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Moikka!
Tahtoo vähän venyä tämä VankkuriVies-

ti ry:n rekisteröiminen. Tällä hetkellä se 
kuitenkin on lähempänä kuin koskaan 

ja toivotaan että seuraavaan kokoukseen men-
nessä asia on hoidettu pois päiväjärjestykses-
tä  ja olemme virallisesti VankkuriViesti ry.

Pienen tauon jälkeen kuusi yhdistystä löi 
hynttyyt yhteen ja rakensivat Caravan 
Showh:n osaston. Homma pelasi hyvin kuten 
aikaisemminkin mutta on esitetty myös sel-
laisia toiveita että esittelisimme koko toi-
minta-aluettamme emmekä niinkään erikseen 
yhdistysten omia alueita. Vajaa vuosi on aikaa 
kehitellä ja ideoida mutta tavalla tai toisella 
mukana kannattaisi  tulevaisuudessakin olla. 
Onpa heitetty sellainenkin mielenkiintoinen 
ja uusi ajatus, että olisimme omalla osastolla 
Lahden messuilla syksyisin. Mielestäni har-
kinnan arvoinen asia ja siellähän päin maata 
meidän tunnettavuuttamme ja hienoja alu-
eita pienin etäisyyksin toisistaan tulisi mark-
kinoida.

Liiton verkkosivuilla loppuvuodesta käytiin 
varsin vilkasta keskustelua yhdistysten ra-
hankäytöstä  ja minne varat kohdistetaan  
sekä millainen on hallituksen kokoonpano  
mikä näitä päätöksiä tekee. Vastakkain pää-
sääntöisesti olivat ns. kausipaikkalaiset ja 
kiertävät karavaanarit. Itselläni kalusto on 
useamman vuoden jo ollut miltei paikallaan 
mutta toki aikoinaan tuli kierrettyä  ristiin 
rastiin kotimaatamme kuin hieman ulkomai-
takin. En aikaisemmin enkä nytkään ole jä-
senmaksujeni kuin muidenkaan maksujen 
perään haikaillut kunhan vaan demokraatti-
sesti valittu hallitus ja vuosikokoukset ovat 
laillisuuden rajoissa päätöksensä tehneet. Vuo-
sikokoukset, oli niitä sitten kaksi tai yksi niin 
siellä on mahdollisuus vaikuttaa erilaisiin 
päätöksiin ja tehdä parannusehdotuksia. Jos 
hankkeet saavat tarpeeksi kannatusta ja sa-
manmielisillä on enemmistö niin silloinhan 
toiveet on mahdollista toteuttaa. On vaan 
sääli että kokouksiin osallistuu  pieni pro-

sentti jäsenkunnasta josta sitten aktiivit ja 
päättäjät löytyvät. Keskustelu ja erilaisten 
päätösten arvostelu kuuluu tietenkin oikeuk-
siimme, etenkin jos se on rakentavaa ja esi-
tetään vaihtoehtoja. Tämä oli jonkinmoinen 
aasinsilta kehottaa osallistumaan yhdistys-
tenne kokouksiin ja osallistumaan päätök-
sentekoon. 

Oikein hyviä hiihtokelejä ja kevään odotus-
aikaa kaikille.

t. Markku 52661

Onnittelut paikallaan !

Liedon yhdistys sai ansaitsemansa palkinnon 
usean vuosikymmenen uurastuksesta ja tal-
kootyöstä kun Leporanta valittiin vuoden 2012 
SFC-alueeksi. Toiminta-alueemme karavaana-
rit haluavat myös onnitella Liedon yhdistystä 
ja erittäin hyvä tapa konkretisoida onnittelut  
on vierailla alueella. 
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Päätoimittaja
Markku Tammi (52661)
Ripikatu 1 A 3, 21110 Naantali
Puh. 040 504 0259
markku.tammi@gmail.com

Kustantaja
Vankkuriviesti ry

Vankkuriviesti ry
Puheenjohtaja
Jari Välitalo 
Kumputie 3 21620 Kuusisto 
puheenjohtaja@sfckaarina.com  
Puh. 050 342 6585

Laskutusasiat
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
sihteeri@sfckaarina.com

Painos  
6500 kpl

Sivunvalmistus:
Rota-Mainos Oy, Mika Ojala
mika@rota.fi 

Osoitteenmuutokset
SF-Caravan ry Hämeenlinna
Puh. 03 615 311

Ilmoitushinnat ja koot (Huom. leveys aina ensin)
Etukansi ........... 210 x 190 mm ( + 3 mm ylimeno) ....................600€
Etukansi ........... 190 x 179 mm (kehystetty) ............................600€
Takakansi ......... 210 x 270 mm ( + 3 mm ylimeno) ....................500€
Takakansi ......... 190 x 260 mm (kehystetty) ............................500€
1/1 s ................ 210 x 297 mm ( + 3 mm ylimeno) ....................400€
1/1 s ................ 190 x 267 mm (kehystetty) ............................400€
1/2 ................... 190 x 131 mm  ...............................................250€
1/4 ..................... 93 x 131 mm  ...............................................200€
1/8 ....................  93 x 63 mm  ................................................150€
Jos sama ilmoitus toistuu 4 kertaa on alennus -20 %/ilmoitus.

Vaunualueemme:
KAARINA Kuusisto, 040 764 4911
LIETO Leporanta, 040 718 0570
LOIMAA Krapuranta, Oripää 040 546 2058
MASKU ja Camping Mussalo,
YMP.KUNNAT Mussalo, Taivassalo, 0400 764 9391
NAANTALI Saloranta, 044 967 4453
RAISIO Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25, 
 23260 Rautila, Vehmaa, 0400 705 516
SAUVO  Sarapisto, 02 473 1202, 050 466 1282
TL PYHÄJÄRVI Valasranta, Yläne 
 (kesäisin sopimusalue puh. 040 730 4921)
TURKU   Kesäniemi, 02 433 3462 ja 044 291 1446 (Suominen)
 Ruissalo, Turku (talvisin, syysk.-toukok., 
 tied. 0400 704 179 Matti Vainio) 
 Kallionokka, Yläne, sopimusalue, puh. 256 3406, 
 049 526 055.
 Lemmi-Caravan, 23100 Mynämäki, puh. 02 430 8734 
 yhteyshenkilöt  Helga ja Pertti Rekola 0400 795 778
 Livonsaari Caravan, Askainen, Pohjanpääntie 273,  
 040 5004401
VAKKASUOMI Rairanta, Vanhakartanontie 216 
 23500 Uusikaupunki, puh. 0500 825 899
PIIKKIÖ Harvaluoto, Piikkiö 044 278 8949 (palvelut 1.6.–30.8.)
Tiedustelut ao. yhdistykseen.

Lehden vastuu rajoittuu ilmoituksen hintaan. 
Lehti ei vastaa epäselvistä käsikirjoituksista tai 
puhelimessa sattuneista väärinkäsityksistä joh-
tuvista painovirheistä, eikä anna hyvitystä vä-
häisestä painovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoi-
tuksen käsittämistä eikä vähennä oleellisesti 
sen mainosarvoa.

2/2013 ........ aineisto 19.3.  .................................  ilmestyy 19.4.
3/2013  ........ aineisto 28.6.  .................................  ilmestyy 26.7.
4/2013  ........ aineisto 8.10.  .................................  ilmestyy 1.11.

Turun seudun yt-alueen 
tref� lista 2013

28.03.-01.04. Pääsiäiskarnevaalit
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
28.03.-01.04. Naamiaistreffi t
 Rairanta, Uusikaupunki Vakka-Suomi
17.-19.05. Avajaistreffi t/Ismon tapaaminen 
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
17.-19.05. Aurinkotreffi t 
 Saloranta  |  Naantali
20.-23.06. Juhannustreffi t
 Vankkuri-Vehmas, Vehmaa  |  Raisio
14.-20.07. 50. Pohjoismaiset päivät (NCT)
 Turun Messu- ja kongressikeskus  |  Turku
02.-04.08. Lavatreffi t
 Sarapisto  |  Sauvo
08.-11.08. Haitaritreffi t
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
30.08.-01.09. Salon syystreffi t
 Salakallio, Halikko  |  Salo
30.08.-01.09. Unhoituksen yö –treffi t
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
06.-08.09. Rantalieskat
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp. kunnat
20.-22.09. Matkailu & Racing -treffi t
 Alastaron moottoriurheilukeskus  |  Turku
20.-22.09. Valojuhlat
 Leporanta  |  Lieto
ajank. avoin Valasrannan suurtreffi t
 Valasranta, Pöytyä  |  TL-Pyhäjärvi
11.-13.10. Silakkatreffi t
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
25.-27.10. Hirvisoppatreffi t
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
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PUHEENJOHTAJA
Jari Välitalo
Kumputie 3, 21620 Kuusisto
Puh. 050 342 6585
puheenjohtaja@sfckaarina.com

SIHTEERI
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
Puh. 040 771 9854, 
sihteeri@sfckaarina.com

Kuusisto p. 040 764 4911, www.sfckaarina.com

Kaarinan kuulumiset

KOKOUSKUTSU  Kaarina 15.1.2013
SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
su 21.4.2013 alk. klo 12.00 
SFC-Kuusiston Mastomajalla.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Hallitus

Yhdistyksen toiminta alkoi tänä vuonna osallistumisella Turun Cara-
van Show-messuille yhdessä viiden muun yhdistyksen kanssa heti 
tammikuussa. Vaikka osastolla nyt pääasiassa esiteltiinkin alueita, 
olisi jatkossa tarkoitus tuoda enemmän esille yhdistystoimintaa, har-
rastuksen sisältöä sekä jäsenyyden merkitystä ja sen tuomia etuja.

Yhdistyksen joulujuhlia vietettiin Mastomajalla Itsenäisyyspäivän 
juhlien perään lauantaina 7. jou-
lukuuta 2012. Lapset odottivat 
pukkia yhtä innokkaasti kuin 
edellisinäkin vuosina. Eikä hei-
dän tarvinnut tälläkään kertaa 
pettyä. Pukki tuli lahjasäkki mu-
kanaan, joka sitten lasten avus-
tuksella tyhjenikin nopeasti. 
Kinkut, laatikot ja muu joulu-
ruoka maistui ja vatsat saatiin 
täyteen. Illan mittaan piirrettiin 
muotokuvia sokkona, vastattiin 
visaisiin kysymyksiin ja laulettiin 
Seijan säestyksellä. Illan vaihtu-
essa yöksi alkoi sitten tanssijalat 
liikkumaan.

