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2   SFC-Caravan Peräpohjola ry.

Liikennevalot alueella
Hopeaperällä lämmitetään rantasauna 
kesän aikana joka ilta. Saunavuorot ilmoite-
taan kuulutuksilla sekä alueella useammalla 
liikennevalolla. Saunavuoroajat ovat myös 
ilmoitustaululla. Punainen valo kertoo naisten 
saunavuorosta, vihreä miesten ja keltainen 
tilaussaunasta. 

Lisäksi sähkösauna on Mutterirakennuksessa, 
jonka voi hinnaston mukaista maksua vastaan 
varata perhesaunavuoroksi isänniltä.

   
                  Liittokokoustreffit  2016

 Nallikari Camping, Oulu 20.-22.5.
 Toivomme jäsenemme osallistuvan  

liittokokoustreffeille!
Lisätietoa: http://www.sfc-perapohjola.fi

   
              

  Hopeaperällä haravointi- ja siivoustalkoot, 
alueen kesäkuntoon laitto  

13.-15.5

   
       Kesäkauden avajaiset Hopeaperällä 
                               27.-29.5.
          - isäntäkoulutus 
          - yleinen keskustelutilaisuus  
          - mahdollinen sammutusnäytös
          - lapsille kilpailuja
          - grillimakkarat ja pullakahvit

   
       
       Järvi- ja Pohjois-Suomen YT-alueiden  
       Kesänavaus 17.-19.6.2016  
       SF-C Ruununhelmessä. 
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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. 045 6659 878
  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
  marjutsaari74@gmail.com 

  Sirkka-Liisa Mällinen
  Rahastonhoitaja / Jäsenkirjuri
  gsm. 040 5829 547
  sirkka-liisa.mallinen@pp.inet.fi
 
  YT-henkilö  Elli Kursu  
  gsm. 040 533 1746

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

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

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

   Naistoimikunta:
-  Eija Kantola (vetäjä)
-  Marjatta Koivumaa

  Huoltovastaavat:   
-  Aimo Takkinen
-  Veijo Heikkinen

  Alueen yhdyshenkilö puh. 040 561 4259

YHDISTYKSEMME KOTISIVUT OVAT 
          OSOITTEESSA: 
www.sfc-perapohjola.fi

 
Facebookissa: https://www.facebook.com/

hopeapera 
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Puheenjohtajan tervehdys!

Kesäkausi on alkamassa Hopeaperällä ja toivon mukaan tulee lämmin ja aurinkoinen kesä. 
Huvi- ja treffitoimikunta on suunnitellut erilaisia tapahtumia kesälle, joista jokaiselle löytyy varmasti jotakin 
mukavaa ajanvietettä. 

Mielessäni on myös, miten saisimme aktivoitua niitä jäseniämme, jotka eivät ole koskaan käyneet alueel-
lamme, mutta ovat kuitenkin kiitettävästi jäseniämme ja tukeneet sillä lailla toimintaamme.
Nyt kun te jäsenemme luette tämän kirjoituksen, niin toivon lämpimästi, että vietättäisitte ainakin yhden 
viikonlopun alueellamme. Teille on tullut liittymisenne jälkeen taloudenhoitajaltamme kirje, jossa on lomake 
maksuttomaan viikonloppuun alueellamme (ei koske juhannusta, eikä Elotreffejä). 

Kaikille karavaanareille on maksuton viikonoppu valosähköllä myös Merirosvotreffipäivillä 15.-17.7. Tervetu-
loa jäsenemme ja vieraat viettämään hauska viikonloppu Hopeaperälle!

Meillä on kesäpaikoilla n. 65 - 70 auto- ja vaunukuntaa. Vapaita paikkoja löytyy edelleen ja niistä paikoista 
saa tietoa yhdistyksemme kotisivuilta. Kausipaikkamaksukin on jäsenillemme edullinen 180€ + mittarisäh-
kö ajalla 1.5. - 30.10. eli puoli vuotta. Hieno paikka viettää kesäpäiviä Simojoen rannalla, jossa voi käydä 
uimassa sekä onkia rannalta/laiturilta tai käydä soutelemassa.

