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PARASTA
ON KESÄ
2022
RUNSAS VALIKOIMA UUSIA JA
KÄYTETTYJÄ MATKAILU- JA RETKEILYAUTOJA
SEKÄ ASUNTOAUTOJA LEMPÄÄLÄN JA
KOKKOLAN TOIMIPISTEISSÄ.

KARAVAANARIN LOMAKAUDEN
PARHAAT TARVIKKEET
MYYMÄLÖISTÄMME!
Kahvitie 40, Kokkola

Pitkäkurunkuja 5, Lempäälä

TULE HUOLTOON JA KYSY
HUOLTONEUVOJILTAMME
VINKIT ENNEN MATKAA!
Kokkola 050 505 4055

Caravanlandia Kokkola
Kahvitie 40 Kokkola
www.caravanlandia.ﬁ

KOKKOLA
Myyntiryhmä 050 505 4005
Huolto/Tarvikkeet 050 505 4055

LEMPÄÄLÄ
Myyntiryhmä 050 415 0330
Huolto/Tarvikkeet 050 415 0335

Caravanlandia Lempäälä
Pitkäkurunkuja 5 Lempäälä
www.caravanlandia.ﬁ

Lempäälä 050 415 0335

Tutustu netissä uusiin malleihin, katso uusimmat
videoesittelyt ja lue blogin uusimmat artikkelit.
www.caravanlandia.ﬁ

OSTOT
Antti Tokola
040 412 8748

MYYNTI
Emil Westman
040 575 4024

MYYNTI
Kristian Niemi
050 352 1177

MYYNTI
Anton Tokola
040 575 9972

MYYNTI
Kari Pannula
050 473 7007

MYYNTI
Jani Sälelinna
050 464 5837

MYYNTI
Timo Kirves
050 466 4593

MYYNTI
Mikko Piltonen
050 466 5710
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PUHEENJOHTAJAN MIETTEITÄ KAUDEN ALUSSA

L

ohenpyrstön vuosi 2022 on käynnistynyt vilkkaasti. Pääsiäisenä saimme
kokea jo vierailijoiden tulvan alueella. Toivottavasti pääsiäisen kävijämäärä ennakoi
jossain määrin myös tulevaa kesää.
Elämme Korona-pandemian jälkeen edelleen odottavissa tunnelmissa. Luulimme
kaikki, että Koronan väistyessä, paluu normaaliin tapahtuisi suhteellisen nopeasti.
Niinhän sitä luultiin. Saimme käsiimme
sitten toisen, vieläkin vakavamman, kriisin
eli Ukrainan sodan. Tämän kriisin lopullisia vaikutuksia voimme vain arvailla,
mutta esimakua on meille kaikille jo tupsahdellut mm. polttoaineen hinnannousuna. Väistämättä kaikilla kohonneilla
kustannuksilla on vaikutuksia myös matkailualaan. Sitä odotellessa käynnistämme
reippaasti kesäkautta myös Lohenpyrstössä.

PIENTÄ UUTTA JA KIVAA
Uusi huolto- ja toimistorakennuksemme
(HR3) on, tämän lehden ilmestyessä, jo
loppusiivous vaiheessa. Pieniä viimeistely- ja säätötöitä toki jatkuu mutta kyllä
vakaa tarkoitus on, että uusi HR3 avataan 14.5.2022. Perin vaatimattomia, kun
olemme, emme lupaa spektaakkelimaisia
avajaisia mutta jos perinteisellä kaavalla
juhlitaan pitämättä jääneet harjannostajaiset, kevättalkoot ja HR3 avajaiset kaikki
samana päivänä. Näin saamme alueelle
reippaan startin uuteen kesäkauteen. Pihojen hiukan kuivuessa saamme uusia vierailijapaikkoja käyttöömme ja mm. lasten
leikkipuistoon on luvassa suurehko kiipeily-/tasapainoteline.

Uuden huoltorakennuksen yhteyteen avataan pieni kahvio, koulujen loma-ajaksi.
Luvat ovat vetämässä myös anniskelulupiin. Jospa ne saisimme, niin voisimme
tarjoilla kylmää seurustelujuomaa kahvion auki ollessa. Erillistä baaria tms. ei ole
luvassa mutta onhan se kiva yksi huurteinen nauttia, vaikkapa karavaanariystävien
kohdatessa.

TOIMIKUNNAT
Toimikuntajärjestelmää on hiukan myös
uudistettu tälle toimintavuodelle. Tavoitteena on ollut, ettei kukaan toimikunnankaan jäsenistä tuntisi kuitenkaan olevan
ylikuormitettu. Uusi tehtävienjako toimikunnissa tuntuukin varsin toimivalta, sillä
saimme mukaan runsaasti myös uusia toimijoita. Toimikunnat ovat aloittaneet jo
perustyönsä. Kiitos jo tässä vaiheessa kaikille, jotka ovat lupautuneet erilaisiin tehtäviin Lohenpyrstön -alueella.

TAPAHTUMAT KESÄLLÄ 2022
Lohenpyrstön tapahtumat noudattelevat
varsin perinteistä kaavaa ja hyväksi todettuja ajankohtia. Juhannuksen taikaa koetaan kesäkuussa, perinteiset Rosvopaistit
sitten syyskuun toisena viikonloppuna.
Järjestääpä Hengelliset karavaanaritkin
tapaamisensa alueellamme syyskuun loppupuoliskolla.
Raahen kaupungin kanssa erilaisissa kaupunkitapahtumissa olemme majoitusalueena aktiivisesti mukana. Kesäviikonloppuihin on suunnitteilla erilaisia alueen
sisäisiä tapahtumia markkinapäivästä

musiikki-iltaan. Näistä kaikista tapahtumista tiedotetaan Lohenpyrstön wwwsivuilla.

KESÄ VAIN TULEE
Toivotan omasta ja koko Lohenpyrstö
ry:n puolesta kaikki vierailijat lämpimästi
tervetulleeksi Lohenpyrstöön. Vietetään
vauhdikas ja riemukas matkailukesä ja
nautitaan erityisesti kotimaan matkailusta.
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: Hanna Tenkula, Rannikon Laatupaino Oy
Kansi: Pääsiäisnoita liikkeellä Lohenpyrstössä
lankalauantaina, kuva: Kari Malkamäki
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TOIMIKUNTIEN TERVEISET
KEITTIÖTOIMIKUNNAN
KUULUMISIA!

TIEDOTUS- JA MARKKINOINTITOIMIKUNTA

SF-Caravan Lohenpyrstössä järjestetään
paljon treffejä, koulutuksia, talkoita ym.
kausibileitä.
Alueella on näihin tapahtumiin olemassa iso pirtti ja sen yhteydessä keittiö, jossa pystymme valmistamaan ruokaa isompiin ja pienempiin tapahtumiin.
Lisäksi pari kotaa, joista isommassa voi
järjestää vaikka lätynpaistoa ja yhteislaulua. Sekä grillikatos, jossa tapahtumissa
myydään makkaraa.
Näihin tekemisiin osallistuu laaja talkooporukka ympäri vuoden. Keittiötoimikunnassa vuorossa vetäjänä Hanna
Mankinen osaavana ammattilaisena, Ritva
Meriläinen ruuanlaiton ja leipomisen taitavana tekijänä, sekä Pirjo Mattila hallituksen edustajana.

Tiedotus- ja markkinointitoimikuntaan
vakituisina jäseninä kuuluvat Titta Ylimäki, Tapani Pelkonen, Kimmo Luukinen, Jari Juurikka ja Markku Teiramaa
(valokuvaus). Kovasti toivomme lisää
porukkaa meidän tiimiin, ottakaapa rohkeasti yhteyttä keneen vain toimikunnan
jäseneen, mikäli kiinnostusta on tulla touhuamaan mukavaan porukkaan. Tekemistä kyllä löytyy, sillä toimikunnan tehtäviin kuuluu tiedottaminen eri kanavissa
mm. Lohenpyrstön eri facebook sivuilla,
Instagramissa ja tietenkin myös virallisella www. sivulla. Näissä somekanavissa
pyrimme olemaan aktiivia valtakunnallisestikkin, koska matkailijat seuraavat näitä
nykyään tarkoin ja on tärkeää, että sivuilta
löytyy ajankohtaiset matkailijoita alueelle
vetävät jutut ja kuvat.
Yllätyt yllätys, kädessäsi oleva Pyrstötähti lehti on pitkälti myös toimikuntamme tekele. Lehden tekoon olisikin kiva,
jos apukäsiä tulisi lisää, koska siinä riittää
monenlaista tekemistä mm. juttujen keksimistä/ kehittelyä, mainosten kyselyä, valokuvien miettimistä ym.
Hallituksen ja muiden toimikuntien tiedotteet myös pyrimme laittamaan jäsenistön tietoon nopeasti.
Juttujen aiheita otetaan mielellään vastaan ja allekirjoittanut kuuntelee mielellään erilaisia kehitysideoita kaikkien
näiden asioiden kehittämiseen. Olemme
kaikki tekijät amatöörejä, joten katsokaa
vähän sormien läpi, jos aina lauserakenteet
ja sijamuodot eivät ole ihan justiinsa :)
Aurinkoista kevättä ja vilkasta kesää
Lohenpyrstöön toimikunnan puolesta toivottaa Jari Juurikka

