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SF- Caravan Peräpohjolan ry. 
 
Postiosoite on SF -Caravan Peräpohjola, 
Ranuantie 383 b, 95260 Tainionjoki.
Alueen koordinaatit: L 65° 52,360’ P 25° 33,625’.
Yhdistyksen alue: Hopeaperä 
Jäsenmäärä n.  800 henkilöä.

 HALLITUS 2014
 

 
   SF-CARAVAN PERÄPOHJOLA ry. verkkolehti

  Lehti on sähköisessä muodossa yhdistyksen sivuilla: www.sfc-perapohjola.fi
 
  Lehdestä tulostetaan muutama kopio Hopeaperälle luettavaksi.  

  Tänä syksynä päädyttiin verkkolehteen, koska yhdistyksellä ei ollut 
  tälle vuodelle nimettynä Lehtitoimikuntaa.

  Lehden taitto ja julkaisu yhdistyksen sivuille: Eija Kantola 

  Valokuvat: Pertti Hamari, Tuula Pätsi ja  Eija Kantola

 
Eija Kantola 
puheenjohtaja 
gsm. 0400 375 417 
kantola.eija@gmail.com

Elli Kursu 
sihteeri 
gsm. 040 533 1746 
ellikursu@gmail.com 
 
Jarmo Kallio-Kokko 
gsm. 040 575 7391 
jarmo.kalliokokko@gmail.
com 
 
Martti Kenttä 
gsm. 0400 363 784 
martti.kentta@gmail.com  

 
Pertti Hamari 
varapuheenjohtaja 
gsm. 044 990 3165 
pertti.hamari@luukku.com 

Tuomo Kallijärvi 
gsm. 0500 489 825 
tuomo.kallijarvi@saunalahti.fi  
 
Raini Kurttio 
gsm. 044 0777488 
rainik@suomi24.fi 
 
Pirkko Salmelainen 
gsm. 040 701 6841 
 
Pirkko Mattila 
gsm. 040 706 4978

Rahastonhoitaja / Jäsenkirjuri 
Sirkka-Liisa Mällinen 
gsm. 040 5829 547 
sirkka-liisa.mallinen@pp.inet.fi 
 
Huoltovastaava 
Eero Laakso 
gsm. 0400 707 990
 
Alueen yhdyshenkilö
Eija Kantola 
gsm. 040 510 4960 
 
YT-henkilö 
Eija Kantola 
 
Web-sivut 
Eija Kantola 

ALUE- JA TURVATOIMIKUNTA  
   
Jarmo Kalliokokko (vetäjä) 
Eero Laakso 
Pertti Hamari
Markku Pietilä 
Timo Alajas 
Matti Saari 
Tuomo Kallijärvi 

HUVI- JA TREFFITOIMIKUNTA 
 
Arja Karpoff 
Merja Heiska 
Eija Kantola 
Tuula Piiparinen 
Eero Laakso 
Matti Saari
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 SF -CARAVAN PERÄPOHJOLA RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
pidetään  ti 28.10.2014 klo 18.00 Kemin Seudun Osuuspankin  

kokoushuoneessa, Valtakatu 14, Kemi 

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat 
sekä Hopeapirtin rakennussuunnitelma.

Kahvitarjoilu!  
 

Hallitus

Tervehdys karavaanarit! 

Syksy on jo pitkällä ja talven tulo on jo ihan ”nurkan” takana. Osa karavaanareista alkaa valmis-
tautumaan alueelta vaunun siirtämistä tunturiin, osa kotipihalle ja osa jättää Hopeaperän alueelle 
säilytykseen tai jää talvipaikkalaiseksi ja käyden vaunulla talven aikana.

Tämä vuosi on ollut tapahtumarikas karavaanareille. On ollut Karavaanariliiton 50-vuotisjuhlavuosi 
ja ohjelmaa on riittänyt keväästä asti myöhäisen syksyn SF-Caravan Gaala Europa risteilylle asti, 
johon vielä ilmoittautumisia otetaan vastaan.  Useat  jäsenemme ovat aktiivisesti osallistunut liiton  
tarjoamiin tapahtumiin!

Myös Hopeaperällä on ollut tapahtumia runsaasti talvitapahtumasta syksyn Venetsialaisiin ja samal-
la kesäkauden päättäjäisiin. Isommat juhlat, kuten Juhannus, Lasten Peikkotreffit ja Elotreffit olivat 
onnistuneita juhlia! Yhdistyksemme on saanut kiitettävää palautetta järjestelyistä ja kiitoshan kuu-
luu meidän yhdistyksen kaiken ikäisille talkoolaisille!!! 

Seuraavana onkin sitten sääntömääräinen syyskokous 28.10, johon toivon jäseniä osallistumaan ja 
päättämään yhdistyksen vuoden 2015 suunnitelmista ja tavoitteista. 