Liittokokoustreffit ovat tänä vuonna Nallikari Campingissa, Oulussa 20.-22.5. Ohjelma löytyy kotisivuiltam-
me. Toivon jäsenemme osallistuvan liittokokoustreffeille. 

Toivon kaikille upeaa kesää ja turvallisia kilometrejä!  Eija 
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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     

Yhdistyksemme 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

   
Alueella on vapaana kesäkausipaikkoja, joista enemmän tietoa yhdistyksen sivuilla.

  Sivuilla on myös kartta, missä kausipaikat sijaitsevat. 
www.sfc-perapohjola.fi
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   ISÄNNÖINTI- JA TILITOIMISTOPALVELUT 

   Vuokraamme kokous- ja juhlatilaa Yli-Iissä 

   Kauttamme saatavissa myös kirvesmies ja peltiseppä  
   kotisi remontteihin 
 
   P. 010 292 2830 
   www.talep.fi 
 
     

 

 

www.cmautocaravan.com

                     Parturi-Kampaamo Miska
Pirjo Hildén 

Nahkurinkatu 8, Kemi  
puh. (016) 225 224, gsm. 040 761 1468

SF-C 45424

                    

Lautapojat

                         HAUTAKIVITYÖT              KANTOJYRSINNÄT
                                                 

                PEKKA MALINEN  SFC 57007 
                              MERILAPIN KIVI OY 
                              HIRVONKATU 14, 94600 KEMI 
                              P.  0400 691 699
                 



Alueen turvallisuus

Turvavälit Hopeaperällä

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

Esitetyt turvavälien etäisyydet perustuvat SF-Caravanin ja pelastusalan asiantuntijoiden kokemuksiin mat-
kailuajoneuvojen 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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Telttailijat Tervetuloa Hopeaperälle!

Kiinnostaisiko karavaanarielämä ja haluaisit tutustua 
siihen? 

Hopeaperällä se on mahdollista!  Tule perheesi 
kanssa telttailemaan edulliseen 10 euron vuoro-
kausimaksulla, johon sisältyy yleisen saunavuoron 
mahdollisuus ja kokkailu keittiössä. 

Samalla alueella voi tutustua muihin karavaanarei-
hin. Viikonloppuisin on Mutteri-rakennuksessa kara-
oketta. Lapsille on leikkikenttä sekä polkuautoja.

Kalaisa Simojoki virtaa aivan vieressä ja alueelta voi 
lainata käyttöönsä veneen ja pelastusliivit.

Rantasaunassa on naisten ja miesten saunavuorot 
iltaisin ja rannalla on laituri, josta on helppo pulahtaa 
veteen uimaan. Sähkösaunaa voi saada perheelle 
myös käyttöön hinnaston mukaisella maksulla.

Lähimetsät tarjoavat poimijoilleen niin mustikat, 
puolukat kuin hillat sekä ruokasieniä.

Tervetuloa tutustumaan karavaanareiden elämän-
muotoon alueella!

Kalaa Simojoesta

Talviaikaan  Simojoesta saa pilkkimällä mm. ahventa sekä matikoita koukuilla.

Simojoki on kuulu lohijoesta ja alueen toimistosta voi ostaa kalaluvat. Kesäisin joku onnistuu nappaamaan 
virvelillä lohen, mutta usein tarttuu myös hauki tai ahven.

Alueella on savustuspönttö, jossa voi saaliinsa savustaa.

Jokamiehen oikeuksiin kuuluu onkiminen, joko veneestä käsin tai rannalta.
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Linnunpönttöjä Hopeaperälle

Hopeaperälle tarvitaan uusia linnunpönttöjä, jotka voitaisiin vaihtaa van-
hojen ja rikkinäisten pönttöjen tilalle.

Pönttöjä tarvitaan pikkulinnuille sekä rantatörmälle Telkkä-pariskunnille.