HEI, TIESITKÖ ETTÄ
LOHENPYRSTÖSSÄ TOIMII
ALUETOIMIKUNTA?
Toimikunta hoitaa leirintäalueen kiinteistöjen huollot ja pienet korjaustoimenpiteet
sekä huolehtii ulkoalueiden siisteydestä ja
toimivuudesta. Toimikuntaan kuuluu eri
alojen asiantuntijoita ja osaajia.
Aluetoimikunnan jäsenet vuonna 2022:
Pekka Ainasoja
Kauko Meriläinen
Mauri Mattila
Petri Salin
Marko Simunaniemi
Toimi Rytilä
Petteri Pekkala ja
Heikki Ahtimaa
Toimikunta järjestää vuoden aikana muutamia talkoita, joista tiedotetaan Lohenpyrstön fb-sivuilla. Tälle keväälle tiedossa
mm. polttopuiden tekoa ja leikkipuiston
uusien kiipeilytelineiden asennusta.Kaikki
ovat tervetulleita talkoisiin; niin vieraat
kuin yhdistyksen jäsenetkin.
Hyvää kevään odotusta kaikille
”Pyrstöläisille”!
toivottaa: Aluetoiminkunta

KANSLIATOIMIKUNTA
Entinen palvelutoimikunta on nimetty
hiukan vanhahtavasti kansliatoimikunnaksi. Tämä toimikunta vastaa kaikista
toimistopalveluista eli vastaanotosta, kausisopimuksista, kioskista sekä kesätyöntekijöistä. Olemmekin uudistaneet työvuorokalentereita ja tarkoituksena on,
että alueellamme työskentelee tänä kesän
kolme aikuistyöntekijää ja yhteensä 9
kesänuorta. Tällä kokoonpanolla saamme
pidettyä toimiston auki pääsäätöisesti
aamu ysistä aina ilta ysiin asti. Samalla
voimme pyörittää pienimuotoista kahviota
ja kioskia uuden huoltorakennuksen yhteydessä. Kansliatoimikunta on paiskinut jo
pitkää päivää, kun kesäkausi on jo ovella.
Toimikunnassa ovat: Kari Malkamäki,
Milla Pekkala, Merja Rytilä, Hanna Salin,
Veli Tanskala sekä Jari Ylimäki.

TAPAHTUMATOIMIKUNNAN
KUULUMISET
Vuosi meidän, toimikunnan osalta on alkanut tapahtumien valmisteluilla. Positiivista on uusien jäsenien mukaantulo. Ideoita syntyyn, kun yhdistellään nuorten- ja
”vähän vanhempien aikuisten ” ajatuksia.
Omista jäsenistä löytyy monenlaista osaamista, ohjelmien järjestämiseen. On koomikoita, muusikoita, laulajia…. Nuoriso
on ollut todella kiitettävästi mukana kaikenlaisessa toiminnassa, ovat järjestäneet
ohjelmaa ja kilpailuja lapsille laulattaneet
meitä vanhuksia, vaikka musiikkimaku
ei varmaan ole samalta vuosituhannelta.
Iloisin mielin kuitenkin jaksaneet olla
mukana.
Aurinkoista kesän odotusta.
Terveisin: tapahtumatoimikunta

Ilmoitamme tapahtumista nettisivuillamme WWW.LOHENPYRSTO.FI
ja Facebookissa:
SF-CARAVAN LOHENPYRSTÖ RY.
Seuraa ilmoittelua ja tule mukaan!
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HUHTALAN AUTO JA VARAOSA HOITAA
KARAVAANAREITTENKIN RENGASHUOLET!

L

ohenpyrstön yhdistyksen yhtenä toiminta ajatuksena on
aina ollut, että palvelut pelaa itse alueella ja muille tarvittaville palveluille löytyy hyvä kumppani lähiympäristöstä.
Lohenpyrstön jäsenille ja ympäri vuoden alueella vieraileville karavaanareille voi sattua monenlaisia yllätyksiä ja kun
pyörien päällä nuo meidän ”styroksikopit” kulkevat, niin
rengashuoliakin voi yllättäen tulla eteen.
Huhtalan Auto ja Varaosan yrittäjä Mauri Huhtala sekä vaimonsa Paula ovat Lohenpyrstön jäseniä ja vakituisia kausipaikkalaisia. Monesti varsinkin kesällä isäntänä ollessa turistikauden ollessa kiivaimmillaan tulee vieraat kysymään, että
olisiko lähellä paikkaa, jossa saisi renkaan paikattua/vaihdettua. Silloin vaan rohkeasti koputtelemaan Maurin asuntoauton ovelle tai soittamaan jos Mauri ei ole paikalla. Apu on
aina löytynyt vaikka sunnuntaipäivänä. Varmasti turisteille
on jäänyt myös Lohenpyrstöstä positiivinen kuva, kun ovat
päässeet jatkamaan matkaa ehjin renkain.

Paula ja Mauri Lohenpyrstön huokaustensillalla.

Minkälainen historia Huhtalan Auto ja Varaosa liikkeellä
on ja mitä palveluita teiltä löytyy?
Liikkeen historia on pitkä ja monivaiheinen. Nykyisten yrittäjien Mauri ja Jouni Huhtalan isä Eero aloitti 70-luvulla käytettyjen autojen myynnin kotipihallaan kokeilu- ja harrastusmielessä. Kauppa kävi ja tuli selväksi, että käytettyjen autojen
kysyntä kasvoi tuohon aikaan vauhdilla. Pihan käydessä
ahtaaksi tuli eteen oman liikepaikan perustaminen. Liikkeen
pyörittäminen tuolloin päätoimessa Rautaruukilla työskentelevälle Eerolle olisi yksin ollut vaikeaa, joten pojat Mauri ja
Jouni alkoivat yhtiökumppaneiksi ja 1982 perustettiin Huhtalan Auto ja Varaosa Avoin yhtiö. Liikkeelle löytyi tontti aivan
kotikulmilta ja liikkeen rakennustyöt aloitettiin.
90-luvun talouselämän murroksessa yrittäjät suuntasivat
katseet eteenpäin ja vaihtoivat yhtiön toimialan autoista renkaisiin. Aluksi tuotteina olivat vain henkilöautojen renkaat,
vanteet, tarvikkeet ja niihin liittyvät työt, asennukset, korjaukset, tasapainotukset jne. Ajan myötä valikoimaa laajennettiin ja nykyisin hoidetaan rengasasioita pienrenkaista aina
pyöräkoneiden renkaisiin. Yrityksessä toimii myös rengashotelli, joka on lisännyt suosiotaan vuosi vuodelta niin yksityisten kuin yritystenkin parissa. Toiminnan laajentuessa on jouduttu yrityksen tilojakin laajentamaan useita kertoja.
Huhtalan Auto ja Varaosa on perinteinen perheyritys. Maurin ja Jounin nauttiessa jo osittain ”eläkevapaista” on perheen
kolmas polvi ottanut jalansijaa yrityksen pyörittämisessä neljän rengasammattilaisen avulla.
Palvelut voi melkein kiteyttää sananparteen että mitä ei
Huhtalalta löydy rengasasioissa niin sitä ei tarvitakaan ;D.
Hauskaa ja mielenkiintoista on ollut myös palvella rengasasioissa lukuisia karavaanareita, paikallisia ja turisteja
kauempaakin ja kuulla hienoja tarinoita heidän karavaanariharrastuksestaan. Usein näissä tuokioissa vierähtää pitempäänkin kuin rengasasia vaatisi.
Entäpä tämä karavaanariharrastus. Kauanko olette harrastaneet karavaanailua ja mitä mietteitä teillä on Lohenpyrstöstä?

Matkailua vaunulla tai autolla olemme harrastaneet
80-luvun alkupuolelta. Retket kohdistuivat pääosin perheellämme lapin maisemiin myös Ruotsin ja Norjan puolella ja siellä jokien läheisyyteen koska veri veti perheen
rakkaan harrastuksen perhokalastuksen pariin. Useimmiten vaunu jätettiin puskaparkkiin ja autolla kierrettiin eri
jokikohteissa kaloja narraamassa. Myös lapin upeat maisemat ja luonnonläheisyys ovat olleet meille aina tärkeitä ja
voimaa antavia.
Varsinainen ”karavaanarielämämme” alkoi vuonna 2011
kun Mattilan Hillevi ja Jari saivat meidät houkuteltua
Lohenpyrstön jäseniksi ja toimintaan mukaan. Lohenpyrstön alue oli tuolloin rakennusvaiheessa ja olemme ilolla
seuranneet yhdistyksen kehittymistä sieltä saakka. Matkailuvaunu vaihtui jossakin vaiheessa matkailuautoon ja retkikohteita on sittemmin löytynyt muistakin SFC-alueista,
ja on ollut virkistävää nähdä, miten eri alueilla toimitaan
ja minkälaisiin asioihin missäkin keskitytään ja mikä tärkeintä, aina on ollut ystävällinen vastaanotto ja iloisia ihmisiä ympärillä. Jokaisella alueella on myös ”omat juttunsa”,
mihin on ollut kiva tutustua.
Hankittuamme Taivalkoskelta pienen kesäpaikan Ii-joki
varresta on vapaan viettäminen ollut tasapainoilua mökkeilyn ja karavaanarielämän kanssa. Olemme kuitenkin halunneet olla ja kuulua myös ”Lohenpyrstöläisiin” jatkossakin
koska tunnemme juurtuneemme alueelle ja onhan sen palvelut ja ympäristö niin hienot että tuntuu etuoikeudelta olla
täällä. Mutta kaikkein tärkeintä on ihmiset ja ajansaatossa
syntyneet ystävyyssuhteet karavaanareiden kesken.
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MITÄ LOHENPYRSTÖ MINULLE MERKITSEE
TUOREEN KAUSIPAIKKALAISEN AJATUKSIA

