Puheenjohtajan Palsta

Tervehdys kaikki yhdistyksemme jäsenet!
Ajattelin ensin kirjoittaa tämän tällä erää viimeiseksi jäävän pj:n
palstan NCT-päivien aikana, mutta tekemättä jäi. Oli vaan niin
kiirusta koko viikon ajan, ettei ehtinyt paljoa runoilemaan.
Kaikki NCT 2017 osallistuneet talkoolaiset olivat tehneet erinomaista
työtä tapahtuman eteen ja tulos oli näin jälkikäteen katsottuna
ERINOMAISTA. Laitettiin porukalla paineita tulevaisuuden tekijöille
siitä, miten tapahtuma kuuluisi järjestää, jotta siellä viihtyy
maksavat asiakkaat. Heille nimenomaan tapahtuma tehtiin ja siinä
me onnistuimme 110%:sti. Palaute oli positiivista; jos Ficc 2014 oli
Best Ever, niin kyllä NCT 2017 oli samaa luokka. Jollei ohjelmaltaan
jopa parempi ja tiiviimpi. Tapahtuma tulee varmasti jäämään
historiaan. Ja päälle voidaan vielä lisätä mainosarvo, jonka koko
yhdistyksemme siitä sai. Tulee varmasti vaikuttamaan kävijämääriin
alueellamme ja sitä kautta myös jäsenmäärämme, joka muuten on
tällä hetkellä n. 560.
Kaikki loppuu aikanaan, niin myös minun aikani niin hallituksessa
kuin pj:nä. Olen saanut kunnian toimia yhdistyksemme hallinnossa
pitkän aikaa, mutta nyt on aika antaa tilaa uusille ajatuksille.
Toivotan tässä vaiheessa kaikille yhdistyksemme jäsenille hyviä ja
mieleenpainuvia vaunureissuja. Tapahtuvat ne sitten kausipaikalla
taikka koti- tai ulkomaan matkoilla. Nähdään ja morjestellaan.
KIITOS ja kumarrus. Lasse Vähä-Vahe

SF-Caravan Kokemäen Seutu ry
Jäsentiedote 2/2017
21.7.2017

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kokemäen Seutu ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään
lauantaina 25. marraskuuta 2017 klo 12:00 alkaen
Pitkäjärven Vapaa-ajankeskuksen kokoustiloissa,
osoitteessa Urheilutie 15, 32810 PEIPOHJA
Käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu klo 11:45 alkaen.
Hallitus

Isäntävuorolistat ajalle 05/2018 – 04/2019
Vuorot varattavissa Pitkäjärven SFC-alueen takkatuvan ilmoitustaululla

lauantaina 24.03.2018 klo 12 alkaen.
Isäntävuoron voi varata oman isäntävuoronsa osalta siten, että varauksen
tekee yksi isäntävuoron tekijäkunnista henkilökohtaisesti.
HUOM! Vain 2 vuoroa/vaunukunta.
Varaus on varsin sitova. Muutokset oman isännyyden tekoon vaikuttavat
moniin ja muutoksista tulee sopia ensisijaisesti oman isäntävuoron
kanssatekijöiden kanssa.

Hallitus 2017
Lasse Vähä-Vahe, pj
Saija Laine, vpj, tiedotus
Mari Lindholm, sihteeri
Tapio Palonen, jäsenkirjuri, Pitkäjärvitoimikunta
Esko Haapatie, Pitkäjärvitoimikunta
Jani Suoja, Turvatoimikunta
Riku Halme, Ohjelmatoimikunta
Esa Suojanen, Ideariihi-projekti
Pentti Virta, Pitkäjärvitoimikunta

0400 881 407
050 556 3287
050 529 3000
040 500 3885
050 521 1900
050 557 6672
0400 850 620
044-5482120
0400-470111

Hallituksen ulkopuolinen tuki
Sirjo Pohjonen, rahastonhoitaja
Marjo Pinomäki, Tilitoimisto Lailes, kirjanpito
Ulla Koivumäki, toimisto ja kausipaikat

0500 590 066
040 5012090
040 768 0505

Pitkäjärven leirintäalueella on aloitelaatikko, jonka aloitteet ja palautteet
käsitellään säännöllisesti ja luottamuksellisesti seuraavassa hallituksen
kokouksessa. Kirjoittamalla nimelläsi ja yhteystiedoillasi saat tiedon asian
käsittelystä ja päätöksen asiasta pöytäkirjanotteena.

TAPAHTUMAKALENTERI 2017
Pitkäjärvellä ja vähän muuallakin
28-30.7.
25-27.8.
15-17.9
29.9.-1.10.

6-8.10
25.11.
29.12.-1.1.

Pitkäjärvitikka 2017, ensimmäinen osakilpailu
Lyhtyjen Yö, ajotaitomerkit ja Pitkäjärvitikka 2017, toinen
osakilpailu
Lahden Caravan-messut
Rosvopaistitreffit sekä ”alueen 20-vuotisjuhlallisuudet”
HUOM! Rosvopaisteille ilmoittautuminen 1.9. alkaen
Saija Laine p. 050- 5563287 tai saija.laine@live.com.
Ruokalippuja 200 kpl.
Siivoustalkoot
Syyskokous klo 11.45 alk. ja pikkujoulut klo 19
Uusi Vuosi Pitkäjärvellä

Tänä kesänä uutena treffinä Pitkäjärvitikka 2017. Ensimmäiset kisat käydään
heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Sarjoja on monia, aikuisille ja lapsille
omansa. Ilmoittautumiset osoitteeseen suojanenesa@gmail.com. Toinen
osakilpailu heitetään elokuussa, Lyhtyjen Yö –viikonloppuna. Kaikki mukaan
testaamaan oma heittotarkkuus ja kaverit mukaan kisaamaan! 
Tutuksi tulleet Rosvopaisti-treffit jälleen syys-lokakuun vaihteessa.
Ruokaliput menevät nopeasti, joten kannattaa olla liikkeellä heti
ilmoittautumisen alettua 1.9. Yhteystiedot löydät Tapahtumakalenterista.
Syyskokous ja pikkujoulut marraskuun 25. päivänä. Puheenjohtajamme Lasse
Vähä-Vahe on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä kyseiseen tehtävään enää
tämän kauden jälkeen. Kiitos Lasselle näistä puheenjohtajavuosista!
Syyskokouksessa tulee näin ollen valittavaksi uusi puheenjohtaja erovuorossa
olevien hallituksen jäsenten lisäksi. Jokainen ääni on tärkeä, jotta demokratia
toteutuu. Tule siis vaikuttamaan!
Kokemäen Seudun tarroja, vaunu- ja treffilippuja sekä SF-Caravan tarvikkeita
on myynnissä Pitkäjärven toimistolla. Toimistolta voi pyytää matkaan mukaan
myös Pitkäjärven leirintäalueen mainoskortteja, jos pieni-muotoista
markkinointia haluatte tehdä lomareissunne lomassa.
www.sfckokemaki.fi
Seuraa sivujamme. Uusimman infon löydät kohdasta hallitus tiedottaa.