Hyvää syksyä ja tulevaa talvea!  Eija



HOPEAPERÄN HINNAT 2014      
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HOPEAPERÄN HINNAT  2014  (Talvipaikka maksut 1.11.2013 alkaen)
________________________________________________________________________________

Ilmoitusvelvollisuus aina alueelle tultaessa 2014
Hinnasto

Seuraaviin hintoihin sisältyy sauna yleisillä vuoroilla ja valosähkö
Vuorokausimaksu SFC -jäsen / ei jäsen 16 € / 30 €/vrk
Milloin kausipaikan lunastanut ei ole itse paikalla niin
 - omat lapset (ei samaa ruokakuntaa kausipaikan lunastaneen kanssa)   16  € /vrk
 - muiden oleskelu vaunussa, SFC -jäsen 16  € /vrk
 - muiden oleskelu vaunussa, ei SFC -jäsen 30  €  /vrk
 - vieraan saunamaksu, mikäli on kausipaikkalainen paikalla                                   3  € /kerta

Sähkömaksut
Sähkömaksu kwh -mittarilla (pienin veloitus 2 € mittarilla)                   22 senttiä / kwh   
Lämmityssähkö touko - elokuu   6  € / vrk             
Lämmityssähkö syys - lokakuu                       10 €/ vrk
YT-treffihinta (elotreffit)  50 €          
Kausipaikkalaisen elotreffihinta  20 €  
Tilaussauna 50 min.                       10 €                    
Pyykinpesukoneen käyttö / koneellinen                                                           3 € 
As.auton/vaunun jättö alueelle säilytykseen tilapäisesti    1 € / vrk
Auton lämmitysmaksu (mittarin kautta)                                            2 € / 3 h    
Kaasun hinta SFC -jäsen / ei jäsen / pullo 25 € / 28 €/ pullo    
(Johtokunta voi tarkistaa kaasupullon hintaa tarvittaessa) 

Kausipaikkalaiset mittarisähköllä
              

Kesäkausimaksut 1.5. - 31.10.
Kesäkausimaksu SFC -jäsen / ei jäsen                               160 € / 220 €
Kaikki sähkökulutus mittarin kautta 
Sähkömaksu kwh -mittarilla                      22 senttiä / kwh     

Talvikausimaksut 1.11. - 30.4
Talvikausimaksu SFC -jäsen / ei jäsen                          160 € / 220 €
Kaikki sähkökulutus mittarin kautta
  
Kausipaikka 4 viikkoa, kesällä tai talvella + sähkö mittarilla

Talvisäilytysmaksu                                            30 € / kausi

Talvikausimaksu maksettava yhdistyksen tilille 31.10. mennessä.
Kesäkausimaksu maksettava yhdistyksen tilille 30.4. mennessä.

Kausipaikka merkitään vapaaksi, mikäli kausipaikkaa ei ole maksettu 5.5. mennessä. 

SF-Caravan Peräpohjola ry FI9351310020059300

  

Vuoden 2015 Hallitus sekä hinnasto tulevat 
 yhdistyksemme kotisivuille 1.1.2015.   
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Järjestö- ja leirintätoiminnan kurssipäivä 22.3.2014 Lohenpyrstössä

Koulutuspäivälle osallistui Eija ja Sirkka-Liisa. 

Lähdimme lauantaiaamuna 22.3. ajamaan kuuden aikaan Raaheen Lohenpyrstöön Järjestö- ja leirin-
tatoiminnan kurssipäivälle Sirkka-Liisan kanssa.  Sää oli kaunis ja maantiellä aamutuimaan oli vähän 
liikennettä. 
Saavuimme Lohenpyrstöön ja sinne oli saapunut eri yhdistyksestä jäseniä koulutuspäivällä. Meille esi-
teltiin Lohenpyrstön aluetta ja upeahan se on, kaikki on niin uutta rakennuksineen kuin alueenakin.

Koulutuspäivä oli mukava ja saimme hienon tietopaketin erilaisista asioista. 
Luennoitsijana olivat: Minna Joensuu SF-Caravan ry:n varapj, joka kertoi yhdistystoiminnasta. SF-Ca-
ravan ry:n leirintä- ja turvatoimikunnan varapj. Hannu Kivikoksi, joka kertoi leirintäalueen turvallisuu-
desta sekä SF-Caravan ry:n leirintä- ja turvatoimikunnan jäsen Esa Pussinen, joka kertoi leirintäalueen 
ja yhdistyksen taloudesta. Jussi Lamberg TE-toimisto ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän Satu 
Kinnunen, jotka luennoivat Yhdistysten työllistämismahdollisuuksista.

Kotimatkamme alkoi hyvillä mielin ja luentojen aiheista keskustelimme ja miten voisimme hyödyntää 
uutta tietoa yhdistyksessämme. 

