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Förord
Året var 1976 då några caravan entusiaster
beslöt att starta föreningen Jakobstadsnejdens Husvagnsförening rf.
Jag tror inte att de som startade föreningen
hade en blekaste aning vad de skulle få till
stånd, en förening som i dags läge har över
1200 medlemmar och ett stort och fint eget
caravanområde med alla faciliteter.
Tiderna och fordonen var andra då på den
tiden, många byggde sina egna vagnar. Det
fanns inte så stort utbud på marknaden av
husvagnar för att inte prata om husbilar. Men
utvecklingen gick snabbt framåt och ekipagen blev bättre och bättre med stormfart.
På den tiden var träffverksamheten livligare än i dag. Man hade inga egna områden att sköta om utan man ordnade träffar
på befintliga campingplatser samt många
gånger även ute på någon lämplig äng. Man
hade inte så stora förväntningar på dusch
möjligheter eller bastu för att inte tala om
el platser samt toaletter, många hade ju i sin
vagn en porta potta. Man samlades framför
lägerelden och grillade sin korv samt talade
om dittan och dattan. Annat är det i dag,
nu skall det vara el platser och vattenklosett,
bastu, grillhus och samlingslokal.
Personligen har jag varit föreningens ordförande halva av denhär tiden, alltså 20 år.
20år är en lång tid om man ser framåt, men
en mycket kort tid om man tänker bakåt. Jag
minns det som igår när föreningen hösten
1988 hade höstträff på Juthbacka Camping
i Nykarleby och dåvarande ordförande Ralf
Herrmansson kom fram och frågade mig
att visst tänker du komma in på mötet utan

att dessvärre specificera vad han hade i tankarna. Jag svarade att så hade jag tänkt.
Orsaken till frågan fick jag svaret på under
mötets gång, när man kom fram till punkten,
val av ny ordförande för föreningen. Jag som
aldrig varit med i någon föreningsverksamhet och så ville man ha mig som ordförande.
Efter en längre diskussion samt behandling
av alla andra ärenden som hörde mötet till så
återkom man till frågan, då hade jag åtminstone fått hämta andan en stund och därmed
blev jag vald till ordförande för föreningen
med början 1989.
Det blev en mycket intressant tid, föreningen
växte och familj hade man, men det här är
en familjehobby så med gemensamma krafter gick det vägen i 20 år. Under hela denhär tiden hade vi en mycket god talkoanda,
beslöt man att ordna något så fanns det alltid
de som ställde upp och hjälpte till. Men det
oaktat så hittar man nog caravanandan än
i dag i mer eller mindre utsträckning. Utan
caravanandan skulle inte föreningen se ut
som det ser ut idag. Eget fint caravanområde,
över 1200 medlemmar och med en verksamhet som fungerar mycket bra.
Vi bör komma ihåg att tacka alla som har
hjälpt till och givit av sin fritid för föreningen så att vi har kommit såhär långt på
vägen, Ett stort tack till Er alla, (ingen
nämnd ingen glömd)
Och tack till Stig & Stig som har samlat
ihop materialet till denhär historiken.
Hedersordförande
Kenneth Björkskog 33855
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SF-Caravan Jakobstadsnejden r.f 40 år
Husvagnslivet i Jakobstad med omnejd
har lika lång tradition som SF- Caravan,
emedan 2 av förbundets grundare var från
nejden nämligen Antero Rankala samt
Bror Eklund.
Alternativet till bildande av egen förening i Jakobstads togs i början av år 1976
av ordförande för Österbottens sektion
Antero Rantala.
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Motivering var: verksamheten blir effektivare, närliggande caravanare blir mera
bekanta med varandra, möjligheter till
fastare funktioner blir bättre.
Promemoria uppgjord från rådplägningsmöte med avsikt att bilda husvagnsförening i Jakobstadsnejden.
Protokoll från mötet:

Mötet beslöt enhälligt att det är motiverat
att bilda husvagnsförening till Jakobstadsnejden.
Till styrelsen valdes följande personer: Antero Rankala ordförande, Ossi

Mäki-Vaurio, Kari Limnell, Benita Saarinen, Maryann Backström. Styrelsen fick i
uppdrag att för föreningen finna ett lämpligt namn.
Styrelsen samlades genast efter rådplägningsmötet.

