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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kokemäen Seutu ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään
lauantaina 29. marraskuuta 2014 klo 13:00 alkaen
Pitkäjärven Vapaa-ajankeskuksen kokoustiloissa,
osoitteessa Urheilutie 15, 32810 PEIPOHJA
Käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu klo 12:45 alkaen.

TAPAHTUMAKALENTERI 2014
Pitkäjärvellä ja vähän muuallakin
29.-31.8. Lyhtyjen Yö
30.8.

Ajotaitomerkkien suoritus

30.8.

Pitkäjärven Kirppis, Siivouspäivän hengessä

19.-21.9. Caravan 2014 – Vapautta matkailuun! Lahden Messut.
26.-28.9. Siivoustalkoot. Alue talvikuntoon, talkooruokaa ja -sauna.
3.-5.10. Rosvopaistit
Rosvopaistien ruokaliput varattavissa Pitkäjärven toimistolta ja
puhelimitse 16.8. alkaen, lunastus 3.10. toimistolta. Myynnissä
200 lippua.
10.-12.10. Kansainvälisten tapahtumien karonkkatreffit
11.10.

81. F.I.C.C. Rallyn talkookaronkka, Porin Ravirata klo 12
Kuljetus Pitkäjärveltä omakustannushintaan, ilmoittaudu
5.10. mennessä XXX

11.10.

NCT2013 Tandådalen muistelot takkatuvalla

15.-16.11. Caravan Gaala, m/s Baltic Queen, juhlavuoden päätöstilaisuus
29.11.

Syyskokous Pitkäjärven Opistolla

29.11.

Yhdistyksen Pikkujoulut Pitkäjärven Opistolla, jouluinen
noutopöytä. Ilmoittautumiset 15.11. mennessä Sirjolle 0500
590 066

Puheenjohtajan Palsta
Tervehdys täältä Porin F.I.C.C-rallysta kaikille yhdistyksemme jäsenille,
tätä kirjoittaessa alkaa ”rally” eli suomeksi treffit olla lopuillaan.
Tilapäisen leirin purkaminen Kirjurinluodosta on alkanut ja osa
vierailijoista on jo alueelta lähtenyt. Toivottavasti käyvät kotimatkallaan
tutustumassa Pitkäjärvellä, ainakin ennen leiriä oli viittä eri
kansalaisuutta yöpymässä alueella.
Täytyy sanoa että leiripaikan rakentaminen tyhjälle nurmikentälle on
melkoisen haastavaa, niin että saadaan kaikki mukavuudet kuin oltaisiin
pysyvällä leirialueella. Onnistuimme siinä hyvin ja huoltotiimi joka
koostui melkein kokonaan yhdistyksemme jäsenistä, toimi koko leirin
ajan yhteen hiileen puhaltaen. Joten siltä osin rally oli se ”the Best Ever”,
sanoi kuka mitä sanoi.
Oli kaikkiaan hyvää oppia ajatellen vuotta 2017, jolloin Pitkäjärven
suurleirialueella järjestetään NCT 2017 tapahtuma ja samassa yhteydessä
Nordic Rally 2017, eli saamme alueen välittömään läheisyyteen suuren
kansainvälisen tapahtuman. Sen rakentaminen tulee olemaan paljon
helpompaa, kun suurin osa rakennuksista on jo olemassa. Eikä niitä
tarvitse laahata ympäri maata Pitkäjärvelle. Ja samana vuonna Suomi
juhlii 100-vuotista itsenäisyyttään, joten tehdään silloin tapahtumasta
ne ”kaikkien aikojen NCT -päivät”.
Kulunut vuosi on ollut edelleen kaikilla mittareilla mitattuna parempi
kuin edelliset vuodet eli yöpymismäärät ovat edelleen noususuunnassa.
Yhdistyksemme on tänä kesänä investoinut alueelle maltillisesti, lapsille
hankittiin polkuautot ja pieniä remontteja on tehty ympäri aluetta.
Toivotan kaikille jäsenille hyvää kesän jatkoa ja nähdään Pitkäjärvellä tai
vaikka syyskokouksessa.
Porissa F.I.C.C.-leirillä 1.8.2014 klo 01:00
Lasse Vähä-Vahe, puheenjohtaja

Syksyn saapuessa illatkin pimenevät. Kesäkauden Pitkäjärvellä päättää
perinteiseen tapaan Lyhtyjen Yö, jossa paras valaistus palkitaan. Treffien
yhteydessä on mahdollisuus suorittaa ajotaitomerkkejä matkailuautolla
ja –vaunulla sekä laittaa tavara kiertoon kansainvälisen Siivouspäivän
hengessä Pitkäjärven Kirppiksellä.
Kirppis on Pitkäjärven takkatuvan katoksessa 30.8. klo 10-14. Varaathan
mukaan käteistä pikkurahaa. Lapsille on varattu kirppiksen ajaksi
värityskuvia takkatuvalle. Nyt kaikki karavaanarit keräämään itselle
ylimääräiset tavarat ja myymään ne eteenpäin!
Hinnoittelemalla myytävät etukäteen, pystyt pitämään taukoa,
isäntäemäntä Tanjan huolehtiessa pöydästäsi. Myyjien info on klo 9,
takkatuvan terassilla. Lisätiedot tanja.kummelus@gmail.com
Syyskuussa pääsee tutustumaan mallivuoden 2015 uutuuksiin Lahden
messuilla, joissa perinteisesti on nähty paljon kokemäkeläisiä. Messujen
yhteydessä on messutreffit, joilla tapaa varmasti tuttuja. Syyskuu jatkuu
Pitkäjärven syystalkoilla, laitetaan yhdessä alue talvikuntoon. Kesävesi
on käytössä ilmojen niin salliessa vielä lokakuussakin.
Lokakuun ohjelmassa ovat perinteiset Rosvopaistit, varaathan
ruokalippusi ajoissa. Rosvopaistien yhteydessä on ohjelmaa kaiken
ikäisille karavaanareille, tikkupullaan, Pimeää Pulloa ja aarrejahtia.
Karonkkatreffeillä muistellaan kesän kahta kansainvälistä tapahtumaan,
Porin FICC Rallya sekä Pohjoismaisia päiviä Tandådalenissa. FICC
Karonkkaan Porin raviradalle järjestetään kuljetus alueelta
omakustannehintaan, tähänkin on syytä ilmoittautua ajoissa.
Marraskuussa valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle hallitukseen ja
syödään perinteinen pikkujouluateria Opistolla. Sitä ennen juhlitaan
50-vuotiaan SF-Caravan ry:n Caravan Gaalassa Baltic Queen –laivalla.
Seuratkaa tiedotteita omilla kotisivuillamme www.sfckokemaki.fi ynnä
Pitkäjärven ilmoitustaululla. Ja tykätkää meistä facebookissa…