E

i ole montaakaan vuotta, kun ihmettelin miksi ihmiset haluavat vapaaehtoisesti olla talvella styroksilaatikossa.
Toissakesänä kokeilimme kausipaikkaa
ensimmäisen kerran toisella alueella ja talven 2020/2021 mietin, olisiko talvipaikka
minun juttuni.
Toukokuussa 2022 tulimme mieheni
kanssa Lohenpyrstöön käymään viikonlopuksi, joka sitten muuttui lauantaina kesäkausipaikaksi. Nopeasti huomasimme, että
täällä on todella aktiivinen talkoomeininki
ja yhteishenki. Koimme, että uudetkin otetaan mukaan toimintaa. Ei aikaakaan, kun
olin mukana Lohenpyrstön keittiötiimissä
ja pääsin kokkailemaan hyvässä porukassa. Huumoria riitti keittiön kuumuudessa ja oli kiva saada oppia uusia asioita.
Yhdessä tekeminen erilaisissa talkoissa
mahdollistaa toimintaa alueelle. Jotta väki
jaksaa innostua talkoista, on myös talkoiden järjestelyillä iso merkitys. Talkoopalaverit Lohenpyrstössä on hienosti toteutettu
tervetulokahveista jäsenneltyyn tehtävien
sopimiseen. Jokainen voi osallistua kiinnostustaan ja osaamistaan vastaaviin tehtäviin. Eikä vähäinen merkitys ole talkoiden jälkeisellä palautekokouksella. Kaikki
saavat kertoa oman vastuualueensa huomioita mitä voidaan kehittää. Kiitokset
tulevat kaikille tekijöille ja jokaiselle jää
kokemus siitä, että minunkin panokseni
oli arvokas. Näinpä sitä saadaan tekijöitä
taas seuraaviin talkoisiin.
Olen tosi iloinen kaikista näistä ihmisistä, joihin olen saanut tutustua. Suurin ihmetyksen aihe minulle ihmisissä on
ollut se, että täällä niin nuoriso kuin varttuneempi väki voi viettää aikaa yhdessä.
Muun muassa karaokeillat ovat olleet suosittuja myös nuorison keskuudessa.
Talvella on vuorotellen naapurit huolehtineet myös toistensa vaunujen lumitöistä

ja kesällä tarvittaessa ruohon leikkuusta.
Apua saa jos tarvitsee.
Nyt olen kertonut ihmisistä Pyrstössä.
Mutta toinen erittäin suuri vetovoimatekijä on luonto, meri tietenkin suurimpana.
Kyllä kesällä ja syksyllä piti joka kerta
käydä Rantabulevardilla istumassa penkillä ja tuijottelemassa merelle. Talvellakin
askeleet on vieneet rannalle useamman
kerran. Yökalassa käynti Lohenpyrstön
veneellä oli teinillekin kivaa. Auringonlaskut ovat olleet upeita. Talvella on saatu
ihailla niin täyttä kuuta kuin revontulien
loimotusta. Kevättalvella ehdittiin muutama kerta ulkoilemaan meren jäällekin.
Lähellä on luontopolkuja, Mikonkarin
uimaranta Lohenpyrstön oman rannan
lisäksi, kalastajakylä, metsäkirkko, lintutorni. Luonnossa on helppo liikkua niin
kävellen kuin pyöräillenkin. Kesällä oli
myös kätevä ottaa Lohenpyrstön pyörä
lainaan ja polkaista Raahen kauppoja
ihmettelemään. Keskusta oli yllättävän
lähellä pyöräillen. Eräs upea muisto tuli
myös juhannuksesta, karaoke Pohjanlahden rannalla kesäyön auringossa oli kuin
isommatkin festarit. Kesän lähestyessä
loppuaan emme voineet lähteä pois vaan
vuokrasimme vuosipaikan.
Tässä kuluneen talven aikana osallistuttuani toimikuntiin, koulutuksiin ja talkoisiin sekä vietettyäni muuten vain aikaa
alueella, olen löytänyt itsestäni myös talvikaravaanarin. Lämmitetyssä vaunussa ei
ole kylmä, jos pyytää, joku alueella oleva
voi napsauttaa sähköt päälle jo valmiiksi
päivällä.
Perjantaina työviikon jälkeen vain tunti
ja olemme siirtyneet Oulun arjesta Raahen
lomailuun. Viikonloppu Lohenpyrstössä
nauttien luonnosta ja hyvästä seurasta
antaa paljon voimia arkeen.
Titta Ylimäki
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TILINPÄÄTÖS 2021

Caravan Lohenpyrstö
SF-Caravan
ry Lohenpyrstö ry

TULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2021
EUR

1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
EUR
EUR

1.1.-31.12.2020
EUR

Vastaavaa

otot yhteensä

Tuotot yhteensä

lut

Kulut

Henkilöstökulut

145 540,60

145 540,60

-12 589,95

Eläkekulut yhteensäEläkekulut yhteensä

-3 076,48

-3 076,48

Muut henkilösivukulut
Muut
yhteensä
henkilösivukulut yhteensä

-1 441,29

-1 441,29

Henkilösivukulut yhteensä
Henkilösivukulut yhteensä

-4 517,77

-4 517,77

Henkilöstökulut yhteensä
Henkilöstökulut yhteensä

-17 107,72

-17 107,72

Poistot ja arvonalentumiset
Poistot ja
yhteensä
arvonalentumiset yhteensä

-17 549,00

-17 549,00

Muut kulut
-62 180,13

-62 180,13

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

-1 358,92

-1 358,92

Vapaaehtoiset henkilösivukulut
Vapaaehtoiset
yhteensä
henkilösivukulut yhteensä

-3 581,96

-3 581,96

Toimitilakulut yhteensä
Toimitilakulut yhteensä

-273,74

-273,74

Ajoneuvokulut yhteensä
Ajoneuvokulut yhteensä

-22,88

-22,88

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

-1 222,61

-1 222,61

Muut kone- ja kalustokulut
Muut koneyhteensä
ja kalustokulut yhteensä

-1 176,21

-1 176,21

Matkakulut yhteensäMatkakulut yhteensä

-1 841,96

-1 841,96

-496,96

-496,96

Hallintopalvelut yhteensä
Hallintopalvelut yhteensä

-4 680,56

Muut hallintokulut yhteensä
Muut hallintokulut yhteensä

-8 039,91

Varsinaisen toiminnan
Varsinaisen
kulut yhteensä
toiminnan kulut yhteensä

Liittymät

-11 787,30 Maa- ja-11
787,30 yhteensä
vesialueet
Maa- ja vesialueet yhteensä
Rakennukset ja rakennelmat
Rakennukset ja rakennelmat
-2 828,58 Omistusrakennukset
-2 828,58 Omistusrakennukset
ja -rakennelmat
ja -rakennelmat

-673,12 Rakennukset
-673,12
ja rakennelmat
Rakennukset
yhteensä
ja rakennelmat yhteensä
-3 501,70
-3 501,70
Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto
-15 289,00
-15 289,00
Muut aineelliset hyödykkeet
Muut aineelliset hyödykkeet
-11 623,68
-11 623,68
Ennakkomaksut ja keskeneräiset
Ennakkomaksut
hankinnat
ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet
Aineelliset
yhteensä
hyödykkeet yhteensä
-37 817,01
-37 817,01
PYSYVÄT VASTAAVAT
PYSYVÄT
YHTEENSÄ
VASTAAVAT YHTEENSÄ
842,07
842,07
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
-2 346,45
-2 346,45
Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus
-1 457,97
-1 457,97
-57,41 Aineet ja tarvikkeet
-57,41 Aineet ja tarvikkeet
yhteensä
Vaihto-omaisuus yhteensä
-886,00Vaihto-omaisuus
-886,00
saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
-470,00Lyhytaikaiset-470,00

119 521,80

119 521,80

119 521,80

9 032,61

9 032,61

7 307,64

7 307,64

18 636,60

18 636,60

9 424,00

9 424,00

165 100,09

165 100,09

62 850,74

62 850,74

311 352,27

311 352,27

202 355,48

202 355,48

311 352,27

311 352,27

202 355,48

202 355,48

1 796,23

1 796,23

3 155,15

3 155,15

1 796,23

1 796,23

3 155,15

3 155,15

7 763,00

2 704,18

2 704,18

8 957,02

8 957,02

-8 039,91

-6 222,23Siirtosaamiset
-6 222,23
Siirtosaamiset
3 620,35

3 620,35

4 979,69

4 979,69

3 620,35

3 620,35

4 979,69

4 979,69

25 997,41

25 997,41

25 997,41

25 997,41

17 830,69 Rahat 17 830,69 Rahat
17 830,69
17 830,69
Pankkisaamiset
Pankkisaamiset
SF-Caravan
Lohenpyrstö
SF-Caravan
ry
Lohenpyrstö ry
Rahat ja pankkisaamiset
Rahatyhteensä
ja pankkisaamiset yhteensä