Linnunpöntön tekijä Teuvo Finnilä Hämeenlinnasta lahjoitti itse tekemän-
sä linnunpöntön Hopeaperälle Uutena Vuotena. Lämmin kiitos hänelle!

Miljoona Linnun-pönttöä kisa:

http://yle.fi/aihe/miljoona-linnunponttoa

Kirpparitoimintaa Hopeaperällä

Kirppari toimii alueen perällä olevassa ladossa. Voit lahjoittaa kirpputorille myytäväksi käyttökelpoista,  
ehyttä ja siistiä tavaraa sekä vaatteita.

Kirpputorista on tullut suosittu ja hintataso on edullinen. Yhdistys saa tästä tuloa toimintansa tueksi. 

Elotreffeillä on huutokauppa, jossa karavaanarit voivat huutaa haluamansa tuotteen itselleen.
Huutokauppaan tarvitaan myös lahjoituksena käyttökelpoista ja siistiä tavaraa mm. laitteita, 
koneita ym. tarvikkeita.
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Kaamoksen kaatajaiset 29.-31.1.2016

Yhdistyksestämme oli Kaamoksen kaatajaisissa Pikku Syötteellä 28 aikuista+ 4 lasta + kuljettaja. Kaikkiaan 
oli 160 osallistujaa, joista 140 majoittui huoneisiin ja 20 oli mökeissä + matkailuajoneuvoissa.

Lasten kilpailut: ( tikanheitto ja pallopeli)
Osallistujat: Nuorala Luminia, Nuorala Bettina, Nuorala Konsta, Kehus Iida ja Kehus Saara

Kaamoksen Kaatajaisissa saivat YT-Standardit Kauko Meriläinen nro 20 ja Ahti Mustakangas nro 21 an-
siokkaasta YT-toiminnasta. Eino Impolaa muistettiin pitkäaikaisesta toiminnasta Kaamoksen kaatajaisten 
toimintamiehenä sekä Karaokekilpailujen vetäjänä Yt-treffeillä.

Lasten karaokekilpailun voittajat: 

Tytöt alle 10 v.
Saara Kehus

Pojat alle 10 v.
Juhani Kanniainen

Tytöt 10-15 v.
Iita Leinonen 

Pojat 10 - 15 v.
Konsta Nuorala.

Aikuisten karaokekilpailun voittajat:
 
Naiset:
Teija Peltolahti 

Miehet:
Petri Kärkkäinen 

Naiset yli 60 v. 
Salme Martinkauppi 

Miehet yli 60 v. 
Kaarlo Martinkauppi

      Bussimatkalla oli tunnelmaa. Veikko säesti hanurilla, kun karavaanarit lauloivat.

Kaamoksen kaatajaisten joka ryhmästä kolme parasta laulajaa voi osallistua Karaokefinaaliin Järvi- 
ja Pohjois-Suomen YT-alueiden Kesän avauksessa 17.-19.6. Ruununhelmessä. Järjestäjänä: 
Järvi-Suomi. Ks. tarkemmat tiedot: www.sfc-perapohjola.fi 



Talvitapahtuma Hopeaperällä 19.3.
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Talvitapahtumaan osallistui noin 40 aikuista ja kuusi lasta. Pilkkikilpailuissa ei tullut yhtään kalaa ja voittaja 
arvottiin ja voittaja oli Pirttikangas.
Tapahtumassa oli  myös muita kilpailuja ja ruokana hernekeitto + räiskäleitä.



Juhannustreffit 24. - 26.6.         
Ohjelmamaksu 5 € / auto- tai vaunukunta                        

Juhannusta juhlitaan kilpailujen, juhannuskokon polton,
ja tanssien ja karaokeiltojen parissa.  Aattoiltana tanssitaan 
Jore Siltalan musiikin tahtiin Hopeapirtillä ja Mutterissa 
Karaoketanssien merkeissä.
Yhdistys tarjoaa Juhannuskahvit!
Tervetuloa viettämään kesän kauneinta juhlaa! 
Myydään arpoja - hyvät palkinnot!