Autoni alkoi kuitenkin näyttämään punaista merkkivaloa Oulun ohi ajettuamme. Pysähdyimme p-pai-
kalle ja pitihän sitä soitella isännälle, että mitäs nyt teemme. Hän sanoi, että ajelkaa kotiapäin, jos 
auto toimii ja kun se ei ollut kuitenkaan öljynmerkkivalo. Ei tullut siinä vaiheessa minullakaan katsottua 
huoltokirjaa, josta olisi asia selvinnyt. Pääsimme jatkamaan matkaa ja muutamaan kilometriä ennen 
Kuivaniemeä alkoi auto hyytymään ja kaasukaan ei toiminut kunnolla. Oli alkuilta ja kello oli liki puoli 
kahdeksan ja päätin pysäyttää auton seuraavalle p-paikalle, mikä tuli vastaan, koska vauhti oli hiipu-
nut jo 60 km/h.  Ilta jo hämärtyi, joten turvallisin paikka jäädä odottelemaan apujoukkoja p-paikalle, 
koska liikenne oli vilkasta. Olen AL:n jäsen, joten soitin palvelevaan numeroon saadakseni apuvoimia 
auton ja meidät saattamiseksi pois. Reilun tunnin päästä tuli auto ja Volvo siirtyi auton lavalle ja mies 
vei autoni ja minut kotiini ja Sirkka-Liisa sai myös kyydin kotiinsa Lautiosaareen. Kotona olimme n. 
yhdeksän aikoihin illalla. Seuraavalla viikolla auto pääsi korjaukseen ja siitä vaihdettiin kaasuläppä ja 
auto taas kulkee niinkuin ennenkin. 
Meillä oli mukava reissu tulomatkan seisahduspakosta huolimatta.        - Eija -

 Lohenpyrstö
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HOPEAPERÄN PALVELUT

Päärakennus 
- toimisto ja puhelin  
- kioski  
- tiskimahdollisuus (talvikausi) 
- keittiö  
- saniteettitilat 
- kemsan tyhjennyspaikka 
 
Mutteri 
- yleiset oleskelutilat  
- sähkösauna (tilaussauna)  
- pyykkikone  
- suihku 
- wc 
 
Wc-rakennus Hopeapirtin vieressä 
- miesten ja naisten wc:t 
  naisten wc:ssä suihku 
 
Hopeapirtti - rakennus 
- kesäkäytössä mm. tanssit

Rantasauna 
- kesäaikaan päivittäin 
  (miesten ja naisten vuorot erikseen) 
 
Veneet 
- soutuveneiden käyttömahdollisuus

Grillikota
Laavu
Tiskikatos 
- kaksi pesupaikkaa (kesäisin)
Jätesäiliö tien vieressä
Nestekaasupullojen vaihtomahdollisuus
 
Aluuella esteetön likkuminen (luiskat)

Kesäkeittiö

Päärakennus ja Mutteri

Wc-rakennus (naisille suihku)
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HOPEAPERÄN LEIRINTÄTURVALLISUUS

Koska matkailuajoneuvojen ja muiden ajoneuvojen palokuormat ovat kasvaneet, on turvallisuus-
välejäkin koskevia ohjeita tarkistettu. Turvavälin tulee olla vähintään 4 metriä matkailuajoneuvo-
jen, muiden ajoneuvojen sekä erilaisten rakenteiden, kuten etutelttojen ja -katosten välillä. Neljän 
metrin turvaväli ei kuitenkaan täysin takaa viereisten ajoneuvojen säästymistä vaurioilta. Riskitön 
turvaväli olisi noin kahdeksan metriä. Riittävä turvaväli on yksi tärkeimmistä turvallisuustekijöistä.

IKI- JA KESÄPAIKAN ERO

IKIPAIKKA:
Ikipaikka on paikka, mikä on kausipaikkasi niin kauan, kun luovut siitä tai jätät maksamatta huhti-
kuun loppuun mennessä. 

Vapaat ikipaikat on merkitty yhdistyksen kotisivuille ja niitä päivitetään toukokuun alussa viidennen 
päivän aikoihin, mikäli maksua ei ole kesäpaikasta suoritettu, tai on ilmoitettu ettei ota paikkaa. 

Ikipaikalle saa istuttaa kukkia, laittaa terassin kaiteineen (huomioiden turvaväli) ja jäsenellä on 
velvollisuus huolehtia oman alueen siisteydestä ja nurmikon leikkauksesta.  
 
KESÄPAIKKA:
Kesäpaikka on saman hintainen kuin ikipaikka, mutta sitä ei voi varata kuten ikipaikkaa, Kun alu-
eelle tullaan, niin voi valita saman paikan tai mennä eri paikkaan, mitkä on määritelty kesäpaikaksi. 
Mikäli vaunua pitää kesän kesäpaikalla, siihen ei saa rakentaa kiinteitä rakennelmia ja kun vaunu 
viedään pois, niin alue jää vapaaksi käyttöön. Jos vaunua pidetään paikalla kesän ajan, kuuluu nur-
mikon leikkaus oman alueen kunnossapitoon. 
 