Varainhankinta

otot yhteensä

Tuotot yhteensä

32 772,45

32 772,45

lut yhteensä

Kulut yhteensä

-19 890,45

-19 890,45

VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTUVAT
YHTEENSÄ
VASTAAVAT YHTEENSÄ
26 094,28
26 094,28
V a s t a a v a a yhteensä
V a s t a a v a a yhteensä
-8 439,61
-8 439,61

inhankinta yhteensä
Varainhankinta yhteensä

12 882,00

12 882,00

17 654,67

to- / Kulujäämä Tuotto- / Kulujäämä

38 879,41

38 879,41

35 485,36
35 485,36
Vastattavaa
Vastattavaa

400,00

448,69

448,69

66 168,81

50 580,36

50 580,36

66 568,81

66 568,81

51 029,05

51 029,05

74 689,57

74 689,57

68 120,91

31.12.2021
386 041,84
EUR

TASE

68 120,91

31.12.2021
EUR

31.12.2020
270 476,39
EUR

270 476,39

264 159,37

264 159,37

228 769,38

228 769,

37 928,60

37 928,60

35 389,99

35 389,

302 087,97

302 087,97

264 159,37

264 159,

57 251,16

57 251,16

0,00

0,0

57 251,16

57 251,16

0,00

0,0

0,0

386 041,84

31.12.202
EU

OMA PÄÄOMA

Edellisten tilikausien voitto
Edellisten
(tappio)
tilikausien voitto (tappio)
8,62
8,62
Tilikauden voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
-103,99
-103,99
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
-95,37
-95,37
VIERAS PÄÄOMA
VIERAS PÄÄOMA
35 389,99
35 389,99
Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma

6,93

6,93

-957,74

-957,74

-950,81

-950,81

to- / Kulujäämä Tuotto- / Kulujäämä

37 928,60

37 928,60

auden tulos

37 928,60

37 928,60

Lainat rahoituslaitoksilta
Lainat rahoituslaitoksilta
35 389,99
35 389,99
Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikainen
yhteensä
vieras pääoma yhteensä

37 928,60

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
35 389,99
35 389,99
Lainat rahoituslaitoksilta
Lainat rahoituslaitoksilta

37 928,60

400,00
66 168,81
TASE

17 654,67

OMA PÄÄOMA

tus- ja rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminta

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

119 521,80

110 231,67

saamiset
Lyhytaikaiset
yhteensä saamiset yhteensä
-3 627,55Lyhytaikaiset
-3 627,55

inainen toimintaVarsinainen
yhteensä toiminta yhteensä

Tiilikauden tulos

110 231,67

110 231,67

-4 680,56

to- / Kulujäämä Tuotto- / Kulujäämä

Kulut yhteensä

110 231,67

1 194,02

-83 263,62Rahat ja pankkisaamiset
-83 263,62
Rahat ja pankkisaamiset

lut yhteensä

3 251,30

7 763,00

-119 543,19

tus- ja rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminta

3 251,30

3 251,30

1 194,02

-119 543,19

Tuotot yhteensä

3 251,30

8 351,30

200,00

0,00 Muut siirtosaamiset
0,00 Muut siirtosaamiset
-56 350,94Siirtosaamiset
-56 350,94
yhteensä
Siirtosaamiset yhteensä

otot yhteensä

8 351,30

8 351,30

2 504,18

-10,63

inhankinta

8 351,30

200,00

-84 886,47

Kulut yhteensä

31.12.2020
EUR

2 504,18

-10,63

lut yhteensä

31.12.2020
EUR

-2 304,92 Muut saamiset
-2 304,92 Muut saamiset

-2 003,47 Myyntisaamiset
-2 003,47 Myyntisaamiset

-84 886,47

Muut kulut yhteensä Muut kulut yhteensä

31.12.2021
EUR

Vastaavaa

Liittymät
-12 589,95

Henkilösivukulut

Muut liikekulut yhteensä
Muut liikekulut yhteensä

31.12.2021
EUR

Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueet

Palkat ja palkkiot yhteensä
Palkat ja palkkiot yhteensä

Markkinointikulut yhteensä
Markkinointikulut yhteensä

TASE

hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
101 094,31Aineelliset
101
094,31

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

TASE

PYSYVÄT VASTAAVAT
PYSYVÄT VASTAAVAT

inainen toimintaVarsinainen toiminta

Muut kulut

SF-Caravan Lohenpyrstö
SF-Caravan
ry Lohenpyrstö ry

5 402,41

5 402,41

0,00

12 162,74

12 162,74

0,00

Ostovelat

3 742,97

3 742,97

4 106,16

4 106,

Muut velat

Muut velat

1 394,50

1 394,50

1 379,26

1 379,

Siirtovelat

Siirtovelat

Menojäämät

Menojäämät

598,58

598,58

831,60

831,

Muut siirtovelat

Muut siirtovelat

3 401,51

3 401,51

0,00

Siirtovelat yhteensä

Siirtovelat yhteensä

4 000,09

4 000,09

831,60

831,

26 702,71

26 702,71

6 317,02

6 317,

83 953,87

83 953,87

6 317,02

6 317,

386 041,84

386 041,84

270 476,39

270 476,

Saadut ennakot

Saadut ennakot

Ostovelat

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

KEVÄTKOKOUS
SF-Caravan Lohenpyrstön sääntömääräinen kevätkokous pidetään
SUNNUNTAINA 15.5.2022 klo 13.00 alkaen (valtakirjojen tarkistus 12.30 alkaen)
Lohenpyrstöntie 53, 92140 Pattijoki.
Asiat: sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu.

SF-Caravan Lohenpyrstö ry:n hallitus

0,0

0,0
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TOIMINTAKERTOMUS AJALTA
1.1. - 31.12.2021
SF

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

Henkilökunta

YLEISTÄ

Tilintarkastaja ja toiminnantarkastajat

Tilikausi 1.1. – 31.12.2021

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 2021 kuulunut
puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.
Malkamäki Kari
puheenjohtaja		
Meriläinen Kauko varapuheenjohtaja		
Ainasoja Pekka
jäsen
Lepistö Heini
jäsen (yhdistyksen kevätkokoukseen saakka)
Luukinen Kimmo jäsen		
Mattila Pirjo
jäsen
Pekkarinen Matti
jäsen
Rytilä Merja
jäsen (yhdistyksen kevätkokouksesta lähtien)
Salin Hanna
jäsen
Simunaniemi Marko jäsen
Tilikauden aikana yhdistyksen hallitus on pitänyt kahdeksan
kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 14.5.2021 ja syyskokous 20.11.2021. Kokouksissa käsiteltiin yhdistyksen säännöissä
määrätyt asiat.

Toimikunnat

Yhdistyksen varsinaista toimintaa pyörittivät erilaiset toimikunnat. Toimikunnissa toimi aktiivisesti lähes 20 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 2021 toiminnasta Lohenpyrstössä.
Ohjelmatoimikunta
Pekkarinen Matti,
Kiinteistötoimikunta
Ainasoja Pekka (vetäjä)
Keittiötoimikunta
Mankinen Hanna (vetäjä)
Markkinointi- ja tiedotustoimikunta Malkamäki Kari (vetäjä)
Palvelutoimikunta
Malkamäki Kari (vetäjä)

Yhdistys palkkasi kesäkaudelle 2 kesätyöntekijää sekä yhteensä 7
kesänuorta. Osuuspankin kesätyösetelillä palkattiin kaksi ja kaupungin kesäsetelillä viisi nuorta.
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

Kertomusvuoden aikana Lohenpyrstössä järjestettiin Koronarajoitteiden vuoksi vähemmän tapahtumia jäsenille sekä tapahtuma vierailijoille. Tammikuussa ei järjestetty Kaamoksen kaatajaisia Korona-pandemian vuoksi. Erilaisten tapahtumien osallistujamäärää on vaikea arvioida tarkasti. Korona-rajoitukset
siirsivät monia tapahtumia ja tapahtumia jouduttiin myös perumaan. Juhannuksen tapahtuma pystyttiin järjestämään ulkoilmatapahtumana, josta järjestäjät saivatkin kiitosta. Lastentapahtuma elokuussa voitiin järjestää mutta osallistujamäärä supistui
viime metreillä merkittävästi. Rosvopaistit jouduttiin perumaan
Korona-rajoitusten vuoksi.
Kevättalkoot järjestettiin Korona-rajoitteiden puitteissa samoin
Syystalkoot. HR3 rakennuksen talkoita vietiin läpi Korona-rajoituksin pienillä työporukoilla. Pikkujoulut järjestettiin marraskuun
lopussa siten, että ruokailu oli kahdessa kattauserässä ja erillinen
pikkujoulujuhla oli yhteisenä iltajuhlana.
Liiton puheenjohtaja Olli Rusi vieraili alueella ja osallistui alueella
haastattelu tapahtumaan sekä antoi haastattelut paikallisradioon
ja -lehteen.
Kesä oli kotimaan matkailun kannalta loistava, koska sydänkesäksi rajoitukset poistuivat lähes kokoaan. Kertomusvuonna alueemme keräsi huikeat 19.279 majoitusvuorokautta. Tässä on kasvua edellisestä vuodesta yli 30%.

