SF-Caravan Kokemäen Seutu ry
Jäsentiedote 3/2013
22.07.2013
KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kokemäen Seutu ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina
30.11.2013 klo 13:00 alkaen Pitkäjärven Vapaa-ajankeskuksen kokoustiloissa,
osoitteessa Urheilutie 15, 32810 PEIPOHJA
Käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu klo 12:45 alkaen.
Hallitus

ROSVOPAISTIT PITKÄJÄRVELLÄ
04. – 06.10.
Ruokailulipukkeet varattavissa ennakkoon Pitkäjärven toimistolla.
Ruokailijoiden määrä on rajoitettu tilan takia.
Normaali vrk-maksu + erilliset ruokalipukkeet,
aikuiset 14 euroa, lapset 4-12v 7 euroa ja alle 4v maksavan aikuisen
seurassa ilmaiseksi.
Arvontaa ja ohjelmaa joka lähtöön, perinteisiä karavaanarikujeita
unohtamatta. Treffeillä käytössä kaikilla vain valosähkö, lämmitys
kaasulla.

TAPAHTUMAKALENTERI
02. – 04.08.

Leidit ratissa pitkäjärvellä.

30.08 – 01.09. Lyhtyjen yö, Pitkäjärvi.
Yhdistyksen 25-vuotissynttärit.
06. – 08.09.

Caramba! – Mikä FICC?!? Porin Ravirata.

20. – 22.09.

Caravan Messut, Lahden Messukeskus.

04. – 06.10.

Pitkäjärven Maankuulut Rosvopaistit.

11. – 13.10.

Pitkäjärven siivoustalkoot.
Kesän matkojen muistelot.
Talkootanssit karaoken tahtiin.

30.11.

Sääntömääräinen syyskokous
Pitkäjärven Vapaa-ajankeskuksessa.

30.11.

Yhdistyksen ohjelmalliset pikkujoulut
Pitkäjärven Vapaa-ajankeskuksessa.
Jouluinen buffet-ruokailu
omakustannushintaan.
pikkupaketti pukinkonttiin.
Sitovat ilmoittautumiset 15.11.
mennessä Sirjolle, gsm 0500 59 00 66.

Pitkäjärven SFC-alue palvelee ympäri vuoden, mutta
talvikaudella isäntäpäivystys viikonloppuisin
perjantain illasta sunnuntain iltapäivään.
Saunat pääsääntöisesti pe ja la.
Pitkäjärven isäntäpuhelin 02-5467 400
sfc.kokemaki@pp.inet.fi
www.sfckokemaki.fi
Pidätämme oikeuden muutoksiin

Treffejä, tapahtumia, taustoja ja tulevaa
Yhdistyksen vuoden kolmas tiedote tulee poikkeuksellisesti
kesken kesämatkailukauden. Mukavia ja osin uusiakin treffejä,
tapahtumia on luvassa niin omalla alueellamme Pitkäjärvellä
kuin muuallakin.
Elokuu käynnistyy naisten ajotaitotapahtumalla, kun Leidit
ovat Ratissa Pitkäjärvellä. Vain naisille tarkoitettu
matkailuvaunuyhdistelmän ajoharjoittelu suoritetaan liiton
legendaarisen kouluttajan, Lauri Niemisen johdolla Opiston
avaralla kentällä, jonne miehiltä on kouluttajia lukuun
ottamatta pääsy kielletty. Vaunu on kooltaan keskikokoinen ja
itse ajo tehdään sitten omalla vetoautolla ohjatusti.
Ajovuoron voi varata etukäteen toimistolta,
Leideille on myös tarjolla ajanvarauksella whist-jalkahoitoja
perjantaina, hemmotteluhoitoja lauantaina sekä perjantaiillan myyntitori, jossa tarjolla on kosmetiikkaa, käsitöitä,
koruja, kotigastronomi ja montaa muuta.
Kesäkausi päättyy perinteiseen tapaan elokuun viimeisenä
viikonloppuna Lyhtyjen Yössä. Paras lauantai-illan valaistus
palkitaan, mutta sitä ennen juhlistetaan neljännesvuosisadan
taivalta yhteisellä grillauksella ja juhlajuomalla. Illan
päätteeksi boolitanssit takkatuvalla. Viralliset puheet ja
tumma puku säästetään sitten kolmekymppisille…
Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna tempaistaan Porin
Raviradalla kun Caramba! – Mikä FICC?! valtaa alueen. Yhdessä
kesän 2014 suurtapahtuman, kansainvälisen F.I.C.C. Rallyn
järjestäjien kanssa rakennetaan treffit raviradan alueelle.
Ohjelmassa on paljon muutakin kuin lauantain FICC-info, jossa
muuten voit ilmoittautua meidän ficc:n talkoolaiseksi.
Perjantaina
katsellaan
yhdessä
leffa
Pohjoismaiden
suurimmalta screeniltä, mukavasti radan ravintolasta samalla
nauttien. Lauantai aloitetaan tapahtuman virallisemmalla
avauksella, tervehdyksen tuo liiton puheenjohtaja Juha
Hämäläinen
ja
moottorin
jyrinällä
jatketaan,
kun
haastekisassa otetaan mittaa yhdistelmällä peruuttamisen
ennätyksestä. Caramba Cupin päätösosakilpailu ajetaan
Kirjurinluodossa iltapäivällä ja päästäänpä iltapäivän
päätteeksi
vielä
tutustumaan
Porin
kylpylätasoiseen
uimahalliinkin, jossa päivän pölyt huuhdellaan.
Illan päätteeksi nautitaan hyvästä seurasta, kun Caramba
Cupin palkinnot jaetaan, trubaduuri Jokke viihdyttää ja
laulattaa 70-luvun tunnelmissa ja voidaanpa laittaa vielä
jalalla koreaksi pubissa karaoken tahtiin.

