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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kokemäen Seutu ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään
lauantaina 28. marraskuuta 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

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.

Kokemäen Seudun tarroja, vaunu- ja treffilippuja sekä SF-Caravan
tarvikkeita on myynnissä Pitkäjärven toimistolla. Toimistolta voi pyytää
matkaan mukaan myös Pitkäjärven leirintäalueen mainoskortteja, jos
pienimuotoista markkinointia haluatte tehdä lomareissunne lomassa.

Seuraa sivujamme. Uusimman infon löydät kohdasta hallitus tiedottaa.

www.sfckokemaki.fi

TAPAHTUMAKALENTERI 2015
Pitkäjärvellä syksyllä
28.-30.8. Lyhtyjen Yö ja Ajotaitomerkit
2.-4.10. Rosvopaistit
28.11.
Syyskokous ja pikkujoulut, Pitkäjärven vapaa-ajankeskus

Lyhtyjen Yö –treffeillä on jälleen mahdollista suorittaa ajotaitomerkkejä.
Oiva tilaisuus katsastaa omat ajotaidot ja saada siitä vielä tunnustusta.
Illalla laitamme vaunut, teltat ja pihat upeaan iltavalaistukseen ja paras
kokonaisuus palkitaan. Saattaapa jotain ”aarteenmetsästystäkin” olla
järjestettynä. 
Perinteeksi muodostuneet Rosvopaisti-treffit järjestetään jälleen
lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Ruokalippuja on varattavissa
alueen toimistossa. Aikuisten liput 14 €, lapsilta (4-16v.) 7€. Muista varata
paikkasi ajoissa, paikkoja on rajoitettu määrä!
Syyskauden päättää yhdistyksen syyskokous marraskuun lopussa.
Toivomme, että lähdette joukolla mukaan päättämään yhteisistä asioista.
Samaisena iltana vietetään yhdistyksen pikkujouluja Pitkäjärven vapaaajankeskuksessa. Katettuna on maistuva jouluruoka. Aikuisten ruokalippu
14€, lasten (4-16 v.) 7€. Iltaa jatketaan nauttien mukavasta yhteisolosta.
Kaikki lämpimästi tervetuloa!

PUHEENJOHTAJAN MIETTEITÄ
Tervehdys kaikille yhdistyksemme jäsenille. Tällä hetkellä
eletään kiireisintä matkailukautta ja se näkyy hyvin myös Pitkäjärvellä,
missä vierailijoita on riittänyt. Oletko itse käynyt tutustumassa
yhdistyksemme ylläpitämään alueeseen? Jos et ole, niin tulepa
tutustumaan.
Alueen laajennustyötkin alkoivat toukokuun aikana ja valmiiksi
uudet paikat tulevat ensi kesäksi. Laajennustyöhön saimme SF Caravan ry:n
aluerahastolta avustusta, josta olemme hyvin kiitollisia. Yhdistyksemme
talous kestää hyvin laajennuksen tekemisen ja saammepa samalla
leiriytymiseen lisää väljyyttä.
Valmistelut NCT 2017/ Nordic Rally 9.7-15.7.2017 tapahtumaan
on aloitettu pienellä markkinoinnilla; pisimmillään tapahtuman mainoksia
on nähty Kroatiassa asti. Tapahtuman järjestelyissä tarvitaan runsaasti
talkootyötä ja –väkeä. Tähän työhön voit ilmoittautua vaikka yhdistyksen emailiin: sfckokemaki@gmail.com. Nyt on mahdollisuus osallistua suuren
kansainvälisen tapahtuman järjestelyihin melkein kotiovella. Joten olepa
rohkea ja tartu tilaisuuteen!
Eiköhän tässä tärkeimmät. Tulkaa joukolla yhdistyksen
syyskokoukseen, johon kutsu tämän jäsenkirjeen liitteenä. Siellä päätetään
tärkeistä asioista, esim. puheenjohtajanvalinta on käsiteltävien asioiden
joukossa…
Kesäisin terveisin
Lasse Vähä-Vahe
puheenjohtaja