Kesäpaikat on merkitty myös yhdistyksen sivulle aluekarttaan.
Vieraille on varattu jokivarsipaikat ja invapaikat on merkitty erikseen.

( Lähde: ote SPEK:in lehdistötiedotteesta 3.7.2013 / Markku Vänskä, Leirintä- ja turvatoimikunta, 
SF-Caravan ry )

 
Turvavälin pitää olla 
vähintään 4 metriä. 

Tähän ohjeeseen perustuen Hopeaperän johtokunta on päättänyt kokouksessaan 22.8.2013,
että uusi turvaväliohje ( 4m kuten kuvassa) otetaan käyttöön koko Hopeaperän alueella 1.5.2014 
lähtien.

Jokainen (myös kausi- ja ikipaikkalainen) huolehtii itse oikeista turvaetäisyyksistään ja tekee vaa-
dittavat muutokset omatoimisesti, ettei isäntien tai alue- ja turvatoimikunnan tarvitse siihen se-
kaantua.

Mikäli vetoauto ei mahdu ”omalle tontille” noudattaen turvaetäisyyksiä, niin se on parkkeerattava 
muualle osoitetuille alueille.

Maksettaessa leiripaikasta hyväksyy leiriytyjä alueen ohjeet joita on noudatettava.
Liitto antaa ohjeet yhdistykselle, yhdistys antaa ohjeet leiriytyjille ja leiriytyjän on noudatettava yh-
distyksen antamia ohjeita kaikessa, muun muassa oikeiden turvavälien ja liitäntäkaapelien suhteen.

Alue- ja turvatoimikunta 2013



Kaamoksen kaatajaiset Rokualle 24.-26.1.2014
Lähdimme Kaamoksen kaatajaisiin perjantaina iltapäivällä 41 yhdistyksen jäsenten voimin. Bussi-
matkalla oli iloinen puheensorina ja matka taittui nopeasti. Karaokekilpailuun osallistujilla:  Pirkolla, 
Karilla, Senjalla ja Vilholla olivat varmaan mielessä lauantain karaokeosakilpailut ja ehkäpä perhosia 
vatsassaankin. Kun pääsimme perille,  oli hotellilla jo paljon karavaanareina saapunut. Vastaanotimme 
huoneemme ja sen jälkeen kävimme ruokailemassa. Ruoka oli maittavaa! Illalla osa kävi kylpylässä ja 
osa vietti iltaa hotellin tanssisalissa. 

Sää oli lauhaa, mutta tuulista ja kylmän tuntoista.  Osa porukasta kävivät lauantaina aamulenkin ja 
osa vietti aikaa hotellilla ja osa nautti kylpylässä uiden ja saunoen. Iltapäivällä oli karaoken osakilpai-
lut, jotka kestivät useamman tunnin. Kauniit laulut raikasivat hotellin alakerrassa ja jokainen osallis-
tuja lauloi yhden omavalintaisen kappaleen ja toisen arvalla valitun. Tuomareilla olikin vaikea päätös, 
koska laulajat olivat kovatasoisia ja hyviä laulajia, mutta voittajat sieltä löytyivät pienillä äänieroilla. 

Lauantai-iltana oli sitten tanssi-ilta yhtyeen soittaessa tanssittavaa musiikkia. 
Sunnuntaina aamupalan jälkeen vielä kylpylässä käyntiä ja aamulenkkejä. Päivällä lähdettiin bussilla 
kotimatkalle. 

Kaamos kaadettiin ja aurinkokin saa kevään edistysessä enemmän valtaa päivittäin.
Matkan jälkeen kolmas osa porukasta sairastui flunssaan. Satamäärin ihmisiä samassa paikassa ja 
hieman vilustumista, niin pöpöt saivat yliotteen karavaanareista.

Ensivuonna uusiksi! 

Yhdistyksemme karaokeosakilpailun   
voittajat Elotreffeiltä 2013

Voittajat Kaamoksen kaatajaisissa : Senja Lumpus yli 10 v. sarjassa ja Vilho Sankala alle 10 v. 

Pirkko Salmelainen lauluvuorossa

Kari Kittilä lauluvuorossa
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Kaamoksen kaatajaiset 24.-26.1.2014

   Karokeosakilpailun voittajat: 

   LASTEN SARJOJEN VOITTAJAT:

   Pojat alle 10 v. Vilho Sankala

   Tytöt yli 10 v. Senja Lumpus

   Pojat yli 15 v. Joonas Färm 

   
 Kuvassa:  Voittajat

MIEHET 60 V                NAISET YLI 60 V        NAISET                     MIEHET
1. Antero Ylikitti            1. Tuula Karhu           1. Heli Matkaselkä     1. Matti Pekkarinen 
    Jouko Kylmälä               Anneli Päkkilä            Eija Hautakoski         Kari Kittilä
    Unto Korpi                     Pirkko Salmelainen    Taina Luukinen          Heikki Holappa
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Pääsiäinen 18-21.4.2014

Pääsiäistä vietti 35 aikuista, 6 lasta ja 20 vaunukuntaa. 

