Puheenjohtajan Palsta
Tervehdys Karavaanarit!
Kukapa olisi tiennyt millainen vuosi tästä tulee. Keväällä
jouduttiin laitamaan alue kokonaan kiinni covid-19 pandemian
leviämisen uhan johdosta. Kun Suomen hallitus antoi luvan,
saatiin matkailukausi jälleen käyntiin. Viikonloppuisin on ollut
niin paljon karavaanareita liikkeellä, että olemme joutuneet
viemään tien varteen ”alue täynnä”-kylttiä.
Eri tavalla tullaan pitämään myös yhdistyksen kokoukset tänä
vuonna. Kevät- ja syyskokous samana päivänä lokakuussa.
Moni caravan yhdistys tekee samoin. Nyt jo purettu
poikkeuslaki suo siihen mahdollisuuden.
Onneksi meillä ei ole ollut kristallipalloa käytössä. Oletan,
että saunan rakentamista tuskin olisi aloitettu, jos alueen
sulkeminen olisi ollut tiedossa. Sauna on saatu rakennettua ja
hieno siitä tuli. Pientä hienosäätöä on tehty ja tehdään
edelleen, vaikeudet on tehty voitettaviksi. Palaute uudesta
saunasta, on ollut positiivista, ja pikkulinnut kertovat, että
meidän saunasta puhellaan muissakin saunoissa. Moitteita ei
niissä puheissa ole ollut. Kesävessan kunnostus on seuraavana
työn alla. Syksyllä kun alueemme hiljenee, sitä aloitetaan
työstämään. Kesävessan kuntoon laittamisen jälkeen, ei
pientä pintaremonttia lukuun ottamatta pitäisi
rakennustarvetta olla vähään aikaan. Toivon, että syksystä ei
tulisi kovin sateista ja kaikki pysyisimme terveinä.
Hyvää loppuvuotta toivottaen
Tarmo Lahtinen
yhdistyksen puheenjohtaja

SF-Caravan Kokemäen Seutu ry
Jäsentiedote 2/2020
24.08.2020

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kokemäen Seutu ry:n
sääntömääräinen kevät- ja syyskokous pidetään
sunnuntaina 18. lokakuuta 2020 klo 12:00 alkaen.
Kokousten jälkeen kausipaikkalaisten info -tilaisuus
Pitkäjärven Vapaa-ajankeskuksen kokoustiloissa,
osoitteessa Urheilutie 15, 32810 PEIPOHJA
Käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu klo 11:45 alkaen.
Hallitus

Isäntävuorolistat ajalle 05/2021 – 04/2022

lauantaina 20.03.2021 klo 12 alkaen.
Isäntälistan täyttö tapahtuu Pitkäjärven SFC-alueen takkatuvalla.
Vuorojärjestys arvotaan. Jokainen paikalla olija kirjoittaa nimensä paperiin
ja isäntälistan täyttövuoro arvotaan. Ensin arvotaan työssä käyvien vuorot ja
sen jälkeen muut.
Isäntävuoron voi varata oman isäntävuoronsa osalta siten, että varauksen
tekee yksi isäntävuoron tekijäkunnista henkilökohtaisesti.
HUOM! Vain 2 vuoroa/vaunukunta.
Varaus on sitova. Muutokset oman isännyyden tekoon vaikuttavat moniin ja
muutoksista tulee sopia ensisijaisesti oman isäntävuoron kanssatekijöiden
kanssa.

Hallitus 2020
Tarmo Lahtinen puheenjohtaja
Jari Heikkilä vpj tapahtumavastaava
Taru Hakala, jäsenkirjuri
Noora Lähdeviita tapahtumavastaava
Jukka Pasanen tapahtumavastaava
Lasse Vähä-Vahe tapahtumavastaava
Simo Taipalus turvatoimikunta
Teemu Simberg turvatoimikunta
Pentti Virta, Pitkäjärvitoimikunta

044 272 6459
040 593 5782
040 575 8453
040 539 2835
040 595 8853
040 088 1407
040 515 4858
050 524 6961
040 047 0111

Hallituksen ulkopuolinen tuki
Päivi Toivola, sihteeri
Marjo Pinomäki, Tilitoimisto Lailes, kirjanpito
Ulla Koivumäki, toimisto ja kausipaikat
Saija Laine tiedotus

044 022 1065
040 501 2090
040 768 0505
050 556 3287

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 2020
Pitkäjärvellä ja vähän muuallakin
28-30.8
4-6.9.
26.9
2-4.10.

10.10.
16-18.10
18.10
18.10
28.11.
24-27.12
31.12.-3.1.21

Lyhtyjen Yö
Caramba cup päätöskisa
SFC- liittokokous Hämeenlinna
Rosvopaistit
HUOM! Rosvopaisteille ilmoittautuminen 1.9. alkaen
Saija Laine p. 050-5563287 tai saija.laine@live.com.
Ruokalippuja 200 kpl.
Jäsenten väliset Caramba kisat
Siivoustalkoot
Kevät- ja syyskokous Pitkäjärvi opistolla
Info-tilaisuus vuosipaikkalaislle kokouksen lopuksi
Pikkujoulut
Joulunaika omin voimin
Uusi vuosi Pitkäjärvellä

Tutuksi tulleet Rosvopaisti-treffit järjestetään lokakuun alussa. Ruokaliput
menevät nopeasti, joten kannattaa olla liikkeellä heti ilmoittautumisen
alettua 1.9. Yhteystiedot löydät Tapahtumakalenterista.
Kevät- ja syyskokous pidetään lokakuussa ja samalla pidetään
kausipaikkalaisten info-tilaisuus. Pikkujoulut tuttuun tapaan marraskuun 28.
päivänä.

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.