Konstituerande styrelsemötesprotokoll:
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Från protokoll 1/76 29.09 1976 kan noteras att föreningens bank är FNB i Jakobstad, samt att till föreningens namn hade
valts Botnia.
Föreningens registreringsanhållan har
behandlats i Husvagnsförbundets styrelse
som sammanträdde 19.09 1976. Namnet
Botnia förkastades.
Således har föreningens styrelse vid sitt
sammanträde 24.09 beslutit ”spela för det
säkra”, och döpt vår förening på nytt. Närmare om detta vid föreningen höstmöte
som hålles i Evijärvi närmare bestämt Sillankorva campingplats.
Vid slutet av år 1976 hade föreningen 62
medlemmar samt 4 familjemedlemmar.
För att finansiera verksamheten sponsorerades postavgifterna för brev och cirkulär
av olika företag i nejden.
Budget för år 1976 var 3.533,16 mark
Föreningens första verkliga träff hölls i
Seljes, 27 vagnar var med.
Träffar hade under sommaren ordnats
bland annat i Humla Esse samt Juthbacka
Nykarleby.

Julfesten på Hotell Pool
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Föreningen sökte aktivt efter områden
bland annat i Norrby, Vexala samt Gamlakarleby, vidare inlämnades anhållan till
Jakobstad att få använda Fäboda Lillsand.
18.07 1977 sammanträdde byggnadskommiten i Larsmo angående anhållan inlämnad av Jakobstadsnejdens Husvagnsförening om att få använda området vid
Långvik i Eugmo för husvagnar. Anhållan beviljades till utgången av september
månad. Gällde endast det område som
arrenderats av Slotte.
Vårträffar ordnades i flesta fall vid Seljes
campingområde.
Midsommarträffen traditionellt på Juthbacka camping tillsammans med dåvarande Vasa läns övriga föreningar.
Venezianska träffen sista veckoslutet i
augusti, hölls på Fäboda Lillsand tillsammans med grannföreningarna.
Föreningens första julfest ordnades på
Hotell Pool i Jakobstad år 1976.

Till sommarsäsongens avslutning i Fäboda
1977 hade 104 husvagnsekipage infunnit
sig. Deltagarna till venezianska träffen
medtog olika saker till sedvanliga auktionen som hölls i samband med träffen till
förmån för föreningens verksamhet.

Veneziad auktion i Fäboda

Dansplats Fäboda

Lillsand 1978
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Sportlovsträffarna var föreningens viktigaste sammankomst under vintern. Vuokatti var en utmärkt plats för de som älskade längdskidåkning samt utförsåkning.
Även svenska fjällen besöktes flitigt.

1984 vid förbundets 10 års jubileum i
Maisansalo var 29 vagnar från Jakobstadsnejdens Husvagnsförening närvarande.
Ralf Broman med föreningens sekreterare
uppvaktade förbundet från vår förening.

Vidare var Nordiska Caravandagarna flitigt besökta av föreningens medlemmar.
Höstträffar hölls bland annat i Himango
samt Kalajoki. Det var Sautinkari som var
träffplatsen i Himango samt Hiekkasärkät
i Kalajoki. Sautinkari var ett utmärkt ställe
att ordna träffar på. Höstträffarna omfattade sponsorer som demonstrerade nya
bilar samt vagnar. Sponsorerna bjöd även
på rökt sik samt förfriskningar. Träffarna
var rikligt besökta.

Jakobcaravanfölje till Maisansalo		

Försommaren 1984 anordnades ett informationsmöte med förbundsordförande
Börje Tengström och fru Margareta, mötet
hölls på Pedersöre Handelslags cafeteria.