Kilpailut 19.4.

Kuminauhan ampuminen sormien avulla.
Voittaja ratkaistiin lopulta kahden miehen finaalissa.

Miehet:
1. Veli-Matti 5
2. Juha 4
muut eivät saaneet tulosta

Naiset:
1. Helena 2
2. Mallu ja Helena Ketola
muut eivät saaneet tulosta

Lapset:
Kasper 6
Sini 1
Jere 1
muut eivät saaneet tulosta

   
    P
    ä
    ä
    s
    i
    ä
    i
    n
    e
    n
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YHDISTYKSEN UUDELLE  JÄSENELLE!

Yhdistyksen jäsenenä olet jo saanut tai saamassa tervehdyskirjeemme ja esittelymme Hopeape-
rän alueesta. Jokohan ensi kesänä jäsenet, jotka eivät ole koskaan käyneet Hopeaperällä, varaisi-
vat yhden viikonlopun tutustumiseen alueeseen ja muihin karavaanareihin. Moni on ensimmäises-
tä käynnistä ihastunut ja ottanut kausipaikan tai käyvät useammin vierailulla.

Hopeaperällä on kausi- ja kesäpaikkalaisia, jotka viettävät alueella enemmänkin aikaa ja tekevät 
talkoilla alueen kunnossapidon vuoksi töitä. Vierailijoita on kesäisin mukavasti tasaiseen tahtiin, 
joskin marja-aikoina vieraita on enemmän, samoin juhannuksena ja Elotreffeillä.  Juhlapäivinä on 
lapsille omaa ohjelmaa kilpailujen ja mukavan yhdessä olon puitteissa mm. lasten disko. 

Alueen leikkikenttä on toimiva monine leikkilaitteineen, sekä alueella on monta polkuautoa lasten 
käyttöön. Lapset viihtyvät hyvin alueella ja heillä on siellä yleensä myös kavereita toisista auto- ja 
vaunukunnista. 

Hopeaperän lähimetsissä on hyvät marja- ja sienimaastot,
joista saa kerättyä sadon talveksi. Simojoki on vieressä, 
josta tänäkin kesänä on lohta onnekkaat saaneet.

Tervetuloa mukaan iloiseen porukkaan!

Uuden jäsenen liittyminen 
SF -Caravan Peräpohjolan  
jäseneksi. 
 
Karavaanariliiton sivuilta käy liittymi-
nen helposti osoitteesta: 
 
http://www.karavaanarit.fi/ 
jasenyys/liity-jaseneksi/
 
Yhdistyksesi valitaan 
015 Peräpohjola 

Yhdistyksen vaihtaminen meidän 
yhdistyksen jäseneksi 
  
Liiton sivuilta käy yhdistyksen vaihta-
minen osoitteesta: 
 
http://www.karavaanarit.fi/jasenyys/
muuta-tietojasi

                           Lähde: Karavaanarit.fi
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Kuvia talkootöistä

Polttopuusavotta Roskasäiliöiden katoksen rakennusprojekti 

Onkilaituri lähelle Hopeapirttiä Mutterin kesäkunnostus 

Kirpputorin laittaminen kesäkuntoon Kevätsiivousta
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Kuvia talkootöistä

Laiturin uudet turvalliset uimaportaat  Saunan lauteet uusittu ja paneelit maalattu 

Linnuilla omat pesän rakennuspuuhat olleet ja yhdellä poikaset pesässä lähellä huoltorakennusta. 
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Vapunaatto 30.4.2014

Kilpailut:

Kettingin heitto:
1. Helena
2. Arja

Vappua vietettiin iloisissa merkeissä ja karaoketans-
seissa nähtiin pukuloistoa.

Simojoki Pääsiäisen aikaan - Vappuna jäät olivat lähteneet
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 Siivoustalkoot 17.-18.5.2014
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 Liittokokous 17.-18.5.2014

Liittokokoukseen osallistui yhdistyksestämme 
Pertti Hamari ja Mauri Mäkinen puolisoineen sekä 
Elli Kursu.

Elli Kursulle luovutettiin tilaisuudessa SF-Caravan 
50 v. juhlamitali tunnustuksena yhdistyksellemme 
tehdystä ansiokkaasta työstä vuosikymmenien 
aikana.

Elli Kursu ja Kauko Meriläinen
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      YT-KASI sekä Pohjois-Suomen Kabe ry on järjestämässä matkaa 
      SF-Caravan Gaala Europa15.-16.12.2014 risteilylle Tallinnaan. 

   Matka on varattu 50:lle henkilölle!

