvistetaan ja kirjataan tilille edellisten tilikausien yli-/alijäämä.
Raahessa 26.2.2021
SF Caravan Lohenpyrstö ry:n hallitus
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KULJETUSLIIKE
R & T IMPOLA
Raahe
p. 044 540 0126
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HALLITUS JA
TOIMIKUNNAT

Shop &
wine

HALLITUS
Malkamäki Kari
puheenjohtaja

puheenjohtaja@lohenpyrsto.fi

Meriläinen Kauko
varapuheenjohtaja

kauko.merilainen@gmail.com

Pekkarinen Matti

mattipekkarinen0@gmail.com

Salin Hanna
jäsenkirjuri

sihteeri@lohenpyrsto.fi

Ainasoja Pekka

pekkatapaniainasoja@gmail.com

Luukinen Kimmo

kimppari.k@gmail.com

Simunaniemi Marko

marko.simunaniemi@oulaistenlvi.fi

Mattila Pirjo
piitulainen53@gmail.com
				

ALUEPALVELUTOIMIKUNTA
Malkamäki Kari (pj.)

0440 687 916
puheenjohtaja@lohenpyrsto.fi

KIINTEISTÖTOIMIKUNTA
Ainasoja Pekka

www.kenkacasa.com
Laivurinkatu 15 | Raahe
Ma-Pe 10-18 La 10-15

044 981 0775
pekkatapaniainasoja@gmail.com

TAPAHTUMATOIMIKUNTA
Pekkarinen Matti

040 058 8513
mattipekkarinen0@gmail.com

KEITTIÖTOIMIKUNTA
Mattila Pirjo

Hanna Mankinen

050 361 8530
piitulainen53@gmail.com
044 542 7887
mankinen.hanna@gmail.com

TIEDOTUS TOIMIKUNTA
Malkamäki Kari

MUSTANOJAN KELL
4592100 RAAHE
Kirkkokatu45,
Kirkkokatu
92100
Puh.
08 RAAHE
222 826
(08) 222 826
Puh.
mustanojan.kello@mustanojankello.fi

www.mustanojankello.fi

Jätetty

/

/

Valmis

/

/

0440 687 916
puheenjohtaja@lohenpyrsto.fi
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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

Rakentajankatu 6a, 92130 Raahe
p. 0400-431417
www.raahensht.com

TILINTARKASTUKSEN
AMMATTILAINEN

Tuukka Lisko
040 506 4693
Kirkkokatu 33 B (2.krs), 92100 Raahe

puh. 041 445 6019
juha.pesola@revnor.fi

tuukka.lisko@isannointilisko.fi
www.isannointilisko.fi

www.revnor.fi

Määränpäänä
vapaus.
Irrota itsesi ennalta määritellyistä reiteistä ja
lähde matkalle, jonka suunnasta päätät sinä.
Ja valitset sen vaikka joka päivä uudelleen.
Autenttiset luontokokemukset, kylät ja
kaupungit tai leirintäalueet. Pannukahvit,
sienipaikat tai vaikka parhaat aallot – miten
nyt ikinä haluat aikaasi viettääkään, me
autamme sinut sen äärelle.

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

  

