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  Yhdistyksen verkkolehti 
  Mikäli haluat tämän lehden paperiversiona  
  lehtimuodossa, niin ilmoita siitä  
  Eija Kantolalle 20.11 menessä.  
  Hinnat: A4 lehti hintaan 15 € 
  ja  A5 lehti hintaan 10 € värillisenä kopiona.   
  (Yhdistykselle jää muutama euro / lehti tuloina)

  Kesän alussa lähetettiin jäsenille koteihin 
  jäsenlehti 1/2015 ja nyt kustannussyistä  
  lehteä ei lähetetä koteihin, vaan se ilmestyy 
  verkkolehtenä.



SF-Caravan Peräpohjola ry:n hallitus ja toimikunnat 2016

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

  Pertti Hamari
  Varapuheenjohtaja
  gsm. 040 5580 306
  pertti.hamari@luukku.com 

  Elli Kursu
  gsm. 040 533 1746
  ellikursu@gmail.com 

  Timo Alajas
  gsm. 044 990 9742
  alajas.timo@gmail.com 

  Aimo Takkinen
  gsm. 040 090 0558 
  aimo.takkinen@gmail.com

  Tuula Juntunen 
  gsm. 040 528 6094 
  tuujunt@gmail.com

 
  Tapio Piiparinen
  gsm. 044 204 5013
  t.piiparinen@gmail.com 

  Pirjo Rajaniemi
  gsm. 050 5739926
  pirjo.rajaniemi1@gmail.com

  Marjatta Koivumaa
  gsm. 040 720 3508 
  marjattakoivumaa238@gmail.com

--------------------------------------
  Marjut Saari
  Hallituksen sihteeri (ulkop.)
  gsm. 040 728 8342
  marjut.saari@hotmail.com 

  Sirkka-Liisa Mällinen
  Rahastonhoitaja / Jäsenkirjuri
  gsm. 040 5829 547
  sirkka-liisa.mallinen@pp.inet.fi

   
   Alue- ja turvatoimikunta:
-  Timo Alajas, vetäjä
-  Aimo Takkinen 
-  Ringa Sammalkangas
-  Aaro Pirttijärvi
-  Tauno Koivumaa
-  Pertti Hamari

  Huvi- ja treffitoimikunta:
-  Eija Kantola (vetäjä) 
-  Ringa Sammalkangas
-  Aaro Pirttijärvi

  Lehtitoimikunta:
-  Eija Kantola (vetäjä)
-  Päivi Alajas
-  Timo Alajas
-  Hallituksen jäsenet

   Naistoimikunta:
-  Eija Kantola (vetäjä)
-  Marjatta Koivumaa

  Huoltovastaavat:   
-  Aimo Takkinen
-  Veijo Heikkinen
  
 
  Huvi- ja treffitoimikuntaan 
  otetaan lisää jäseniä  
  mukaan toimintaan!  YT-henkilö  Elli Kursu,  puh.  040 533 1746  

 
  Alueen yhdyshenkilö Elli Kursu 1.1.-30.4.2016

YHDISTYKSEMME KOTISIVUT OVAT 
          OSOITTEESSA: 

 
www.sfc-perapohjola.fi

 
Facebookissa: https://www.facebook.com/hopeapera 
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Tämä vuosi on yhdistyksen juhlavuosi ja se huipentui yhdistyksen 40-vuotisjuhliin ja Elotreffeihin 
7.-9.8. Karavaanareita oli paikalla meidän yhdistyksemme lisäksi 11 yhdistyksestä. Kaukaisimmat 
vieraat olivat Raisiosta asti. Juhlatreffit onnistuivat hyvin ja palautteissa tuli kiitosta, mutta myös ke-
hittämiseen liittyviä asioita, jotka huomioidaan seuraavilla Elotreffeillä. 

Kutsuvieraina juhlissa olivat mm. yhdistyksen perustajajäseniä:  puheenjohtajina alkuvuosina toi-
mineet Erkki Korkee ja Sinikka Herva puolisoineen sekä liitosta puheenjohtaja Juha Hämäläinen. 
Lisäksi oli Pohjois-Suomen YT-alueiden puheenjohtajia ja Simon kunnanjohtaja Vivi Marttila. Läm-
pimät kiitokset heille ja kaikille karavaanareille osallistumisesta juhliimme!

