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PUHEENJOHTAJAN MIETTEITÄ
AIKA KULTAA VAI KULTA AIKAA

N

eljä vuotta olen saanut yhtäjaksoisesti
olla Lohenpyrstön puheenjohtajana.
Nämä vuodet ovat juurruttaneet minuun
loppuiäksi kunnon karavaanarihengen.
Meriläisen Kaukon kanssa kisasimme
puheenjohtajan paikasta syyskokouksessa
27.10.2017, toki toimikausihan alkaa vasta
kalenterivuoden alussa. Tässä yhteydessä
haluan antaa ison kiitoksen Kaukolle,
joka kuitenkin jatkoi hallitustyöskentelyä
varapuheenjohtajana, siitä kaikesta tuesta
ja yhteisestä tekemisestä, mitä olemme
saaneet nämä neljä vuotta kokea. Uskon,
että olemme molemmat saaneet ammentaa toistemme kokemusmaailmasta, uusia
tuulia alueemme käyttöön.
Hallitustyöskentelyyn on, tämän jakson
aikana, osallistunut yhteensä 19 jäsentä.
Näille yhdistyksen luottamushenkilöille
annan ison kiitoksen ja tunnustuksen. He
ovat uhranneet vapaa-aikaa ja antaneet
kukin oman panoksensa meidän kaikkien
jäsenten hyödyksi. Hallitustyöskentely ei
aina ole ruusuilla tanssimista. Sen osoitti
karmealla tavalla lähes kahden vuoden
Korona-jakso. Usein, varsin nopealla aikataululla, piti tehdä jäsenistöä ja leirintäaluetta koskevia päätöksiä, suosituksia ja jopa
rajoituksia. Usein saimme tarkasti tulkita
myös viranomaisten ohjeita.
Hallitustyöskentely vaatii joskus myös
lujaa luonnetta. Yhteisten asioiden hoidossa, niin usein, saamme myös sen kai-

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu valitettavan paljon myös toimistotöitä.
ken kuran niskaan. Usein pieni ryhmä eli
nämä ns. ”kaikentietäjät” jakavat virheellistä ja jopa asiatonta tietoa yhdistyksen
toiminnasta sekä valmisteltavista päätöksistä. Voi kun he joskus edes viitsisivät
aukaista yhdistyksen nettisivut. Kannattaa
katsoa, mitä se hallitus on oikeasti päättänyt. No tämän asian kanssa voimme elää
näinkin, mutta joskus ärsyttää.

PITKÄ VISIO
Hallitustyöskentelyhän on siitä hieno laji,
että aina edellisenä vuonna laaditaan toimintasuunnitelmat jo seuraavaa vuotta ja
seuraavia tekijöitä varten. Näinpä hallituksemme toteuttikin alueen tulevaisuuspäivän, jossa saimme hyvät evästykset
Lohenpyrstön pitkän tähtäimen visioon

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: Halloweenia juhlittiin railakkaasti koko
perheiden voimin Lohenpyrstössä,
kuva: Annika Malkamäki
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vuodesta 2019 lähtien aina 2025 saakka.
Tätä visiota olemme vuosittain, askel kerrallaan, vieneet eteenpäin. Ranta-alue on
saanut esteettömät kulkureitit, lasten ranta
on uudistunut, ajoväyliä päällystetty, laajennusalue otettu vaiheittain käyttöön ja
nyt viimeisimpänä uusi HR3 on valmistumassa. Kaikki nämä askeleet ovat nostaneet alueen palvelua uudelle tasolle.
Alueen rakentaminen ei ole itsetarkoitus. Aluetta laajennetaan ja rakennetaan
nimenomaan vierailijoita ja kausipaikkalaisia varten. Nämä ryhmäthän ne tulovirran meille tuovat. Samassa visiossa luotiin
kuva myös tulevaisuuden matkailijasta ja
hänen tarpeistaan. Myös tähän saamme
vastata uudistuvalla ja kehittyvällä leirintäalueellamme.

lehdestä sosiaaliseen mediaan saakka.
Tämäkin on tuottanut hyvän tuloksen
alueellemme. Vierailija- sekä kausipaikkalaisten määrä on kasvanut vuosittain. Taas
kuluvana vuonna teemme uuden huikean
ennätyksen yöpymisvuorokausissa alueellamme.
Yksi tärkein voimavara yhdistyksessä ovat
talkoolaiset. Neljä vuotta sitten tavoite oli
saada nuorempia jäseniä mukaan koko
perheinä. Tässäkin olemme nähneet huomattavaa kehitystä. Alueen vetovoima
lapsiperheille on säilynyt ja sitä kautta
nuoremmat ikäpolvet ovat löytäneet alueemme myös viihtyisänä kausialueena. Iso
kiitos kuuluu myös kaikille talkoolaisille.
Ilman heitä ei meidänkään yhdistys toimi
hetkeäkään.

