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Puheenjohtajalta
Aloitan kiitoksilla tämän palstani. Kiitän kaikkia
kesäisäntiä ahkerasta työstä, mitä teitte kaikkien
alueellamme käyneiden matkailijoiden viihtymisen
eteen. Saamamme palaute on ollut kaikin puolin
positiivista. Kiitoksia tuli isäntien ystävällisyydestä,
palvelualttiudesta, alueen kokonaisvaltaisesta siisteydestä
sekä siitä, että kausipaikkalaiset huomioivat myös turistit,
eikä heitä jätetty ns. ulkopuolelle.
Yhteistyö Joroisten kunnan kanssa on toiminut erittäin
hyvin. Kunta lahjoitti meille käyttöön viime kesänä kolme
uutta aikuisten pyörää ja kaksi lasten pyörää, kypärät ja
lastenistuimet. Pyörät ovat olleet kovassa käytössä ja
matkalaiset ovat niistä tykänneet. Myös kunnalta olemme
saaneet uudet ulkoilureittikartat ja tulossa on vielä
pyöräilyyn liittyvät kartat ensi kesäksi. Näin pystymme
tarjoamaan matkailijoillemme lisää mahdollisuuksia
liikkumiseen, joka on tänä päivänä meille jokaiselle
erittäin tärkeää.
Alueemme kävijämäärä on ollut kasvussa ja vihdoinkin on saatu asfaltointi ihan perille asti,
samoin pyörätie. Myös alueella vietetty aika on myös ollut noususuuntainen, minkä olemme
ilolla laittaneet merkille. Lienevätkö syynä myös Jokijärven hyvät kala-antimet, suurin
viimekesänä saatu hauki matkailijan virvelillä oli noin 10 kg. Siinä riitti syötävää
useammallekin päivälle.
Aluettamme laitetaan edelleen ja nyt on myös uudet rantapaikat (8) paikkaa turisteille saatu
melkein valmiiksi. Talven yllättäessä jäi heinänsiemen vielä kylvämättä, mutta keväällä se
tehdään ensimmäisenä. Uskon, että sinne ensimmäiset matkailijat pääsevät asettumaan
tulevan kesän aikana.
Myös Jokijärven puhdistukseen heinä- ja lummekasveista ollaan saamassa apua ELY:n ja
Liunan voimalaitoksen kautta. Tätä olemme odottaneet ja hienoa, että tässäkin yhteistyötä
tehdään.
Alueemme on auki myös talvella omatoimialueena ja alueisäntämme Ulla ja Urpo Kauhanen
opastavat ja ohjaavat Teitä mielellään myös talviaikaan. Alueemme vierestä kulkee talvella
moottorikelkkareitti, joka on kaikkien käytössä ja jos Jokijärvi jäätyy, niin pilkkijöille jätimme
sinne kesällä ahvenia narrattavaksi.
Kolmen kilometrin päästä lähtee 3, 5 ja 7 km valaistut ladut, jotka ovat olleet hyvin hoidetut
ja kovassa käytössä. Tervetuloa viihtymään meille myös talvella. Mikä on mukavampaa, kun
lämmittää liikunnallisen talvipäivän päätteeksi vielä rantasauna ja nauttia sen pehmeistä
löylyistä.
Kevät tekee tuloaan ja aurinko paistaa tälläkin hetkellä. Alkaa olla karavaanarin mieli jo
levoton.
Tervetuloa Jokirantaan tulevanakin kesänä nähdään ja vaihdellaan kuulumisia
Keväisin terveisin
Rauni
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HALLITUKSEN ESITTELY