Pj. Jari 105328 

Kuusiston kevätsiivoustalkoot

Leirialueen siivoustalkoot pidetään lauantaina 20. huhtikuuta 2013 
klo 9:00 alkaen

Yhdistyksen hallitus 2013

Jari Välitalo, puheenjohtaja
Kari Lehtinen, varapuheenjohtaja
Kalevi Lantonen, sihteeri
Pekka Heino
Anssi Kauppinen
Anne Oksanen
Arto Peltonen
Hannu Salonen

Syyskausi, pitkä ja pimeä on takana. 
Valo sekä kevätkausi siintävät edessä, joka saa karavaanarin he-
räämään harrastuksensa pariin.
Täällä Kaarinassa on iloisen porukan kanssa, jouluruuat syöty ja 
uuden vuoden raketit ammuttu. 
Tännekin tuli jälleen kunnon talvi ja lumityöt pitävät liikkeellä, 
ei ole kinkun sulatteluun kuntosalia tarvinnut.
Uusi hallitus on koossa ja allekirjoittanutkin on sinne valittu. 
Hallituksen jäsenenä tehtäväni on aluevastaavan työt Anssin 
kanssa.
Innokkaat karavaanarit ovat saaneet esimakua uusista tuulista 
harrastukseensa esim. Turun messuilta/ treffeiltä sekä Helsingin 
Caravan- ja Matkamessuilta.
Joissa allekirjoittanutkin on käynyt saamassa ideoita, kesän mat-
koja silmällä pitäen. 
Ihmiset tuntuvat olevan innokkaasti liikkeellä, valtiovallan pää-
töksistä ja toimenpiteistä huolimatta, matkailu tuntuu olevan 
monelle mieluisaa puuhaa.
Lapset ovat jo aikuisia ja siltä osin minulla olisi mahdollisuus 
panostaa enemmän pitkäaikaiseen ja mieluisaan harrastukseeni, 
mutta kiireinen työelämä pitäää minut vielä muutaman vuoden 
otteessaan…
Mutta onneksi on kevät ja kesä edessä, kun kesä koittaa tuttu Pohjois-
Norja vetää taas puoleensa.

Hyvää kevään odotusta ja aurinkoisia kelejä.
Toivoo: Pekka sfc 35681

Pekan mietteitäHyvää alkanutta vuotta
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Liedon kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Tauno Raitaluoma
Valjaskuja 6 as 5, 21420 Lieto
Puh. 0400 228 165, taukka@kolumbus.fi 

SIHTEERI
Jari Valkeapää
Salassuontie 12, 21250 Masku
Puh. 040 720 0659
jarval@netti.fi 

Leporanta puh. 040 718 0570. www.sfclieto.net

KOKOUSKUTSU  Lieto 20.12.2012
SF-Caravan Liedon Seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
la 16.3.2013 klo 15.00 

yhdistyksemme alueella Leporannassa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Hallitus

Liedon kuulumiset
Leporanta vuoden 2012 
Caravan-alueeksi

Tätä kirjoittaessani on juuri Ca-
ravan Show Turun messukeskuk-
sessa takana ja voin vain ilolla 
ja kiitollisuudella todeta, että 
Leporanta on valittu vuoden 2012 
Caravan-alueeksi.

Perusteluina raati kertoi seu-
raavaa:

SFC-Leporanta on ollut kara-
vaanareitten suosima leirintäalue 
lähes kolmen vuosikymmenen 
ajan. Leporantaa luonnehditaan 
yleisimmin sanoilla ”suojaisa, 
rauhallinen, kaunis, viihtyisä ja 
turvallisuutta hehkuva”. Aluetta 
on rakennettu SF-Caravan Liedon 
seutu ry:n pyyteettömällä tal-
kootyöllä vähitellen laajentaen. 
Alueen palvelukonseptiin kuuluu, 
että matkailija ohjataan alueella 
portilta omalle leirintäpaikalleen 
saakka. Alue tunnetaan erityisen 

hyvästä palveluasenteestaan ja 
korkeasta turvallisuustasostaan. 
Liedossa sijaitseva Leporanta on 
”Varsinais-Suomen tuntematon 
matkailuhelmi.”

Puheenjohtajan ollessa mat-
koilla ja siksi estynyt osallistu-
maan julkistamistilaisuuteen,  
kävivät yhdistyksen vpj. Timo 
Juuti ja siht. Jari Valkeapää hal-
lituksen jäsenten ominaisuudes-
sa vastaanottamassa Leporan-
nalle osoitetun huomionosoituk-
sen.

Tästä huomionosoituksesta kii-
tos kuuluu kaikille vuosikymme-
nien varrella talkootyötä teh-
neille jäsenille, sekä erityiskiitos 
sille pienemmälle ydinjoukolle, 
joka vuosi vuodelta on jaksanut 
uurastaa alueen kehityksen 
eteen.  Kiitos kuuluu tietysti 
myös matkailijoille ja treffi väel-
le, jotka ovat vuosien aikana 
leiriytyneet Leporannassa.

Katsaus syksyyn

Vuosi on taittunut hyvään 
vauhtiin myös talvimatkailun 
osalta. Leporannassakin elellään 
rauhallisesti nauttien karavaa-
narimatkailusta.

Viime vuoden matkailuyöpy-
misvuorokaudet olivat viime vuo-
den kaltaiset,  matkailijoita kävi 
jonkin verran vähemmän ja he 
yöpyivät myös lyhyemmän ajan, 
tähän toki vaikutti säätila, sekä 
alueellamme tehtävä kehitystyö. 

Vuosipaikkalaiset elelivät lähes 
edellisvuoden tapaan.  Luonnol-
lisestikin koko vuoden yöpymiset 
painottuivat sesonkiaikaan tou-
ko-syyskuulle.

Viime syksyn osalta saatiin vii-
meisetkin sähköistyksen uusimi-
set kuntoon, niin kaapelointien, 
kuin valaistuksenkin osalta. Nyt 
on vielä jäljellä jonkin verran ko-
hennusta ympäristön ja vaunu-
paikkojen viimeistelyjen suhteen.

Alueella on eletty rauhallista 
ja lämminhenkistä oleskelua pit-

Vuoden 2012 Caravan-alueiden Ruununhelmen, sekä Leporannan edustajat 
vastaanottamassa tunnustusta.
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Loimaan kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Kai Välitalo
Palonkuja 7, 32200 Loimaa
Puh. 0400 985 794, kai.valitalo@domus.fi 

SIHTEERI
Regina Koschinski
Stenbackagränd 2 / (Stenbakankuja), 
10600 Tammisaari
Puh. 0400 974 821
reginakoschinski@hotmail.com

Leporannassa 15.-17.3.Leporannassa 15.-17.3.Leporannassa 15.-17.3.
Perinteiset Maalispilkit

Pilkkimisen ohessa kivaa kisailua 
ja tietenkin samanhenkistä seuraa.

Huolehdimme myös vatsastasi 
maukkaalla hernekeitolla.

Kevätkokous

SF-CARAVAN LIEDON SEUTU RY

Leporantaa talvikauneudessaan.

                  

Hyvää alkanutta vuotta 

Sain syyskokouksessa lisä-
aikaa parivuotta touhuta 
puheenjohtajana Loimaan 

yhdistyksen ja Krapurannan asi-
oiden kehittämisessän eteen-
päin. 

Mutta aloitetaan yhdistyksen 
pikkujoulusta, mikä pidettiin 
Ravintola Oripäässä Tuulan herk-
kupöyt ien ympär illä. Taas 
oli juhlapaikka tullut täyteen 

juhlivista  caravaanareista. On 
hienoa kun järjestetään jotakin 
niin tämä on siitä hyvä palkinto.

 Alkumaljoja juodessa saapui 
jo ensimmäinen hauskuttaja pai-
kalle ja hänen nimensä oli Este-
ri. Siitä alkoi Esteri-show hyvin 
vauhdikkaasti, vanhojen sulhas-
ten katsauksella, joita oli yleisön 
joukossa yllättävän paljon. Kun 
kuulumiset olivat vanhojen sul-

kin syksyä ja talvea.
Alueella on myös juhlistettu 

niin pikkujoulua, kuin vuoden 
vaihdetta reilun kymmenen per-
hekunnan kesken.

Syyskokouksen satoa

Syksyn kokous sujui hyvässä 
hengessä keskustellen toimin-
tasuunnitelmasta ja talousarvi-
osta.

Toimintasuunnitelma ja talous-
arvio hyväksyttiin ja valittiin 
yhdistyksemme hallitus, joka on 
vuonna 2013  seuraava:  Tauno 
Raitaluoma (pj), Heikki Digert,  
Rauno Haapiseva, Timo Juuti vpj, 
Lauri Nieminen, Toni Porvali, Ee-
ro Saarikkomäki ja Jari Valkeapää 
(siht.).

Aluemaksut 2013:

Vuosipaikka 300 euroa Liedon 
jäseniltä, 360 euroa vieraan yh-
distyksen jäseniltä (isäntävel-
voite vuosipaikkalaisilla), vuo-

sipaikka voimassa  toukokuun 
alusta huhtikuun loppuun.

Leirintämaksut (poislukien 
juhannus ja treffi t):
kesäaikana 14 euroa/vrk sis. sau-
nan yleisillä vuoroilla ja valosäh-
kön, ilmastointi ja lämmityssäh-
kö erikseen mittarilla.  
Muina aikoina 14 euroa/vrk + 
sähkö mittarilla. 
Sähkö 0,25 euroa/kWh (minimi 
2 euroa/maksukerta).  
Seisontamaksu 2 euro/vrk
Tilaussauna 10 euroa/50 min
Tarkemmat tiedot ja muut maksut 
näet paikanpäällä.

Tiedotettavaa ja tulevia 
tapahtumia

Maalispilkit pidetään Leporan-
nassa 15-17.3. 

Kevätkokous Leporannassa pi-
detään Lauantaina 16.3. klo 15.

Pääsiivoustalkoot pidetään 21-
22.4.

Vuosipaikalla olevista vaunuis-
ta on maksettava vuosipaikka-
maksu 30.4.2013 mennessä.

Myös vuosipaikkasopimus ja 
matkustajailmoitus on tehtävä 
kyseiseen päivään mennessä.

Vuosipaikkalaisten isäntälis-
tasta on nähtävissä ja varatta-
vissa kevätkokouksen jälkeen 
toimistossa.

Aluetta kunnostetaan ympä-
ristön osalta kuitenkin jo pitkin 
kevättä säiden salliessa. 

Vuosipaikkalainen muista jät-
tää sähköpostiosoitteesi toimis-

tolle ja kirjata se vuosipaikkaso-
pimukseesi.

Alueelle osoitettu Caravan-alue 
maininta tuo tullessaan mahdol-
lisesti muitakin tiedotettavia 
asioita, joten seuraa keväänmit-
taan nettisivujamme, sekä alueen 
 ilmoitustaulua.

Terveisin Jari 31185
www.sfclieto.net   
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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Loimaan Seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
la 23.3.2013 alk. klo 14.00 

Krapurannassa Kulkurintuvassa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu klo 13.30, tervetuloa!