Alueemme kehittäminen lapsiystävällisemmäksi kuuluu suunnitelmiimme. Leikkikentän aidan ra-
kentaminen suositusten mukaiseksi sekä leikkivälineiden kunnostaminen asianmukaisiksi sekä 
suosittujen polkuautojen pitäminen kunnossa, jotta omilla ja vierailijoiden lapsilla on käytössä toimi-
vat välineet.

Vanha Hopeapirtti aiheuttaa alueella keskustelua, osa on purkamista vastaan, mutta syyskokouk-
sessa 2014 äänestyksen jälkeen hyväksyttiin uuden Hopeapirtin uudisrakentaminen ja rakennuslu-
van hakeminen. Rakennuslupa on voimassa kolme vuotta ja hakusessa on avustusten hakeminen. 
Hopeapirttiä ei pureta ennenkuin rahoitusasiat ovat kunnossa! Toivottavasti pääsemme rakenta-
maan tai aloittamaan rakentamisen rakennusluvan voimassaoloaikana, joskin rakennusluvankin voi 
hakea uudelleen tarvittaessa. Kiirettä ei ole, eikä tarkoitus ole asian kanssa hätiköidä. 

Keskustelua alueella aiheuttaa se, että millaiseen käyttöön uusi rakennus tulisi, kun nykyinen on ol-
lut käytössä vain Juhannuksena ja Elotreffeillä järjestetyissä tansseissa. Nykyistä vanhaa rakennus-
ta ei voi hyödyntääkään oikein muuhun, koska siinä on hajuhaitat ja joillekin aiheuttaa allergiaoireita. 
Uuden rakennuksen tilojen hyödyntämistä pitkin kesää erilaisin teemoin on mahdollista. Esimerkiksi 
yhteiset lauluillat, tanssi-iltoja useammin, jäsenten omien tuotteiden myyntipäivinä, lasten toiminta-
päiviä leikkien tai askartelujen muodoissa, yhdistyksen kirpputoripäiviä, huutokauppaa jne. Toivon 
mukaan erilaisia käyttöehdotuksia tulee jäseniltämme lisää myös. Uusi rakennus karavaanarialueel-
la tuo myös yleensä uusia jäseniä yhdistykseemme ja alueelle vieraijoita lisää ja mahdollisesti uusia 
kausipaikkalaisia. Niin toi aikanaan Mutterirakennuksin.

Tulevana kesänä markkinoimme paikkaa  telttailun muodossa osallistumisesta eri tapahtumiin tai 
muuten vain tutustumalla karavaanarielämään. Tarkoituksena on tavoittaa varsinkin nuoria perheitä, 
jotka harkitsevat vaunun tai asuntoauton laittoa, mutta karavaanarielämästä ei ole juuri kokemusta. 
Telttailumahdollisuuden kautta on mahdollista tutustua alueeseemme ja karavaanarielämään. Heillä 
on kahvin ja ruan keittomahdollisuus keittiössä ja muut palvelut kuten muillakin karavaanareilla eli 
pesumahdolisuus, saunat jne. Hintakin on edullinen 10 €/vrk.

Ensi kesänä pyritään myös järjestämään uusia tapahtumia tai ainakin uusia ideoita kilpailuihin tai 
muihin toimintatapoihin. Nyt toivon tsemppausta enemmän talkootöihin osallistumisesta! Osallistu-
minen oman kunnon mukaan, jokaiselle löytyy varmastikin sopivaa puuhaa, pienempää tai isompaa! 
Toimintammehan pyörii pitkälti vapaaehtoisvoimin ja talkoilijat työllään mahdollistavat toimintamme. 
Pienestäkin avusta tulee hyvä mieli itselle kuin muillekin talkoolaisille! 

Yhteistyöterveisin Eija 
Elämä ei ole odottamista, toivomista ja haaveilemista, se on tekemistä, olemista ja joksikin tule-
mista. Se on sitä mitä aiot tehdä sen jälkeen kun olet lukenut tämän.
- Mike Dooley -

Puheenjohtajan terveiset
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       Hyvänmielen Joulumarkkinat 28. 11. kello 10-16. 
                       Paikka: Monikulma, Kemi
       Yhdistyksemme myy käsityötuotteita markkinoilla! 
                       Tervetuloa!    