Hallituksenpuheejohtaja
Rauni Janhunen

Olen ollut virallisesti karavaanari kohta kymmenen vuotta.
Tästä ajasta yhdeksän vuotta olen toiminut aktiivisesti yhdistyksemme hallituksessa.
Kuudes vuosi on menossa yhdistyksemme puheenjohtajana. Nyt annan tilaa uudelle
puheenjohtajalle.
Perheeseeni kuuluu aviomies Kyösti ja karavaanikoira Roope. Monet meidät tunnistaakin
juuri Roopesta J
Lapset ovat jo maailmalla, joten reissuja tehdään kahdestaan ja Roope on tietysti mukana.
Lapsenlapset, heitä on yhdeksän, vierailevat välillä viihdyttämässä meitä ”vanhuksia”
Harrastuksiini kuuluu erilaiset järjestötoimet ja käsityöt. Olen mukana myös Joroisten
kunnallispolitiikassa ja sitä kautta erilaisissa luottamustehtävissä. Myös osa-aikatyö vie
vapaa-ajasta oman osansa.
Kun järjestötoimintaan lähtee mukaan, on se mielenkiintoinen ja antoisa tehtävä. Tässä
pääsee tutustumaan aivan uuteen maailmaan ja tapaa mielenkiintoisia ihmisiä ja saa uusia
tuttavuuksia.
Kannattaa lähteä mukaan toimintaan, jos vähänkin tuntee kiinnostusta järjestötoiminnasta.
Tästä on helppo aloittaa.
Työskentelen linja-autonkuljettajana. Perheeseen kuuluu aviovaimo Katri, 3,5 vuotias poika
Väinö ja Mäyräkoirat Osku ja Aku. Karavaanari olen ollut vuodesta 2007 ja Jokirannassa
olemme oleet vuodesta 2009.

Varapuheenjohtaja
Jouni Räsänen

Yhdistyksessämme olen myös jäsenrekisterinhoitaja. Työskentelen toimistonhoitajana Lapin
Pelastushelikopterissa. Harrastuksina yhdistystoiminta, lukeminen ja nukkekodin
rakentaminen. Perheeseen kuuluu aviomies Jouni, 3,5 vuotias poika Väinö ja kaksi
mäyräkoiraa Osku ja Aku. Karavaanari olen ollut vuodesta 2007.

Sihteeri
Katri Räsänen

Moi karavaanariväki ! Olen Mervi täältä Joroisista. Olen toista kertaa hallituksessa
muutaman välivuoden jälkeen. Karavaanarina olen ollut noin 20 vuotta. Jokiranta on ollut
minulle mieluinen paikka jossa mieli lepää ja saa akkuja ladata. Aluetta on hienosti
parannettu ja viihtyisyyttä lisätty. Näin eläkeläisenä ja vaunun yksinhuoltajana haluan
suositella paikkaa saunoen, ulkoillen ja ystävien kanssa seurustellen. Aurinkoista kesää
kaikille ! (jäsen 067762 )
Mervi Koponen

Pirjo Mokki-Jarocki

Hei! Perheeseeni kuuluu aviosiippani Ryszard (Riku) Jarocki ja ihana valkoinen pieni Coton
de Tulear Maisa-koira. Olen syntyjäni varkautelainen, Savonmäen tyttöjä Mäntytieltä.
Karavaanarihistoriaa on takana noin seitsemäntoista vuotta. Tapaamisiin Jokirannassa!
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HALLITUKSEN ESITTELY

Anne Holopainen

Minä olen Anne Holopainen,noin vuoden vanha leppävirtalainen. Fyysistä ikää on
kuitenkin tänä vuonna kertynyt jo puolen vuosisadan verran. Eli ihan aikuisikää lähestytään
kovaa vauhtia.
Olen tällainen jonkinlaista aikuisiän adhd:tä poteva työnarkomaani; päivätyö kangaskaupan
myymäläpäällikkönä ei vielä riitä,vaan lisäksi täytyy puuhastella myöskin omassa
perheyrityksessä.
Omat kolme lastani olen jo saatellut omien siipien varaan maailmalle,mutta kun nuoresta
on vitsaa vääntänyt,niin ehtii vielä aikuisiällä aloittaa perhe-elämänkin uudestaan. Jos
uusioperheemme kokoontuu yhteen,pöydän ympärillä rupattelee yhteensä yhdeksän eriikäistä. Eli vapaa-ajan ylijäämää ei kovasti ole..
Jos satut kuitenkin liikennevaloissa huomaamaan viereisessä autossa laulaa hoilottavan
naisen, se saatan hyvinkin olla minä. Musiikki,tuo voimaannuttava elämän eliksiiri, kulkee
rinnallani niin laulun kuin tanssinkin muodossa aina ja kaikkialla.
Karavaanarina olen vasta esikouluasteella,mutta tähänastisen kokemuksen mukaan voin
suositella lajia kaikille. Mukavaa seuraa ja iloista meininkiä on tarjolla ihan jokaisella
alueella, minne ikinä vankkuri sitten kulkeekaan...

Ulla Syrjälahti

Olen ollut vuodesta 1997 karavaanari. Olen toista kautta Jokirannan hallituksessa.
Perheeseeni kuuluu aviomies ja 3 koiraa .Harrastuksiani on matkailu, käsityöt ja kaverikoiratoiminta.