Hallitus
Terttu ja Tapio Tilan lahjoittaman kiertävän ’Puurtaja’-pokaalin sai  vastaan-
ottaa tänä vuonna Hannu Annala. Pokaalin saajan valitsee yhdistyksen pu-
heenjohtaja Kai Välitalo yksinään.

hasten kanssa vaihdettu, niin 
Esteri valikoi  yleisön joukosta  
paljon eri ihmisiä tekemään 
hauskaa näytelmää. Kyllä sattui 
ja tapahtui kaiken näköistä, kun 
Esteri luki näytelmää eteenpäin, 
silmät vettä valuen pikkujoulu 
vieraat saivat nauraa esitykselle. 

Näytelmän jälkeen alkoivat 
Esterin leikkimieliset kilpailut 
miesten hännän heilutuksella ja 
tölkin kyljelleen laitoilla. Kaik-
kien naurujen ja omien suosik-
kien kannustamisen jälkeen jo 
oli kova nälkä. Ruokapöytään oli 
katettu todella runsas joulupöy-
tä kaikkineen herkkuineen ja 

lisukkeineen. 
Ruokailun jälkeen alkoi kuulua 

kolinaa eteisestä, jonka aiheut-
ti joulupukki lahjasäkkeineen, 
saapuen kilttien pikkujouluvie-
raitten iloksi. Voi sitä tohinaa, 
minkä joulupukki sai aikaiseksi 
runsailla lahjoilla vieraille. Myös-
kin perinteiset arpajaiset pidet-
tiin, mihin meidän Ylösmäen 
Pirjo oli tehnyt pääpalkinnoksi 
näyttävän joulukorin, jännitys-
tä oli ilmassa kun onnetar etsi 
voittajaa ja kyllähän se löytyi 
ikkunapöydästä. Kahvin ja kon-
jakin jälkeen alkoivat karaoke-
laulut ja -tanssit valopilkkuun 

Laita  tölkki kallellaan -kilpailu.

Arpajaisten pääpalkinto.

Kilpailun tohinaa.

Illan päävieras.
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Vaunukaupan erikoisliike
Palvelevaa vaunukauppaa jo yli 25 vuoden ajan.

Kantatut käytävämatot
mittojesi mukaan matkailu-
vaunuihin ja -autoihin.

Puh. 0400 485 348

Suomalaisiin oloihin tehty.
Vedettävyys huippuluokkaa.

Euroopan myydyin vaunu, 
runsas varustetaso.

Puh. 03 435 6330
Murrontie 11, 30420 Forssa

www.forssanvankkuri.fi 

asti. Näin olivat hauskat yhdis-
tyksen pikkujoulut takana-
päin pienien  jatkojen jälkeen. 

Joulua Krapurannassa vietet-
tiin muutamien vaunujen keskuu-
dessa rauhallisesti saunoen, avan-
touiden  ja vihtoen. Uusivuosi oli 
tällä kertaa viikolla, mikä rajoit-
ti alueella juhlintaa isolla poru-
kalla. Nekin vaunukunnat mitkä 
oli paikalla saivat juhlia uutta 
vuotta vesisateessa, mikä  lan-
nisti tietysti tunnelmaa. 

Caravan-mes-
suilla olimme Kosken Soilen 

kanssa edustamassa Krapurantaa 
ja YT- alueita lauantaina. Kyllä 
meidän messukolossa kävikin 
hyvä tohina, kun vieraat tutus-
tuivat alueitten tarjontaan. Iloi-
nen yllätys oli, kun omaa yhdis-
tysväkeä oli lähtenyt sankoin 
joukoin  katsomaan messujen 

tarjontaa ja kävivät 
meitä tervehtimässä.

Luultavasti meillä 
on tuliaisina Krapurantaan uusia 
vuosipaikkalaisia, koska tuli pal-
jon kyselyitä alueesta. 

Tästä jatkamme Krapuranta-
vuottamme teatterireissulla, mis-
tä ilmoittelemme lähiaikoina.
Hiihtolomalla teemme laskiais-
pullakemut Kulkurintuvassa tut-
tuun tapaan. Kulkurintupa täyt-
tyy taas  pääsiäisenä kaiken 

näköisistä naamiaisvieraista 
nyyttikesti-teemalla. Näistä kai-
kista ilmoittelemme heti, kun 
olemme tehneet meidän mainos-
mestari Taiston johdolla hyvät 
mainokset kotisivuille ja jäsenil-
le lähetettäviin sahköposteihin. 
Ilmoitelkaa osoitteita Reginal-
le jos postia ei ole näkynyt.

Aurinkoista kevään odotusta 
 Tv. Kaitsu

Syyskokous



Palvelemme ma 8-18, ti-pe 8-17, 
heinäkuun lauantait lomailemme

www.loimaanlaatuauto.fi 

Asuntoautot -ja vaunut, autot ja moottoripyörät 
Ostamme ja vaihdamme myös halvempaan.

Lamminkatu 7 
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Lamminkatu 39 
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

Fiat-Kabe 59.990
Travel Master WT 130 Multijet, 14 tkm, 1-om., 
p.tutka, luist.esto, webasto, kattol., ilmast., 
h-kirja, CD, -07 

Ford-Rimor 49.990
687 TC 2,4 TDCi, 200 hv, 41 tkm, -10

Fiat T.e.c.  48.990
Rotec Ti 662, 27 tkm, 1-om., luist.esto, ASR, met.
väri, ilmast., h-kirja, lohkol., CD, 2 x renk., -09

Fiat Giottiline Therry T33 44.990
130 hv, 3 tkm, nahkaverh., 1-om., ilmast., -12

Fiat Hobby 39.990
Toskana 615, 54 tkm, -08

Hobby T 600 AK GFLC 39.990
Siesta Ford Transit 2.2TDCi, 140 hv, 25 tkm, 
1-om., navi, kattol., ilmast., h-kirja, vak.nop.s., 
CD, alv-väh., 2 x renk., -08

Ford-Eura-Mobil 37.990
660 HB 2,2 , 32 tkm, -08

Peugeot Boxer 22.990
3D Casacar 2,2 HDi , 70 tkm, -05

Hobby Excellent   22.990
495 UFe 0, -11

Adria Classica 18.990
613 UT 0, kattol., CD, -07

Solifer Artic 17.990
480 0 , 1-om., erik.vant., h-kirja, CD, -07

Adria C  14.990
743 PU 0, -01

Knaus Wilk 12.990
S3 450 FS 0, -08

Hobby 560   10.990
KMFE Exclusive 0, -00

Chevrolet G20 11.990
6,2 DSL Tripcar 660, 299 tkm, -89

Fiat-Hymer Solifer 28.990
660 2,8 JTD, 118 tkm, p.tutka, kattol., h-kirja, 
lohkol., CD, 2 x renk., -05

Dethleffs Beduin   13.990
580V 0, -03

Knaus Sudwind   8.990
530TL/425 0, -97

Knaus Eifelland   11.990
Holiday 495 TF 0, -06

Solifer Finlandia 24.990
560 TBR 0 , 1-om., h-kirja, hälytin, 2 x renk., -09

Fiat-Mclouis Lagan   37.990
253 G 2,2 JTD, 18 tkm, -08

Mclouis Clamys 46.990
22 2,3 JTD , 12 tkm, 1-om., kattol., ilmast., vak.
nop.s., CD, 2 x renk., -11

Ford Transit 25.990
Transit Challenger 192SU 350L-2.4D, 97 tkm, 
1-om., h-kirja, lohkol., 2 x renk., vetok., -03

Mercedes-Benz 416 CDI   39.990
Rimor Superbrig 747 , 89 tkm, -05
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Maskun kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Kari Rantanen
Heinikonkatu 5 B 15, 20240 Turku
Puh. 0400 512 260, kari.a.rantanen@gmail.com

SIHTEERI
Kauko Leppäkangas
Käätyjärvenkatu 5, 23500 Uusikaupunki
Puh. 0400 826 413,
kauko.leppakangas@uusikaupunki.fi 

Camping Mussalo, Mussalontie 356, 23310 Taivassalo, 040-764 9391
camping@sfcmussalo.fi , www.sfcmussalo.fi 

Yleistä

Uusi vuosi ja uudet kujeet. Vuo-
si 2013 tuo uusia haasteita Cam-
ping Mussalolle. Palvelut pitää 
saada trimmattua siihen kun-
toon, että vierailijat tuntisivat 
itsensä tervetulleiksi. Ympäristö 
tulee pitää siistinä ja yleiset ti-
lat siivottuna, jotta vierailijat 
myös viihtyisivät ja veisivät vies-
tin eteenpäin, että Camping Mus-
saloon kannattaa tulla lomaile-
maan. Paljon on suunnitelmissa, 
mitä pitäisi tehdä. Kysymys on, 
että missä järjestyksessä, kun 
resurssit tuppaavat olemaan ra-

joitettu voimavara?  
Koulurakennuksen huoneiden 

kunnostus on aloitettu ja sen 
urakan läpiviemiseksi tarvitaan 
kaikkien kynnelle kykenevien 
osaajien panosta. Viimeisten vuo-
sien aikana ainoastaan kolme 
huoneista on ollut vierailijoiden 
käytössä, mutta tarkoituksena 
on kunnostaa kaikki viisi huo-
netta ja tehdä kulku huoneisiin 
tapahtuvaksi rakennuksen pää-
dyssä olevasta ovesta. 

Myös tulevan kauden tapahtu-
mien suunnittelu tulee aloittaa 
hyvissä ajoin ennen sesongin 
alkua. Juhannustapahtuma ja 

Rantalieskat-treffi t ovat tapah-
tumia, jotka vuodesta toiseen 
kokoavat karavaanareita viettä-
mään yhteistä aikaa ja tapaa-
maan tuttuja luonnonkauniiseen 
Mussaloon. Järjestelyt ja paletin 
pyörittäminen vaatii joukon asi-
aan paneutuneita sitoutuneita 
ihmisiä, mutta heidän rekrytoin-
tinsa on työn ja tuskan takana. 
Näyttää siltä, että samat nimet 
esiintyvät työvuorolistalla vuo-
desta toiseen. Uutta verta tarvi-
taan ottamaan vastuuta, koska 
huoltosuhde muuttuu ja aktiivi-
väki vanhenee. Vanhenemisen 
myötä myös kaikenlaiset ”krem-
pat” yleistyvät, askel lyhenee, 
ajatus karkaa eikä selkä taivu 
niin kuin nuorenpana. 

Käyttöaste 2012

Peilataan hieman vuotta 2012 ja 
todetaan, että Camping Mussalon 
käyttöasteessa oli ehkä pientä 
nousua edelliseen vuoteen. Huo-
notkaan ilmat eivät pelottaneet 
matkailijoita, vaan tasaiseen 
tahtiin oli tulijoita. Kuten jo vii-
me vuonna totesin, oltiin pidem-
pään paikalla, eikä kalliin polt-
toaineen vuoksi vaihdeta aluet-
ta ja maisemaa niin useasti, kuin 

ehkä aikaisempina vuosina. Ihan 
tarkkoja lukuja ei vielä ole väit-
teen tueksi, mutta ”mutu” tun-
tumalta on sellainen käsitys.