kootunnit, joita alueellamme on tehty,
palveluita parantaaksemme. Aiemmin
mainitussa tulevaisuuspäivässä nousi
esiin suht pitkä lista asioita, joissa olimme
mielestämme epäonnistuneet aiemmin.
Moni näistä asioista on muuttunut, toivottavasti parempaan päin. Uskon, että tästä
on uusien tekijöiden ja uuden hallituksen
hyvä jatkaa eteenpäin. Valitaan uuteen hallitukseen innostuneet, idearikkaat ja ennen
kaikkea sitoutuneet ihmiset. Ihmiset, joilla
on laajat yhteistyöverkostot hallitustyöskentelyyn. Vain näin saamme nauttia jatkossakin laadukkaista palveluista, taloudellisesti vakaasta ja valtakunnallisesti
tunnetusta yhdistyksestä sekä leirintäalueesta.

Neljä vuotta olemme toteuttaneet systemaattista markkinointia mm. kuulumalla
Caravan Huippuihin, osallistumalla valtakunnallisiin koulutuksiin sekä hyödyntämällä erilaisia medioita aina sanoma-

KULTA AIKAA

ON TÄÄ HIENOO HOMMAA

Näiden neljän vuoden jälkeen, voin omalta
osaltani kiittää teitä jokaista. Paljon on
yhdessä tehty. Lukemattomat on ne tal-

Kari Malkamäki
puheenjohtaja 2018-2021
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MEIDÄN PERHEEN ENSIMMÄISET LASTENTREFFIT

H

ei! Minä olen Heta Ahonen Merijärveltä ja olen perheeni, aviomiehen
ja kahden lapseni kanssa saanut kokea
ensimmäisen kesän kausipaikkalaisena
Lohenpyrstössä. Meillä tuli keväällä ajatus, että etsisimme kesäksi vaunullemme
paikan, jossa olisi tekemistä koko perheelle. Tavoitteena oli saada hieman kesäloman tapaistakin järjestettyä kalenteriini.
Kesäloma on ollutkin pitkään hankintalistalla, koska yksin kampaamoaan pyörittävän perheenäidin arjessa ei paljon lomia
tunneta. Siitäpä se alkoi lähialueiden vaunupaikan etsintä. Lopputuloksena syntyi
sopimus kesäkausipaikasta Lohenpyrstössä, ja oli kyllä paras päätös vuosiin.
Kesä on mennyt alueeseen ja sen väkeen
tutustuen. Meidän perhe otettiin lempeästi mukaan porukkaan ja onpa tämä
rouva saanut isäntävuoronkin hoidettua
ilman suurempia kommelluksia! Siinäkin
oli kyllä tukena ja turvana Lohenpyrstön
vakiporukka. Aika nopeaa sain huomata,
että Lohenpyrstössä on aivan oma tyylinsä
tehdä hyvässä yhteishengessä talkoilla isojakin tapahtumia ja talkoo porukkaan toivotettiin tervetulleeksi mukaan myös meidät uudet kasvot.
Kesän ehkä mukavin tapahtuma oli Lastentreffit elokuussa, joka oli meidän perheelle aivan uusi kokemus. Minäkin pääsin talkoilemaan heti tapahtuman alkuun
nuotiolättyjen paistohommissa. Aurinko
paistoi, ilma oli tyven, taustalla meri ja
ympärillä oli iloisia lapsia ja aikuisia, joista
kellään ei ollut kiire ja kaikista näki, että
tapahtumaa oli odotettu. Kun ei yli vuoteen ole saanut kunnolla tehdä mitään
yhdessä, niin oltiin Iloisia siitä, kun päästiin järjestämään tapahtuma.

Lauantai meni meidän perheellä tutkien yhdessä liikennesääntöjä alueella
olleella rastiradalla. Lisäksi oli myös leikkejä, kivienmaalausta, discoilua ja äidin
näkökulmasta ehkä hauskinta oli tapahtumaan kuuluva ruoka, jonka keittiön
väki valmisti koko väelle, välipaloineen
ja kahveineen. Jälkiruokana ollut hattara
kannusti kyllä lapsia syömään lautaset
nopeaa tyhjäksi.
Sunnuntaina olin aamulla mukana ajanottajana Lohenpyrstön omissa formulakisoissa, joista ei puuttunut sitä suuren urheilujuhlan tuntua! Kaikki kannusti kaikkia
ja yhdessä jännitettiin nopeinta aikaa.
Aamupäivällä kuunneltiinkin, kuinka