Kaamoksen kaatajaiset ja juhlimme 10 vuoden karaoketaivalta 
29.-31.1.2016 Pikku-Syötteellä
Huoneet:
Standard 2hh 
40€ / hlö / vrk, lapset 15€ / vrk, lisävuode 15€/ vrk
max. 2 aik ja 2 lasta / huone tai 3 aik. / huone
Yhden hengen huone 70€ / vrk
 
Standard 2-4 hengen huone
35€ / hlö / vrk, lapset 15€ / vrk
max. 2 aik ja 2 lasta / huone tai 4 aik. / huone

Majoitushinta sisältää aina aamiaisen
Majoitushintaan sisältyy myös vapaa kuntosalin käyttö sekä yleisten saunojen käyttö
(lämmitys päivittäin klo 17 - 22, muut ajankohdat neuvoteltavissa vastaanoton kanssa)
Lounasbuffet lauantaina 10€/ aik, lapset 4-12v. 5€ ja lapset alle 4v. ilmaiseksi
Päivällinen 15€/ hlö, lapset 4-12v. 7,50€ ja lapset alle 4v. ilmaiseksi

SF-Caravan Peräpohjolan jäsenet:
Sitovat ilmoittamiset huonevarauksista  2.1.2015 mennessä Ellille lähtijämäärästä ja huoneista.
Maksut yhdistyksen tilille: SF-Caravan Peräpohjola ry FI9351310020059300 
Huonemaksut 10.1. mennessä!                                     

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Elli Kursu
gsm. 040 533 1746
ellikursu@gmail.com 

SF-Caravan Peräpohjola ry. järjestää bussikuljetuksen omille jäsenilleen Kaamoksen Kaata-
jaisiin, joka on yhdistyksen jäsenille ilmainen.

Karaokekilpailu kesän 2015 karaokeosakilpailujen voittajille lauantaina.
Järjestämme myös muuta ohjelmaa lauantaille!
Karaoketanssit molempina iltoina!

 
 Tervetuloa myös aikaisempien  

vuosien  Kaamoksen kaatajaisten
voittajat yhteislauluun karaoke-

kilpailun jälkeen!



Hopeaperän hinnasto 1.1.2016 alkaen
Seuraaviin hintoihin sisältyy sauna yleisillä vuoroilla ja valosähkö
Vuorokausimaksu SFC -jäsen 18 € / vrk  ja  ei jäsen 30 € /vrk  
Telttailijat                                  10 €  / vrk

Milloin kausipaikan lunastanut ei ole itse paikalla niin  
   - omat lapset (ei samaa ruokakuntaa kausipaikan lunastaneen kanssa) 18 € / vrk
   - muiden oleskelu vaunussa, SFC -jäsen  18 €  /vrk   
   - muiden oleskelu vaunussa, ei SFC -jäsen  30 €  /vrk 
  
YT-treffihinta (elotreffit)  50 €
Kausipaikkalaisen elotreffihinta  20 €  
Kausipaikkalaiset elotreffeillä (maksu ei lapsista) 10 € / aikuinen 
Elotreffeillä vieras kausipaikkalaisen vaunussa/autossa 10 € / aikuinen 

Tilaussauna 50 min.  10 €
Kaasun hinta SFC -jäsen / ei jäsen, hallitus voi tarkistaa hintaa tarvittaessa  25 € / 28 € / pullo
Pyykinpesukoneen käyttö             3 € / koneellinen   
Lämmityssähkö touko - elokuu     6 € / vrk
Lämmityssähkö syys - huhtikuu  10 € / vrk
Sähkömaksu kwh -mittarilla 
(vieraille: vrk-maksu tai mittari)    22 senttiä / kwh
Auton lämmitysmaksu   2 € / 3 h
Talvisäilytysmaksu  40 € / kausi   
Sähkön vähimmäismaksu mittarilla  2 € /vrk 
Saunamaksu kyläilemässä olevilta vierailijoilta  3 €  /vrk 
Asuntoauton/vaunun jättö tilapäisesti alueelle 1 € /vrk     

Yhdistyksen jäsenille edullisempi hinta kausipaikoilla
     
Kesäkausimaksu 1.5 – 31.10.2016 
SFC -jäsen / ei jäsen  (ilman sähköä)  180 € / 260 €  
Sähkömaksu kwh -mittarilla  22 senttiä / kwh
     
Talvikausimaksu 1.11.2015 – 30.4. 2016
SFC -jäsen / ei jäsen (ilman sähköä)  180 € / 260 € 
Sähkömaksu kwh -mittarilla  22 senttiä / kwh
    
Kausipaikka 4 viikkoa, kesällä tai talvella 
(ilman sähköä)  110 € / 4 vko             
Sähkömaksu kwh -mittarilla  22 senttiä / kwh
Kausipaikkalaisten sähkö vain mittarin kautta! 