   Yhdistyksemme tilitiedot: SF-Caravan Peräpohjola ry FI9351310020059300
   Viite: Caravan Gaala, Nimi, jäsennro ja yhdistys.
   Hyttien hinnat:
   A- hytti 2:lle 152 eur/hlö
   3:lle 119 eur/hlö
   4:lle 103 eur/hlö

   B- hytti 2:lle 125 eur/hlö
   3:lle 99 eur/hlö
   4:lle 79 eur/hlö

   Bussikuljetus lähtee Kemin linja-autoasemalta.
   Kuljetuksen hinta on vielä avoin, mutta luultavammin lähentelee n. 50 € / hlö. 
   Hinta tarkennetaan myöhemmin, samoin kulkureitti.

   Maksu yhdistyksen tilille syyskuun loppuun mennessä.
   Sitovat ilmoittautumiset Elli Kursulle (Nimi, Hlötunnus, Huonetiedot, Yhdistys, puhelinumero)
   Elli Kursu, gsm. 040 533 1746
   ellikursu@gmail.com

    Varattu: 

    15 kpl  2 hengen B-hyttejä
      5 kpl  2 hengen A-hyttejä
      3 kpl  4 hengen B-hyttejä

Hox! Hox!

Juhlavuoden 
tapahtumat
15.3.-31.10.   Auto edessä, 
mökki takana -näyttely, 
Mobilia, Kangasala 
 
15.-16.11.  Caravan Gaala, 
Tallink Baltic Queen

Lue lisää: 
liikkeellaluonnostaan.fi

Liikkeellä luonnostaan

Varaukset ja lisätietoja:  matkavekka.fi/caravan-gaala,  MatkaVekan myymälät ja puhelinmyynti 020 120 4000 ma–pe 8–18, la–su 10–14.
Palvelumaksu 12  €/varaus, matkavekka.fi -sivuilta varattaessa ilman palvelumaksua. Puh. 8,35 snt/puh + 7,03 snt/min, matkapuh. 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min.

Helppoa ja vaivatonta! Tälle matkalle voit varata lisämaksullisen  
liityntäkuljetuksen kotipaikkakunnaltasi ja unohtaa parkkihuolet.  
Maamme johtava stand up-koomikko, hillittömän hauska ja 
moni-ilmeinen Riku Suokas -show vain Caravan Gaalan-vieraille!

Caravan  Gaala 

Alustava ohjelma: 
15.11.  Lauantai
17.00   Alkaen bussit saapuvat satamaan, 
matkalippujen jako ja siirtyminen laivaan

18.30   Baltic Queen lähtee Helsingistä

18.30-20.30 Tervetulotilaisuus ja gaalaohjelma

20.30   Caravan-gaalaillallinen Buffet Tallink tai  
lisämaksusta klo 20.45 à la carte -illallinen 

                                 

 
16.11.  Sunnuntai
07.00 –10.00  Aamiainen omaan tahtiin

08.00 –12.00  Mahdollisuus käydä Tallinnassa

12.00 – 14.00  Workshop laivan kokousosastolla

14.15  Lounas Buffet Tallinkissa (lisämaksusta)

16.00  Baltic Queen saapuu Helsinkiin

Matkan hinta 79 €/hlö C-luokan 4 hengen hytissä  
Huom!  Gaalaillallinen ja meriaamiainen kuuluvat matkan hintaan (arvo laivalla 48,50 €). 
Katso liityntäkuljetusten aikataulut ja lähtöpysäkit: matkavekka.fi/caravan-gaala

Caravan Gaala on SF–Caravanin juhlavuoden päätöstapahtuma, 
joka toteutetaan risteilynä Helsingistä Tallinnaan upealla 
Baltic Queen-laivalla. Gaalaristeilyn ohjelmassa on illallisen ja 
tasokkaan viihde- ja musiikkiohjelman lisäksi SF-Caravanin 
tuottamaa erikoisohjelmaa. Gaalaristeily tarjoaa ainutlaatuisen 
mahdollisuuden muistella juhlavuoden tapahtumia, tavata 
karavaanariystäviä, piipahtaa Tallinnassa ja nauttia upeasta 
ohjelmasta. 

KUVA: Harri Hinkka
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Kesäkauden avajaiset 30.5.-1.6.2014

Kesäkauden avajaisissa oli isäntäkoulutus, jonka veti rahastonhoitaja Sirkka-Liisa Mällinen. Lisäksi 
pidettiin jäsenten yleinen keskustelutilaisuus. Pikaonkikilpailut onnistuivat mukavasti, kun saalistakin 
hieman tuli ja kaikki olivat ahvenia. Onkimistapahtuma 10 min/hlö. Lisäksi Tapio näytti, miten hauki 
fileroidaan.