lauantain rastiradan kysymykset liikennemerkeistä oli ollut varsin tarpeellisia
tutkittavia, varsinkin meille aikuisille.
Lapset olivat pärjänneet kisassa omassa
sarjassaan aikuisia paremmin! Lopuksi
jännitettiinkin arpajaisten tuloksia ja kotimatkaan lähdettiin jäätelöjen kanssa. Kyllä
jäi hyvämieli viikonlopusta kaikin puolin.
Oli mukava aloittaa koulun syyslukukausi
ihanan viikonlopun ja kesän jälkeen.
Ja eihän sieltä ”koivukujalta” mihinkään malttanut syksyn tullen lähteä, vaan
seuraava uusi seikkailu onkin kokea talvikausi Lohenpyrstössä. Siinäpä sitä onkin
mukavasti seikkailua ensitalveksi meidän
perheelle.
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TERVEHDYS TÄÄLTÄ RAAHEN SAARISTOSTA!
Anna tuulen pyyhkiä kasvojasi, aisti raikas meri-ilma, maista meren suolainen aromi, kuule
lokkien kirkuna ja aaltojen ikiaikainen laulu. Kohota katseesi kohti taivaanrantaa, aurinko
maalaa sen pastellillaan, joutsenet piirtävät siluettinsa vasten sen kultaa. Katso kuinka kotka
kohoaa ylös korkeuksiin tuulen pyörteissä, saukko sulavasti sukeltaa ahvenen hampaisiinsa,
luodoilla hallit paistattelevat päivää.

N

yt taakse jäänyt kesä oli kaikkien
aikojen ennätyskesä vierailijoiden
määrällä mitattuna. Kiitos siitä myös teille
karavanaareille. Paljon oli myös Lohenpyrstöstä meillä kävijöitä. On ollut ilo seurata, miten isoin harppauksin olette aluetta
vieneet eteenpäin. Tuttu paikka myös
itselle vaunuilun tiimoilta. Hyvin siellä
perheen kanssa viihdyttiin ja pari kautta
meillä oli Lohenpyrstön alkuaikoina kausipaikkakin.
Meriraahen osalta tämä kulunut kesä
antoi taas uutta pontta tekemiseen ja palveluiden kehittämiseen saaristossa. Suosituimmat palvelut tälle kesälle olivat
majoituspalvelut iso-kraaselin saaressa, n.
120 vuotta vanhassa luotsitupa rakennuksessa ja pihapiirissä olevissa purjeaitoissa.
Ja mikä on ollut hienoa, niin myös pitkän
matkalaiset ovat merelliset palvelumme
löytäneet. Menneelle kesälle saatiin myös
yksituotteistamme Visit Finlandin tuotekatalogiin Coast and Archipelago. Tuote
on Island Hopping risteily. Retkeen sisältyy risteilyn lisäksi ruokailu iso-kraaselin
luotsituvalla. Savukalaa maittavine lisukkeineen tietenkin!
Ensi kesälle voitasiin suunnitella risteilyä, joka lähtisi siitä Lohenpyrstön lähellä
olevasta MIkonkarin satamasta? Keräätte
vain vaikka muutamasta vaunu-/autokunnasta mukavan retkiseurueen kasaan. Retken/risteilyn järjestämiseksi minimi henkilömäärä on 8 henkilöä. Risteilysaaristossa,
Island Hopping-risteily tai sitten vaikka
vain venekuljetukset esim. Taskun saareen
rantalomaa viettämään?
Merellisin terveisin
Jouni Leinonen
kippari
Meriraahe

Iso-kraaselin pooki.
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Pajatie 1, 86400 Vihanti (Raahe)
puh. 0440 687 915
laatupaino@laatupaino.fi
www.laatupaino.fi
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TALOUSARVIO 2022
Varsinainen toiminta