Syyskokous

Syyskokous pidettiin Mussalossa 
13.10.2012 ja paikalla oli 55 ää-
nivaltaista jäsentä. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntöjen määräämät 
asiat, kuten puheenjohtajan va-
linta ja henkilövalinnat halli-
tukseen erovuorossa olleiden 
tilalle. Puheenjohtajaksi valittiin 
yksimielisesti Kari Rantanen ja 
hallitukseen valittiin uudelleen 
erovuorossa olleet Kauko Leppä-
kangas ja Sinikka Kuusela. Uu-
sina jäseninä hallitukseen tuli 
Veijo Hellsten ja Markus Lintu-
puro. Lisäksi vahvistettiin hal-
lituksen esityksen mukaisena 
toimintasuunnitelma ja talous-
arvio sekä hinnasto vuodelle 
2013. 

Loppuvuoden pippalot 

Hallowen pippaloita juhlittiin 
3.11.2012 runsaslukuisten, eris-
kummallisten olioiden kesken. 
Itse en päässyt paikalle, mutta 
olen saanut ymmärtää, että pip-

paloissa oli tilai-
suuteen sopiva 
tunnelma. Koko-
nainen sika oli uh-
rat tu alt ta r i l le 
syötäväksi asiaan 
kuuluvine lisuk-
keineen. Mörköjuo-
mat ja keitokset oli 
jokainen valmista-
nut vuorostaan 
omissa padoissaan.  

Yhdistyksen jou-
lujuhlaa vietettiin 
17.11.2012. Juhla-
sali ja joulukuusi 
ol i koristeltu jo 
edellisenä päivänä, 
joten juhlaan val-
mistautuminen 
aloitettiin joulu-
saunalla iltapäivän 
aikana.

Hämärän laskeu-
duttua kokoonnut-
tiin huoltoraken-
nukseen viettä-
mään varsinaista 
joulujuhlaa.  Ruo-
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kahalun kasvattamiseksi nautit-
tiin alkuun glögi ja vauhdikas 
viiden latinalaistanssin huippu-
esitys. Ei voi muuta sanoa, kuin 
että kyllä on kaunista katselta-
vaa, kun nuoret taiturit laittavat 
itsensä likoon ja koko kehon kie-
lellä viestittää tanssin mystiik-
kaa. Uotista lainaten; suorasel-
käistä musiikin ja liikkeen yh-
teen trimmattua jalkojen hallin-
taa, askelten keveyttä ja täsmäl-
l i s y y t t ä ,  kehon a s ennot 
tarkalleen tanssiin ja rytmiin 
sovitettuna, makeaa hyvän jäl-
kimaun jättävä spektaakkeli.
Tästä ei huonoa sanottavaa löy-
dy, vaikka kuinka etsii. Hieno 
esitys. 

Ruokailu tapahtui vanhan ta-
van mukaan noutopöydästä, jon-
ka jälkeen kahvitarjoilua odotel-
lessa nähtiin joulumuorien valo-
tanssi täysin pimeässä tilassa, 
joka loppui sydämenmuotoiseen 
kuvioon. Joulupukki piipahti 
kiireiden keskellä myös juhlissa, 
jakaen lahjat. Kovasti nuorempaa 
väkeä askarrutti, että menikö 
kaikki ihan oikein ja oliko puk-
ki tosiaan Korvatunturin pukki. 
Kyllä pukki oli ihka oikea Kor-
vatunturin pukki. Loppuilta oli 
sitten yleistä seurustelua, lau-
lettiin moniäänisesti muutama 
joululaulu ja karaokelaulun säes-
tyksellä yritettiin tanssia pöy-
tien seassa. Niin kuin aina, aika 

kului huomaamattomasti muka-
vassa porukassa. Viimeiset tontut 
lähtivät vaunuihinsa lepäämään 
niinkin aikaisin, kuin jo aamu-
yöstä kolmenaikaan.

Uutta Vuotta juhlittiin perin-
teisin menoin. Aloitettiin her-
nekeittolounaalla ja iltapäivä-
saunalla.

Illalla kokoonnuttiin uudelleen 
glögin ja seurustelun merkeissä 
huoltorakennukseen. Parin tun-
nin höpinän jälkeen oli ilotuli-
tuksen vuoro klo 21.00. Sanat 
eivät riitä kertomaan sitä näyt-
tävyyttä ja räiskettä, jota am-
mattitaitoiset raketin ampujat 
meille loihti. Siitä vielä heille 
suuri kiitos. 

Tämän kaiken sulattamiseksi 
oli sitten vielä tarjolla iltapala, 
joka sisälsi erilaisia salaatteja, 
nakkeja, lihapullia, erilaisia lei-
piä ja juustoja. Jotta tällaiset 
yhteiset juhlat saadaan aikai-
seksi, tarvitaan vapaehtoisia te-
kijöitä, jotka laittavat itsensä 
likoon, että meillä kaikilla olisi 
mukavaa. Joten myös heille tah-
don lausua mitä lämpimimmät 
kiitokset.

Kun tämä lehti on luettavissa, 
ollaan jo hyvää matkaa vuoden 
2013 puolella, mutta haluan sil-
ti vielä toivottaa kaikille luki-
joille Hyvää Uutta Vuotta 2013.

Stigu

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n  sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
la 20.4.2013 klo 12.00 

Camping Mussalossa,Mussalontie 356, Taivassalo 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
kevätkokoukselle määräämät asiat, kuten

- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen 

jäsenille ja tilivelvollisille 
- muut esille tulevat asiat

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista.
Jäsenkortti mukaan.

Kahvitarjoilu  ja kokousedustajien kirjaus 
ennen kokousta klo 11.30 alkaen.

Taivassalossa 1.12.2012
Hallitus

Uudet jäsenet liittymisajankohta 30.9.-31.12.2012

141575-0 Koskinen Jukka 20460 Turku Varsinainen jäsen
079569-0 Kärkkäinen Pentti 21250 Masku Varsinainen jäsen
122724-0 Puumalainen Paavo 21240 Askainen Varsinainen jäsen
138660-0 Rantanen Kirsi 20780 Kaarina Varsinainen jäsen

SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry toivottaa uudet jäsenet 
tervetulleiksi yhdistykseen.

CAMPING  MUSSALON  HINNAT  2013  
           
Vuosipaikka, SF-C Maskun jäsen, isäntävuorovelvoite 350,00
Vuosipaikka, muun SF-C yhd. jäsen, isäntävuorovelvoite 500,00
Kausipaikka 1.5. - 31.8. isäntävuorovelvoite 300,00
Kausipaikka 1.1. – 30.4. 200,00
Kausipaikka 1.9. - 31.12. 200,00

Venepaikka vuosipaikkalaiselle (ensimmäinen vuosi) 65,00
Venepaikka vuosipaikkalaiselle (seuraavat vuodet) 45,00 
  
Aluemaksut ovat perhekohtaiset

SFC jäsen, Scandinavian Card tai vast. järjestön jäsen 16,00/vrk
Vuosipaikkalaisten ja 
vierailijoiden yöpyvä vieras (yli 12 v.) 5,00/vrk
Teltta tai vene, max. 4 henk. 18,00/vrk
Muut matkailijat 20,00/vrk
Päiväkäynti 5,00
Vaunun seisonta 3,00/vrk

Sähkön kulutusmaksu mittarin mukaan 0,25/kWh
Talvisähkön kulutusmaksu (1.1.-30.4. ja 1.10.-31.12.) 0,20/kWh
Mittari luettava kauden alussa ja lopussa.
Kulutusmaksun lisäksi yli 2 kk. maksujaksolta 2,00/kk
Lämmityssähkö/ilmastointi ilman mittaria 10,00/vrk
  
Auton, vaunun tai veneen pesu 3,00
Auton lohkolämmitys sähkö, 2 tuntia 3,00 
Soutuveneen vuokra max. 4 tuntia 5,00 
    
Tilaussauna 50 min 20,00 
Saunamaksu, vieraat yleisillä vuoroilla 5,00 

Asuttu vuorokausi sisältää saunan yleisillä vuoroilla sekä valo-
sähkön, max. 350 W. 
Vuosi- ja kausipaikkalaisilta velvoitetaan kiinteää sähkömittaria 
kulutuksen mittaukseen. Irtomittareita ei hyväksytä. 
Sähkö maksetaan vähintään kahden kuukauden välein.

Alue toimii yleisenä leirintäalueena 1.6. – 31.8. välisenä aikana 
jolloin isäntäpäivystys ja portti auki päivittäin klo 7.00 – 23.00.
Touko- ja syyskuussa portti on auki viikonloppuisin, jolloin myös 
isäntäpäivystys.
Muuna aikana alue toimii omatoimisena SFC-sopimus-alueena ja 
portti on pääsääntöisesti kiinni.

Vuosi- ja kausipaikalla olevat voivat lunastaa avaimet 20 € takuu-
maksua vastaan. Rahan saa takaisin kun avaimet palautetaan.
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Naantalin kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Puheenjohtaja Ari Suomi
Pajakuja 6 21420 Lieto
p.0500 521 115
sähköposti : ari.suomi55@gmail.com

SIHTEERI
Jukka Saarinen
Haikarinkatu 5 A 6, 21110 Naantali
Puh. 040 311 3879, 
jukka.saarinen1@dnainternet.net

www.sfcnaantali.yhdistysavain.fi , Saloranta p. 044 9674 453

Hei taas!

Kiitokset vielä kerran men-
neestä vuodesta joka oli 
toiminnassamme muuta-

man edellisvuoden kaltainen.  
Allekirjoittanutkin sekä myös 
hallitus sai runsaasti rakentavaa 
palautetta ja vinkkejä toimintam-
me kehittämiseen mikä varmuu-
della pistetään korvan taakse.

Tarkkaa rahallista tulosta ei 
vielä edellisvuodesta ole mutta 
eiköhän siitä kuivin jaloin selvi-
tä, etenkin kun yöpymisvuoro-
kaudet Salorannassa pysyivät 
miltei vuoden 2012 tasolla. Lii-
kumme n. 11000 yöpymisvuoro-
kauden tasossa ilman sen kum-
mempaa markkinointia,  lukuun-
ottamatta tietenkään puskara-
diota, joka on tosi tehokas mark-
kinointiväylä. Puskaradio ei 
positiivisesti toimi ellei alueem-
me vetovoima ja ennenkaikkea 
isäntiemme ja kausipaikkalais-
temme käytös ja toiminta vierai-
tamme kohtaan ole ollut kiitosten 
arvoista. 

Nuo yöpymislukemat ovat sel-
laisia että rohkenen väittää että 
ne ovat tuplaten sen mitä  paljon 
kehutulta ja kaupungin  hyvässä 
hoivissa olevan vierasvenesata-
man lukemat ovat.  Ei tästä ai-
heesta sen enempää mutta kyllä 
karavaanimatkailu on iso asia 
kaupungissamme ja koko maas-
sakin mikä päättäjienkin tulisi 
päätöksissään viimeinkin huomi-
oida. 