Aluerakentaminen

Vuoden 2021 aikana HR3 rakennusta rakennettiin aktiivisesti ja
rakennus valmistuukin vuoden 2022 puolella. Kesän 2021 aikana
alueella kunnostettiin jonkin verran majoituspaikkoja. Huoltorakennuksia huollettiin niin sisältä kuin ulkoa. Salaojitettiin HR3
rakennuksen ympäristön paikkoja ja rakennettiin siihen asfaltoi-
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tuja paikkoja. HR3 ympäristön tiet ja piha-alueet päällystettiin
asfaltilla myös. Uuden alueen läpiajotien varrelle rakennettiin pitkiä kausipaikkoja ja valaistusta parannettiin. Esteetöntä rantapolkua jatkettiin lasten uimarantaan asti. Pientä parantelua sekä kunnostamista toteutettiin koko kertomusvuoden aikana.

alueinfra hyvässä kunnossa, kehittää sitä vastaamaan nykyajan
retkeilyn tarpeita huomioiden myös uusien kävijäryhmien vaatimukset.
Tuleva kesäkausi on edelleen kotimaan matkailun kulta-aikaa,
koska Korona-rajoitteet jarruttavat vielä ulkomaan matkailua.

Muistamiset

TALOUDELLINEN TULOS

Vuoden Pyrstöläiseksi valittiin Marjut ja Matti Pekkarinen. Liitto
antoi Kauko Meriläiselle hopeisen kunniamerkin pitkäaikaisesta
järjestötoiminnasta.

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

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Alueemme on saavuttanut maineen helposti lähestyttävänä leirintäalueena, jolla on vilkasta tapahtumatoimintaa sekä uusi ja
hyväkuntoinen infra. Tulevina vuosina yhdistyksen tulee pitää

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tuotot olivat 145.540,60 euroa.
Kulut varsinaisesta toiminnasta olivat 119.543,19 euroa. Varainhankinnan tuotot olivat 32.772,45 euroa ja varainhankinnan kulut
19.890,45 euroa. Rahoituskulujen jälkeen yhdistyksen tilikauden
2021 ylijäämä on 37.928,60 euroa.
Talousarviossa toimintavuodelle tilikauden ylijäämäksi oli arvioitu 23.141 euroa. Tilikauden tulos ylittyi arvioidusta tuloksesta
yli 60%.
Yhdistyksen taseen loppusumma on 386.041,84 euroa. Yhdistyksellä on ulkopuolista lainaa yhteensä 62.653,57 euroa.
Yhdistyksen hallitus esittää, että tilikauden tulos 37.928,60 euroa
vahvistetaan ja kirjataan tilille edellisten tilikausien yli-/alijäämä.
Raahessa 25.2.2022
SF Caravan Lohenpyrstö ry:n hallitus

KEHITTYVÄ JA KEHITTÄVÄ LOHENPYRSTÖ

K

evättalven 2022 aikana viimein on
päästy pitämään tapahtumia kasvokkain koronan vähän hellitettyä.
Halukkaat ovat saaneet mahdollisuuden
kehittää omaa osaamistaan osallistumalla
erilaisiin toimikuntiin ja koulutuksiin.
19.2. Lohenpirttiin kokoontui toimikunnat järjestäytymään ja suunnittelemaan tulevaa leirintämatkailukautta.
Toimikunnissa jatkaa kokeneempia konkareita mutta jokainen toimikunta sai
mukaan myös uusia innokkaita vapaaehtoisia pyörittämään Lohenpyrstön toimintaan.
5.-6.3. puheenjohtaja Kari vietti Nastolassa Leirintämatkailun kehittämispäivässä kuulemassa valtakunnan tasolta

uusia tuulia ja verkostoitumassa muiden yhdistysten sekä liiton väen kanssa.
Näistä opeista ja uudistuksista tulemme
kuulemaan kesän mittaan lisää.
Samaan aikaan kun puheenjohtaja oli
Nastolassa, Lohenpirtillä kouluttautui
iloinen joukko keittiötoimikuntalaisia
suorittamaan hygieniapasseja. Yhdessä
opiskelu oli innostavaa ja hauskaa.
12.3. olikin sitten vuorossa liiton tarjoama koulutus, Yhdistystoiminnan kevätkiertue jossa opittiin yhdistystoiminnasta
ja päästiin verkostoitumaan kun oltiin
saatu vieraita SF-Caravan ry.stä, SF-Caravan Sautinkari ry.stä, SF- Cravan Oulunseutu ry:stä ja SF-caravan Kainuusta.
Vielä maaliskuun viimeisenä viikon-

loppuna ehdittiin kouluttautua, kun iso
joukko innokkaita talkoolaisia suoritti
anniskelupassin Lohenpirtillä. Sekä osa
kausipaikkalaisista harjoitteli karaokelaitteiden käyttöä.
Kaikella tällä järjestäytymisellä ja kouluttautumisella on pyritty yhä parempaan palveluun ja monipuolisempiin
tapahtumiin Lohenpyrstön karavaanialueella. Pitkin kesäkautta saatte kuulla
lisää mitä näiden koulutusten avulla
on saatu järjestettyä. Kannattaa seurata
niin Lohenpyrstön nettisivuja kuin Facebookia ja Instagramia.
Titta Ylimäki
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SÄHKÖ VAI EI?
V

oiko sähköautolla vetää peräkärryä?
Miksi kaikilla sähköautoilla ei voi
vetää peräkärryä?
Näitä kysymyksiä minulta kysytään
aika usein. Vielä useammin vain todetaan,
että “eihän sähköautolla voi vetää”. No,
joillakin voi, mutta monelle se on siis edelleen kysymysmerkki,
Miksi kaikilla sähköautoilla ei voi vetää
peräkärryä?
Syy olettamukseen saattaa olla se, että
ensimmäisissä markkinoille tulleissa sähköautoissa ei ollut vetokoukkua lainkaan,
koska valmistajat pelkäsivät sähköisen voimalinjan kestävyyden puolesta. Tilanne on
kuitenkin muuttumassa, sillä yhä useammassa sähköautossa on tarpeeksi potkua
peräkärryjen vetoon. Autovalmistajilla on
kuitenkin kaksi isoa ongelmaa peräkärryjen ja sähköautojen kanssa, sähkömoottorin voimansiirto ja akun kestävyys.
Lähes kaikki sähköautot ovat automaattivaihteisia, koska automaattinen
voimansiirto toimii paremmin sähköisen
voimalinjan kanssa. Sähköautoissa on tyypillisesti yksi tai kaksi moottoria, joista
jokainen pyörittää yhden akselin renkaita.
Sähköllä toimiva auto toimii siis hieman
eri tavalla kuin esimerkiksi bensiinimoottorilla varustettu ajoneuvo. Tavallisissa
polttomoottoriautoissa on vaihdelaatikko
moottorin ja renkaiden välissä, vaihteita
vaihdetaan kytkimen avulla, joka vapauttaa vedon moottorin ja vaihdelaatikon
välissä. Oikealla kytkimen käytöllä voi
suorittaa hitaan liikkeellelähdön esimerkiksi ylämäessä. Sähköautoissa ei tarvita
samanlaista kytkintä kuin polttomoottoriautoissa. Kytkimen puuttuminen aiheuttaa
ongelmia testeissä, joissa sähköauton pitää
tehdä mäkilähtö täyteen lastatulla peräkärryllä 12 prosenttia jyrkkään rinteeseen.
Useimmat polttomoottorilla varustetut
autot suoriutuvat testistä ongelmitta, sillä
kytkimen tai momenttisäätimen avulla
auto lähtee liikkeelle sulavasti.
Sähköauton moottorit tuottavat tehon
renkaille salamannopeasti, jolloin vääntö
ei lisäänny hiljalleen, kuten kytkimellä
varustetuissa autoissa. Renkaat saavat voiman heti, mikä johtaa auton jumittumiseen
paikalleen. Tilanne on verrattavissa siihen,
että yrität suorittaa mäkilähdön tavallisella autolla siten, että nostat kytkimen
ylös liian nopeasti. Liian nopea voimansiirto on siis sähköautojen ongelma peräkärryä vetäessä. Kytkimen puuttuminen

vaikeuttaa liikkeellelähtöä ison kuorman
kanssa, ja tämä saattaa olla yksi syy sille,
miksi sähköisiä traktoreita ei juurikaan ole
markkinoilla. ”Työhommiin” ei siis kovin
monesta sähköautosta ole. Autovalmistajat
ovat kuitenkin työskennelleet ongelman
kanssa ja muutamat automallit pystyvät
suorittamaan mäkilähtöhaasteen kunnialla.