VARAINHANKINTA

TUOTOT

SF-Caravan Lohenpyrstö investoinnit

TA 2021

TA2022

TUOTOT

TA 2021

TA2022

Aluemaksut alv 10 %

70000

72000

Jäsenmaksutulot

8000

8500

Kesäkausipaikat v. 2022

26909

34000

Arpajaismyynti

1000

2000

Talvikausipaikat v.2021-2022

12727

18000

Treffituotot

5000

15000

Sähkömaksut

8000

8000

Kioskimyynti

3000

6000

Saunamaksu, pesukone, ym tuotot alv 24 %

3500

3500

Ilmoitusmyynti

2000

3500

TUOTOT YHTEENSÄ

121136

135500

Muu yleisavustus/Lahjoitus

170

170

KULUT

TA 2021

TA2022

Palkat ja henkilöstökulut

-16000

-22000

Muut tuotot
19170

35170

TA 2021

TA2022

-4000

-2500

Poistot

-18582

-19000

VARAINHANKINNAN KULUT

KULUT YHTEENSÄ

-34582

-41000

Jäsentiedoitteet

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

TA 2021

TA2022

Alueen kunnossapito

-14000

-15000

Koneet ja laitteet

-1000

-1500

Sähkömaksut

-13000

-18700

Vesimaksut

-3300

-4500

Poltto- ja voiteluaineet

-2000

-1000

Puhtaanapito

-3500

-2000

Jätehuolto

-3200

-4500

Sosiaalitilapaperit

-4000

-7000

Polttopuiden hankinta

-2000

-1000

Muut kulut

-3000

MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

-4000

-49000

-59200

TA 2021

TA2022

Varastojen muutos

0

Koulutus

-1500

-1500

Tarjoilu talkooväelle

-2500

-2500

Maa-aluevuokrat

-200

-300

Kone- kalusto ja ajoneuvokulut

-3000

-2000

ATK-laite ja ohjelmistokulut

-2300

-2000

Matka-ja majoituskulut

-2500

-2000

Markkinointikulut yht. sis huomionosoitukset

-2000

-2000

Hallintokulut

-9000

-10000

0

VARAINHANKINNAN TUOTOT

-23000

-22300

-72000

-81500

TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ

14554

13000

2022

12000

ALUEEN RAKENTAMINEN
Teiden ja vaunupaikkojen kunnostus ja rakentaminen

5000

Nurmikot, istutukset ja kukat

1500

2000

Huoltorakennusten ulkomaalaus

1500

2000
10000

Leikkikentän ja koirapuiston kunnossapito

500

Kisailu- ja leikkivälineiden hankinta

700

500

Liikennepuiston alue

500

1000

Sähköpaikat

1000

1000

Ulkokalustehankintoja

100

5000

Saunan kunnossapito ja kiuas

1000

500

Keittiön välinehankinnat

500

500

Jäsenmaksut

-400

-400

Keittiön kalusteet

500

500

Huvitoimikunnan kulut

-3500

-6000

Aluevalaistus

1000

1000

2000

1000

Treffikulut

-1000

-3000

Ranta-alue

Arpajaiskulut

-350

-1000

Toimisto/isäntätarvikkeet

2000

Jäsentuote ostot

-300

-500

Kiinteistöhoitokone

35000

Kioskiostot

-2000

-5000

HR3 (suunnitteluraha)

Muut kulut

-2000

-2000

HR 3 Vastaanottorakennus, kaluste + irtaimisto

VARAINHANKINNAN KULUT
VARAINHANKINNAN
TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ

-13550

-20400

5620

14770

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
KULUT
Korkomenot

TA 2021

TA 2022

-2100

-1000

Verot

-6000

RAHOITUSKULUT

-2100

-7000

TILIKAUDEN TULOS

18074

20770

170000

30000

185800

104000

5v SUUNNITELMA
Ranta-alue

10 000

Vuokramökit

20 000

Investoinnit/kulut yhteensä

215 800

104000

RAHOITUS

TA2021

TA2022

Oma rahoitus 2020 tuloksesta

11000

20770

Rahaa tilillä keväällä 2022

80000

65230
18000

Pankki ja SF-Caravan liiton laina (nostamatta 35.000)

100000

Muu rahoitus

25000

0

Rahoitus yhteensä

216000

104000

Muut kulut
MUUT KULUT YHTEENSÄ

2021

SF-CARAVAN LOHENPYRSTÖ RY:N
SYYSKOKOUS
Aika: lauantaina 20.11.2021 klo 12:00
jäsenkorttien tarkistus ja kahvitarjoilu klo 11:30 alkaen
Paikka: Lohenpyrstöntie 53, 92140 Pattijoki
Käsiteltävät asiat: sääntömääräiset syyskokousasiat

SF-Caravan Lohenpyrstö ry. /Hallitus
Tervetuloa
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TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.–31.12.2022

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.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
JA JÄSENISTÖ
Kokoukset

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 yhdistyToimintavuoden 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
Pohjoisen YT-alueen ja Caravan huippujen toimintaan. Toimintavuonna Pohjoisen YT-alueen Kaamoksen Kaatajaiset 2022 -tapahtuma 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 jäsenilleen.