Menneenä vuonna tehtiin pal-
jon talkootöitä  Salorannassa ja  

paljon myös saatiin aikaan.  Tal-
kootyöt eivät tule loppumaan 
sillä jo hankitut lain määräämät 
imeytyskentän tarvikkeet on 
hankittu  ja mikä isoin asia tule-
vaan muutamaan vuoteen on se 
että hallitus teki päätöksen paljon 
puhutusta ja odotetustakin  huol-
torakennuksesta. Prosessi on ol-
lut pitkä ja monelta kantilta mie-
titty ja monenlaista rakennelmaa 
on mielissä rakennettu.  Nyt ol-
laan siinä vaiheessa että uudis-
rakennus tulee vanhan saunan 
taakse ja alustava piirros on an-
nettu alan ammattilaisen tehtä-
väksi jotta rakennuslupa saatai-
siin.  Jos kaikki menee suunni-
telmien mukaan loppukesästä tai 
syksyllä päästään pohjatöiden 
alkuun. Työ tullaan tekemään 
talkootyönä ja sen mukaan mitä 
yhdistyksen varat antavat myö-
den.  Tämä käytännössä tarkoit-
taa että projekti on useampivuo-
tinen mutta ei myöskään tarvit-
se ottaa lainaa eikä näin saattaa 
henkilöitä taloudelliseen vastuu-
seen.  

Eipä tällä kertaa sitten muuta,  
yrittäkää saada tolkkua noista 
isäntävuoroista ja kysymällä asi-
at pakkaavat selviämään.  Hyviä 
ja aurinkoisia talvikelejä  

t. Markku  52661

PS. Riihivuoren retkellemme on 
paikkoja vielä jäljellä,  rohkeasti 
mukaan muutkin kuin Salorannan 
käyttäjät.  

Menneen vuoden lumia

Loppuvuoden erittäinkin paksu 
lumivaippa suli Joulun jälkeisiin 
vesisateisiin ja talviset maisemat 
vaihtuivat jäisiin ja kuraisiin ke-
leihin.   Ennen lumipyryjä Salo-
rannassa saatiin kuitenkin ko-
henneltua joitakin vaunupaikko-
ja ja rantaan johtavalle tielle 
saatiin valaistus ja myös sähkö-
pistoke rannan tuntumaan joka 
palvelee telttailijoita ja veneili-
jöitä.   Kauneimmat Joululaulut 
laulettiin jälleen pienen tauon 
jälkeen ja hyvä näin.  Tapahtu-
maan mennessä ei ulkona vielä 
kovin Jouluinen sää ollut kun 
vettä satoi taivaan täydeltä.  Tä-
mä ei suinkaan estänyt Joulupuk-
kia ja Joulumuoria saapumasta 
alueelle ja tuomasta terveisiä kil-

teille henkilöille ja toivottamas-
ta Hyvää Joulunalusaikaa alueel-
le.  Glögiä ja torttuja oli myös 
tarjolla ja talo oli koristeltu tun-
nelmallisesti.  Lauluihin liittyvä  
” tekninen ” toteutus oli jälleen 
kerran Kimmolta onnistunut ja 
Seija Mettälän kanssa he esilau-
lajina saivat vanhat kuin uudet-
kin Joululaulut innostamaan mu-
kana olleet mukavaan tunnel-
maan.  Kiitokset tilaisuuden jär-
jestäjille ja osallistujille. 

Seuraavassa tärkeitä ja 
huomioitavia asioita 
salorannan 
kausipaikkalaisille!

Kuluvalle vuodelle jokaiselle kau-
sipaikkalaiselle lasketaan  maksu 
joka on voimassa v. 2014 helmi- 

KOKOUSKUTSU  

SF-Caravan Naantali ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
ke 10.4.2013 klo 19.00 

Aurinkosäätiön Palvelutalolla.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Jäsenkirja mukaan.

Pullakahvitarjoilu, tervetuloa!

Hallitus

Loppusyksyn talkoissa rantaan johtavalle tielle asennettiin kevyt valaistus. 
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kuun loppuun   joten  1.3.2014 
kaikkien maksut alkavat samaan 
aikaan.  Jokaisen tällä hetkellä 
kausipaikan omaavan maksulista  
kuluvalta kaudelta tulee Saloran-
nan ilmoitustaululle talvipäivään 
16.3 mennessä ja myös verkkosi-
vuiltamme se tulee löytymään .  

Toinen iso muutos  koskee tu-
levan kauden isäntävuoroja.  Edel-
tävien kausien kokemuksia ja 
tilastoja tutkittaessa hallitus on 
päätynyt seuraavanlaiseen käy-
täntöön :

Sunnuntai klo 18.00-keskiviik-
ko klo 18.00 

keskiviikko klo 18.00-perjantai 
klo 18.00 (tilanteen vaatiessa au-
tettava klo 21.00 )

perjantai klo 18.00-sunnuntai 
klo 18.00

Kesäkuun alusta Juhannukseen 
isännöinti on  jokapäiväistä ja se 
hoidetaan yhden parin voimin.  
Samoin toimitaan elokuun 11:sta 
päivän jälkeen.  On vielä tässä 
vaiheessa hieman epäselvää min-
ne asti  valvonta jatkuu mutta 
viimeistään silloin kun listat il-
mestyvät ( 13.4 ) päivämäärä on 
selvillä.  Näiltä aikajaksoilta on 
otettava yksi isäntävuoro. 

Juhannuksesta, joka hoidetaan 
talkoilla  kuten muutamana vuo-
tena käytäntönämme on ollut,  
elokuun 11:ta päivään joka vuo-

rossa täytyy olla kaksi isäntäpa-
ria  ja tältä aikaväliltä jokaisen 
kausipaikkalaisen tulee ottaa 
yksi vuoro. 

 Selvennyksenä  vielä siis että 
vaunukunta ottaa  yhden isäntä-
vuoron kummaltakin aikajaksol-
ta. Isäntälista tulee Salorannan 
ilmoitustaululle kevätkokouksem-
me ( 10.4 ) jälkeisenä lauantaina. 

Talven ja kevään mittaan olet 
tervetullut toimistoon harjoitte-
lemaan ja maksamaankin omia 
maksujasi.  Tietenkin paikalla on 
oltava joku kassavastaava jonka 
kanssa harjoittelet ja tutustut 
järjestelmään. Tämä on suoras-
taan suotavaakin koska jossain 
vaiheessa tulee toimistoon ruuh-
kaa ja on varmaankin helpompi 
omassa rauhassa harjoitella ja 
tutustua.  Auringon paistaessa 
päivä päivältä korkeammalta,  vii-
konloppuisin ainakin paikalla on 
joku joka pystyy sinua autta-
maan.  Jossakin vaiheessa ennen 
sesonkia pidetään vielä yhteis-
koulutusta isännän yleisistä teh-
tävistä. 

Edelläkerrotut asiat ovat paljon 
yksinkertaisempia mitä ne ensi-
lukemalla näyttävät ja tähtäävät 
vain ja yksinomaan siihen että 
edelleenkin olemme haluttava 
kohde vierailla ja tämän myötä 
taloutemme pysyy sillä mallilla 

että saadaan investoinnit mak-
settua.  

Riihivuoren 
päiväretki 2.3.

Tätä kirjoitettaessa (tammikuun 
puoliväli) retkellemme on tilaa vie-
lä varsin runsaasti.  Matkan yksi 
iso tarkoitus on tarjota jäsenillem-
me ja ennenkaikkea heille jotka 
eivät  aktiivisesti ole toiminnassa 
mukana tai käytä Salorannan pal-
veluita hyväkseen,  jäsenmaksuil-
leen hieman vastiketta. Mukaan 
voit ottaa  myös ystäviäsikin.  Mat-
kaan lähdemme aikaisin aamulla 
ja iltamyöhällä palaamme.  Tuki-
kohtanamme perillä on n. 60 neli-
ön mökki jossa voit vaikka saunoa.  
Riihivuoressa on myös hiihtolatu-
ja lähistöllä,  pulkkamäkiä ja rin-
teet sopivat perheen pienemmil-
lekkin.  Palvelut on muutenkin 
korjattu tämän päivän tasolle ja 
voit tutustua alueeseen os. www.
riihivuori.fi  .  Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut Markulle sähköpostilla 
: markku.tammi@gmail.com tai 
tekstiviestillä p.  040-5040 259.  
Vastaan toki puheluihinkin mah-
dollisuuksien mukaan.  Ilmoittau-
du viimeistään helmikuun viimei-
seen päivään mennessä.  Tarkem-
mat matka- ja reittiohjeet osallis-
tujille lähempänä h-hetkeä.  

Talvipäivä  
Salorannassa  16.3.

Tervetuloa viettämään ulkoilul-
lista kevätpäivää ja nauttimaan  
toivottavasti kirkkaasti paista-
vasta auringosta.  Tekemistä kek-
simme sään ja olosuhteiden mu-
kaan.  Yhdistys tarjoaa totuttuun 
tapaan mehut ja makkarat . 

Kevätkokous 10.4. 

Aurinkosäätiön palvelutalolla al-
kaen klo 19.00

Saavu ihmeessä keskustele-
maan ja  päättämäänkin yhdis-
tyksen asioista.  Toiminnassa 
tulee eteemme lähiaikoina mit-
tavia projekteja ja erilaisia ja ra-
kentavia näkökantoja tarvitaan 
jotta lopputulokset olisivat mah-
dollisimmat hyvät.  Kokoukset 
ovat viime vuosina olleet varsin 
rakentavia ja niissä on tullut esil-
le monia asioita ja käytäntöjä 
joista ei muualta kovinkaan hel-
posti ole vastauksia löytynyt.  
Kannattaa siis saapua paikalle. 

Siivoustalkoot 11.5.

Kevättalkoissa viimeistään kun-
nostetaan Saloranta  treffi kun-
toon.  Kuten jo useana vuonna 
aikaisemminkin,  talkooväkeä on 
ollut erittäin hyvin paikalla ja 
tietenkin näin toivomme tänäkin 
vuonna asian olevan.  Alueella 
riittää monenmoista työtä jokai-
sen kyvyn ja jaksamisen mukaan.  
Osallistujista pidetään perintei-
sesti hyvää huolta tarjoamalla 
ruuat sekä pullakahvit.  Päivän 
päätteeksi hiet huuhdotaan sau-
nassa ja ihaillaan kättemme tu-
loksia.  Tervetuloa!

Aurinkotreffi t 17.-19.5

Treffi t ovat viimeistään avaus tu-
levaan kesään ja siksi sinunkin 
kannattaa olla lysteissä  mukana.  
Ohjelma noudattelee edelleenkin 
tuttuja ja hyväksi koettuja kaa-
voja eli karaokea,  orkesteritans-
sia sekä luontopolkua on luvassa.  
Lauantaina lapsille omaa ohjelmaa 
ja tietenkin saunomista ja muka-
vaa yhdessäoloakaan ei sovi unoh-
taa. Tervetuloa karavaanarit lä-
heltä ja kaukaa. 

