PUHEENJOHTAJAN NÄPPÄIMILTÄ
Tervehdys ja hyvää alkanutta matkailuvuotta 2016 koko
jäsenkunnallemme!
Syyskokous tuli pidettyä marraskuun lopulla ja minun pestini
yhdistyksen puheenjohtajana sai parin vuoden jatkon. Kiitos
luottamuksesta!
Kokous kaikkineen taisi olla minun aikanani käydyistä kokouksista
pisin, vaikka ei mitään uutta ja ihmeellistä ollutkaan esillä ja kokous
eteni ihan hyvässä järjestyksessä.
Talvi on pikkuhiljaa pakkasineen saapumassa näille leveysasteille. Se
on ihan hyvä juttu, koska selkeästi huomaa syksyn pimeyden ja
sateiden vaikuttaneen myös Pitkäjärvellä käyneiden määrään. Heti,
kun tuli hieman pakkasia, löytyi vierailijoitakin alueelle.
Uusi laajennusalue on jo sähköistetty ja odottaa enää viimeistä
pintasilaustaan. Niin, ja tietenkin kevään siivousviikonloppuna
vietettäviä alueen ”hurjia” avajaisjuhlallisuuksia.
Tuleehan sinne kuitenkin 23 uutta, hyvää sähköistettyä paikkaa lisää.
Eli jos et ole vielä käynyt Pitkäjärvellä niin teepä se kyseisenä
viikonloppuna.
Rekrytointi NCT 2017 tapahtumaan on alkanut. Joten, jos
haluat viettää viikon kansainvälisessä seurassa, täydellä ylläpidolla,
talkootöitä tehden, olepa yhteydessä vaikkapa allekirjoittaneeseen
tai ilmoita itsesi osoitteeseen sfckokemaki@gmail.com.
Muuten toiminta jatkunee suurin piirtein ennallaan.
Nähdään kevätkokouksessa, johon on tässä tiedotteessa kutsu.
puheenjohtaja Lasse Vähä-Vahe

SF-Caravan Kokemäen Seutu ry
Jäsentiedote 1/2016
20.1.2016

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kokemäen Seutu ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään
sunnuntaina 24. huhtikuuta 2016 klo 13:00 alkaen
Pitkäjärven Vapaa-ajankeskuksen kokoustiloissa,
osoitteessa Urheilutie 15, 32810 PEIPOHJA
Käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu klo 12:45 alkaen.
Hallitus

Hallitus 2016
Lasse Vähä-Vahe pj, taloushallinto
Saija Laine, vpj, tiedotus
Mari Lindholm, sihteeri
Tapio Palonen, jäsenkirjuri, Pitkäjärvitoimikunta
Esko Haapatie, Pitkäjärvitoimikunta
Martti Tolonen, Pitkäjärvitoimikunta
Jani Suoja, Turvatoimikunta
Mikko Santanen, Ohjelmatoimikunta
Riku Halme, Ohjelmatoimikunta

0400 881 407
050 556 3287
050 529 3000
040 500 3885
050 521 1900
050 307 9882
050 557 6672
045 111 5462
0400 850 620

Hallituksen ulkopuolinen tuki
Sari Heinonen, kirjanpitäjä
Ulla Koivumäki, toimisto ja kausipaikat

044 306 6577
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.
Kokemäen Seudun tarroja, vaunu- ja treffilippuja sekä SF-Caravan tarvikkeita on
myynnissä Pitkäjärven toimistolla. Toimistolta voi pyytää matkaan mukaan myös
Pitkäjärven leirintäalueen mainoskortteja, jos pienimuotoista markkinointia haluatte
tehdä lomareissunne lomassa.

Seuraa sivujamme. Uusimman infon löydät kohdasta hallitus
tiedottaa.
www.sfckokemaki.fi
Oletko ollut kansainvälisillä treffeillä? Haluatko kesääsi 2017 jotain
ainutlaatuista? Manaatko, että kaikki kivat tapahtumat ovat niin kaukana?
Puhutko suomee ja savvoo, hiljaa ja kovvoo? Jos vastasit yhteenkään
kysymykseen kyllä tai ei , niin ilmoittaudu mukaan talkoisiin meidän
omaan tapahtumaamme vuonna 2017:

NCT2017, Pohjoismaiset päivät!
Ilmoittautumiset: sfckokemaki@gmail.com. Kaikki apu otetaan vastaan!

Isäntävuorolistat ajalle 05/2016 – 04/2017
Vuorot varattavissa Pitkäjärven SFC-alueen

takkatuvalla lauantaina 27.2. klo 12 alkaen.
Isäntävuoron voi varata oman isäntävuoronsa osalta siten, että varauksen tekee yksi
isäntävuoron tekijäkunnista.
Varaus on varsin sitova. Muutokset oman isännyyden tekoon vaikuttavat moniin ja
muutoksista tulee sopia ensisijaisesti oman isäntävuoron kanssatekijöiden kanssa.

TAPAHTUMAKALENTERI 2016
Pitkäjärvellä ja muualla
26.-28.2.
24.-28.3.
22.-24.4
29.4.-1.5.
8.5.
13.-15.5.
21.5.

Perinteiset Rakovalkeat
Pääsiäinen, omin voimin ja toimin
Siivoustalkoot ja uuden alueen avajaiset, talkooruoka ja
kakkukahvit, kevätkokous
Vappu, ohjelma varmistuu myöhemmin
Äitienpäivä. Kakkukahvit takkatuvalla.
Turvallisuustreffit
Liittokokous, Oulu

Juhannuksena perinteisesti yksityistilaisuus yhdistyksen jäsenille ja tutuille.
11.-16.7.
26.-28.8.
16.-18.9
30.9.-2.10.

14.-16.10
26.11.
30.12.-1.1.

NCT2016, Seljord, Norja
Lyhtyjen Yö ja Ajotaitomerkit
Lahden Caravan-messut, mahd. yhteiskuljetus
Rosvopaistitreffit
Ilmoittautumiset 1.9. alkaen Saija Laine p. 050-5563287 tai
saija.laine@live.com. Paikkoja rajoitetusti.
Siivoustalkoot
Syyskokous ja pikkujoulut
Uusi Vuosi Pitkäjärvellä

Vierivä kivi ei sammaloidu – sanotaan. Jotta yhdistyksemme sekä alueemme eivät
myöskään sammaloituisi, nyt olisi aika ideoille. Jos sinulla on hyviä ajatuksia, mitä
esim. treffeillä voisi tehdä tai muuten vaan joku päivä, niin siitä vaan toteuttamaan.
Esim. järven ympäri lenkille, peli-ilta takkiksella, askartelua lasten kanssa tms. Mitä
nyt keksittekään. Ellet itse halua järjestää, mutta tiedät jotain todella kivaa, niin
kerrothan siitä vaikka jollekin hallituksen jäsenelle - yritetään porukassa toteuttaa se
jokin. Ja jos toiminta vaatii tarvikkeita tai palkintoja, hallituksen jäsenet auttavat
tässäkin. Hoidetaan hommat kuntoon. Nyt kaikki toteuttamaan niitä hienoja ideoita!