Urpo Kauhanen

Harrastuksiani ovat caravanmatkailu ja maalaan tauluja. Lisäksi touhuilen erillaisten
askareitten parissa Jokirannassa Alueisäntänä.

Martti Laitinen

Rahastonhoitaja
Sirkka Laitinen

Olen 66 – vuotias eläkelläisukko. Olemme vaimoni Sirkan kanssa ko. Yhdistyksen
perustajajäseniä. Neljäs vuosi lähtee kausipaikkalaisena, odotamme innolla tulevaa
matkailukautta. Jokirannan vieraat ja ns. Omaväki ovat tulleet erittäin läheisiksi. Oma rooli
on toimia alueella ”työmiehenä” ja auttaa kaikessa, missä vain voin olla
avuksi.Harrastuksena talvella ollut lumityöt kotona ja tienpäällä. Hyvää kesää kaikille
jäsenille ja tuleville vieraille.
Olen saanut oppia ja vinkkejä Katrilta ja Raunilta, jotta tehtävät sujuisivat hyvin, laaditussa
aikataulussa. Olemme tykänneet Jokirannasta. Harrastan vesijuoksua 3-kertaa viikossa ja
kerran viikossa Kuvataideryhmässä Soisalo-opistolla. Hyvää ja lämmintä kesää Jokirantaan!
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ROSVOPAISTIT 26. – 28.8.2016

Rosvopaistimonttu
aamuhämärissä

Jokituvalla järjestettiin myyjäiset yhdistyksen hyväksi. Myynnissä oli leivonnaisia
ja käsitöitä.
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ROSVOPAISTIT 26. – 28.8.2016

Teksti: Pirjo Mokki-Jarocki
Kuvat: Jouni ja Katri
Räsänen

Rosvopaisteilla Jokirannassa
Se oli elokuun lopun viikonloppu, kun Jokirannassa laitettiin herkkupaketteja monttuun
suuret määrät. Lihat onnistui hyvin, vaikka Rauli-myrsky meinasi ottaa pääroolin lauantaina.
Alueella oli vipinää, kun karavaanarit yksi toisensa jälkeen rullasi markiisejaan kasaan, että
myrsky ei niitä ei kovin pääsisi repimään ja riepottelemaan. Sähköt meni tietenkin poikki
mokomassa mellakassa. Rupesi jo huolettamaan, että niinköhän meillä onnistuu tanssit
illalla tuvalla. Soitto Turuselle antoi huojentavan vastauksen, että ei tarvitse olla huolissaan!
Kunnon muusikko on varautunut kaikkiin tilanteisiin, jopa luonnon oikkuja vastaan. Tulihan
ne sähköt kuitenkin takaisin.
Kiitokset monttumiehille, kiitokset kaikille yhteisesti mukavasta rosvopaistiviikonlopusta!

Monttumiehet
hommissaan

Lihat odottaa monttuun pääsyä

Lihat montussa, uutta tulta
päälle palamaan jotta lihat
kypsyisi kunnolla
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JOROISTEN MUSIIKKIPÄIVÄT 21.-30.7.2017

Joroisten Musiikkipäivät on merkittävä sydän-savolainen
festivaali, jonka ytimessä ovat kartano- ja kirkkokonsertit,
joita täydentävät maan huippuihin lukeutuvien viihdeartistien
konsertit. Konserttiprofiili sisältää myös lastenkonsertteja ja
muita ilmaiskonsertteja. Joroisten Musiikkipäivät 2017 on
ajalla 21.-30.7. Ja sisältää 25 konserttia/tapahtumaa. Valitse
omasi: http://www.joroinenmusicfestival.fi
Hyvä karavaanari, varaamalla lippusi Joroisten
Musiikkipäiville SF-Caravan Jokirannan kautta, saat 2€:n
alennuksen per pääsylippu. (Rajoitettu määrä) Varauksen voit
tehdä numerosta: 050 376 7171 / Alueisäntä
Tervetuloa Jokirantaan ja Joroisten Musiikkipäiville!
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SYYS- JA PUUTALKOOT 24.9.2016
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PIKKUJOULUT 19.11.2016
Jokirannan pikkujouluja vietettiin noin 30 pikkujoulujuhlijan voimin Jokirannassa
Jokituvalla lauantaina 19.11.2016. Pikkujoulut aloitettiin pikkujouluruokailulla. Ruokana
herkuteltiin Ullan paistamaa joulukinkkua, piirakoita, puuroa, rusinasoppaa ja jälkiruuaksi
juotiin kahvit joulutortun kera. Joulupukki vieraili myös ja toi kilteille lapsille ja
lapsenmielisille pikkupaketit. Pikkujouluissa muistettiin myös yhdistyksen hyväksi
aktiivisesti toimineita. Pienet muistamiset kiitosten kera annettiin Urpo Kauhaselle, Martti
Laitiselle ja Pertti Salmelle. Illan päätteeksi laitettiin vielä jalalla koreasti. Pikkujouluväkeä
tanssitti Riku Jarocki.