Tulevaan kesäkauteen valmistautumalla,  kohenneltiin ja sähköistettiin muutamia vaunupaikkoja
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Paimion kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Jorma Tuominen
Tapionkaaritie 4, 21530 Paimio
Puh. 050 563 0812, 02 470 5812
jorma_tuominen@luukku.com

SIHTEERI
Marja Kytösaho
Sammontie 1, 21530 Paimio
Puh. 0400 979 197

Tervehdys karavaanarit ja 
hyvää loppu vuotta!

Paimion karavaanarit ovat 
viettäneet rauhallista sy-
däntalvea, ehkä nyt kun 

aurinko alkaa näkyä enemmän ja 
päivät pitenee, niin alkaa se kesä 
tulla mieleen ja kaluston kunto 
sekä matkasuunnitelmat. 
Kuka miettii YT - Alueen treffeil-
le tai sitten pidemmät lomamat-
kat ulkomaita myöten joten lip-
pujen ja paikkojan varauksella 
taitaa tulla pian kiire.

Kevät on kokousten pito aikaa 
tässäkin lehdessä on kevätkoko-
us ilmoituksia. Meidän yhdisty 
on siirtynyt yhteen kokoukseen 
eli vuosikokoukseen joka pide-
tään la.11.5.2013 klo 19.00 Maa-
uimalan takkatuvassa. Saunat 
myös lämpiminä vanhan kaavan 
mukaan, tarkempi kokouskutsu 
seuraavassa lehdessä. Tämä tässä 

niinkuin ennakko infona, että 
voitte miettiä kokouksessa teh-
täviä valintoja ja päätöksiä. Hal-
litukseen tulisi saada uutta ”ver-
ta” koska on tapahtunut poistu-
maa  ns. luonnollisen poistuman 
kautta ja muutenkin aktiivipo-
rukka vähenee. Omalta kohdalta 
olen miettinyt, että vuosi 2013 
olisi viimeinen vuosi puheenjoh-
tajana. Alkujaan kun lupauduin 
puheenjohtajaksi piti olla kah-
denvuoden pesti mutta se on jat-
kunut jo kymmenen vuotta niin 
eiköhän olisi jo aika luovuttaa 
nuija nuoremmille. Kun ei ole tuo-
ta matkailu ajoneuvoakaan enään. 

Tulkaa kokoukseen ja puhukaa 
kaveritkin mukaan, keskustele-
maa ja päättämään asoista. Ellei 
aktiivi toimijoita saada lisää SF 
- Caravan Paimion Seudun toi-

mintaan niin edessä voi olla muu-
taman vuoden kuluttua yhdistyk-
sen lopetus tai fuusio jonkun 
toisen yhdistyksen kanssa. SU-
RULLISTA koska yhdistys on toi-
minut 35 vuotta kohtalaisen ak-
tiivisesti jos nyt lähivuosina täy-
tyy ajaa yhdistys ”alas” sen takia 
ettei löydy aktiivijäseniä, se oli-
si entisten aktiivien työn unoh-
tamista ja tuhoamista olemmeko 
siihen valmiita? 

Joten puhukaa ja ”värvätkää” 
uusia jäseniä joista saadaan mah-
dollisesti aktiivisesti toimivia 
henkilöitä pelastamaan yhdistys, 
mahdollisuuksia siihen on.

Tähän samaan asiaa viitataan 
Kaamoskuulumisia Paimiosta kir-
joituksessa toisaalla tässä lehdessä.

Tervehdys, 
nähdään vuosikokouksessa  

Jorma 051624-0

Kaamoskuulumisest 
paimiosta:

Kirjoittelen kuulumisia keskel-
lä syvintä kaamosaikaa.

Kaamos on hiljentänyt myös 
yhdistystoimintaa ja ainoa tapah-
tuma minkä yhdistyksemme jär-
jesti syksyllä oli luontopolku 
Marttilan luontopolulle syys-
kuun  lopussa.

Kymmenkunta urhoollita luon-
nonystävää lähti sateenuhkaises-
ta säästä huolimatta kohti Mart-
tilan Korven eräreitistöä. Pimeys 
tulee tähän aikaan syksyä jo ai-
kaisin, joten matkaan lähdettiin 

rivakasti ja osa jäi lähtöpaikalle 
odottamaan ja sytyttämään nuo-
tiota makkaranpaistoa varten.

Liekö sateinen ja märkä kesä 
aiheuttanut sen, että luontopol-
ku ja sen pitkospuut olivat todel-
la huonossa ja niillä liikkuminen 
todettiin jopa niin vaaralliseksi 
ettei pitkiä lenkkejä voitu tehdä.

Tämä oli ensimmäinen syksy, 
jolloin ei yhdistyksellä ollut lain-
kaan syyskokousta, koska olem-
me siirtyneet vain yhteen vuosi-
kokoukseen, joka keväällä.

Hallitus jatkaa toimintaa nor-
maalisti ja kokontuu kevääseen 
asti noin kerran kuukaudessa.

Keväällä pidettävään vuosiko-
koukseen tarvitsemme lisää jäse-
nistöä toimimaan aktiivisesti 
yhdistyksessämme, koska nykyi-
nen puheenjohtajamme on jo hy-
vissä ajoin ilmoittanut, ettei jat-
ka tämän kauden jälkeen ja hal-
litusjäsenissämme on vajausta.

Mikäli emme saa uusia toimi-
joita olemme pakotettuja lopet-
tamaan yhdistyksemme, joten 
vetoamme jäsenistöömme ja pyy-
dämme vuosikokoukseen runsas-
ta osanottoa.

Syksyn aikana me allekirjoit-
taneet olemme vielä käyneet tref-
feillä anakin Alastaron mootto-
riradalla ja kyläilemässä hyvien 
ystäviemme luona Pyhämaassa.

Viimeksi kävimme Tuurin ky-
läkaupalla joulunavausta ja ko-
meaa ilotulitusta katsomassa ja 
tuli siltä reissulta joululahjatkin 
jo ainakin osaksi hankittua.

t: E & M 
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Paraisten kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Risto Karjalainen
Hietapellonkatu 5 as 24, 21600 Parainen
Puh. 050 567 6542, 02 273 9933 (työ)
risto.karjalainen@narmaplan.fi 

SIHTEERI
Timo Keihäs
Puh. 050 342 3925
timo.keihas@hotmail.com

35-vuotis juhlissa palkitut ylärivissä Bengt Keihäs, Timo Keihäs, Bengt Johansson, Veikko Ruokonen, Nicklas Engman, Gulle-
Maj Holmström ja Pentti Keihäs. Alarivissä Raymond Lehmus, Markku Vuono, Tom Lindholm, Kenneth Jansson, Gunnel Jans-
son, Hannu Soini ja Matti Grönroos. Kuvastu puuttuvat Tony Lundberg, Juliette Lundberg, Anneli Silkka, Raili Kankaanpää 
ja Petri Salmi.

Hyvää alkanutta vuotta!

Tätä kirjoittaessani 
vuosi on vaihtunut 
taasen normaaliin 

lounaissuomalaiseen sää-
tilaan, mutta uuden vuo-
den aikoihin ei oikein voi-
nut talvesta puhua. Uutta 
vuotta vietettiin Stagsun-
dissa todella pienellä po-
rukalla vetisessä kelissä. 
Liekö huono sää kirvoitta-
neen ne kuusi vaunukun-
taa yhteiseen hauskanpi-
toon vähin raketein ja niu-
koin eväin; mutta vuoden 
vaihde oli ratkiriemukas.

 Uusi hallitus on  järjes-
täytymis kokouksessaan 
tehnyt valinnat: varapu-
heenjohtaja Tom Lindholm, 
sihteeri Timo Keihäs, jä-
senkirjuri Nicklas Engman 
ja rahastonhoitaja Marjo-
Riitta Koponen sekä halli-
tuksen jäsenet Matti Grön-
roos ja Satu Malmberg.

 Pelastustietä varten on 
neuvottelut käynnistetty 
asianosaisten (naapurei-
den) kanssa, eikä mitään 
estettä ole liittymiseen Stagsun-
dintiehen. Toukokuussa on toi-
nen kokous, jossa tarkennetaan 
lumen auraus velvoitettamme.

 Uimarantaa varten kaupunki 
toimittaa käymälärakennuksen 
keväällä ennen sesonkia. Samoin 
puustokatselmointi on pidetty 
ja sen seurauksena yhdistys saa 
suorittaa vuokra-alueellaan met-
sänhoidollisia hakkuita.

 Yhdistyksen 35-vuotis juhlis-
sa palkittiin kilpailujen voittajat 
sekä ansioituneet henkilöt yh-

distyksen hyväksi tehdystä työs-
tä. 4-ottelun kiertopalkinnon 
voitti Lundbergin vaunukunta, 
myös lasten sarjassa! Tie nimi-
kilpailun voitti Anneli Silkka 
(Timo Jutilan nimmari). Viirit 
saivat Bengt Johansson (tanssi-
musiikista) sekä Bengt Keihäs 
(kaasutoimituksista ja sammutin 
tarkastuksista). Numeroidut kel-
lot ansaitsivat Nicklas Engman 
(kello numero 4, aluerakentami-
sesta), Hannu Soini (5, alueen 
sähköistyksestä ja nettisivujen 

ylläpidosta), Gunnel Jansson (6, 
alueen siistinä pitämisestä), Ken-
neth Jansson (7, jäsenhankin-
nasta ja metsurin hommista), 
Petri Salmi (8, wc vuokrauksesta) 
ja Gulle-Maj Holmström (9, pito-
palvelusta). Pronssiset yhdistys-
merkit; Raymond Lehmus, Mark-
ku Vuono, Matti Grönroos, Tom 
Lindholm ja Timo Keihäs sekä 
hopeiset yhdistysmerkit; Pentti 
Keihäs (I kunniapuheenjohtaja) 
ja Raili Kankaanpää. Yhdistys on 
syyskokouksessaan päättänyt, 

että Veikko Ruokonen nimitetään 
II kunniapuheenjohtajaksi. Juh-
lat olivat loppuunmyyty, nuori-
so-orkesteri viihdytti ja Parmas 
tanssitti.

 Hiihtolomaviikolla vietetään 
Stagsundissa ulkoilupäivää 23. 
helmikuuta ja puunkaato talkoot 
pidetään 19. helmikuuta; lisätie-
toja näistä tapahtumista paikal-
lisesta lehdestä, kotisivuilta se-
kä alueen ilmoitustaululta.

 
SF-C 91470

KOKOUSKUTSU  Parainen 30.12.2012

SF-Caravan Paraisten seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
ti 12.3.2013 klo 19.00 

Pippurikujan pihaton ylisillä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n kevätkokousasiat, ter-
assien poikkeuslupa sekä hallitukselle esitetyt asiat.

