Puheenjohtajan palsta

Heippa karavaanarit!
Uusi vuosi on alkanut ja minulla täysin uusi aika: en ennen ole ollut
yhdistystoiminnassa mukana muuten kuin jäsenenä. Onneksi Vähä-Vahen
Lasse lupasi täyden tuen ja avun alkutaipaleellani. Touhua on yllättävän
paljon, asioita, joista täytyy ottaa selvää.
Meillä on kevään ja alkukesän aikana ohjelmistossa pieniä korjauksia
alueellamme Kokemäen Pitkäjärvellä. Vankkurihymiön jatkoa varten tulee
tehdä katselmus ja vanhassa katselmuksessa oli jo jotain, mitä täytyy korjata
kevään aikana.
Uusi vaunusauna valmistuu myös kevään aikana ja on valmistuttuaan isompi
kuin vanha. Ja siitä tulee tietysti hieno! Esko tekee "poikien" kanssa hyvää
työtä.
Paljon on hyvää, mutta on myös huonojakin uutisia. Hyviin voidaan lukea
edelleen edullinen vuorokausihintamme sekä tietysti yhdistyksen todella
alhainen jäsenmaksu 5€. Mutta niihin huonoihin menee kaasun
hinnanmuutos. Siihen tulee mielestäni suuri korotus, 3€/pullo. Soitto
toimittajalle ei auttanut. On kuulemma verot ja kulut nousseet niin paljon,
että nostettava on. Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä ja siirtää se
myyntihintaan.
Tästä huolimatta, toivotan kaikille jäsenille hyvää kevättä 2018!

Tarmo Lahtinen

SF-Caravan Kokemäen Seutu ry
Jäsentiedote 1/2018
18.2.2018

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kokemäen Seutu ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään
sunnuntaina 22. huhtikuuta 2018 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 24.3.2018 klo 12 alkaen.
Isäntävuoron voi varata oman isäntävuoronsa osalta siten, että varauksen
tekee yksi isäntävuoron tekijäkunnista henkilökohtaisesti.
Varaus on varsin sitova. Muutokset oman isännyyden tekoon vaikuttavat
moniin ja muutoksista tulee sopia ensisijaisesti oman isäntävuoron
kanssatekijöiden kanssa.

Hallitus 2018
Tarmo Lahtinen, pj
Jari Heikkilä, vpj
Mari Lindholm, sihteeri
Esa Suojanen, jäsenkirjuri, Ideariihi-projekti
Noora Lähdeviita, Ohjelmatoimikunta
Riku Halme, Turvatoimikunta
Esko Haapatie, Pitkäjärvitoimikunta
Pentti Virta, Pitkäjärvitoimikunta
Simo Taipalus, Pitkäjärvitoimikunta
Hallituksen ulkopuolinen tuki
Saija Laine, tiedotus
Marjo Pinomäki, Tilitoimisto Lailes,
kirjanpito ja rahastonhoito
Ulla Koivumäki, toimisto ja kausipaikat

044 272 6459
040 593 5782
050 529 3000
044 548 2120
040 539 2835
0400 850 620
050 521 1900
0400 470 111
040 515 4858
050 556 3287
040 501 2090
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 2018
Pitkäjärvellä ja vähän muuallakin
23-25.2.
29.3.-2.4.
21-22.4.
27.4-1.5.
13.5.
19.5.
26-27.5.

Perinteiset rakovalkeat
Pääsiäinen, linnunpönttöjen rakentamista, mahd. myös
muuta ohjelmaa
Siivoustalkoot ja kevätkokous
Vappu, mahd. ohjelma tarkentuu myöhemmin
Äitienpäivä, kakkukahvit.
Liittokokous, Seinäjoki
Turvallisuustreffit

Juhannuksena yksityistilaisuus yhdistyksen jäsenille ja tutuille.
27-29.7.
31.8.-2.9.
14-16.9.
21-23.9
5-7.10.
13-14.10.
30.11.
1.12.
29.12.-1.1.

PitkäjärviTikka 2018
Lyhtyjen Yö
Caramba-viikonloppu, osakilpailu la 15.9.
Lahden Caravan-messut
Rosvopaistitreffit
HUOM! Rosvopaisteille ilmoittautuminen 1.9. alkaen
Ruokalippuja 200 kpl.
Siivoustalkoot
Syyskokous
Yhdistyksen 30-vuotisjuhlat Kokemäen Seurantalolla
Uusi Vuosi Pitkäjärvellä

Viikolla 8 vietetään perinteeksi muodostuneet Rakovalkeat. Luvassa ainakin
makkaranpaistoa.
Pääsiäisenä ohjelmaa lapsille ja lapsenmielisille.
Huhtikuussa siivotaan alue kesää varten ja pidetään sääntömääräinen
kevätkokous.
Turvatreffit jälleen toukokuun lopussa. Sammuttimien tarkistusta sekä
mahdollisesti muuta turvallisuuteen liittyvää ohjelmaa.
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.
www.sfckokemaki.fi
Seuraa sivujamme. Uusimman infon löydät kohdasta hallitus tiedottaa.