Ordf. Ralf Broman och sekr. Maryann Backström
uppvaktar förbundet

Bilder från informationstillfället i Jakobstad 1984

Jakobstads Husvagnsförening r.fs styrelse
samlades vid Sexsjö den 22.11.1984 tillsammans med dåvarande kommunalsekreterare i Pedersöre Gösta Willman för
att inspektera/eventuellt hyra ett område
på ca 1 ha.
Parterna kom överens om att snarast
teckna hyreskontrakt för området.
Vid årets slut 1984 hade föreningen 199
medlemmar.
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Hemavan 1985

År 1985 tillbringade 10 familjer från föreningen sportlovet i Hemavan.
1985 var ett mycket händelserikt år med
många träffar där föreningen hade rikligt
antal deltagare.
Caravandagar ordnades i Ähtäri 24-25.05
1985 500 ekipage deltog varav 20 från vår
förening.
En försommarträff ordnades på Vasklot i
Vasa 07-09.06 1985, 214 husvagnar deltog, från vår förening var 32 vagnar med.
140 husvagnar deltog i Midsommarträffen på Juthbacka 20-24.06 1985.

Juthbacka 1985
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Höstmötesträffen 11-13.10 1985 hölls på
Seljes 19 husvagnar deltog. På mötet började förberedelser för föreningens 10 års
jubileum.

Materialet var från tidigare JA-RO’s kontors barack som nedplockades samt transporterades till Sexsjö.
Byggnadstillståndet beviljades 27.03.1987.

Allhelgona Sikträff 1-3.11 1985 var föreningens första träff på det egna området
i Sexsjö. Scan Auto bjöd på sik som röktes
på platsen. 32 ekipage deltog.

Försommaren 1987 tillverkades 3 st roddbåtar samt en kanadensare i glasfiber till
området, vidare kopplades el till området.
1987 var första midsommar på egna området i Sexsjö, ca 30 vagnar ställde upp.

Sikträffen 1-3.11 1985

Styrelsen för Jakobstadsnejdens Husvagnsförening r.f beslutade 21.01.1986
att föreningens standard tilldelas, medels
beslut av föreningens styrelse: enskilda
personer, samfund eller föreningar som
speciellt har arbetat till föreningens
fromma eller i samarbete med föreningen.
Jakobstads Husvagnsförening r.f firade sin
10 års jubileumsträff 23-25.05 1986 på
camping Svanen i Jakobstad, ca 120 ekipage deltog. Förbundets dåvarande ordförande Börje Tengström och fru Margareta
närvarade.
Åren 1986 framtill 1991 gick i talkoarbetens tecken med föreningens område Sexsjö.
Byggnadstillstånd ansöktes 1986 för servicebyggnaden på Sexsjöområdet , ritad av
Olle Silvander.
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Långbord på Sexsjö midsommar 1987

1987 fick föreningen egen flagga, den
vajade första gången under Alla Helgons
dag’s träffen på Sexsjö, 42 vagnar möttes
upp.
Pingsten 21.05.1988 var officiell invigning av Sexsjö.
1989 fick servicebyggnaden bastu med
duschar samt området belysning och eluttag för vagnar.
1991 drogs kommunal vattenledning,
nedsänkt i sjön till området, dansgolvet flyttades till sydvästra sidan av servicebyggnaden samt förseddes med tak,
vidare arrenderades tilläggsmark öster om
simstrandsvägen, även telefonaktie och
myntautomat anskaffades.
Förbundsordförande Seppo Pietiläinen
deltog på Venezianska träffen på Sexsjö.

1992 anhölls om byggnadstillstånd för
utvidgande av servicehuset, kommunen
beviljade byggnadstillstånd, samtidigt
anhölls om lån på 70 000 mk från SF
Caravan. Ett lån på 40 000 mk beviljades
samt ett bidrag på 10 000 mk
Begagnade golfbanor från Terjärv anskaffades. En kiosk som blev till reception,
vidare belysningsstolpar.
Dessa restaurerades och monterades på
området.