Kahvitarjoilu ennen kokousta, tervetuloa!

Hallitus
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Piikkiön kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Jyrki Hongisto
Alhaisintie 9, 21500 Piikkiö
Puh. 050 533 7447
jyrki.hongisto@kolumbus.fi 

SIHTEERI
Marianne Louhevirta
Koivumäentie 2, 21500 Piikkiö
Puh. 050 562 4142
mallalouhevirta@gmail.com

KOKOUSKUTSU 

SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
to 14.3.2013 klo 19.00 

Piikkiön Osuuspankin kerhohuoneella, osoitteessa
Hadvalantie 10, 21500 Piikkiö

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu klo 18.30, tervetuloa!

Hallitus

Kausipaikka 2013

Entiseen tapaan mikäli haluat 
kausipaikan, maksat yhdistyksen 
tilille 471410-263480 SF-C Piikki-
ön jäseniltä 210€ ja muun yhdis-
tyksen jäseniltä 260€  28.2.2013 
mennessä. Toivoisimme, että lä-
hetät sfc.piikkio@gmail.com- 
osoitteeseen isäntävuoroviikosta 
toiveesi. Uudet sopimukset alle-
kirjoitetaan toimintakauden ava-
jaisissa 19.-21.4.2013 Harvaluo-
dossa ja samalla päätetään isän-
tävuoroviikot.

Siivoustalkoot

Valmistaudumme kesäkauteen 
viettämällä siivoustalkoot lau-
antaina 13.4.2013 klo 12.00 al-
kaen.

Harppila ja alue vaativat ke-
vätsiivouksen, jotta olemme val-
miit vastaanottamaan tulevan 
kauden  kausipaikkalaiset ja vie-
raat. Harppilassa pestään ikku-
nat ja muut tilat. Piha-alueella 
riittää haravoimista yllin kyllin. 
Otathan oman haravasi mukaan! 

Harvaluodon avajaiset

Kauden avajaisia vietetään Har-
valuodossa 19.-21.4.2013. Ohjel-
massa mukavaa yhdessäoloa sekä 
pelejä ja leikkejä unohtamatta 
saunomista ja rohkeimmille ui-
mista. Lauantaina loihdimme pe-
rinteisesti pitkän pöydän klo 15 
alkaen. Tervetuloa viettämään 
keväistä viikonloppua kauniiseen 
Harvaluotoon.

Terveisin 
Jyrki 126615

Hyvää vuotta 2013 
kaikille jäsenillemme!

Palatkaamme vielä hetkeksi lop-
puvuoden 2012 tapahtumiin. Yh-
distyksen syyskokous valitsi mi-
nut hallitukseen kuten Vankkuri 
viestin nrossa 4/2012 kerrottiin. 
Uuden hallituksen järjestäyty-
miskokouksessa joulukuussa mi-
nut valittiin Vankkuri viestin 
kirjoittajaksi. Otin tehtävän vas-
taan todeten puheenjohtajalle, 
että minunkin on kannettava 
”korteni kekoon”.

Joulujuhlaristeily toteutui jo 
toisen kerran, josta näyttää muo-
dostuvan yhdistyksen perinteinen 
joulujuhlan viettotapa. Mukana 
risteilyllä oli 22 yhdistyksen jä-
seniä puolisoineen. Risteilyllä 
vietettiin mukavaa yhdessäoloa 
ja nautittiin Jouluateriasta. Ris-
teilyn vetäjinä toimivat Jaana ja 
Antti Nummela. Kiitos vetäjille 
matkan onnistumisesta.

Harvaluodon vaunualue 
talvella

Joulukuun 16. päivänä suuntasin 
auton Turusta kohti Harvaluotoa 
mennäkseni katsastamaan lumi-
tilanteen vaunultani, että onko 
telttani vielä pystyssä vai romah-
tanut lumen paljoudesta? Olin 
yllättynyt, että lumimäärä oli 
paljon vähemmän kuin Hangossa. 
Hankohan oli yksi Suomen kau-
pungeista, jossa satoi lunta lähes 
puolimetriä kerralla.

Lunta oli tullut myös Harvaluo-
dossa ihan riittävästi, ei kuiten-
kaan sinä päivänä enää pyryttä-
nyt.

Piikkiöstä Harvaluotoon mene-

vä tie oli jo aamulla aurattu. Aja-
essani ajattelin, että onkohan 
Krupuntie aurattu? Eipä ollut, 
eikä myöskään alueelle/rantaan 
menevää tietä oltu aurattu. Mikä 
neuvoksi, auton sai juuri kään-
nettyä alueelle Harppilan eteen. 
Joku oli käynyt ja raivannut tie-
tä niin, että näytti olevan autol-
le paikka. Rantaan menevä tie oli 
tukossa, pyryttänyt lumi oli peit-
tänyt tien paksulla kerroksella. 
Lähdin kahlaamaan vaunulleni, 
lunta oli melkein polviin asti. 

Alueella ei oltu käyty vähään 
aikaan koska lumessa ei jälkiä 
näkynyt. En ryhtynyt lumitöihin 
muualla kuin vaunun edustalla ja 

teltan katon puhdistamiseen. Alu-
eella oli hiljaista, mökkitietä oli 
joku ajanut jäljistä päätellen. 
Kaikki näytti muuten olevan kun-
nossa Harppilassa.

Meri myllersi ja oli avoin jäästä, 
silloin oli kuitenkin meren puo-
lella kova tuuli. Otin vaunultani 
muutaman kuvan merelle ja huol-
torakennukselle.

Pari moottoripyräilijää kuiten-
kin suuntasi paksussa lumessa 
grillikatokselle nauttimaan eväi-
tään. (taisivat olla ammattilaisia, 
trial-ajajia, pyöristä päätellen)

Minäkin lähdin autolleni, sain 
auton joten kuten pienessä tilas-
sa käännettyä nokan kohti Kru-



17

Raision kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Hanne Lassila
Nummentie 44, 23140 Hietamäki
puh. 0400 186 357
hanne.lassila@dnainternet.net

SIHTEERI
Marjo Korpelainen
Puh. 044 286 5991
m.korpelainen@hotmail.com

Vankkuri-Vehmas puh. 0400 705 516, www.sfc-raisio.fi 

SF-Caravan Piikkiö ry hinnasto 2013

KAUSIMAKSU 
SF-C Piikkiön jäsen, sis. isäntävuoroviikon 210,00
KAUSIMAKSU  
SF-C muun yhd. jäsen, sis. isäntävuoroviikon 260,00
KAUSIPAIKKALAISEN VIERAILIJA, 
yli 15-vuotias 3,00/vrk
ALUEMAKSU, 
SF-C jäsen, sis. valosähkön 14,00/vrk
ALUEMAKSU, 
muut kuin jäsenet, sis. valosähkön/vain 1 vrk 25,00/vrk 
SEISONTAMAKSU, 
SF-C Piikkiön jäsen 1,00/vrk
PÄIVÄKÄVIJÄ 10,00/pv
SÄHKÖ, mittarin mukaan 0,30/kwh
SÄHKÖ, ilmastointi tai lämmityssähkö 10,00/vrk

puntietä. Lähdin ajamaan toiveik-
kaana pois alueelta, mutta kuin-
kas kävikään, se ei niin helposti 
onnistunut, pieni ylämäki Harp-
pilan kohdalla oli alta jäässä, ei-
kä vauhdinottoon ollut paljon 
tilaa, joten en päässyt eteenpäin. 
Hiekkaa ei ollut alueella, jota oli-
si voinut laittaa pyörien alle, ei-
kä mukanani ollut hiekkasäkkiä, 
lapio sentään oli. 

Mikä neuvoksi, suuntasin kä-
vellen Krupuntien alkupäähän 
Maxin talolle. Oli vähän noloa 
häiritä, mutta muukaan ei autta-
nut. TV:ssa oli menossa vielä jän-
nittävä Suomen jääkiekko-ottelu. 
Max ja hänen vaimonsa miettivät 

mitä tehdään? Ottivat vanhan 
maton mukaansa, tiesivät, että 
tietä ei ollut kukaan käynyt au-
raamassa. Levitimme maton auton 
eteen tiepätkälle ja Max ajoi au-
toani koska epäröin ajotaitoani. 
Ensinmäisellä kerralla se ei on-
nistunut, pyörät sutivat, toisella 
kerralla mattoa siirrettiin ja työn-
simme autoa, mutta sekään ei 
auttanut, kolmas kerta toden sa-
noi JIPPII!!!! Olen kiitollinen Ma-
xille ja hänen vaimolleen avusta,  
jotta pääsin suuntaamaan autoni 
kohti Turkua ja sieltä junalla Han-
koon.

Kirsti 97935

Puheenjohtajan 
kevätterveiset

Uusi vuosi 2013 on saatu 
rakettien paukkeessa kun-
nolla alkuun.

Vankkuri-Vehmaalla on elämää 
myös talvella, avanto on auki ja 
pilkkikausi on mukavasti aluil-
laan. Vielä kun hieman tulisi lun-
ta lisää pelloille, niin hiihtämi-
nenkin onnistuu.

 V. 2012 oli Raision yhdistyk-
sessä muutosten ja 30 -vuotisjuh-
lien aikaa. Ensimmäinen vuoteni 
puheenjohtajana on nyt takana 
ja kevätkokouksessa on sitten ti-
linpäätöksen aika. Vuosi oli hyvin 
antoisa ja mielenkiintoista aikaa. 
Sain tutustua moniin uusiin hen-
kilöihin ja monenlaista on myös 
tehty.

Viime kesän sateisuudesta huo-
limatta moni vierailija on käynyt 
alueellamme ensimmäistä kertaa 

ja kommentit ovat olleet positii-
visia. Aluettamme on kehuttu 
siistiksi ja lapsetkin viihtyvät, 
etenkin uimarannalla. Lausun 
suuren kiitoksen Heikkisen Vei-
jolle ja Maaritille sekä kaikille 
isännille, hyvin tehdystä talkoo-
työstä alueemme hyväksi. Kiitän 
myös hallituksesta ja toimikun-
nista nyt poisjääneitä suuresta 
työpanoksesta, mitä olette yhdis-
tyksen hyväksi vuosien mittaan 
tehneet, toivottavasti työ jatkuu 
jollain muulla tavalla. Toivotan 
myös uudet hallituksen ja toimi-
kuntien jäsenet tervetulleiksi 
mukaan toimintaan. Jäsenistö 
toimii alueellamme mielestäni 
aktiivisesti ja olemme luoneet 
hyvää yhteishenkeä.

Hintoja on hieman tarkistettu 
alkavalle vuodelle. Monikaan ei 

tule ajatelleeksi sitä mistä esim. 
vuorokausihinta kaiken kaikki-
aan koostuu, valosähkö, jätehuol-
to, sauna/suihku, alueen kunnos-
sapito, eivät ole ilmaisia vaikka 
talkoilla töitä hoidetaankin. Vuo-
si- ja kausipaikkalaisten velvoite 

on toimia isäntänä tai apuisän-
tänä vuorollaan.

