Heippa Karavaanarit
Myllerrysten vuosi 2020 on sitten saatu pakettiin. Siitä jäi muistoihin
paljon tapahtumia ja tapahtumatta jääneitä tapahtumia. Pidetään nyt
peukut pystyssä, että ensi kesänä olisi rokotteen ansiosta asiat
paremmin.
Keväällä saadaan uusittu kesävessarakennus jo käyttöön. Toiveena
on, ettei tarvitse jonottaa enää suihkuun eikä vessaan.
Rakennuksessa on lisäksi keittiö ja kemsantyhjennys. Uskon, että tällä
kertaa rakennusprojektit ovat siinä, ainakin vähäksi aikaa.
Huoltohommia varmaan täytyy tehdä, mutta niistä selvitään omin
voimin.
Haluan omalta osaltani kiittää kaikkia talkoissa olleita. Tänä vuonna
jatketaan samaan malliin. Keväällä järjestetään ainakin puutalkoot ja
siivoustalkoot. Talkoilla kun tehdään, niin siinä tulee yhteen
kuuluvuuden tunne ja porukalla on aina kiva touhuta.
Olimme optimistisia ja laitoimme tapahtumakalenteriin paljon
tapahtumia. Toivotaan, ettei kovin montaa tapahtumaa tarvitse
peruttaa.
Tätä kun kirjoittelen, on ulkona lumimyrsky, mieli odottelee jo
kevättä ja kesää.
Kaikille hyvää kevään odotusta ja pysykäähän terveinä.
Tarmo Lahtinen
yhdistyksen puheenjohtaja

SF-Caravan Kokemäen Seutu ry
Jäsentiedote 1/2021
30.1.2021

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kokemäen Seutu ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään
sunnuntaina 25. huhtikuuta 2021 klo 12:00 alkaen
Pitkäjärven Vapaa-ajankeskuksen kokoustiloissa,
osoitteessa Urheilutie 15, 32810 PEIPOHJA
Käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu klo 11:45 alkaen.

Kokouksen jälkeen sana on vapaa osuus
kausipaikkalaisille
Hallitus

Isäntävuorolistat ajalle 05/2021 – 04/2022
Isäntävuoroarvonta tapahtuu hallituksen toimesta puhelinsoitolla,
soittamalla jokaiselle kausipaikkalaiselle, soittovuorot arvotaan.

sunnuntaina 21.3.2021 klo 12 alkaen.
Isäntävuoron voi varata oman isäntävuoronsa osalta siten, että
varauksen tekee yksi isäntävuoron tekijäkunnista
soittovuorollaan.
Varaus on sitova.
Muutokset oman isännyyden tekoon vaikuttavat moniin ja muutoksista tulee
sopia ensisijaisesti oman isäntävuoron kanssatekijöiden kanssa.

Hallitus 2021
Tarmo Lahtinen, pj
Jari Heikkilä, vpj
Taru Hakala, jäsenkirjuri
Simo Taipalus, turvatoimikunta
Teemu Simberg, turvatoimikunta
Noora Lähdeviita, tapahtumavastaava
Teemu Sillvan, tapahtumavastaava
Jaana Korhonen, tapahtumavastaava
Riikka Moilanen, tiedotus
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593 5782
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539 2835
326 8866
304 3333
365 2852

Hallituksen ulkopuolinen tuki
Päivi Toivola, sihteeri

044 022 1065

Marjo Pinomäki, Tilitoimisto Lailes,
kirjanpito ja rahastonhoito
Ulla Koivumäki, toimisto ja kausipaikat

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.
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Rakovalkeat
Isäntävuoronvaraus järjestetään puhelinsoitolla klo 12
Klapitalkoot (säävaraus)
Pääsiäinen
Kevättalkoot
Kevätkokous klo 12 opistolla, kausipaikkalaisten sana on
Vapputreffit
Äitienpäivä, kakkukahvit
Turva-treffit, ajotaitomerkit
Juhannus
Koko perheen heittelöt
Lastentreffit
Lyhtyjen Yö
Caramba Cup -päätöskisa
Rosvopaistit
Jäsenten väliset Caramba-kisat
Syystalkoot
Halloween
Syyskokous klo 18 opistolla sekä kausipaikkalaisten sana on
Pikkujoulut
Joulu
Uusi vuosi

Rakovalkeat aloittavat Pitkäjärven treffivuoden. Maaliskuussa tehdään sään
salliessa porukalla polttopuita. Huhtikuun puolessa välissä siivotaan paikat
kuntoon ja pidetään sääntömääräinen kevätkokous. Kokouksen jälkeen
kausipaikkalaisten sana on vapaa- osuus. Laita siis päivämäärä ylös
kalenteriisi. Turva-treffit helatorstai viikonloppuna ja kaasun koeponnistusta
toukokuun lopulla kausipaikkalaisille.
Tarkempia tietoja tulee yhdistyksen nettisivuille ja alueen ilmoitustaululle
lähempänä kyseistä ajankohtaa. SF-Caravan tarvikkeita on myynnissä
Pitkäjärven toimistolla sekä SF-Caravan Kokemäen Seudun tarroja, vaunu- ja
treffilippuja.
www.sfckokemaki.fi
Seuraa sivujamme. Uusimman infon löydät kohdasta hallitus tiedottaa.
Löydät meidät myös Facebookista nimellä Pitkäjärvi, SF-Caravan Kokemäen
Seutu ry.

