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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kokemäen Seutu ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään
sunnuntaina 19. huhtikuuta 2015 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 05/2015 – 04/2016
Vuorot varattavissa Pitkäjärven SFC-alueen ilmoitustaululla lauantaina
21.02.2015 klo 12 alkaen.
Isäntävuoron voi varata oman isäntävuoronsa osalta siten, että
varauksen tekee yksi isäntävuoron tekijäkunnista henkilökohtaisesti.
Varaus on varsin sitova. Muutokset oman isännyyden tekoon vaikuttavat
moniin ja muutoksista tulee sopia ensisijaisesti oman isäntävuoron
kanssatekijöiden kanssa.

Hallitus 2015
Lasse Vähä-Vahe pj, taloushallinto
Saija Laine, vpj, tiedotus
Mari Lindholm, sihteeri
Tapio Palonen, jäsenkirjuri, Pitkäjärvitoimikunta
Esko Haapatie, Pitkäjärvitoimikunta
Martti Tolonen, Pitkäjärvitoimikunta
Jani Suoja, Turvatoimikunta
Mikko Santanen, Ohjelmatoimikunta
Riku Halme, Ohjelmatoimikunta

0400 881 407
050 556 3287
050 529 3000
040 500 3885
050 521 1900
050 307 9882
050 557 6672
045 111 5462
0400 850 620

Hallituksen ulkopuolinen tuki
Sari Heinonen, kirjanpitäjä
Ulla Koivumäki, toimisto ja kausipaikat

044 306 6577
040 768 0505

Pitkäjärven leirintäalueella on aloitelaatikko, jonka aloitteet ja palautteet
käsitellään säännöllisesti ja luottamuksellisesti seuraavassa hallituksen
kokouksessa. Kirjoittamalla nimelläsi ja yhteystiedoillasi saat tiedon asian
käsittelystä ja päätöksen asiasta pöytäkirjanotteena.

TAPAHTUMAKALENTERI 2015
Pitkäjärvellä ja vähän muuallakin
20.-22.2. Rakovalkeat. Hiihtolomaviikkojen perinteisin tapahtuma.
2.-6.4. Pääsiäinen. Kujeita ja trulleja, omin voimin, omin toimin.
18.4.
Siivoustalkoot. Alue kesäkuntoon, talkooruokaa ja -sauna.
19.4.
Kevätkokous Pitkäjärven vapaa-ajankeskuksessa.
30.4.-3.5. Matkailuautoilijat ry:n Vapun jättitreffit Opiston alueella.
Tanssit Opistolla, ohjelmarannekkeita myynnissä erikseen
Pitkäjärven toimistolla.
15.-17.5. Turvatreffit.
22.-24.5. Liittokokoustreffit, Linnunlahti Joensuu.
23.5.
Liittokokous, Carelia-sali Joensuu, klo 12:30 alkaen.
Juhannuksena Pitkäjärvellä perinteinen yksityistilaisuus ynnä perinteistä
ohjelmaa oman yhdistyksen väelle ja tutuille…
27.6.-4.7. 82. F.I.C.C. Rally, Pag, Novalja, Kroatia. www.ficcrally2015.hr
5.-11.7. NCT2015 Sønderborg, Tanska
www.nct2015.dk
28.-30.8. Lyhtyjen Yö ja Ajotaitomerkit
2.-4.10. Rosvopaistit.
28.11.
Syyskokous ja pikkujoulut, Pitkäjärven vapaa-ajankeskus
Kokemäen Seudun tarroja, vaunu- ja treffilippuja sekä SF-Caravan
tarvikkeita on myynnissä Pitkäjärven toimistolla. Toimistolta voi pyytää
matkaan mukaan myös Pitkäjärven leirintäalueen mainoskortteja, jos
pieni-muotoista markkinointia haluatte tehdä lomareissunne lomassa.

www.sfckokemaki.fi
Seuraa sivujamme. Uusimman infon löydät kohdasta hallitus tiedottaa.

Puheenjohtajan Palsta
Tervehdys koko jäsenkunnallemme ja hyvää uutta, matkailuntäytteistä
vuotta 2015 kaikille! Vuosi on vaihtunut ja hallitus on siinä samalla
uusiutunut. Kiitokset Sirjolle, Petelle ja Timolle vuosista yhdistyksen
hallituksessa ja tervetuloa uudet jäsenet hallitukseen.
Kuten aikaisemmin on jo kerrottu, järjestää yhdistyksemme Pohjoismaiset
karavaanipäivät eli NCT:n Pitkäjärvellä 9.-15.7.2017. Vaikka aikaa ja
matkaa on vielä tuohon itsenäisen Suomenkin juhlavuoteen, on
järjestelyitä pikku hiljaa aloitettu, jotta kaikki olisi 100% valmista kun
portit aukeavat sisäänajosunnuntaina. Mikään ei synny tyhjästä,
talkoovoimin tämäkin tapahtuma rakentuu. Ja tämän lähemmäs
kansainvälinen tapahtuma ei voi meitä Kokemäen Seudun jäseniä oikein
tulla, joten nyt on tulossa hyvä tilaisuus tutustua kansainväliseen
tunnelmaan joko leiriläisenä tai talkoolaisena. Ilmoittautumisia otetaan
pian vastaan, kaikenlainen osaaminen on tervetullutta. Seuraa
yhdistyksen kotisivuja ja ilmoittaudu mukaan tekemään Kokemäen
suurinta karavaanaritapahtumaa!
Lasse Vähä-Vahe, puheenjohtaja
Tekemistä riittää myös Pitkäjärvellä. Pitkäjärvitoimikunnan johdolla alue
pidetään kunnossa ja uuttakin suunnitellaan. Turvatoimikunnan voimin
järjestetään Turvatreffit ja huolehditaan harrasteemme turvallisuudesta.
Ja ohjelmatoimikunta ideoi yhteistä kivaa, tekemistä meille kaikille. Mutta
toimikunnat eivät ole vain hallituksen sitoutuneita jäseniä. Toimiakseen
hyvin Pitkäjärvi tarvitsee meitä kaikkia, koko jäsenkuntaamme. Vinkit ja
ideat, osallistumisesta puhumattakaan – niitä kaipaavat toimikunnat.
Pidetäänkö maalaustalkoot? Tai markkinat alueen katoksessa? Entä
soittoa suviyössä? Kaikki nekin tehdään yhdessä. Talkoilla. Lähtemällä
rohkeasti mukaan, olitpa sitten kausipaikalla tai kulkeva karavaanari, saat
aina enemmän kuin annat.
Kesäpaikat 2015
Pitkäjärvelle myydään kesäkaudelle 1.5.-31.8.2015 viisi (5) kesäpaikkaa ja
paikat ovat varattavissa sähköpostilla 31.1.2015 klo 12 alkaen. Ennen
ajankohtaa tehtyjä varauksia ei noteerata. Yhdistyksen sähköposti on
sfckokemaki@gmail.com

