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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kokemäen Seutu ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään
sunnuntaina 27. huhtikuuta 2014 klo 13:00 alkaen
Pitkäjärven Vapaa-ajankeskuksen kokoustiloissa,
osoitteessa Urheilutie 15, 32810 PEIPOHJA
Käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu klo 12:45 alkaen.
Hallitus

Isäntävuorolistat ajalle 05/2013 – 04/2014
Vuorot varattavissa Pitkäjärven Sfc-alueen ilmoitustaululla
sunnuntaina 02.03.2014 klo 12 alkaen.
Isäntävuoron voi varata oman isäntävuoronsa osalta siten, että
varauksen tekee yksi isäntävuoron tekijäkunnista.
Varaus on varsin sitova. Muutokset oman isännyyden tekoon
vaikuttavat moniin ja muutoksista tulee sopia ensisijaisesti oman
isäntävuoron kanssatekijöiden kanssa.

Hallitus 2014
Lasse Vähä-Vahe pj, taloushallinto
Timo Tarvainen vpj, tiedotus
Sirjo Pohjonen, sihteeri
Tapio Palonen, jäsenkirjuri, talkoot
Saija Laine, lapset ja nuoret
Mikko Santanen, viihde ja virkistys
Esko Haapatie, rakennus & remontointi
Jani Suoja, rakennus & remontointi
Petri Toivola, tarvikehankinnat

gsm 0400 881 407
gsm 0400 500 121
gsm 0500 590 066
gsm 040 500 3885
gsm 050 556 3287
gsm 045 111 5462
gsm 050 521 1900
gsm 044 516 8988
gsm 040 541 7287

Hallituksen ulkopuolinen tuki
Sari Heinonen, taloudenhoito & kirjanpito
Seppo Pohjonen, turvatoimikunta
Hanna Jokinen, kotisivut ja web
Ulla Koivumäki, toimisto ja kausipaikat

gsm 044 306 6577
gsm 050 349 1448
gsm 046 521 4465
gsm 040 768 0505

Pitkäjärven caravan-alueella on aloitelaatikko, jonka aloitteet ja
palautteet käsitellään säännöllisesti seuraavassa hallituksen kokouksessa.

TAPAHTUMAKALENTERI 2014
Pitkäjärvellä ja vähän muuallakin
21.-23.2. Rakovalkeat. Hiihtolomaviikkojen perinteisin tapahtuma.
18.-21.4. Pääsiäinen. Kujeita ja trulleja, omin voimin, omin toimin.
25.-27.4. Siivoustalkoot. Alue kesäkuntoon, talkooruokaa ja -sauna.
27.4.

Kevätkokous.

30.4.-4.5.Matkailuautoilijoiden jättitreffit Opiston alueella. Tanssit
Pamauksen lavalla, ohjelmarannekkeita myynnissä erikseen.
3.5.

Juhlavuoden Caramba Cup starttaa Kokemäeltä.

9.-11.5.

Turvatreffit teemalla ensihoito Pitkäjärvellä.

16.-18.5. 50-vuotisjuhlavuoden liittokokoustreffit, Aulanko.
Juhannuksena Pitkäjärvellä yksityistilaisuus omalle väelle ja tutuille…
6.-12.7. Pohjoismaiset Karavaanipäivät, Tandådalen, Ruotsi.
24.7.-1.8. F.I.C.C. Rally, Kirjurinluoto, Pori. www.ficcrally2014.fi
29.-31.8. Lyhtyjen Yö ja Ajotaitomerkit
3.-5.10. Rosvopaistit.
29.11.

Syyskokous ja pikkujoulut

Puheenjohtajan Palsta
Vuosi on vaihtunut ja haluan tässä yhteydessä kiittää saamastani
luottamuksesta syyskokouksessa. Pestini puheenjohtajana jatkuu
kauden 2014-15.
Alkanut vuosi on SF-Caravan ry:n 50-vuotisjuhlavuosi ja liitto juhlii
sitä monin eri tavoin. Lisätietoa juhlatapahtumista löytyy liiton sivuilta,
www.karavaanarit.fi sekä Caravan-lehdestä. Ottakaa joukolla osaa
juhlimiseen, harva meistä on enää mukana liiton täyttäessä 100 vuotta.
Yksi juhlavuoden päätapahtumista on muuten Porissa heinäkuun
lopussa järjestettävä 81. F.I.C.C. Rally, karavaanarien kansainväliset
suurtreffit. Tekemistä riittää kaiken ikäisille Kirjurissa ja ohjelmaa on
aamuvarhaisesta iltamyöhään.
Teimme markkinointi-iskun tammikuussa Turun Caravan Show:ssa, kun
Pitkäjärvellä ja Kuninkaanlähteellä oli yhteinen osasto messuilla.
Satakuntalaiset alueet herättivät mielenkiintoa ja palaute oli todella
positiivista.
Vuodelta 2013 kirjattiin muuten ennätysmäärä leirintävuorokausia
omalta alueeltamme ja yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa,
mahdollistaen tulevat investoinnit Pitkäjärven alueen edelleen
kehittämiseen. Jäsenmaksuilla tätä aluetta ei siis ylläpidetä, päinvastoin
alueen tuotto mahdollistaa maltillisen jäsenmaksun yhdistyksen
jäsenille, joita vuoden vaihteessa oli jo yli 460.
Muistattehan liiton järjestämät kurssit, jotka ovat pääosin ilmaisia. On
hätäensiapua ja järjestyksenvalvonnan kursseja ynnä monta muuta.
Osaltaan tekevät harrasteestamme ja matkastamme entistäkin
turvallisempaa. Käyttäkää edut hyväksenne, eipä tässä muuta kuin hyvää
talven jatkoa, turvallisia reissuja ja nähdään ainakin Pitkäjärvellä ja
Porissa, meidän ficcissä!
Lasse Vähä-Vahe, puheenjohtaja

www.sfckokemaki.fi