SÄHKÖAUTON AKUN KESTÄVYYS PERÄKÄRRYN KANSSA
Toinen ongelma, mikä sähköautoilla on
peräkärryn vetämisen kanssa, on akun
kuumentuminen ja kesto. Sähköauton
moottorit kuluttavat enemmän virtaa, kun
auto vetää peräkärryä. Sähkömoottorit tarvitsevat enemmän vääntöä, joten akku joutuu vapauttamaan energiaa nopeammin.
Tämä voi johtaa sähköauton akun ylikuumenemiseen ja käyttöiän lyhentymiseen.
Sähköauton akku on ajoneuvon herkin
komponentti, joten sen kuumeneminen
vaikuttaa negatiivisesti moneen asiaan,
esimerkiksi muiden sähköosien kestävyyteen ja suorituskykyyn. Siispä auton akkua
täytyy jäähdyttää tehokkaammin, kun
sähköautolla vedetään peräkärryä. Autovalmistajat parantelevat autojensa akkuteknologiaa koko ajan, ja tehokkaampia
jäähdytystapoja keksitään myös. Joissakin
sähköautoissa ongelma onkin jo ratkaistu.
Suomen oloissa sähköautojen akut pääsevät ylikuumentumaan varsin harvoin, sillä
meillä ei ole kovia helteitä koko ajan. Koleassa ilmastossa akku joutuu pienemmälle
kuormitukselle, joten Suomessa sähköautojen akut eivät ylikuumene niin usein.
Pakkanen tosin aiheuttaa omat haasteensa
akuille. Kuumenemisen lisäksi täytyy ottaa
huomioon, että sähköauton toimintamatka
pienenee sitä mukaa kun autolla vedetään
kuormaa. Suurempi paino tarkoittaa suurempaa sähkönkulutusta, joten peräkärryä
vetäessä autolla pääsee lyhyemmän matkan yhdellä latauksella.
Riski on myös akun mahdollinen kuluminen. Voit vetää sähköautolla peräkärryä, mutta samalla otat riskin akun kulumisesta. Auton akun vaihtaminen ei ole
halpa operaatio, ja se voi maksaa
2 000 eurosta aina 10 000 euroon asti.
Akkutekniikka kehittyy myös koko ajan
eteenpäin, joten on vain ajankysymys,
koska markkinoille tulee sähköautoja
entistä kestävämmillä akuilla. Teslojen

akut ovatkin todella kestäviä, sillä niillä
voi ajaa jopa 500 000 kilometriä ennen kuin
akun vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi.
Kannattaa myös muistaa, että sähköauton käytetyn akun voi aina myydä eteenpäin niitä ostavalle taholle. Käytetystäkin
akusta saa siis rahaa takaisin.

KANNATTAAKO SÄHKÖAUTOLLA VETÄÄ PERÄKÄRRYÄ?
Sähkötoimisuus ei siis ole kuitenkaan este
peräkärryn vetämiselle, ja peräkärryn
vetämiseen onkin olemassa muutamia tarpeeksi tehokkaita sähköautoja. Esimerkiksi
Tesla Model X pystyy vetämään 2250kg
jarrullista peräkärryä. Audi E-tron 50 ja
Mercedes-Benz EQC pystyvät vetämään
1800kg kärryä. Joissakin sähköautoissa on
vetokoukku, mutta niillä pystyy vetämään
ainoastaan pientä kuormaa. Esimerkiksi
vuoden 2021 Hyundai Kona Electriciin
saa asennettua vetokoukun, mutta suurin mahdollinen vetomassa on ainoastaan
noin 300 kiloa. Kona Electricin vetokoukkuun saakin siis mainiosti vaikkapa polkupyörätelineen kiinni, mutta peräkärryn vetämiseen autosta ei ole. Jos haluat
vetää sähköautolla peräkärryä ja valmistaja antaa siihen luvan, niin mikään ei estä
sinua tekemästä tätä. Kannattaa kuitenkin
varmistaa, että voit vetää haluamallasi
sähköautolla suunnittelemaasi kuormaa.
Kuten listasta voi huomata, sähköautojen
vetokyky voi vaihdella paljonkin mallista
riippuen. Tarkkana kannattaa silti olla,
jotta löydät itsellesi parhaan vaihtoehdon.
Jiri Kattelus
Toimitusjohtaja
Liikenneasiantuntija
Suomen Tieturva Oy
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LOHENPYRSTÖN SILJA JA EERO

J

okaisella yhdistyksellä, jonka toiminta
perustuu vapaaehtoisuuteen, tarvitaan
monenlaisia tekijöitä. Ehdoton voimavara
yhdistykselle on, jos jäsenistöstä löytyy
rakennus-, kiinteistö-, atk-, elintarvike-,
myyntialan ym. ym. asiantuntijoita.
Varmaan yksi tärkeimmistä yhdistystoiminnan kulmakivistä on ammattimainen rahastonhoitaja. Itse olen seurannut
jo useamman vuoden ajan ilolla ja kunnioituksella yhdistyksemme pitkäaikaisen
rahastonhoitajamme, Lukkarilan Eeron
toimintaa. Kaikissa yhdistyksen kokouksissa on aina ollut tarkat summat laskuille
ja tiedot kirjanpitoon. Lisäksi Eero tarkan
markan miehenä suunnitteli aina myös
laskelmat eteenpäin, ettei yllätyksiä pääse
sattumaan ja riskit minimoiden.
Meistä useimmat tunnemme varmaan
myös Eeron Silja vaimon. Hän on myös
ollut yhdistyksen toiminnassa mukana.
Esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa mieleen ovat jääneet Siljan lausumat runot ja
suuren suosion saaneet lasten kasvomaalaustapahtumat.
Itselle on lisäksi jäänyt mieleen heidän

molempien lämminhenkinen asiakaspalvelutaito. Alueella vierailevat ensikertalaiset ja miksei myös tutummatkin karavaanarit saavat halutessaan todella kattavan
historiikin Lohenpyrstöstä ja alueen palveluista laajemminkin.
Kertokaapa Silja ja Eero meille teidän
karavaanari harrastuksesta, kuinka pitkä
kokemus teillä on ja kuinka kauan olette
olleet Lohenpyrstön jäseniä ja mitä mietteitä Lohenpyrstön tulevaisuuteen.
Ensimmäisen asuntovaunun lainasimme kummitädiltäni n. 1980 puolivälissä, ihastuimme sen helppouteen matkailla lasten kanssa. Pian hankimmekin
vanhempieni kanssa yhteisen vaunun.
Cabby siirtyi omistukseemme kokonaan
jonkin ajan kuluttua. Liityimme SFC-Raahentienoon jäseneksi v 1987 lopulla. Matkailukalustoa on vaihdettu välillä vaunuun ja asuntoautoon, sen mukaan kuin
perhetilanne muuttui. Kiersimme Suomea,
huvipuistoja, sukulaisia, leirintäalueita.
1990 alkupuolella kävimme koko perheellä Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Oli
sateinen kesä; ” suurkaupungeissa vesipi-

saratkin ovat isompia” totesimme Kööpenhaminassa. Muutamana talvena olimme
talvipaikalla Isosyötteellä.
Kun lapset sitten lensivät pesästä, tuli
ajatus, että voitaisi hankkia pieni vaunu
meille kahdelle. Sopiva Pikku-Solikka löytyikin Pattijoelta ja jälleen tämä harrastus
virisi. Eero oli kuullut, että Lohenpyrstöön
on suunnitteilla uusi SFC-alue ja kävimmekin tutustumassa siihen heti tuoreeltaan. Alue oli jo silloin kiva, ja liityimme
Lohenpyrstön jäseniksi keväällä 2011.
Otimme kausipaikan kesäksi 2012 ja seuraelämämme vilkastui kovasti.
Eeron kutsu hallitukseen kävi v 2013
keväällä ja syksystä alkaen toimin rahastonhoitojana 9 v. vuoden 2021 loppuun.
Kesätyöntekijöitä ja setelinuoria otimme
ensimmäisen kerran kesäksi 2014, joka on
toiminut hyvin ja keventänyt isäntävelvollisuus taakkaa. Vuonna 2015 olimme hallituksen ja SKJ:n kanssa yhteisvoimin kehittämässä pilottina kassajärjestelmää, joka
otettiin käyttöön keväällä 2016. Nyt järjestelmiä on käytössä Suomessa n 30 SFC
alueella.
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Alueellamme kävi paljon musiikkiosaajia ja muita taiteen talentteja. Kun Lohenpirtti valmistui v 2014 oli meillä hieno
mahdollisuus saada talentit esiintymään
vierailijoillemme. Vuosien varrella treffien
yhteydessä Eero kokosi kulloinkin paikalle
saapuneet musikantit, laulajat, runon-,
saha- ja huuliharpputaitajat … yhteisiin
päiväkahvikonsertteihin ja kotalauluhetkiin. Kaikille Teille suuri kiitos
V. 2014 kävelimme Ylitalon Paulin
kanssa Caravan-alueemme läpi ja juttelimme n 2,5 tuntia. Tuolta pohjalta Poksi
teki usein laulamamme Lohenpyrstön
laulun. Kesäiltana saatat kuulla harmonikan soittoa ja yhteislaulua jonkun vaunun
pihalla, eikä kukaan sinua estä liittymästä
lauluun mukaan.
Karaokelauluillat ovat olleet ohjelmassa
yhdistyksen toiminnan alusta alkaen ja tietysti jäsentemme vetäminä.
Silja on saanut palvella runoja lausumalla eri tilaisuuksissa, ja tekemällä
lapsille kasvomaalauksia alueen tapahtumissa ja muita pieniä askareita. Naisporukalla maalasimme talokiviä ”kivikylään” ja auttoipa siinä moni lapsenlapsikin