Receptionen fungerade i 10 år ända tills
den nya receptionen på nya området togs
ibruk.
Påskträffen 08-12.04 1993 bjöd på publikflygning eftersom det hade öppnats landningsbana på sjön. Hela 52 ekipage ställde
upp i det härliga påskvädret.

1993 blev tillbyggnad av servicehuset
klart, tillbyggnaden omfattade WC:n samt
duschar ävensom ett inva WC. Tillbyggnaden ritad av dåvarande ordförande Kenneth Björkskog.
SF Caravan Jakobstadsnejden var värd för
YT-Träffen som hölls på Sexsjö månadsskiftet juli augusti.
Vid Antero Rankalas jordfästning i Jakobstads kyrka 05.01 1994 representerades
föreningen av Maja och Mats Åkerholm,
Uno Granqvist samt Stig Vikstrand.
1994 anskaffades traktor modell Nuffeld
10/60 med frontlastare till området.
Föreningen uppvaktade Förbundet vid
30-års jubileet i Lahtis, Lars Andersson
och Mats Åkerholm representerade föreningen.
På Förbundets höstmöte som hölls på Ms
Silja Scandinavia invaldes Lars Andersson
i SF Caravans förbundsstyrelse.
Vårmötet 1995 beslöt att tillsätta en 20-års
jubileums kommitte som bestod av Verner
Holmnäs, Stina Enlund, Maja och Mats
Åkerholm samt Kristina och Harry Backlund. Kommitten samlades till första möte
hos Backlunds 28.03. 1995.
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Styrelsemötet 15.04.1995 fastslog 20-års
jubileumsfest till 14-16.06.1996
Vidare fastslog styrelsen att anhålla om
Förbundets Sommardagar i samband med
20-års festen.
Skyltning SFC-SEXSJÖ till Sexsjö
beviljades av vägverket. Vägmärken uppsattes lördagen den 20.05 1995
Midsommarträffen 1995 samlade ca 100
ekipage.
Vid Venezianska träffen på Sexsjö
25-27.08 1995 hade 108 ekipage ställt
upp.
Vid SF-Caravan Pohjanmaa r.y. 25 års
träff 08-11.09 1995 på Tropic Landia var
130 ekipage närvarande varav 13 från vår
förening.
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Sikträffen 03-05.11 1995 besöktes av 45
vagnar.
1996 samlades olika grupper för förberedande av jubileum och sommardagarna till
olika möten men även träffar fanns med.
Påskträffen i Sexsjö 04-08.04 1996 samlade 43 vagnar.
Vårträffen på Sundmun Camping
26-28.04 1996 besöktes av 20 ekipage.
Denna textade reklam av Kerstin Lindgren hade föreningens medlemmar med
till olika ställen bl.a till Levi Hotell Hullu
Poro sportlovsveckan vintern 1996 samt
till Förbundets vårmöte i Seinäjoki.

Autio Caravan hade skänkt en vandringspokal till 20 års jubileum Tanken var
att pokalen skulle tilldelas en meriterad
karavanfamilj.
Styrelsen beslöt enhälligt att Kenneth och
Vivan Björkskog skulle tilldelas pokalen
för år 1996, samt att pokalen skulle bli en
vandringspokal och den skulle överräckas
till följande vid julfesten 1997.

1997 ordnades NCT i Vasa där många av
föreningens medlemmar deltog både som
kvartersvärdar ävensom gäster.

Till jubileumsträffen samlades ca 220 ekipage, förbundsordförande Seppo Pietiläinen samt förbundets hedersordförande
Börje Tengström med fruar närvarade.
Vädret var på jubilarens sida, carambakörning vid besikningskontoret, vidare ordnades utflykt till Nanoq

Våren 1998 ordnade föreningen en bussresa till Caravan Show i Åbo.