ALUEEN YLLÄPITO JA
KEHITTÄMINEN
Palvelutaso alueella nousee uuden HR3 rakennuksen myötä, tarjoten mm. liikuntaesteisten palvelut uusien normien mukaisesti.
Lisäksi HR3 tarjoaa mahdollisuuden oman kahvilan aukaisemiseen esim. kesäkaudeksi. 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 ajoittamaan vilkkaimpaan kesäkauteen. Syksy- ja talvikaudella panostetaan helppoon omatoimimatkailuun alueella,
uuden huoltorakennuksen palveluiden HR3 valmistuttua.
Alueen rakentamista jatketaan laajennusalueen paikkoja rakentamalla 7-8 isoa läpiajopaikkaa, joihin voi majoittua kaksi matkailuautoa jonoon, turvavälit mukaan lukien. Lisäksi sähköistetään
8-10 normaalia nurmipaikkaa alueen reunamille. Uuden laajennusalueen paikat on tarkoitettu ns, päiväkävijöille, joten niitä ei
vuokrata kausipaikoiksi. Lisäksi paikkojen kunnostusta jatketaan
ja viherrakentamista laajennetaan erikseen laadittavien suunnitelmien mukaan. Vanhalle alueelle ns. hevosenkenkään aloitetaan
aluesalaojitus, erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti.
Ranta-alueen hyödyntämistä lisätään, jotta se palvelisi vierailijoita, jotka hakevat lomaltaan meren läheisyyttä.
Leikkipuiston viihtyisyyttä ja palvelutarjontaa pyritään lisäämään uusilla leikkivälineillä. Samalla selvitetään myös mahdollisten ulkokuntoiluvälineiden sijoittamista leirintäalueelle.
Alue on rakentunut ja laajentunut kymmenen vuoden aikana
voimakkaasti. Nykyisten rakennusten ja alueiden kunnossapidosta tulee huolehtia myös tulevana toimintavuonna. Alueen
kunnossapidon helpottamiseksi, hankitaan kiinteistöhoitokone
alueen käyttöön.
Toimintavuonna selvitetään myös mahdollinen ympäristömerkin haku leirintätoimintaan.

TIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jäsenkirjeillä, yhdistyksen
Facebook -ja kotisivuilla sekä paikallislehtien järjestöt toimii-palstalla. Alueen omaan Instagramiin pyritään julkaisemaan ajankohtaisia kuvia alueesta. Lisäksi yhdistys julkaisee 2 kertaa vuodessa
Pyrstötähti-jäsenlehteä.
Jäsenistölle on perustettu myös Facebookiin oma Pyrstönpyörittäjät -sivusto tiedottamista ja mielipiteiden vaihtoa 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.
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KARAVAANARI JA TALVI
”Miten te voitte asustella talvella kylmässä
styroksikopissa” tämä taitaa olla yleisin
kommentti, minkä olen kuullut 26 vuoden
aikana sellaisilta tuttavilta, jotka eivät itse
ole harrastaneet koskaan karavaanarimatkailua. Lisäksi kaikenlaisia muitakin kommentteja; voiko siellä laittaa ruokaa, onko
teillä siellä vessoja käytössä ym.
Näille epäileville tuomaille on ollut aikamoinen yllätys kertoessani, että vaunusta
löytyy nestekiertoinen lämmitys lattialämmityksineen, keittiö, vesivessa ja jopa
parempi sänky kuin kotona. Eikä matkailuajoneuvo tarvitse olla uusikaan, jotta
nämä mukavuudet löytyvät.
Tottakai me kaikki odotamme aina kesää,
mutta kerron tässä vähän meidän perheen kokemuksista karavaanariharrastuksesta talvella ja ympäri vuoden. Varmaan
monella muullakin ympärivuoden harrastajalla on samantyyppisiä kokemuksia.
90-luvun puolessa välin rohkaistuimme
ja päätimme kokeilla vaunuilua kesällä.
Mutta kuinka ollakaan jo ensimmäisenä
syksynä lunastimme talvipaikan lasket-

telukeskuksesta. Siinä vaiheessa lapset
olivat sellaisessa iässä, että laskettelu oli
heille kaikki kaikessa. Alussa kyllä pelotti
kaikki talven ”vaarat”…. ja niin kuin aina,
karavaanariperhe on auttavaista porukkaa. Meitä neuvoivat silloin alan konkarit, paikan päällä, mitä pitää ottaa huomioon talven varalle. Kaasu/sähkölämmitys,
veden poistaminen putkistosta, lämminvesiboilerintyhjennys, wc:n tyhjennys, oikeat
sähköjohdot ym. ym. Siinä oli keltanokalla
muistamista, muistan kuinka alussa tein
paperille listan asioista, joista piti huolehtia. Eikä mennyt montakaan viikkoa, niin
asiat alkoivat hoitua rutiinilla. Toki alussa