Kesän tapahtumia 2016

Elotreffit 5.-7.8
Elotreffeillä perinteinen ruokatarjoilu,
kilpailuja, arpojen myyntiä, karaoken
osa-kilpailu, huutokauppa, karaoketanssit sekä
elävää musiikkia Hopeapirtillä 5.8 Arja Havakan tahtiin!
- Myyntikojuja
- Kirpputori ladossa 
YT-treffihinta (elotreffit)  50 €
Kausipaikkalaisen elotreffihinta  20 € / yksin 10 € /hlö
Vieras kausipaikkalaisen vaunussa/autossa 10 € /hlö 
(lapsista ei maksua)

 
   Lasten Merirosvotreffit 16.7. ja aikuisille lauantai-illan karaoketanssit 
   Merirosvoteemalla.  Vieraille maksuton viikonloppu  pe-su valosähköllä - tule  
   tutustumaan alueeseemme! 

                                                                    
   

Mahdollinen retki Ranuan eläinpuistoon

Eläinpuistoon retki kesällä tai alkusyksystä kimppakyydein
Hopeaperältä. 

Retkestä ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa yhdistyksen
sivulla sekä Lounais-Lapissa.

Alustava ohjelma lapsille:
- Merirosvotarinoita
- Aarteen etsintä  
- Kilpailuja 
- Merirosvopöperö (ruokailu)
- Merirosvolauluja + karaoke 
   

Lapsille merirosvoaiheiset asut sekä 
aikuisille asut myös illanviettoa varten.

12  SFC-Caravan Peräpohjola ry.
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Ahkerasti on rakennettu aluetta rakennuksineen,
siellä on jäsenten perheiden rauha ja hyvä olla,
ei puutu pata, kattila eikä  kauha.

Alueella on lasten naurua,
välillä kuullaan karavaanareiden laulua.

Alueella on rakastavien sydänten lämpöä,
onnellisten silmien valoa.
Ystävällisyyttä, uskollisuutta ja kaveruutta.
Alueemme antaa kaikille oloon turvallisuutta.

Mitään ei meiltä puutu,
kun on rantasauna, joki ja upea alue,
ja ihanat karavaanariystävät.

p. (016) 271 171
ma-pe 8-18, la 9-14 

Kesäaukiolot 1.6. 
lähtien 
ma-pe 8-17 la 10-14

T.Paakkari
www.varaosapaakkari.fi 

Varaosat • Lisävarusteet • Automaalit

Pienakkuja varastossa 
laaja valikoima! 

MEILTÄ HYVÄ VALIKOIMA 
AUTONHOITOAINEITA
KORKELAATUISILTA 
VALMISTAJILTA

39,50€

Varastossa myös akut mopoihin, scoottereihin, mp-pyöriin ym.

ESIM. 
LEIKKUREIHIN 
24 Ah

55,00€
Esim. leikkureihin joissa akku 
penkin alla kyljellään

GEELIAKKU  
21 Ah

WOIMA –VAPAA-AJANAKUT  
Esim. asuntovaunuihin, asunto-
autoihin, veneisiin ym. 

57,00€
66,00€
75,00€
96,00€

60 Ah

70 Ah

80 Ah

100 Ah

Autoilijantie 4, 94450 KEMINMAA

 

 
KIITÄMME LIIKELAITOKSIA  
JA MUITA TUKIJOITAMME! 

 
Jäsenet, kannattajat ja ystävät, 

ASIOIKAA yrityksissä,  
jotka antavat tukensa  

SF-Caravan Peräpohjolalle! 