Träffar under slutet av 90 talet hölls på
Sexsjö med undantag av några träffar på
Sundmun Camping samt Julfester som
hölls på olika platser, vidare YT träffarna
som cirkulerade mellan övriga föreningar
inom f.d Vasa län.

SF-Caravans Höstdagar hölls tillsammans med Venezianska träffen på Sexsjö
28-30.08. 1998
Träffen samlade 104 ekipage.
Från förbundet deltog ordförande Seppo
Pietiläinen och verksamhetsledare Timo
Piilonen.
Försommarträffen 1999 anordnades av
Vörå/Vasaborna vid Bulleråsen, träffen
blev en fullträff med ett välskött arrangemang av värdarna.
Nyårsvaka ordnades vid Sexsjö som också
var millenniumskifte.Träffen anordnades
av nyvalda Sexsjökommitten, en mycket
lyckad träff.
År 2000 samlade träffarna riklig uppslutning t.ex midsommarträffen ca 110 ekipage samt veneziaden 116
ekipage.

Paradförberedning 20 års jubileum

Föreningens 25 års jubileumsträff anordnades 18-20.05 2001 på Sexsjö 80 ekipag
deltog.
Föreningen anordnade tillsammans med
SFC Keskipohjanmaa förbundets höstdagar på Sundmun camping 31.08-02.09
2001. ca 100 ekipage deltog.
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Höstmötet 09.09 2001 beslöt om köp av
tilläggsmark på grund av att området blivit flitigare använd på grund av växande
medlemsantal.

Föreningen tilldelades kvalitetscertifikat
Kompassen 2004.

Markköpet framflyttades på grund av
besvär samt att området måste få ny
strandplan. Besväret blev liggande 2 år i
Vasa hovrätt, hovrätten förkastade besväret. Det gick dock vidare till högsta förvaltningsdomstolen i Helsingfors.
Vårträffen 17-19.05 2002 anordnades på
Sundmun camping, 26 vagnar deltog.

Utdelning av kvalitetscertifikatet i Vasa

Sexsjö utvecklades och blev vald till årets
Caravanområde år 2002
2004 kunde köpet av tilläggsmark på 2,5
ha slutföras, efter att besvären förkastats
samt strandplaneändringen blivit klar.

Nya kiosk/receptionen blev klar 2005
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Medlemmarna deltog mycket flitigt i talkoarbeten på nya området, arbetet fortsatte intensivt de följande 4 åren.

Föreningen anordnade
NCT träffen i Karleby 2005

Översikt NCT 2005 i Karleby		

NCT arrangemanget i Karleby blev en
stor utmaning, medlemmarna ställde upp
i egenskap av kvarters värdar samt väktare.
Nattetid kunde deltagarna sova i lugn
och ro fastän träffen ordnades i närheten
av stadens centrum. Träffen genomfördes
med heder.
Programmet fick idel beröm av gästerna
och samarbetet med Karleby stad och
sponsorerna fungerade till 100%. Med
facit i hand kan konstateras att detta
arrangemang var det största i föreningens
historia.
Detta gav ytterligare inspiration om ytterligare utmaningar och utveckling av föreningens område i Sexsjö.

Både före samt efter NCT träffen besökte
ett fyrtiotal utländska träffdeltagare vårt
område i Sexsjö.

Flagghissning NCT 2005
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Beslutet om en ny bastubyggnad medförde
att en markbädd för rening av avloppsvatten måste anläggas, markbädden blev
klar 2006. Det medförde en kostnad på ca
35000 € fastän arbetet gjordes på talko.
På
SF-Caravans
förbundsvårmötet
20-21.05 2006 i Kuopio valdes SF Caravan Jakobstadsnejden rf till årets förening.
Samtidigt firade föreningen 19-21.05 sitt
30 års jubileum på Sexsjö. Träffen samlade
87 inskrivna ekipage.