kyselin aina vahvistusta muilta, että teinkö
asiat oikein :)
Meille vaunun hankinta toi aivan uusia
elämyksiä kaikkiin Suomen vuodenaikoihin, eikä pelkästään talveen. Aikaisemmin
kesän loputtua ja syksyn tultua helposti
vaan ”lössähti” kotisohvalle ja jäi odottamaan tulevaa kesää. Mutta vaunuilun
myötä löysimme uusia hienoja juttuja läpi
vuoden.
Syksyn pimeässä ja ruska-aikaan on hienoa tehdä retkiä luontopoluilla, merenrannassa ja mikä parasta, pimeässä illassa
viettää aikaa laavulla tai kodalla makkaraa
paistellen.
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Lohenpyrstön talvi on yleensä kohtuullinen lumien
ja pakkasten puolesta (pois lukien viime talvi) Mutta
mikä onkaan mukavampaa, kuin tehdä lumitöitä pikkupakkasessa tai vaikkapa hiihdellä meren jäällä tai
ihan vaan käydä kävelylenkillä Mikonkarissa, luontopolulla tai vaikkapa merenjäällä kelien salliessa. Lapsiperheet voivat pelailla ulkona pihapelejä ja pirttiin on
hankittu eri pelejä, mm. biljardi, pingis, ja uusimpana
pöytäjääkiekkopeli, nämä ovat kaikkien käytössä.
Muutaman kilometrin päässä Raahen keskustassa on
talvisinkin mahdollisuus kaikkiin aktiviteetteihin, esimerkkinä Kuntokeidas Vesipekka, jossa voi harrastaa
uintia, kuntosalia, pallopelejä, keilailua.
Keväällä auringon jo lämmittäessä allekirjoittaneelle
riittää ”arskan” ottaminen teltan kupeella tuulelta suojassa kesää odotellen :)
Palataan vielä tulevaan talveen. Ei siis kannata jännittää turhaan talvimatkailua matkailuajoneuvossa, kun
tekee tietyt asiat syksyllä hyvissä ajoin. Lohenpyrstössä
kyllä tekemistä riittää ja varmasti viihdymme kaikki
koko talven. Nythän meitä on tulossa talveksi ennätysmäärä kausipaikkalaisia.
Alla vielä suora lainaus SF-Caravan ry:n sivuilta mitä
kannattaa ottaa huomioon talvimatkailussa.
Aina kannattaa varautua hyvin, niin ei tule ikäviä
yllätyksiä talvella, mukavaa ja ennen kaikkea turvallista
talvea meille kaikille Lohenpyrstöön
Jii Jii

Jos käytät matkailuajoneuvoa talvella,
tee ainakin nämä tarkistukset:
TARKASTA AINA ENNEN TALVIKELEJÄ
• Talvirenkaiden kunto
• Pakkasnesteen kestävyys
Muista, että liian vahva neste heikentää lämmön siirtoa
ja luovutusta (auton moottori -40–45°C,
nestekeskuslämmitys -28–32°C)
• Lämmityslaitteen, lieden ja jääkaapin toiminta
• Nestekaasuletkun kunto
• Palovaroittimen toiminta
• Sammuttimen leima eli onko tarkastus voimassa
• Hyväksytyn liitäntäjohdon kunto ja mukana olo
• Lisäksi tyhjennä huolella koko vesijärjestelmä, myös
kemssan huuhtelusäiliö
TARKASTA LISÄKSI MATKAILUAUTOSTA
• Kaikkien akkujen kunto ja mittaa niiden kuormitus
(akkuhuolto)
• Moottoriöljyn viskositeetti
• Tankkaa talvidieseliä ajoissa
TARKASTA LISÄKSI MATKAILUVAUNUSTA
• Akun ja laturin kunto
• Vetokytkimen kunto ja kitkapalat

14
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YHTEISTOIMINTAA JO 40 VUOTTA