Mikäli mittarilukemaa ei ole ilmoitettu, sähkömaksu on 10 €/vrk

Tilinro: SF-Caravan Peräpohjola ry FI9351310020059300
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Alueen turvallisuus
Turvavälit Hopeaperällä

Riittävät turvavälit ovat yksi tärkeimmistä turvallisuustekijöistä. Matkailuajoneuvossa syttynyt tulipa-
lo ei saa levitä viereiseen matkailuajoneuvoon tai rakennuksiin.

Esitetyt turvavälien etäisyydet perustuvat SF-Caravanin ja pelastusalan asiantuntijoiden kokemuk-
siin matkailuajoneuvojen palovahingoista sekä VTT:ltä saatuihin tietoihin.

Esitetty turvaväli ei matkailuajoneuvon palaessa täysin takaa vierellä olevien ajoneuvojen sääs-
tymistä mm. lämpövaurioilta. Tutkimusten ja selvitysten mukaan lähes riskitön turvaväli olisi  
noin 8 metriä.

Turvavälin tulee olla vähintään 4 metriä:
- toisesta matkailuajoneuvosta
- toisesta etuteltasta
- toisesta etukatoksesta
- toisesta matkailuajoneuvopaikan puisesta laverista tai siihen liittyvästä aidasta
- erillisestä teltasta
- vetoautona käytettävästä matkailuautosta
- vetoautosta, joka ei liity kyseiseen palokuormakokonaisuuteen
Lähde: Leirintäalueen turvallisuusopas, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
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Pohjois- ja Järvi-Suomen YT-treffit 12.-14.6.2015

Pohjois- ja Järvi-Suomen YT-treffeille osallistui 91 auto- ja vaunukuntaa. 40 oli kokonaisuudes-
saan treffimaksun maksaneita, ja 51 oli alueen kausipaikkalaisia, jotka osallistuivat tanssi- ym. 
tapahtumiin ravintolassa ja maksoivat lipun sinne.

Kettingin heitto

Miehet:
1. Mauri Mäkinen  
2. Kauko Meriläinen
3. Lasse Rintamäki  

Naiset:
1. Marke Kenttä
2. Tanja Heikkinen
3. Pirjo Huotari 

Pojat:
1. Eemil Heinonen (5 kettinkiä) - paras tulos!

Tytöt:
1. Venla  Heikkinen
2. Neela Heikkinen
3. Eerika Heikkinen

Saappaan heitto

Miehet:
1. Juha Heikkinen 19,55
2. Kauko Meriläinen 18,65 - karsinta 17.37
3. Ari Huotari 18.65 - karsinta 15.10 

Naiset:
1. Pirjo Huotari 15,70
1. Annikki Holappa 13,04
1. Ritva Meriläinen 12,35
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Karaokefinaali

Tytöt yli 10 v.
Karaokeprinsessa Venla Heikkinen,  
Ylä-Savon yhdistys

Naiset alle 60 v.
Karaokekuningatar Sari Salonen,  
Pohjanmaan yhdistys

Naiset yli 60 v.
Karaokeruhtinatar Rauha Niemelä,  
Länsipohjan yhdistys

Miehet alle 60 v.         
Karaokekuningas Antti Nuorala,  
Ylä-Savon yhdistys

Miehet yli 60 v. 
Karaokeruhtinas Unto Korpi,  
Kuturannan yhdistys        
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Juhannusta vietettiin 19.-21.6.2015.

Juhannusta vietettiin aurinkoisessa ja lämpimässä säässä. Ohjelmassa oli lapsille ja aikuisille 
kilpailuja. Retuperän mannekiinit esittivät kirpputorin vaatteiden muotiesityksen, jonka juonsivat 
Sami ja Veli-Matti. Hauskaa ihmisillä näytti olevan muotishowssa. Juhannuksena oli karaoke-
tanssit perjantaina ja lauantaina ja aattona oli myös tanssit Anja Tervahauta & Ville-Tapani tahtiin 
Hopeapirtillä. 