Nya bastubyggnaden påbörjades 2007,
ritningar för byggnaden gjordes av ordförande Kenneth Björkskog.
Byggnaden omfattar bastu för ca 30 personer, duschrum med 4 duschar, omklädningsrum samt WC.
Vidare diskrum med fyra diskplatser
samt torkskåp och tvättmaskin utrymme,
även kem WC tömningsrum. Byggnaden
omfattar även ett garage för hjullastaren,
garaget innehåller lagerutrymme och kan
användas för reparationsarbeten.
Det blev Simons Element som vann offertrundan och arbetet kunde starta tidigt på
våren 2008.
Byggnadens totala kostnadsförslag uppgick på ca 165000 €, endast element och
montering blev köpta, resten av byggandet
skedde på talko.

Mottagande av utmärkelsen årets förening i Kuopio

30 års festligheten i Sexsjö

Midsommarträffen 22-25.06 2006 deltog
105 inskrivna familjer.
Venezianska träffen på Sexsjö 24-26.08
2007 samlade hela 130 ekipage.
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Bastubyggandet våren 2008

Nya bastun i kvällsbelysning			

Bastubilden under dagtid

Midsommarträffen 19-22.06 208 deltog
106 ekipage.
Veneziaden 29-31.08 2008 hade ett deltagarantal om 127 resefordon.
Sikträffen 24-26.10 2008 deltog 65 ekipage.

Gamla vedbastun fordrade en grundrenovering samt gamla diskutrymmet kunde
utnyttjas för förstoring av bastun, vidare
fick man plats för en tredje dusch samt WC.
Detta blev en bra lösning eftersom vedbastun tjänade vardagar samt vintertid och nya
bastun användes parallellt med vedbastu
under fredag/lördag säsongtid samt träffar.

1000 medlemsantalet uppnåddes år 2008
Nya bastun blev klar till sommaren 2009
efter ett intensivt talko arbetande hela
vintern samt våren 2009.			
					
2009 var träffarna välbesökta, kan nämnas
midsommarträffen 18-21.06, 120 ekipage,
veneziaden 28-30.08, 134 ekipage, sikträffen 23-25.10, 88 ekipage.

Dessa båda projekt tärde hårt på talkoandan men med darr på ribban kunde båda
projekten fullföljas.

Gamla bastun renoverad
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Gamla lekparken 			

Byggande av nya lekparken

Under sommaren 2010 väcktes en tanke
om förnyande av lekparken, eftersom kraven om säkerhet samt att gamla redskapen
borde förnyas.
Det framkom att det torde finnas möjlighet om EU bidrag, vidare kundes anhållas om stöd från SF-Caravan,s områdes
finansiering. Ett kostnadsförslag uppgjordes samt bidragsansökan inlämnades.
Bidragen beviljades och arbetet kunde
starta våren 2011. Föreningens del av kostnaderna kunde göras med talkoarbeten.

Dessa arbeten gjordes främst utom turistsäsongperioderna eftersom både grävande
och planteringsarbeten störde besökarna.

Projektet startades med borttagning av
gamla redskap samt täckdikning av lekparken.
Efter att arbetet med lekparken färdigställts, väntade ytterligare nya projekt. Nya
rekommendationer om säkerhetsföreskrifter gällande avstånd mellan tält och resefordon, detta medförde ytterligare arbeten
som borde göras, t.ex gästparkeringen, luftelledningar ersättas med jordkablar samt
förnyande av belysning och elanslutningar.
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På hösten 2014 anordnade föreningen
en bussresa till Caravanmässan i Lahtis
med övernattning på Hotell Cumulus. En
uppskattad resa som gav visioner på kommande resefordon samt tillbehör, vidare
besöktes fiskmarknaden av resenärerna.
Våren 2015 hade SFC Sexsjö fått en rejäl
ansiktslyftning som har uppskattas av
besökarna som också framkommer enligt
antalet övernattningar.
30`de Sikträffen 23-25.10 2015 i Sexsjö var en jubileumsträff. Trots vädret, som
kunde varit bättre blev det fest med rökt
sik samt på eftermiddagen kaffe och tårta.

