Puheenjohtajan Palsta

Kesäiset terveiset kaikille yhdistyksemme jäsenille!
Palasimme juuri Norjan matkalta. Olimme usean perheen voimin
tutustumassa siihen, miten norjalaiset järjestivät tämän vuoden NCT 2016 tapahtuman. Meidän yhdistyksellähän on ensi kesänä kyseisen tapahtuman
järjestelyvastuu ja siihen olemmekin jo pikkuhiljaa valmistautuneet monin
eri tavoin. Tähän mennessä suurin ponnistus oli Norjan Seljordissa
toteutettu markkinointitempaus, johon osallistui jopa Kokemäen kaupungin
oma maskotti, ”Kolli”. Liitto osallistui myös markkinointiin jakamalla
kaikille suomalaisille osallistujille NCT 2017 -logolla varustetut t-paidat.
Saimme juuri sitä näkyvyyttä, mitä olimme hakemassa. Uskoisin, että kaikki
noin 500 henkilöä, jotka olivat letuilla ja kahvilla meidän kutsumina, olivat
tyytyväisiä. Ohessa jaoimme vielä Suomi-tietoutta erilaisten esitteiden
muodossa.
Yhdistyksen ylläpitämällä alueella ei tänä vuonna ole tehty mitään
suurempia rakennushankkeita, lukuun ottamatta, että jokainen rakennus sai
uuden maalin pintaansa. Sekin on osaltaan valmistautumista ensi vuoteen,
jolloin pääsemme osoittamaan kansainväliselle väkijoukolle, miten caravanaluetta voidaan ylläpitää talkoovoimin. Ja vielä kerran kiitos kaikille
talkoisiin osallistuneille!
NCT 2017.fi -sivut aukeavat syksyn aikana, käykää tutustumassa niihin.
Myöhäistä ei ole myöskään ilmoittautua talkoolaiseksi NCT 2017
tapahtumaan. Se käy parhaiten lähettämällä e-mailin osoitteeseen
sfckokemaki@gmail.com. Kaikki apu otetaan ilolla vastaan!
Kaikille erittäin hyvää vuoden 2016 jatkoa ja nähdään syyskokouksessa,
johon on tässä tiedotteessa kutsu.
Lasse Vähä-Vahe

Jäsenkirjeen halusi sähköisessä muodossa vain muutamat, joten päätimme
lähettää kaikille kirjeen postitse.

SF-Caravan Kokemäen Seutu ry
Jäsentiedote 2/2016
5.8.2016

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kokemäen Seutu ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään
lauantaina 26. marraskuuta 2016 klo 11:00 alkaen
Pitkäjärven Vapaa-ajankeskuksen kokoustiloissa,
osoitteessa Urheilutie 15, 32810 PEIPOHJA
Käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu klo 10:45 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.
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 2016
Lasse Vähä-Vahe, pj
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
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 2016
Pitkäjärvellä ja vähän muuallakin
26.-28.8.
16.-18.9
30.9.-2.10.
14.-16.10
26.11.
30.12.-1.1.

Lyhtyjen Yö ja Ajotaitomerkit
Lahden Caravan-messut, mahd. yhteiskuljetus la 17.9.
(alempana lisätietoa)
Rosvopaistitreffit
HUOM! Ilmoittautumiset 1.9. alkaen Saija Laine p. 0505563287 tai saija.laine@live.com. Ruokalippuja 200 kpl.
Siivoustalkoot
Syyskokous ja pikkujoulut
Uusi Vuosi Pitkäjärvellä

Lyhtyjen Yö –treffeillä suoritetaan taas ajotaitomerkkejä. Aamulla
aloitetaan ja koko päivä on varattuna suorituksille. Kaikki halukkaat
pääsevät varmasti radalle. Illan tullen katulamput sammuvat ja vaunujen,
autojen, telttojen sekä pihojen juhlavalaistukset pääsevät oikeuksiinsa.
Paras valaistus palkitaan myös tänä vuonna.
Lahden Caravan-messujen kuljetus: min. 14 hlöä, max. 19 hlöä. Hinta
20€/hlö, sis. messulipun. Sitovat ilmoittautumiset 9.9.2016 mennessä Mari
Lindholmille, puh. 050-5293000.
Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna ”kaivetaan kuoppa”, lämmitetään se
ja laitetaan lihat tulille. On Rosvopaisti-treffien aika. Ruokalippuja on
varattavissa 1.9.2016 alkaen. Varaukset ottaa vastaan Saija Laine.
Ilmoittautumisosoitteet ylempänä. Aikuisten liput 14 €, lapsilta (4-16v.) 7€.
Syyskauden päättää yhdistyksen syyskokous marraskuun lopussa. Toivomme
näkevämme paikalla monta yhdistyksen jäsentä. Samaisena iltana vietetään
myös yhdistyksen pikkujouluja Pitkäjärven vapaa-ajankeskuksessa. Tarjolla
on maistuvaa jouluruokaa. Aikuisten ruokalippu 14€, lasten (4-16 v.) 7€.
Iltaa jatketaan nauttien mukavasta yhteisolosta. Kellonaika tarkentuu
lähempänä. Seuraa yhdistyksen nettisivuja. Kaikki lämpimästi tervetuloa!
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.