Onkos täällä oltu kilttinä?!

Mervi esittää ohjelmaa

Mies ja kitara

Eikka ja Riku

Teksti: Katri Räsänen
Kuvat: Pirjo Mokki-Jarocki
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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Keski-Savo ry:n kevätkokous pidetään pidetään sunnuntaina
23.4.2017 klo 13.00 Jokirannassa Jokituvalla, os. Tuohilahdentie 104,
Joroinen.
Jäsentarkastus ja kahvitarjoilu klo 12.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määrämät asiat sekä
yhdistyksen sääntöjen muuttaminen liiton mallisääntöjen mukaiseksi.

TULEVAT TAPAHTUMAT 2017

Vapputreffit 28.4. – 1.5.
Kevättalkoot 19. – 21.5.
Isäntäkoulutus 4.6. klo 12.00
Juhannustreffit 23. – 25.6.
Rosvopaistitreffit 25. – 27.8.2017
Halloween-bileet 3. – 5.11.
Pikkujoulut 25.11.
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HINNASTO
Aluemaksu SFC-jäsen 1.5. - 31.10.
Aluemaksu ei jäsen 1.5. - 31-10.
Aluemaksu SFC-jäsen 1.11. - 30.4.
Aluemaksu ei jäsen 1.11. - 30.4.

19 €/vrk sis. valosähkö
23 €/vrk sis. valosähkö
22 €/vrk sis. sähkö
25 €/vrk sis. sähkö

Telttapaikka 1.5. - 30.9.

15 €/vrk

Sähkösauna SFC-jäsen, perusmaksu 14 €/tunti, sis. 2 hlö. Lisähenkilöt 2 €/hlö
Sähkösauna ei jäsen, perusmaksu 20 €/tunti, sis. 2 hlö. Lisähenkilöt 2 €/hlö
Rantasauna tilauksesta

12 €/tunti

Mittarisähkö

0,30 €/kwh

Pyykinpesu

3 €/koneellinen

Sähköliesi

2 €/2 tuntia

Auton ja vaunun ilmastointi: laskutus mittarisähkön mukaan.
Yleinen sauna ja veneiden käyttö sisältyvät aluemaksun hintaan.
Joka neljäs yö veloituksetta
Kausipaikka (1 vuosi sopimuksen alkamisesta)
Kesäpaikka (1.5. - 30.9.)
Talvipaikka (1.10. - 30.4.)
Kuukausipaikka
Talvisäilytys
Säilytys pysäköintialueella
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330 € + sähkö mittarin mukaan
250 € + sähkö mittarin mukaan
180 € + sähkö mittarin mukaan
120 € + sähkö mittarin mukaan (max. 2
kk, ei perättäiset kuukaudet)
100 €
5 €/vrk

UUTTA KESÄLLE 2017
Alueelle valmistuu uusi ranta-alue, jossa on 8 asuntovaunu/-autopaikkaa.
Nämä paikat on tarkoitettu vierailijoiden käyttöön.

Lasten käyttöön hankitaan 2 kpl polkuautoja.

Hankinnassa on myös frisbeegolfkoreja.
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VANKKURIHYMIÖ

SF-Caravan ry:n hallitus on 20.11.2016 kokouksessaan käsitellyt SF-Caravan
Keski-Savo ry:n Vankkurihymiö-hakemuksen.
Vankkurihymiö-tunnus on myönnetty SFC Jokirannalle vuosiksi 2017-2019.
Vankkurihymiö on SF-Caravan ry:n perustama ja hallinnoima leirintäalueiden
laatujärjestelmä. Hymiön saaneet alueet liitto on havainnut laadukkaiksi,
suositeltaviksi ja turvallisiksi karavaanarialueiksi.
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Seuraava lehti ilmestyy syksyllä 2017

