
Puheenjohtajan Palsta 

 

Tervehdys Karavaanarit! 

 

Kevät kokouksessa Timo Piilonen ilmoitti minulle asian, 

josta en saanut silloin edes puhua hallitukselle. 

Hallituksen kokous pidettiin yhdistyksen kevät- 

kokouksen jälkeen, en kyennyt keskittymään, kun 

päässäni oli vain Timon kertoma viesti. Me olemme 

vuoden 2020 SFC alue. 

Mielestäni todella hieno homma. Karavaanarit ympäri 

Suomea ovat äänestäneet juuri meidät vuoden alueeksi. 

Perusteluina oli ollut asialliset isännät, siisti alue ja 

hyvin hoidetut tilat sekä kaiken kaikkiaan alueella on 

rento ja hyvä ilmapiiri. 

Tämän kaiken huomasi, kun omalla porukalla kävimme 

pienen reissun tekemässä eri alueille. Muiltakin alueilta 

löytyy hyvät toiminnot, mutta meillä on se ns. 

Pitkäjärven tyyli ja henki. "Kotiin" oli kiva palata. 

 

 

 

Hyvää loppuvuotta toivottaen 

 

Tarmo Lahtinen 

yhdistyksen puheenjohtaja 
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KOKOUSKUTSU 

SF-Caravan Kokemäen Seutu ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pidetään 

perjantaina 26. marraskuuta 2021 klo 18:00 alkaen. 
Pitkäjärven Vapaa-ajankeskuksen kokoustiloissa, 

osoitteessa Urheilutie 15, 32810 PEIPOHJA 
 
 

Käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat. 
 

Kahvitarjoilu klo 17:45 alkaen. 
 

Hallitus 

Isäntävuorolistat ajalle 05/2022 – 04/2023 
 



Isäntävuoroarvonta tapahtuu hallituksen toimesta puhelinsoitolla, 
soittamalla jokaiselle kausipaikkalaiselle. Soittovuorot arvotaan. 

 

sunnuntaina 20.03.2022 klo 12 alkaen. 

 
Isäntävuoro varataan soiton aikana niin, että kerralla varataan koko 
viikko tai kesä- ja talvivuoro tai kaksi kesävuoroa. Jos haluaa tehdä 

isäntävuoroa tutun vaunukunnan kanssa, voi toinen vaunukunnista varata 
yhteiset vuoron soiton aikana.  

 
HUOM! Vain 2 vuoroa/vaunukunta. 

 
Varaus on sitova.  

Muutokset oman isännyyden tekoon vaikuttavat moniin ja muutoksista tulee 
sopia ensisijaisesti oman isäntävuoron kanssatekijöiden kanssa. 

 

 
 
 

Hallitus 2021 
 

Tarmo Lahtinen puheenjohtaja  044 272 6459 
Jari Heikkilä vpj  040 593 5782 
Taru Hakala, jäsenkirjuri  040 575 8453 
Simo Taipalus, turvatoimikunta  040 515 4858 
Teemu Simberg, turvatoimikunta 050 524 6961 
Noora Lähdeviita, tapahtumavastaava 040 539 2835 
Jaana Korhonen, tapahtumavastaava 050 304 3333 
Riikka Moilanen, tiedotus  050 365 2852 
 
Hallituksen ulkopuolinen tuki 
Päivi Toivola, sihteeri  044 022 1065 
Marjo Pinomäki, Tilitoimisto Lailes, kirjanpito  040 501 2090 
Ulla Koivumäki, toimisto ja kausipaikat 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 2021 
Pitkäjärvellä ja vähän muuallakin 

 
 

27-29.8 Lyhtyjen Yö 
4.9. Caramba cup päätöskisa 
25.9 SFC- liittokokous Turku 
1-3.10. Rosvopaistit 

HUOM! Rosvopaistit perutaan vielä tältä vuodelta, yleisen 
tilanteen johdosta. 
 

16.10. Jäsenten väliset Caramba kisat 
22-24.10 syyssiivoustalkoot 
29-31.10 Halloween 
pe 26.11  Syyskokous Pitkäjärvi opistolla klo 18 
la 27.11. Jouluruokailu 
23-26.12 Joulunaika omin voimin 
31.12.-2.1.21 Uusi vuosi Pitkäjärvellä 
 
 
 
Tutuksi tulleita Rosvopaisti-treffejä ei järjestetä vielä tänäkään vuonna.  
 
Syyskokous pidetään marraskuussa samana viikonloppuna jouluruokailun 
kanssa. Pikkujoulut jätetään tänä vuonna väliin, sen tilalla yhdistys järjestää 
jouluruokailun. 
 
Tarkempia tietoja tulee yhdistyksen kotisivuille ja alueen ilmoitustaululle 
lähempänä kyseistä ajankohtaa. 
 
Kokemäen Seudun tarroja, vaunu- ja treffilippuja sekä SF-Caravan tarvikkeita 
on myynnissä Pitkäjärven toimistolla.  
 
 

www.sfckokemaki.fi 
Seuraa sivujamme. Uusimman infon löydät kohdasta hallitus tiedottaa. 
Löydät meidät myös Facebookista nimellä Pitkäjärvi, SF-Caravan Kokemäen 
Seutu ry sekä Instagram osoitteessa: @pitkajarvi_sfcaravan_kokemaki 
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