P

ohjois-Suomen yhteistoiminta-alueen
(YT-alue) perustava kokous pidettiin
Kemissä 16.1.1982. Kokouksessa olivat paikalla edustajat Koillismaan, Pohjois-Pohjanmaan, Napapiirin, Länsi-pohjan ja Peräpohjolan SFC-yhdistyksistä. Raahentienoo
hyväksyttiin toimintaan mukaan 1988 ja
Lohenpyrstö vuonna 2008.
YT-alueiden kokous pidettiin aluksi
kahdesti vuodessa ja sittemmin päätettiin
siirtyä vuosittaisiin tapaamisiin. Jokainen
yhdistys toimii vuorollaan koollekutsujana. Kokouksissa sovitaan mm. tulevan
vuoden YT-tapahtumien ajankohdat, otetaan kantaa SF-Caravan ry:tä ja sen toimintaa koskeviin asioihin. YT-alue koordinoi
YT-alueen yhdistysten toimintaa ja valmistelee kannanottoja toimintaan vaikuttavissa
asioissa. Jokaisella yhdistyksellä on YTyhdyshenkilö, joka osallistuu kokouksiin
ja yhteydenpitoon muiden YT-yhdyshenkilöiden kanssa. Yleensä kokouksiin osallistuu myös yhdistysten puheenjohtajat.
Yhteistoiminta-alueilla on myös tapana
muistaa yhdessä pyöreitä vuosia täyttävää yhdistystä. Lahja luovutetaan juhlivan
yhdistyksen juhlatapahtumassa.
Yhteistyöalueen vetovastuusta on myös
sovittu ja kukin yhdistys on vuorollaan
vastuussa vuosittaisten yhteisten tapahtumien järjestämisestä kuten tammikuussa
järjestettävät Kaamoksen kaatajaiset.
Ensimmäiset Kaamoksen kaatajaiset järjestettiin vuonna 1994, jossa pidettiin samalla
karaokekilpailun loppukilpailut. Karaokekilpailut lienevät näkyvin toiminnanosa
Pohjoinen YT-alueen toimintaa.
Yhteistoiminta-alueet julkaisevat kerran
vuodessa yhteisen lehden, josta voi lukea
alueiden kuulumisia ja tulevista tapahtumista. Pohjoisen YT-alueet järjestävät
vuosittain omat YT-tapahtumansa, joissa
Pohjoisen Suomen karavaanarit pääsevät
kokoontumaan yhteen. Tapahtumien ajankohdat löydät myös yhdistyksien nettisivuilta. Lohenpyrstössä yksi vuoden päätapahtumista on syyskuussa järjestettävä
Rosvopaisti -tapahtuma.
Pohjoisen Suomen YT-alueet kokoontuivat lokakuussa ja kokouksessa entinen
YT-Kasi nimi päätettiin vaihtaa Pohjoinen
YT:ksi, koska SF-Caravan Raahentienoo
erosi toiminnasta vuonna 2021.

Tällä hetkellä Pohjoinen YT -alue koostuu:
- 014 SF- Caravan Napapiiri ry
- 015 SF- Caravan Peräpohjola ry
- 018 SF- Caravan Oulun seutu ry
- 037 SF- Caravan Koillismaa ry
- 043 SF- Caravan Länsipohja ry
- 050 SF- Caravan Ounas-Lappi ry
- 069 SF- Caravan Lohenpyrstö ry
Viime vuosi karsi koronaepidemiasta johtuen Pohjoisen YT -alueen tapahtumia.
Toivotaan, että tulevana vuonna pääsemme tapaamaan toisiamme ja osallistumaan tapahtumiin taas entiseen malliin. Pohjois-Suomen yhteistoiminta-alue

eli Pohjoinen YT täyttää ensi vuonna 40
vuotta. Yhteistyötä on tehty jo pitkään ja
matka jatkuu edelleen. Muuttuva maailma
tuo haasteita kehittää yhteistoimintaa,
jotta karavaanaritoiminta säilyy pohjoisen
alueella elinvoimaisena ja houkuttaa nuorempia sukupolvia mukaan ja kiinnostumaan karavaanaritoiminnasta sekä yhteistoiminnasta.
Kimmo Luukinen 173040
Pohjoinen YT-alueen yhdyshenkilö
Petra Helin 164819
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CARAVANPALVELU
CARAVEN OY
KONETIE 19 C D1, 90620 OULU
Puh. 045 – 107 0500

- Teollisuuden asennus ja
korjauspalvelut
- Traktoriurakointi
Palonkyläntie 20
92160 Saloinen
p. 044 521 3787

www.eka-asennus.fi

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

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
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LOHENPYRSTÖN HALLOWEEN!

B

ongasin Facebookista, että paikallisella
SFC-alueella Lohenpyrstössä on halloween-viikonloppu. Siitä sitten suunnittelemaan, että millä kokoonpanolla alueelle
lähdetään.
Päätimme lähteä nuoremman tyttäreni
Ellan kanssa kahdestaan viikonlopun viettoon, onhan Ellalla jo valmiina Lohenpyrstössä paljon hyviä kavereita. Itsellenikin
alue on tuttu ja alueella on myös paljon
minunkin ystäviä. Ensimmäisestä kerrasta
lähtien, kun olen alueella käynyt, olen
kokenut, että on lämpimästi tervetullut.
Saapuminen meni perjantai-iltaan,
hämärä oli jo laskeutunut alueelle. Tunnelmaa luomaan oli sytytetty ihana määrä
kynttilöitä asuntovaunujen ja autojen
läheisyyteen. Sanoisinko, että tunnelma oli
kohdillaan.

Nyyttäripöydässä riitti naposteltavaa koko
illaksi (Kuva Annika Malkamäki).