Raviradalla on muuten oivallinen ruokaravintola, josta voi
ennakkoon varata treffien muonituksen edulliseen hintaan.
Näin kokin voi vapauttaa arkiaskareistaan ja nauttia hyvästä
ohjelmasta
ja
seurasta!
Ennakkovarauslinkki
tulee
yhdistyksen kotisivuille elokuun puolen välin jälkeen.
Sunnuntain kotiinlähtöä siivittävät turpakäräjät, jossa myös
treffien arpajaiset pidetään.
Treffimaksu on 40 euroa yksiköltä, sisältäen valosähkön,
ohjelman
sekä
uimahallimaksun
ynnä
kuljetukset
Kirjurinluodolle cupiin ja uimahalliin. Paikalle voi tulla
poikkeamaan myös muuten.
Lokakuiset Rosvopaistit ovat legenda. Pitkäjärven maauuniin
uppoaa possua sekä lammasta ja perinteiseen tapaan
valmistetun herkun kera tarjotaan juureksia ja perunaa.
Ruokaliput varataan etukäteen Pitkäjärven toimistolta, lippuja
on tiloista johtuen rajoitetusti.
Rosvopaistien
jälkeisenä
viikonloppuna
Pitkäjärvellä
vietetään talkoita, veneet nostetaan ja kesävesi katkaistaan.
Talkooruokaa on tarjolla ja illalla kokoonnutaan vielä
takkatuvalle muistelemaan kesää ja sen retkiä, katsellaan
kenties kuvia Pohjoismaisilta päiviltä Turusta ja Puolan
Rallysta, talkookaraoketansseja unohtamatta.
syyskokouksessa marraskuun lopussa valitaan yhdistyksen
puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi ja hallitukseen
neljä jäsentä erovuoroisten tilalle.
Samana lauantaina ovat myös yhdistyksen pikkujoulut,
jouluinen buffe-ruokailu ja ohjelmallinen illanvietto.
Pitkäjärven tapahtumissa ja treffeissä ei ole erillistä
treffimaksua vaan normaali vrk-maksu. Mahdolliset lisät,
kuten Rosvopaistien ruokailu maksetaan sitten erikseen.
Talkooruoan tarjoaa toki yhdistys.
Omalla alueella on saatu wc-tilat remontoitua, vaunusauna on
trimmattu ja saavuttanut suuren suosion. Ruuhkaisimpina
päivinä ensimmäiset aloittavat aamusaunalla jo kahdeksalta ja
viimeiset löylyt otetaan hiljaisuuden alkaessa.
Suosittelemme. Nuoremmalle väelle on elämys tehdä vesi
vatiin, vanhaan tyyliin. Toki vaunusaunakin on kytketty
Kokemäen veteen ja viemäriin, ettei ihan kenttäolosuhteissa
tarvitse löylytellä!
Vaunusauna lämmitetään ja siivotaan itse, omakustannushinta
50 minuutin yksityisvuorolle on 12 euroa.

www.ficcrally2014.fi