Onkikilpailun voittajat:
Lasten sarja, Aleksi kaksi ahventa ja aikuisten sar-
jasssa Veli-Matti yhden ahvenen. Arja sai myös yh-
den ahvenen, mutta arvalla voitto meni Veli-Matille.
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   Aikuisten naamiaistanssit 28.6.2014

Aikuisten naamiaistansseja vietettiin Mutterissa iloisissa ja tunnelmallisissa merkeissä. Osa naisista 
ja miehistä käyttivät hyväkseen alueen Kirpputoria ja hakivat sieltä asusteet muutamalla eurolla. 
Karokebiisit soivat ja kappaleita laulettiin yksittäin ja porukalla. Tunteella lauloivat naiset Jaakko 
Tepon Hilma ja Onni kappaleen
 
”Rantamalla Likolahden
Hilima Holkin kanssa kahden
yhteisestä rakkauvesta
aina haaveiltiin  

Käessä pitelin Hiliman kättä
Aettaan mentiin sitten viivyttelemättä
tekohampaat samaan lasiin
yöksi laitettiin 

Kunnes Hiliman vei multa Onni
Laukkanen, kylän ravattisonni
hajanaisten kenkies lotinaa
navetalta kuule nyt en 

Poissa lasista on Hiliman hampaat
myöty kanat, siat, lampaat
konelypsyyn kantturat täytyi
minun totuttaa
jne...”

Naisten sarjan paras asu äänestyksellä oli 
Seijalla ja miesten asu Veli-Matilla.

 Seija ”Doris”  Veli-Matti ”Manolito”  Miesten sääret ja kengät



 Lasten Peikkotreffit  27.-29.6.2014

Lasten Peikkotreffit alkoivat lauantaina 28.6 kokoontumisella Mutteriin. Peikoiksi olivat pukeutuneet 
vetäjät Markku (Hopeaperän peikko) ja peikon muorit Merja ja Ringa. Lisäksi oli lasten vanhempia 
pukeutuneet peikoiksi. Mutterissa tanssittiin piirileikissä monenlaisen musiikin tahtiin mm. Mörri 
Möykki, Peikko se lähti piiriin, Yksi pieni peikko marssiin näin jne. 
Mutterissa luettiin myös Hopeaperän peikon satu. 
Peikkotanssin ja -laulun jälkeen oli peikoilla ruokailu, joka oli maittava Peikkopöperö.

Hopeaperän peikko ja peikkomuori 
Merja keskustelevat peikkoasiaa

Hopeaperän peikkomuori Ringa tans-
sittaa peikkotyttöä

Peikkolapset Peikkopöperö aterialla
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 Lasten Peikkotreffit  27.-29.6.2014
Lasten Peikkotreffit jatkuivat ruokailun jälkeen Peikkomarssilla alueella ja suuntana oli teltta, jossa 
tehtiin peikkokaste ja nimeämiset pikku- ja isoille peikoille. Lapsista se oli jännittävää ja etukäteen  
he kävivät peikkonimiä listasta läpi, minkä halusivat nimekseen ja osalla oli jo nimikin ehdotuksena 
valmiina.

Kastetilaisuuden jälkeen oli vielä 
tanssiesitys yleisölle.



     22

Elotreffit 8.-10.8.2014

Elotreffejä vietettiin helteisessä ja aurinkoi-
sessa säässä. Treffeillä oli aikuisia 354 ja lap-
sia 22.  167 auto-ja vaunukuntaa eri yhdis-
tyksestä.

Elotreffeillä oli kilpailuja niin lapsille kuin aikuisille-
kin. Lisäksi lauantaina oli karaoken osakilpailu.

Treffeillä oli elävää tanssimusiikkia perjantai-iltana 
Hopeapirtillä ja karaoketanssit perjantai- ja lauan-
tai-iltana Mutterissa.
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Valokuvia Elotreffeiltä
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Valokuvia Elotreffeiltä

Kilpailuja käytiin kenttingin-, tikan- ja nännikumin heiton osalta. Lisäksi oli yhdistysten väli-
nen kilpailu Petanguessa. Lapsilla oli omat kilpailut erikseen.



Kilpailujen tulokset 

Kettingin heitto

Naiset                                   Miehet

1. Sirkka Särkilahti 5+5          1. Kauko Nerg 6+1
2. Leena Kiviniemi 5+2           2. Kauko Koppelo 6
3. Elli Kursu 4                        3. Jorma Vakkala 5

Tikanheitto

Naiset                                   Miehet

1. Marika Lukka 29                 1. Eero Heinälehto 31
2. Leena Jauho 25+26            2. Pentti Myllyoja 27
3. Toini Määttä 25+21             3. Hannu Viitala 20+24

Nännikumin heitto

Arvonnassa voitti Päivi Takkinen ja Mika Rissanen
(samoja tuloksia oli useita)

Kalan arvonta

Ritva Meriläinen 6750,  kala painoi 6751

Petangue

Peräpohjola Karjalainen Risto,Turunen Kalevi, Savikko Jorma

Lohenpyrstö Mattila Jari, Meriläinen Kauko, Kivioja Pekka

Länsi-Pohja Heinälehto Eero, Keinänen Eino, Keinänen Kyllikki
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Kiitokset palkintojen lahjoittajille kilpailuihin 
sekä arvontoihin! 



