Puheenjohtajan palsta
Talviset? terveiset kaikille yhdistyksemme jäsenille!
Vietämme tänä vuonna Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlia teemalla
”Yhdessä”. Tähän sanaan nivoutuu hyvin myös tämän harrastuksemmekin
koko kuva. Mitään ei yksin saa aikaan, vaan kyllä siinä tarvitaan meitä
kaikkia.
Juhlavuosi tulee esiin jossain muodossa myös meidänkin tapahtumissamme,
ainakin kesällä järjestettävillä NCT-päivillä. Jos et vielä ole ilmoittautunut
suurimpaan kansainväliseen tapahtumaan, mitä me pystymme järjestämään,
tee se pikimmiten Ticketmasterin sivuilla! Järjestelyt ovat edenneet
aikataulujen mukaisesti ja odotettavissa on hieno, ikimuistoinen tapahtuma.
Muutenkin yhdistyksellä on aihetta juhlaan, sillä tänä vuonna tulee
kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun ensimmäisen kerran on Pitkäjärven saunasta
otettu löylyjä. Tarkalleen tämä tapahtui 25.10.1997. Hyvää työtä tekivät jo
sen aikaiset ahkerat yhdistyksemme jäsenet talkoilla. Todennäköisesti silloin
ei yhdistyksen kassassa ole ollut ihan niin paljon käyttövaraa kuin nykyisin,
mutta silti on saatu priimaa aikaiseksi. Se esimerkki on edelleen voimassa:
kun tehdään, niin tehdään hyvin.
Ja eivät juhlat siihen lopu. Vuonna 2002 pieni porukka kätki maahan lihaa ja
perunoita... Ja mitä siitä on vuosien myötä seurannut. No tietenkin
maankuulut Rosvopaisti-treffit, jotka nekin viettävät yltäkylläistä 15vuotisjuhliaan.
Kaiken juhlahumun keskellä ei kuitenkaan saa unohtaa sitä tärkeintä: kaikki
nämäkin tapahtumat tehdään ja toteutetaan ”yhdessä”.
Hyvää alkanutta matkailukautta 2017!
Lasse Vähä-Vahe
ps. Meinasi unohtua, että ensi vuonna onkin jo yhdistyksen 30-vuotisjuhlien
aika.

SF-Caravan Kokemäen Seutu ry
Jäsentiedote 1/2017
6.2.2017

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kokemäen Seutu ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään
sunnuntaina 26. maaliskuuta 2017 klo 12:00 alkaen
Pitkäjärven Vapaa-ajankeskuksen kokoustiloissa,
osoitteessa Urheilutie 15, 32810 PEIPOHJA

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4 § mukaiset asiat
sekä lisäksi hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta
Kahvitarjoilu klo 11:45 alkaen.
Hallitus

Isäntävuorolistat ajalle 05/2017 – 04/2018
Vuorot varattavissa Pitkäjärven SFC-alueen takkatuvan ilmoitustaululla

lauantaina 25.03.2017 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 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. Lisäksi uutena
Ideariihi. Ohessa esite asiasta. Lähde rohkeasti ilmiantamaan ideasi!

TAPAHTUMAKALENTERI 2017
Pitkäjärvellä ja vähän muuallakin
24-26.2.
26.3.
14-17.4.
21-23.4.
28.4-1.5.
12-14.5.
20.5.

Perinteiset rakovalkeat
Kevätkokous
Pääsiäinen, omin voimin ja toimin
Siivoustalkoot
Vappu, mahd. ohjelma tarkentuu myöhemmin
Turvallisuustreffit ja Äitienpäivä. Sunnuntaina kakkukahvit.
Liittokokous, Lappeenranta

Juhannuksena yksityistilaisuus yhdistyksen jäsenille ja tutuille.
9-15.7.
25-27.8.
15-17.9
29.9.-1.10.

6-8.10
25.11.
29.12.-1.1.

NCT2017, Pitkäjärven vapaa-aikakeskuksen alueella
Lyhtyjen Yö
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

Viikolla 8 vietetään perinteeksi muodostuneet Rakovalkeat. Luvassa ainakin
makkaranpaistoa.
HUOM! Kevätkokous pidetään tänä vuonna poikkeuksellisesti jo maaliskuussa.
Päätetään mm. yhdistyksen uusista säännöistä, joten toivomme runsasta
osallistumista.
Turvatreffit. Alueella kaasun koeponnistusta (45€), sammuttimien tarkistusta
(6€) ja mahdollisesti lasten liikennepuisto. Lisäksi Kokemäen A-katsastuksessa
on mahdollisuus hoitaa la 13.4 auton ja vaunun katsastukset tarjoushinnoin:
40€/auto tai vaunu (norm. 59€). Myös kuljetuspalvelua asemalle tarjolla.
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.