Hyvä tietää: 
Jäsennumero; numerolaatta

Numero, jonka jokainen saa liittyessään  
SF-Caravanin jäseneksi. Numero on henkilökoh-

tainen, sitä ei voi luovuttaa toiselle eikä myös-
kään siirtää esimerkiksi isältä pojalle. Vaikka 

liitosta eroaisi, jäsennumeroa ei anneta toiselle. 
Kuolleen jäsenen numero voidaan siirtää ainoas-
taan puolisolle. Numerolaatat kiinnitetään matkai-

luauton tai -vaunun etu- ja takaseinään tien  
puoleiseen yläkulmaan.

Lähde. www.karavaanarit.fi
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Jäsenlehden ilmoitushinnat: 
1 / 16     40 €
1 / 8                            60 € 
1 / 4       80 € 
1 / 2               120 € 
koko sivu           180 € 
takasivu                   230 € 
keskiaukeama         300 € 

SF-Caravan Peräpohjolan jäseneksi liittyminen

Tervetuloa yhdistyksemme jäseneksi! 

Yhdistyksemme  Nro: 015 Peräpohjola 

Voit liittyä yhdistyksemme jäseneksi, rinnakkaisjäseneksi tai nuorisojäseneksi. Nuorisojäsenen hinta on 
sama kuin rinnakkaisjäsenen. 

www.karavaanarit.fi/jasenyys/
Varsinaisen jäsenen liittymismaksu 44 € / vuosi

Rinnakkaisjäsenen liittymismaksu 13 € / vuosi 
Rinnakkaisjäseneksi voi liittyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö.

Hox!
Hopeaperällä on yhdistyksemme jäsenille  

edullisempi kausipaikkamaksu kuin muille SFC-
jäsenille tai vieraille.

Vapaat kausipaikat löytyvät kotisivultamme  
www.sfc-perapohjola.fi/kausipaikat 

 
Kausipaikkamaksu + mittarisähkö

Lehtitoimikunta: 
- Eija Kantola 
- Päivi Alajas
- Timo Alajas
- Hallituksen jäsenet 
Taitto: Eija Kantola
Kuvat: Pirjo Rajaniemi ja Eija Kantola 
Painatus: Länsi-Pohjan Kirjapaino OY

 

Hox!

Aluetietoa
Hopeaperä on luonnonkaunis karavaanarialue Simojen rannalla. Alueella on n. 120 sähköpaikkaa.  Alueella  
on huoltorakennus "Mutteri", jossa on yhteiset tilat oleskeluun, television katseluun sekä karaoke-illanviet-
toihin. Lisäksi Mutterin vierestä löytyy keittiö,  wc-tilat suihkuineen sekä toimisto.
Alueemme on esteetön liikkumiselle.

Hopeapirtti on alueen toisella laidalla, jossa järjestetään kesäisin lavatanssit juhannuksena ja Elotreffien 
aikaan.  Alueella on myös uudehkot erilliset wc-tilat naisille ja miehille (naisilla myös suihku). Rakennus on 
Hopeapirtin läheisyydessä.

Alueella on lisäksi rantasauna kesäkäytössä (naisten ja miesten vuorot) sekä  tilauksesta perhesauna, grilli-
kota sekä laavupaikka grillaamiseen. Kesäisin on käytössä tiskikatos ja  talviaikaan tiskaus tapahtuu keitti-
össä. Lapsille on leikkikenttä monine erilaisine laitteineen, mm. trampoliini, leikkimökki, keinut ja polkuautot. 

Toiminta Hopeaperän SFC-alueella tapahtuu 
pääosin talkoilla läpi vuoden. Alueella on isän-
nät kesän aikana vastaanottamassa vieraita ja 
siivoavat yleiset tilat. Talvisin toimitaan omatoimi-
alueena. Alueiden siisteys, viihtyvyys ja järjestys 
perustuvat jokaisen omaan toimintaan ja yhteis-
työhön. Jokaisen jäsenen talkootyötä tarvitaan 
alueella pienissä ja isommissa talkootöissä. 



RYYNÄSENNIEMI

LOHENPYRSTÖ

RANTASARKA

    KITTILÄ

MELLAJÄRVI

RANTATÄHTI
HOPEAPERÄ

MULTARANTA 

KOILLISMAA