Karaoken osakilpailun tulokset: 

Tytöt alle 10 v.        
1. Sanni-Maria Kadenius      
2. Sinnariina Kadenius
                                      
Tytöt yli 10 v.                               
1. Senja Lumpus

Pojat alle 10 v.
1. Vilho Sankala

Vilho Sankala Sanni-Maria Kadenius

Senja Lumpus Sinnariina Kadenius (2. sija)
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Naiset alle 60 v.
1. Katja Sankala
2. Marjut Saari
3. Niina Mäki 

Naiset yli 60 v.
1. Terttu Peltoniemi
2. Aila Hiltula

Miehet alle 60 v.
1. Juha Peltola
2. Harri Lehikoinen

Miehet yli 60 v.
1. Seppo Pirttiperä
2. Tapani Skants
3. Veikko Niilonen

Karaoken osakilpailun tulokset: 

Katja Sankala, Marjut Saari ja Niina Mäki

   Juha Peltola ja Harri Lehikoinen

Veikko Niilonen ja Seppo Pirttijärvi

Karaokevoittajat jatkavat kisai-
lujaan Kaamoksen Kaatajaisissa 
tammikuussa 2015 ! 
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Katja Sankala, Marjut Saari ja Niina Mäki

   Juha Peltola ja Harri Lehikoinen
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Lasten sivu - Halloween juhlat kotona!
Mistä on lasten Halloween tehty? Kummituksista, noidista, karkeista ja keppo-
sista, johon kuuluu hassuttelut ja jännitys. 

Rakenna haamupuu!
Tarvikkeet: 
- iso koivunrisu tai oksa 
- valkoista paperia 
- mustaa askartelukartonkia 
- lyijykynä 
- sakset 
- ohutta lankaa 
- teippiä 
- hopeanväristä spray-maalia (ei välttämätön)

Ohjeet: 
- Suihkauta hiukan hopeanväristä 
spray-maalia oksille. 
- Voit piirtää lepakon ja kummituksen 
paperille, kummituksen valkoiselle pa-
perille ja lepakon mustalle kartongille. 
Leikkaa ne sitten irti. 
- Teippaa jokaisen haamun ja lepakon 
taakse pätkä ohutta lankaa. 
- Solmi lepakot ja haamut riippumaan 
koivunoksaan. Ne lepattavat aavemai-
sesti, kun joku kävelee ohitse.

Halloweenin juhliin käy puvuksi ja hahmoksi  perinteiset 
pirut, noidat, vampyyrit, zombit ja luurangot ym. 

Halloween-koristeluun sopii kaikenlainen kauhu- ja iljetys-
rekvisiitta.  Oviaukkoihin voi viritellä hämähäkinseittejä 
asukkeineen ja katosta roikkumaan superisoja lepakoita 
ja hämiksiä juuri sellaiselle korkeudelle, että ne hipaisevat 
ohikulkevia.

Juhlamielen, ruuan ja koristelun lisäksi tunnelmaa luovat 
tietenkin sopivan karmiva musiikki.

 
  Haus

kaa ja 
Iloista 

Hallow
eenia! 
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Venetsialaiset ja kesäkauden päättäjäiset 12.-14.9.
Venetsialaisissa ja Kesäkauden päättäjäisissä oli 56 auto- ja vaunukuntaa.

Kilpailut:

Tikanheitto:
Naiset                                                          Miehet
1. Marketta Kenttä     16                                    1. Jarmo Kalliokokko 13
2. Eija Kantola           15                                    2. Jarmo Mällinen      12
3. Sirkku Särkilampi   12                                    3. Aimo TAkkinen      11

Ainut kaikki tikat tauluun sai Marjut Saari, tuloksella 7. (Kunniamaininta)

Kettingin heitto:
Lapset
1. Tuuli Tiuraniemi     7
2. Aleksi Saari           4
3. Sini Saari, Jere Saari, Santtu Pyörälä, Vilho Sankala  3

Naiset                                                             Miehet
1. Marjut Saari             4 (5)                       1.  Jarmo Mällinen      6
2. Leena Karjalainen     4 (3)                       2. Martti Kenttä          5
3. Eija Kantola            4 (2)                       3. Jarmo Kalliokokko   4    
  
Ammunta:
Lapset
1. Santtu Pyörälä         27
2. Jere Saari              17
3. Aleksi Saari             12

Naiset                                                               Miehet
1. Mallu Saari             37                         1. Veikko Niilonen                          31
2. Arja Mäkinen          29                          2. Veli-Matti Saari                          27
3. Arja Karpoff           24                         3. Jorma Hietala ja Aimo Takkinen   23

Lapsilla oli lisäksi kilpailuja Renkaan- ja a Lätkänheitossa. Kaikki lapset palkittiin.



Venetsialaiset ja kesäkauden päättäjäiset 12.-14.9.
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