Lasten kilpailut: 

Lätkän heitto:
1. Sini (87)
2. Netta (61)
3. Anniina (60)

Lapsia osallistui 14 lätkän heittoon.

Saappaan heitto:
Tytöt:
1. Milla (10.8)
2. Sini (10.6)
3. Henna (9,20)

Pojat:
1. Aleksi S (14)
2. Jere  (13)
3. Aleksi (9.10)

Lapsia osallistui  11 saappaan heittoon.
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Aamulenkille lähtijät
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Lasten Peikkotreffit 18.7.2015

Lasten Peikkotreffit käynnistyivät kasvomaalauksilla. Lapset olivat tulleet paikalle peikkopuvuissaan 
ja ilmeet olivat iloisia ja odottavia. Isäntäpeikon saapuessa paikalle, osa pienimmistä lapsista hie-
man pelästyi, mutta Isäntäpeikon rauhoittava puhe auttoi pienempien lasten voittamaan pelkonsa.
Kasvomaalausten jälkeen suoritettiin peikkomarssi alueella, jota säesti peikkolaulut. Alueella olevat 
aikuiset olivat ilahtuneen näköisiä peikkomarssista ja ottivatkin runsaasti valokuvia.

Peikkomarssin jälkeen peikot marssivat laavulle peikkokasteeseen ja jokainen sai uuden nimen. 
Samalla tarjottiin lapsille mehut. Kasteen jälkeen peikot siirtyivät Mutterirakennukseen tanssimaan 
ja laulamaan peikkotansseja. Peikkotreffien päätteeksi peikoille tarjottiin peikkopöperöruokaa, joka 
maistuikin tosi hyvin kaikille, myös aikuisille peikoille. 
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  SF-Caravan Peräpohjolan 40-vuotisjuhlat ja Elotreffit  7.-9.8.2015

Yhdistyksemme on perustettu 18.10.1975. 
Perustajajäseniksi nimitettiin kokouksessa Sinikka Herva, Juha Nuorgam ja Mauno Holpainen 
ja sihteerinä Seppo Lukkarila.  Perustamiskokouksessa oli läsnä 52 vaunukuntaa. Historiikki on 
luettavissa yhdistyksen kotisivuilta linkistä Yhdistys.
Erkki Korkee oli puh.johtajana 1975 - 1976, 1978 - 1981.
Sinikka Herva oli  puh.johtajana 1985 - 1986.

Juhlissa oli paikalla 195 auto- ja vaunukuntaa 11 eri yhdistyksestä meidän yhdistyksemme lisäksi.
Tapahtumassa oli lapsille ja aikuisille kilpailuja. Perjantaina tanssitti Arja Havakan yhtye ja molem-
pina iltoina oli karaoketanssit. Juhlatapahtuma alkoi lauantaina klo 12.00.  Juhlassa kutsuvieraat 
esittivät tervehdyksessä yhdistykselle ja tilaisuudessa muistettiin toiminnassa aktiivisesti olleita  
jäseniämme standardeilla, prossisilla tauluilla sekä yhdistysmerkeillä. 

Juhlan jälkeen tarjottiin lohikeitto kutsuvieraille ja kaikille karavaanareille. Sunnuntaina olivat arpa-
jaiset, jaettiin kilpailujen palkinnot sekä yhdistys tarjosi täytekakkukahvit. 
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Yhdistyksen standardin saajat: Sisko ja Seppo Leskinen, Pirjo ja Antti Rajaniemi, Alpo, Anja Kursu, 
Mauri ja Arja Mäkinen

Prossiset ansiolevykkeen saajat: Antti ja Pirjo Rajaniemi, Eija ja Reijo Kantola,  
Tuula ja Tapio Juntunen ja Pirkko ja Markku Salmelainen
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Hopeiset liiton yhdistymerkit: Sirkka-Liisa Mällinen, Pertti Hamari ja Päivi Alajas
Pronssinen yhdistysmerkki: Rainer Mällinen 
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Pohjois-Suomen YT-alueiden lahja
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Lasten sarjat: 

Pojat alle 10 v. 
1. Casper Sammalkangas

Pojat 10 - 15 v.
1. Vliho Sankala 

Tytöt alle 10 v.
1. Saara Kehus

Tytöt 10 - 15 v.
1. Senja Jauhola

Aikuiset:

Naiset, yleinen
1. Pia Holappa

Naiset yli 60 v.
1. Pirjo Kehus

Miehet, yleinen
1. Arto Tenno

Miehet yli 60 v.
1. Matti Takalo

Yhteiskuva lasten kilpailun voittajista

Matti Takalo

Pirjo Kehus

Arto Tenno

Pia Holappa

Karaokeosakilpalilun voittajat:
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Kesäkauden päättäjäiset 11.-13.9.2015

Paikalla oli 38 auto- ja vaunukuntaa. 
Päättäjäiset sujuivat kesäisessä aurinkoisessa ja lämpimässä säässä. Tapahtumassa oli aikuisten 
ja lasten kilpailuja. Yhdistys tarjosi kakkukahvit sekä grillimakkarat. Iltaisin oli karaoketta.

Lasten kilpailut:
Lätkän heitto: Emilia 14 ja Oskari 24
Kaikki lapset palkittiin, vaikka osa lapsista kävi Ranuan eläinpuistossa kilpailujen aikana.

Kuntokirjalla käynti kesäaikana:
Eniten käynyt: Sisko Runni ja Seppo Leskinen 24 kertaa
Arvottu kaikkien kesken käynnit: Petri Ahonen, Saimaanseutu 
Kävelysauvat saa lunastaa vielä ensi kesänä 2016.

Tikanheitto
Naiset:
1. Sari Hyrkäs 22 / 8
2. Leena Karjalainen 22 / 8
3. Leena Laakso 20 

Miehet:
1. Veijo Hyrkäs 29 / 33
2. Jukka Leskinen 29 / 28
3. Risto Karjalainen 28

Kettingin heitto
Naiset:
1. Tuula Jänesaro 6
2. Päivi Alajas 5 / 1
3. Leena Karjalainen 5 / 0

Miehet:
1. Markku 8
2. Ari 7
3. Risto 6 / 1
4. Esko 6 / 0
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Talkootöitä kesän aikana

Kesän aikana on talkoilla tehty polttopuita, johon on osallistunut miehiä, että naisia. Lisäksi on tehty 
kunnossapitotöitä alueella mm. maalaustöitä, nimikylttejä eri paikkoihin sekä talkoilla tehty kahvi- 
ja ruokatarjoilut. Juhlatreffeille kunnostettiin Hopeapirtti siistimpään kuntoon sekä pestiin sisätilat 
perusteellisesti. Talkoilla on hoidettu isojen alueiden nurmikkojen leikkaukset sekä pensasaitojen 
leikkaukset. Mutterirakennuksen tiloihin rakennettiin karaokelaitteille baaritiski lukollisine kaappei-
neen. Lokakuussa tehtiin lisäksi Hopeapirtin vierestä olevasta wc-rakennuksesta putken veto huol-
torakennuksen likakaivoille. Alueen ruohonleikkureita on korjattu ja kunnostettu veneitä. 
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Onkireissu 12.9.2015

Mitä on kesä ilman Simojoella onkimista? Kesän alussa löytyy kastematoja sadoittain niitä tarvitse-
ville grillin viereisestä olevasta matopaikasta ja silloin onkin hyvä kerätä ne ämpäriin kesän tulevia 
onkireissuja varten, jossa ne elävät matopaikasta otetussa mullassa. Kansi on hyvä olla matoäm-
pärissä, jottei vesisateet hukuta matoja. Matoämpäri säilytetään  viileässsä ja varjoisassa paikassa. 
Keskikesällä kastematoja on jo hieman työläämpi löytää lämpimien ilmojen aikana.

Lähdimme eräänä iltapäivänä ongelle kahdella veneellä, toisessa  oli Arja ja Marjatta ja toisessa 
Timo ja allekirjoittanut. Lämmin kesäinen ja aurinkoinen päivä oli sopiva onkimiseen. Toisessa ve-
neessä ei ollut ankkuria, joten vene sidottiin toiseen veneeseen kiinni. Siinä onkiessa ja rupatellassa 
huomattiin, että Tainiojoessa oli vähän vettä ja siellä kävi pärskähtely kivien lomassa. Uskoimme, 
että nyt on lohikala jäänyt satimeen ja potkii siellä vedessä. Yksi meistä jo oli huomaavinaan, että  
siellä oli  toinenkin lohi. Mielessä kävi jo savutuspöntön käyttö lohille ja hienot syöminkäiset savus-
tuslohesta. 