luomalla kivikylään persoonallisia taloja.
Mari Sormusen aloitteesta vuonna
2015 olivat Lohenpyrstössä ensimmäiset Kristillisten karavaanareiden kanssa
yhteistyössä järjestetyt Hengelliset Treffit.
Olimme Eeron kanssa yhdessä organisoimassa ja toteuttamassa tapahtumaa. Näiden jo perinteeksi muodostuneiden treffien yhteistyökumppanina on ollut Raahen
seurakunta. Tämä onkin ollut osa monipuolista treffitarjontaa jäsentemme toiveiden toteuttamiseksi.
Lomalla Lohenpyrstössä ei ole mihinkään kiire, vessareissukin saattaa kestää
pari tuntia, jos porisutettavia sattuu kohdalle, tai käydään tarkistamassa joku asia,
tai, kenties jäädäänkin kahvittelemaan
vaunun terassille tai istahdetaan kapteenin keinuun :) Olisipa kiva kun alueella
olisi vielä ulkokuntoiluvälineitä aikuisille
ja koripalloteline!? Kesät ja ihmiset ovat
ihania Lohenpyrstössä, kausipaikkalaiset
ja vierailijat ystävällisiä, saunassa on hyvät
jutut ja löylyt, eikä uimarantakaan ole
kaukana. Pyöräillen pääsen 5 km päähän
kotiin ja lähikauppaan on n 3 km. Merenrannassa ei ole hyttysiä, ja ne auringon-

laskut kesällä, niin ihania että sieluun sattuu… hyvällä tavalla!
Ikimuistoisimman reissumme teimme
kesän 2018 aikana Eurooppaan. Raahe
– Naantali – Kapellskär- Malmö-Travemunde- Osnabruk-Köln-Luxenburg-Moselin laakso – Kuxhagen-Wernigerode- Berlin-Puola-Liettua-Latvia-Viro. Reissu oli
varmasti yksi parhaita ja mieliinpainuvimpia yhteisiä kokemuksiamme 6000 km
matkalla Siljan toimiessa navigaattorina ja
Eeron kuskina.
Olemme saaneet olla mukana kaikkien
puheenjohtajiemme aikana toiminnassa ja
antaa oman panoksemme yhdessä muiden kädentaitajien kanssa eri tilaisuuksissa ja talkoissa ja nähdä alueen huima
kehitys taloudellisten resurssien sallimissa
rajoissa. Nyt saamme ehkä hieman höllätä iän karttuessa ja miettiä vielä kumpi
on parempi vaunu vai auto, jota emme ole
saaneet ratkaistua 6 vaunun ja 4 asuntoauton jälkeen vieläkään.

Eero ja Silja 041277-0

Verhoilupalvelu Schroderus
Kaikki verhoilut
-yrityksille
-kotiin
-matkailuajoneuvot ja vaunut
Info@verhoilupalvelu.fi www.verhoilupalvelu.fi

p.0400179715
Tuotekuja 1

90410 OULU
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ESITTELYSSÄ SFCLOHENPYRSTÖN OMA
KAUSIPAIKKALAISTEN
BÄNDI VAUNUJENGI

LUOTETTAVA JA NOPEA
TÄYDEN PALVELUN MAAJA KIVIAINESTOIMITTAJA

M

aaliskuun alussa Pekkarisen Matti alkoi kysellä onnistuisiko
perustaa bändi Lohenpyrstöön. No tuumasta toimeen kuten
kaikki muutkin jutut Pyrstössä. Mukaan löytyi Matille kaveriksi
kolme pitkän linjan muusikkoa, Seppo Moilanen, Jukka Mikkelä
ja Kari Ikonen. Bändi harjoitteli yhden kerran Lohenpirtillä akustisesti valiten biisit ja kaksi kertaa se ehti kokoontua Sepon tallissa. Muu harjoittelu hoitui jokaisella omatoimisesti, mutta niin
vain ensiesiintyminen onnistui pääsiäisenä. Onhan bändin jäsenillä melkoisesti kokemusta.
Seppo, laulava rumpali on soittanut erilaisissa bändeissä noin
50 vuotta sekä tehnyt soololevyn. Tällä hetkellä Seppo Moilanen
& Luksus kiertää Pohjois-Suomen alueella päivätansseissa. Seppo
on ollut aiemmin talvipaikkalainen, mutta nyt alkoi elinkautinen
eli paikka muuttui vuosipaikkaan.
Jukka lähti ensimmäiselle keikalleen vuonna 1969. Keikkailevan muusikon matkaan on mahtunut monia kokemuksia lastenlaulukilpailuista hurjiin kolareihin. Tämä laulava kitaristi keikkailee Oulun alueella edelleen päivätansseissa Kyläsoittajat yhtyeen
kanssa, he aloittivat 1980. Kausipaikkalaisena Jukka on viihtynyt
kolme vuotta.
Kari aloitti rockbändissä 1970-luvun puolivälissä. 80- ja 90-luvut
menivät eri tanssibändeissä ja 90-luvun alussa Kari aloitti Noppasoppa pop-bändissä. Instrumenttina Karilla on koskettimet. Kari
on tuttu myös tv.stä, Noppasoppa esiintyi Yle TV 1:n Huomenta
Suomi -ohjelmassa sekä MTV:n Jyrkissä. Kausipaikkalaisena hän
on viihtynyt vuodesta 2014.
Matti on tuorein bändihommissa. Hän aloitti noin viisi vuotta
sitten OSAOn Mustat Pipot bändissä laulavana kitaristina. Kausipaikalla kokemusta on puolet enemmän, eli 10 vuotta. Matti myös
on tunnettu Lohenpyrstön karaokejuontajana.
Pääsiäisen keikka oli menestys ja yleisö jäi odottamaan uutta
keikkaa. Vaunu Jengiä tullaan toivottavasti kuulemaan useammissa Lohenpyrstön tapahtumissa, ovathan bändiläiset kausipaikan vankeina.

Louhinta, Murskauspalvelut
Maa- ja kiviainestoimitukset
UUS
LAATU – TOIMINTAVARMUUS – TEHOKK

www.rannikonmaaaines.fi

ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001

Certified by Finlog Audit Oy

Sopivasti
painava
puh. (08) 2804 400 • www.laatupaino.fi
Rannikon Laatupaino Oy
Pajatie 1, 86400 Vihanti (Raahe)
puh. 0440 687 915
laatupaino@laatupaino.fi
www.laatupaino.fi
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• MYYNTI • HUOLTO • VARAOSAT • TARVIKKEET

- Teollisuuden asennus ja
korjauspalvelut

Täyden palvelun
Caravan talo

- Traktoriurakointi
Palonkyläntie 20
92160 Saloinen

Savarinkatu 3 Ylivieska 08 423 327
www.viitamaacaravan.fi
MA-PE 9-17, LA 10-14, Huolto MA-PE 8-16
TERVETULOA!

p. 044 521 3787

www.eka-asennus.fi

PUUNKORJUUN JA MAANRAKENNUSPALVELUIDEN AMMATTILAINEN
Olemme täyden palvelun puunkorjuuyritys, jonka laadukas työnjälki tuottaa huomattavaa lisäarvoa metsäyhtiöille sekä metsänomistajille. Koneellisen hakkuun ja puunkorjuun lisäksi voimme
tarjota myös leimikon suunnittelun ja tarvittaessa toteuttaa
leimikon kokonaisuutena puukaupasta jälkitöihin. Meiltä saa myös
tienkunnostus-, maanmuokkaus- ja tuhkalannoituspalvelut.
045 807 9798
Puunkorjuun lisäksi tarjoamme maanrakennuspalveluita vaativiinkin kohteisiin. Olemme erikoistuneet esimerkiksi massojen siirtoon,
erilaisten työmaiden infrastruktuurin rakentamiseen, teiden
parannus- ja rakennetöihin sekä erilaisten altaiden rakentamiseen.
040 180 7046

www.veljeksetkellola.fi
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Raahen merellisessä m
aluetta vastapäätä) on
Raahen
merellisessä
CakePop
Oy. Valikoima
maisemassa
lisäksi grilliherkut sekä
(SF-caravan Lohenpyrstö
vuokrata saunan tai ma

CARAVANPALVELU
CARAVEN OY

aluetta vastapäätä) on
perheystävällinen
kahvila- 52, 921
Lohenpystöntie
konditoria CakePop Oy.

puh: 050-5433544

KONETIE 19 C D1, 90620 OULU
Puh. 045 – 107 0500

Valikoimasta löydät leivosten ja kakkujen lisäksi
grilliherkut sekä anniskeluravintolan tarjoilut.
Voit vuokrata saunan tai majoittua yöksi.