Auto parkkiin ja saunaan, alueen sauna
on siisti ja siellä viihtyy kyllä hyvin. Tunnelma oli katossa ja naiset hilpeällä tuulella, illan tansseja odotellessa. Pirtillä
olikin jo alkanut ”kisat”. Oli biljardia ja
jääkiekkokisoja ja parhaat tietenkin palkittiin. Meillä naisilla meni niin pitkään
jutellessa ja viettäessä yhteistä aikaa, että
ei ehditty osallistumaan kisoihin, mutta
hyvin me kannustettiin. Kisojen jälkeen
laitettiin ”soittolista” soimaan ja jalalla
koreasti. Vielä yön päälle käytiin isolla
kodalla paistamassa makkaraa. Ja sitten
nukkumaan, ihanan rauhallista ja hiljaista.
Lauantaiaamu valkeni alueelle kovin
tuulisena, mutta iloisella meiningillä. Saunomaan päästiin jo päivällä ja oikein kunnon vanhan ajan saunakahvit juotiinkin
autollamme saunan jälkeen. Pirtillä oli paljon ohjelmaa lapsille pitkin päivää ja ilta
huipentui halloween-juhliin. Päivällä oli
myös pirtillä Anri myymässä mummonsa
tekemiä sukkia ja allekirjoittanut Noshvaatteiden kanssa.
Juhlat mentiin nyyttäriperiaatteella, eli
jokainen toi jotain ja pöydän antimet olivatkin runsaat ja riittävät. Oli kaakkuja,
patonkeja, sipsejä, karkkeja ja voi vaikka
mitä ihanaa. Iltaan oli pukeuduttu hienosti
halloween-teeman mukaisesti, oli noitia,
FBI-agentteja, puukkopäisiä hirviöitä ja
verisiä hoitajia. Illan parhaiten pukeutunut palkittiin, ja voittajaksi valikoitui Veeti.
Perheiden pienemmät lähtivät nukkumaan kymmenen jälkeen ja sitten alkoikin
illan karaoken laulanta. Tanssittiin, juteltiin ja vietettiin aikaa yhdessä. Kiva ilta,
kiitos järjestäjille.
Sunnuntaina päästiinkin sitten pirtille
arvontaa seuraamaan ja kuulemaan jouluruokailun aikatauluja. Arpa onni ei meitä
suosinut, mutta monta muuta onnellista
voittajaa saatiin.

Asukilpailun voittajalle Veetille riitti vientiä
koko illaksi. Annika sai vuoron tanssittaa :)
(Kuva Annika Malkamäki).

Kiitos mahtavasti järjestetystä viikonlopusta, tulemme toistekin!
Salli ja Ella Kittilä

Ilmoitamme tapahtumista nettisivuillamme
WWW.LOHENPYRSTO.FI ja Facebookissa:
SF-CARAVAN LOHENPYRSTÖ RY.
Seuraa ilmoittelua ja tule mukaan!
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Rautaruukintie 35, 92100 Raahe
Puh. 010 5856 400 // www.rakennusmiilukangas.fi

Elämän
pituinen
kumppanuus
Best Caravanin kanta-asiakkaana et ole tien päällä yksin,
vaikka omia polkujasi kuljetkin. Nauti erityiseduista,
huolettomasta matkailusta ja Bestis-yhteisön tuesta.
Bonusta ostoksistasi
Kanta-asiakkaanamme saat bonusta ajoneuvo- ja tarvikeostoksistasi
sekä huoltopalveluista. Ansaitsemasi bonukset voit käyttää
toimipisteissämme huolto-, ajoneuvo- ja tarvikeostoksiin.

Pesukadut ja matkaparkit
Kanta-asiakkaana peset ajoneuvosi ilmaiseksi lämmitetyillä pesukaduillamme ympäri Suomen. Pysähtyessäsi matkaparkkeihimme
Hyvinkäällä, Turussa ja Oulussa pääset kanta-asiakaskortillasi
saunomaan ja suihkuun kellon ympäri.

Showroom ja CaravanMarket 24/7

Best-Caravanin
kanta-asiakkaana
elämä tien päällä
ei voisi olla
helpompaa!

Voit asioida Seinäjoen CaravanMarketissa ja Hyvinkään
viihtyisässä Showroomissa oman aikataulusi mukaan.

Best Caravan Tiepalvelu
Tarjoamme ajoneuvon ostaneille seikkailijoille vuodeksi maksutta
Best Caravan Tiepalvelun*. Tiepalvelu auttaa 24/7, tuli autoosi sitten
tekninen vika tai rengasrikko. Matkusta siis huoletta!
*max. 3500 kg painavat ajoneuvot, vain yksityshenkilöille.

Tutustu kaikkiin
etuihin osoitteessa:
bestcaravan.fi

KOKO KANSAN
CARAVAN-KAUPPA
Laaja valikoima uusia, huollettuja ja käytettyjä
matkailu- ja retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.

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

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

TURKU
Piiskakuja 10
20380 Turku
020 777 2402

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä
020 777 2024