Hetken siinä ongittuamme, päätimme lähteä soutamaan Tainiojoen koskipaikasta hakemaan ne 
kalat ahdingosta ja mietimme miten saadaan kalat tapettua nopeasti. Kun lähestyimme koskipaik-
kaa, ei pärskähtely enään ollutkaan niin voimakasta ja kun olimme jo ihan rannassa, huomasimme, 
että aurinko ja vesi oli tehnyt meille tepposet. Ei siellä ollut meille saaliita ja kyllähän meitä nauratti 
meidän mielikuvituksemme. Siinä sitten soudettiin takaisin onkipaikalle. Arja sai kaksi ahventa pilk-
kiongella, Marjatta sai pienen ahvenen ja hän päästikin sen takaisin kavasmaan,minulla ja Timolla 
oli sitten pari nykyä. Onkiminen on rentouttavaa puuhaa ja aina mukavaa, jos kalakin syö ja saa 
saalista.   Kirjoitteli Eija

Veneitä ja pelastusliivejä voi lainata  
Hopeaperältä kalastukseen ilman maksua olemalla 
ensin isäntään yhteydessä. 

Muuhun kalastukseen kuin onkimiseen,  
myydään kalastuslupia toimistolla.
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Toimintaperiaatteet
SF-Caravan Peräpohjolan matkailuyhdistyksen tehtävänä on edistää toimialueellaan leirintämatkai-
lua, liikenne- ja leirintäturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua. Yhdistys toimii jäsentensä yhteistoi-
minnan ylläpitäjänä sekä herättää jäsenissään oikeaa karavaanarihenkeä ja pysyvää harrastusta 
leirintämatkailuun.
 
Yhdistyksen virkistysalue Hopeaperä  
Tulevana vuonna  on tarkoitus tehdä alueella: 
- Leikkikentän parantaminen asianmukaiseksi 
- Huoltokorjauksia tarpeen mukaan 
- Aidan rakentaminen törmälle Kesäkeittiö - Hopeapirtti
- Uusi uimalaituri

Tapahtumat
Jäsenten keskustelutilaisuuksia järjestetään Hopeaperällä tarpeen mukaan sekä ke-
väisin ja syksyisin talkootapahtumia alueen siivouksen ja kunnostuksen osalta.  
Isäntäkoulutusta järjestetään kesän alussa. Isäntäkoulutus tulee toteuttaa siten, että jokai-
nen isäntä voi aloittaa isäntävuoronsa varmana siitä, että onnistuu vuoronsa tekemisessä. 
 
Osallistutaan yhdistyksen omiin tapahtumiin:
- kevätkokous
- talvitapahtuma
- vappujuhla
- kevään retki 
- alueella haravointi- ja siivoustalkoot, alueen kesäkuntoon laitto
- kesäkauden avajaiset 
- juhannustreffit
- lasten treffit 16.7
- talkoilla alueen laitto Elotreffikuntoon
- Elotreffit 5.-7.8
- kesäkauden päättäjäiset
- talkoilla alueen talvikuntoon laitto 
- syyskokous 
- pikkujoulu 
- Uuden Vuoden vastaanotto Hopeaperällä
- Hallitus voi järjestää muitakin treffipäiviä 
 
Osallistutaan YT-alueen tapahtumiin
Kaamoksen Kaatajaiset 
Pääsiäinen Koillismaa
Kesäkauden Avajaiset Oulun seutu 
Rantatreffit Lohenpyrstö
Lättytreffit Raahentienoo
Valojuhlat Ryynäsenniemi
Porotreffit Länsipohja
Ruskatreffit Ounas-Lappi
                                                              
Osallistutaan liiton ja YT- alueen järjestämiin tapahtumiin, kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin.
Toimintasuunnitelma on luettavissa kokonaisuudessaan yhdistyksen sivuilla kohdassa Yhdistys.

Toimintasuunnitelma 2016

 
20.-22.5. Liittokokoustreffit 
Nallikari Camping, Oulu
Toivotaan jäsenten osallistuvan treffeille!



Pohjois-Suomen YT-alueet

RYYNÄSENNIEMI

LOHENPYRSTÖ

RANTASARKA

    KITTILÄ

MELLAJÄRVI

RANTATÄHTI
HOPEAPERÄ

MULTARANTA 

KOILLISMAA