www.caraven.fi

Lohenpystöntie 52, 92140 Raahe | p. 050-5433544

Huolto – Varaosat - Tarvikkeet
Kabe, Adria,
Sunliving ja Bürstner
merkkihuolto/-varaosat
Solifer ja Polar varaosat
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Nyt myös
myynti, vaihto ja vuokraus.
Avajaispäivänä
HA Juhta peräkärryjen
mehua ja pullaa
mehua ja pullaa
Viime Kaikki Juhta Plus-peräkärryt ovat lujarakenteisia,
Tuotetarjouksia
mm.
WC-aine, retkikalusteita
Avajaistarjouksena
loppui kesken
Avajaispäivänä
- Arvontaa
Tuotetarjouksia
mm.
WC-aine,
retkikalusteita
ns. täysrunkoisia
peräkärryjä.
Tämä
tarkoittaa
sitä,
Avajaistarjouksena
Avajaispäivänä
ja karkkia
(voimassa 29.2-7.3.2020)
-Avajaispäivänä
Tarjoamme kahvia,-- mehua
ja
pullaa
kotimaiset
Arvontaa
Palveleva
autonpesupaikka
-- Tarjoamme
kahvia, mehua
ja pullaaja karkkia
(voimassa 29.2-7.3.2020)
että
perävaunujen
rungot
- Makkaraa
Tarjoamme400kpl
kahvia, mehua
ja pullaaovat hitsattuja, eivät pulttiMakkaraa
400kpl
Ilmastointilaite
JUHTA perä--- Tuotetarjouksia
- PRO-TEC
lisäaine edustaja Jyrki Impiö paikalla.
mm.
WC-aine, retkikalusteita
Avajaistarjouksena
Makkaraa 400kpl
Ilmastointilaite
-- Tuotetarjouksia
mm.
WC-aine,
retkikalusteita
PRO-TEC
lisäaine
edustaja
Jyrki
Impiö
paikalla.
Avajaistarjouksena
ja karkkia
TELAIR
SILENT
7400H
(voimassa
29.2-7.3.2020)
Tuotetarjouksia
mm.
WC-aine, fritid
retkikalusteita
Avajaistarjouksena
kiinniteisiä.
jälkeen
peräkärryn
runko
sinki- ja isoille autoille
- KAMA
edustaja
Jari Koskinen
paikalla.
kärryt.
Nyt --- Arvontaa
Arvontaa
ja Hitsauksen
karkkia
pienille
(voimassa
29.2-7.3.2020)
TELAIR
SILENT
7400H
-edustaja
KAMA
edustaja Jari Koskinen
paikalla.
Arvontaa jalisäaine
karkkia
Ilmastointilaite
(voimassa
29.2-7.3.2020)
- PRO-TEC
Jyrkifritid
Impiö paikalla.
asennettuna
1850€
Ilmastointilaite
niitä
on
taas
PRO-TEC
lisäaine
edustaja
Jyrki
Impiö
paikalla.
TELAIR
SILENT
7400H
tään
uppokastamalla.
Otamme
vanhan
peräkärrysi
vaihIlmastointilaite
KAMA
fritid
edustaja
Jari
Koskinen
paikalla.
asennettuna
1850€ -- KAMA
29.2-7.3.2020
PRO-TEC
lisäaine
edustaja
Jyrki Impiö
paikalla.
TELAIR
SILENT
7400H
fritid
edustaja
Jari Koskinen
paikalla.
(ovh
2200€)
asennettuna
1850€
29.2-7.3.2020
saatavilla! 29.2-7.3.2020
TELAIR
SILENT
7400H
- KAMA fritid edustaja
Jari Koskinen paikalla.
asennettuna
1850€
(ovh 2200€)
dossa.
Jokaisen vaihtotuotteen arvioimmeHenkilöautot,
yksilöllisesti.
asennettuna
1850€
29.2-7.3.2020
pakettiautot sekä asuntoautot ja asuntovaunut
(ovh 2200€)
29.2-7.3.2020
Nosta
vanha
kärry
koukkuusi
ja
aja
se
Jokiniittytielle
Isabella,
Ventura,
Kampa
TELTAT
-15%
• käsinpesut, konepesut
Isabella,
Ventura,
Kampa
TELTAT
-15%
(ovh
2200€)
(ovh
2200€)
Kasvava
tarvikeja varaosaIsabella,
Ventura,
Kampa
TELTAT -15%
Isabella,
Ventura,
Kampa
TELTAT -15% -15%
(ovh 2200€)
Thule
MARKIISIT
ja PYÖRÄTELINEET
Thule
MARKIISIT
ja PYÖRÄTELINEET
Isabella,
Ventura, Kampa
TELTAT
-15% -15%
Thule
MARKIISIT
ja PYÖRÄTELINEET
-15%
arvioitavaksi.
• sisäfixit: mm. penkkien vesipesut
valikoima
teltat,
tuuliaidat
ym...
Thule
MARKIISIT
ja
PYÖRÄTELINEET
-15%
Thule MARKIISIT ja PYÖRÄTELINEET -15%

rahoitus ja
SVEA auto

SVE

• myllytykset, pinnoitteet

Vieskan
Caravanhuolto
Oy
Vieskan
Caravanhuolto
Oy
Jokiniittytie
35
Jokiniittytie
35
84540
YLIVIESKA
Vieskan
Caravanhuolto
84540 YLIVIESKA
Vieskan Caravanhuolto Oy

Vieskan
Oy
Oy
Vieskan Caravanhuolto
Caravanhuolto
Oy

Vieskan
Caravanhuolto Oy
MA-PE
9-17
AVOINNA

Vieskan
Caravanhuolto
Oy
Jokiniittytie
35 84540
Jokiniittytie
35
Jokiniittytie
35,
Jokiniittytie
35 84540 YLIVIESKA
84540
YLIVIESKA
Jokiniittytie
35,
YLIVIESKA
AVOINNA
84540
YLIVIESKA
84540
YLIVIESKA
AVOINNA

MA-PE
9-17
AVOINNA
AVOINNA
Jokiniittytie
35 84540 YLIVIESKA
huolto@vieskancaravanhuolto.fi
MA-PE
9-17
Jokiniittytie
35,
huolto@vieskancaravanhuolto.fi
MA-PE
9-17YLIVIESKA
84540
MA-PE
9-17
050-3834455/Pasi
Isokoski
AVOINNA
MA-PE
9-17
050-3834455/Pasi
Isokoski
050-3834455/Pasi Isokoski
050-3834455/Pasi Isokoski
MA-PE
9-17
AVOINNA
AVOINNA
Vieskan Caravanhuolto Oy
AVOINNA
050-3834455/Pasi Isokoski
050-3834455/Pasi Isokoski

MA-PE 9-17

MA-PE 9-17

050-3834455/Pasi Isokoski

Raskas kalusto
• ulkopesut
• sisäfixit

Kaskihalmeentie 13, Kempele
p. 044 2420 200

autopesumaxi.fi

huolto@vieskancaravanhuolto.fi
050-3834455/Pasi Isokoski

#autopesumaxi

Pyrstötähti
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Nopeutta ja helppoutta
leirintäalueen asiakaspalveluun

Jeemly on täydennetty
Caravan -leirintäalueiden erityisvaatimusten
mukaisilla toiminnoilla, yhdessä Caravan -toimintaa harjoittavien yhdistysten kanssa.
Leirintäalueen vastaanotossa, ravintolassa ja kahvilassa Jeemly palvelee nopeasti ja täsmällisesti.
Jeemly kassassa on SF-Caravan -jäsenkortin lukuominaisuus, jonka käyttö helpottaa ja nopeuttaa leiriytymistä.

SF-Caravan -jäsenkortilla
sisään- ja uloskirjautuminen
Asiakastietojen perustaminen järjestelmään kortin avulla
Matkustajailmoitukseen tarvittavat tiedot
Matkustajien määrätiedot (aikuiset, lapset, vaunu, auto)
Paikkanumerot tarvittaessa

Sähkön kirjaaminen ja myynti kulutuksen mukaan
Sähkömittarin alkulukeman tallentaminen
sisäänkirjautumisen yhteydessä
Sähkömittarin loppulukeman kautta kulutuksen
mukainen veloitus

Vastaanotto, palvelu- ja tarvikemyynti
Ravintolamyynti
Myymälä- ja kioskimyynti
Kausipaikkalaskutus ja saatavien seuranta

Viranomaisraportit
Alueen henkilömäärät raportointihetkellä
(vaunut, matkailuautot)
Matkailun vuosiraportit Maralle ja
majoitusvuorokaudet SF-Caravan Ry:lle kansalaisuuksittain
Valviran puolivuosi-ilmoitukset

Tilitoimistoraportit
Tilitysraportti
Laskupäiväkirja (laskutus)
Suorituspäiväkirja (laskutus)

Varaa ilmainen esittely - ota Jeemly kasvusi kumppaniksi!
010 504 5900 Myyntitiimi
010 323 5022 Jari Ylimäki
Toimiala-asiantuntija

jari.ylimaki@skj.fi
myynti@skj.fi | www.skj.fi

Päivitä järjestelmäsi
nykyaikaan!
MAKSUPÄÄTTEET
alk. 19,90 e/kk
KASSAJÄRJESTELMÄT
alk. 28,00 e/kk
TIETOKONEET
alk. 25,00 e/kk
Kauttamme yhden pysähdyksen
taktiikalla myös tietokoneet, puhelimet,
nettiliittymät ja tukipalvelut.

Valtuutettu
kumppani

YLI 400

Vuoden
matkailuajoneuvokauppias
2021*

MATKAILUAJONEUVON

VALIKOIMA

KESÄ MIELESSÄ?
HANKI MATKAILUAUTO AJOISSA!
Laaja valikoima uusia ja käytettyjä matkailu- ja retkeilyautoja
sekä matkailuvaunuja koko kansalle.
EDUSTAMAMME MERKIT

Katso lisätiedot osoitteesta RINTA-JOUPPI.COM

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

*Valinnan teki Matkailuajoneuvotuojat ry, joka palkitsee vuosittain merkittävimmät matkailuajoneuvotoimijat.

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä
020 777 2024