Alueen maine ja vastuu on isän-
nällä, ja vierailijan vastaanotta-
minen ja kohtelias palvelu on 
ensisijaisen tärkeää. Isäntien 
työtä tulee helpottamaan uusi 

Caravan-messut, Turku

KOKOUSKUTSU  

SF-Caravan Raision seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
la 23.3.2013 klo 12.00 

Vankkurisalissa, Vankkuri-Vehmaalla, Rautilassa. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat. 
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.

Hallitus



18 1/2013

Verkkokaupassa kaikki
caravan tarvikkeet sekä
varaosat hajoituskuvineen
WWW.SARKACARAVAN.FI

Peitturinkatu 6, 21260 Raisio
Liike avoinna arkisin klo 8-16.30
Puh. 02-4367134
sarka@sarkacaravan.fi

UUTTA! Rengaspalvelu
Vaihdetaan ja tasapainoitetaan
renkaat vaunuihin ja autoihin,

renkaiden myynti

· Takuu-huollot · Lämmittimet,
jääkaapit ym.· Trumatic, Alde,
Dometic, Thetford,
Thule, Reimo ym.

· Vuosihuollot· Korikorjaukset· Lisävarusteiden
myynti / asennukset· Muutostyöt
tuontiajoneuvoihin

Sy yskokou s  p i de t t i i n 
20.10.2012 Vankkurisalissa 
Vehmaalla. Äänioikeutet-

tuja jäseniä oli paikalla 58. Ko-
kouksessa valittiin uudet halli-
tuksen jäsenet erovuoroisten 
tilalle sekä jäsenet Vankkuri-
Vehmas toimikuntaan ja Treffi - ja 
huvitoimikuntaan.                                            

Uusiksi hallituksen jäseniksi 
vuosille 2013-14  valittiin Jukka 
Mäkitalo, Tomi Vendelin, Vesa 
Hirvonen ja Ari Heinonen. Van-
hoina hallituksen jäseninä jat-
kavat Eero Halomo, Susanna Leh-
telä, Hannele Mattsson ja Jari 
Maula ( varapj.). Yhdistyksen 
sihteerinä jatkaa Marjo Korpe-

V. 2012 Puuhapannun saajat Hannele ja Eilo Mattsson

Klapitalkoot 22.11.2012

kassajärjestelmä, johon tullaan 
järjestämään koulutusta.

Helmikuussa 23. - 24.2. pide-
tään taas perinteiset koko per-
heen Maukujaiset. Treffi  - ja hu-
vitoimikunta suunnittelee vii-
konlopuksi pientä ohjelmaa, voi-
sitte tarkistaa vaikkapa hiihto-
asunne ja pilkkivarusteet. 

Pääsiäisenä tapahtuu Vankku-
ri-Vehmaalla, mutta siitä tiedo-
tamme tarkemmin nettisivuillam-
me ajankohdan lähestyessä.

Toivotan kaikki uudet jäsenet 
tervetulleeksi yhdistyksemme 
jäseniksi ja kehittämään toimin-

taamme, sekä tutustumaan Vank-
kuri-Vehmaalle.
P.S.
Vuosipaikkamaksu v. 2013 on Rai-
sion yhdistyksen jäsenille 340 €, 
muun yhdistyksen jäsenille 380 €. 
Maksu on mahdollista suorittaa 
kahdessa erässä 1. erä 28.2.2013 ja 
2. erä 30.4.2013 yhdistyksen tilille 
Nordea FI54 2278 1800 0309 74. Vii-
te 1122.

Hinnasto kokonaisuudessaan 
löytyy nettisivuiltamme www.
sfc-raisio.fi 

Terveisin Hanne 

lainen.
Yhdistyksen joulujuhlaa vie-

tettiin 8.12.2012. Vankkurisaliin 
saapui 45 yhdistyksemme jäsen-
tä viettämään iloista joulujuhlaa. 
Julkistettiin Vuoden Karavaana-
rin ja Puuhapannun saajat.

Vuoden 2012 Karavaanari on 
Sinikka ja Einari Putkinen. He 
ovat pitkään olleet alueella ja 
eivätkä ole koskaan halunneet 
ottaa vastaan hallituksen taikka 
minkään toimikunnan jäsenyyt-
tä, mutta ”Emppu” on kuitenkin 
tehnyt niin paljon yhdistyksem-
me ja etenkin alueemme hyväk-
si työtä. Hän on ollut valmis an-
tamaan auttavan kätensä eikä 

ole valittanut likaisistakaan 
töistä. Ja kaiken takana on nai-
nen eli Sinikka.  Vuonna 2012 
Puuhapannu luovutettiin Han-
nele ja Eilo Mattssonille. Hanne-
le ja Eilo ovat yhdistyksessä ja 
etenkin alueellamme aktiivisia 
henkilöitä. ”Hansu” on aina va-
paaehtoinen osallistumaan tule-
viin haasteisiin ja toteuttanut 
kaikki hulluimmatkin ehdotuk-
set. Hän on tuonut kädentaidon 
kaikkien saataville ja lauantai-
iltapäivien tuloksia on Vankkuri-
salissa ja alueen vaunujen ikku-
noissa nähtävillä. Eilo on aina 
ollut väriläikkä ainakin verbaa-
lisessa merkityksessä, hauskaa 

Tapahtumia Vankkuri-
Vehmaalla syksyllä 2012
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Uuden vuoden aaton 
adjektiivisatoa
Sattuipa kerran eräässä lipevässä Vehmaan kunnan etovassa Rautilan kyläs-
sä, että lemuavalla Vankkuri-Vehmas – nimisellä, härskillä ja karskilla mat-
kailuvaunualueella, haisevasti toimivat ällöttävät Raision karavaanarit viet-
tivät uskottavasti Uuden vuoden vaihtumista. Paikalle saapuivatkin täysin 
kodittomat ja iloiset jäsenet. Näppäräsormisen saunan jälkeen suudeltavat 
naiset valmistautuivat unohdettuun iltaan. Käytetyn miesten saunan jälkeen 
ahtaat miehet saapuivatkin tyydytettyyn tilaisuuteen.

Siistit nyyttikestit olivat epätäydellisesti kaikkien tukehduttavasti odot-
tamat.

Pilkullinen ruoka oli aivan erityisen suurenmoista ja ensimmäisten jou-
kossa kretliinisessä ruokajonossa nähtiin mm.  ruttuinen Hanne, punainen 
Liisa, v-mäinen Minna, ja mustasukkainen Marjo. Hyvin näytti maistuvan 
lerppuva ruoka myös humalaiselle Tatelle, ripulitautiselle Jokkelle ja miehek-
käälle Matille.

Mustaa karaokelaulua pääsivät seksikkäästi kaikki kokeilemaan. Heti en-
simmäisten pienivatsaisten tahtien kajahdellessa värisevällä lattialla, näyt-
tivät söpöä tanssitaitoaan rakkaasti liikkuva Rauno, äidillinen Kallu, aina 
yhtä hyvävartaloinen Juha sekä kultainen Eero.

Välillä nautittiin taas pallollista kahvia ja vähän roikkuvaa juotavaa.
Ohjelmassa seurasi myös rivoja leikkejä, joita kaikki olivatkin jo uskaliaas-

ti odottaneet.
Ankaran keskiyön lähestyessä ujot juhlijat laihasti siirtyivät ulos happamaan 

vesisateeseen, peräänantamattomasti katsomaan viisaiden rakettien valosäi-
hkeitä.

Ne temperamenttiset yhdistyksen jäsenet, jotka eivät kuitenkaan ystäväl-
listä kutsua moninaisiin Uuden vuoden vastaanottajaisiin ole noudattaneet, 
niin heille suunnitellaan järjestettäväksi luppakorvainen ja uljas tilaisuus, 
joka tulee korvaamaan tämän lipevän mutta sinänsä monimuotoisen tapauk-
sen.

Illan päättyessä soma joukko hyvästeli toisensa. Jälleen kerran tuli todis-
tettua, että aina kannattaa typerästi juhlia, kun kerran on saatu kokoon 
näinkin kaunis joukko ihania ihmisiä.

V. 2012 Vuoden Karavaanarit Sinikka ja Einari Putkinen

Kravattileikki, totuudenpaljastukset

juttua on piisaanut askartelijoi-
den iloksi. 

Ennen ruokailun alkua kuulim-
me jouluevankeliumin Turun mur-
teella. Sen jälkeen söimme mau-
kasta jouluruokaa ja jälkiruuaksi 
joimme hyvät kahvit itse leipo-

miemme joulutorttujen kera.
Ohjelmassa oli mm. laatikko-

leikki, kravattileikki ja tietenkin 
arpajaiset. Musiikkipuolesta vas-
tasi tällä kertaa ” Panasonic ”, 
koska pelimannisetä oli sairas-
tunut. Ei se kyllä tahtia haitan-

nut, vaan kaikki viettivät iloisen 
illan yhdessä.

Ai niin! Meinasi ihan unohtua. 
Kävihän joulujuhlissa myös itse 
joulupukkikin tuomassa lahjoja 
kaikille kilteille tytöille ja vähän 
myös pojillekin.

Vuoden vaihtumista vietettiin 
nyyttikestien merkeissä ja ra-
ketteja ampuen. Siitä juhlasta 
kerrotaan toisaalla enemmän.

 Iloista kevään odotusta!
sihteeri Marjo
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Vuoden 2013 suunnittelua.

Matka Latviaan ja Liettuaan 5.6. - 9.6.2013
 Tule mukaan Baltiaan kesämatkallemme. Hintaan sisältyy bussi- ja laivakuljetukset, aamiainen laivalla, majoittuminen hotelleissa, neljän 

päivän aamiaiset ja ruokailut, sekä joitakin pääsymaksuja. Opas on mukanamme 5 päivää. Hinta- ja lisätietoja www.sfc-salonseutu.fi 

Ilmoittautuminen 2.5.2013 mennessä sähköpostilla sinikka.koivunen@nordea.fi  tai puh. 050-5515257 iltaisin. 
Muista mainita ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset ruoka-aineallergiat.

Matka maksetaan 2.5.2013 mennessä SF-Caravan Salon Seutu ry:n tilille FI16 1135 3000 3083 38. Viitenumero 123. 

Ystävällisin terveisin SF-Caravan Salon Seutu ry matkailutoimikunta

Syksyn satoa
Syyskokous 10.10.2012 valitsi äänestyksen jälkeen hallituksen ero-
vuorossa olleet jäsenet uudelleen seuraavalle 2-vuotiskaudelle. Hal-
lituksen puheenjohtajana jatkaa Sinikka Koivunen ja varapuheen-
johtajana ja sihteerinä Tero Leino. Muut hallituksen jäsenet ovat 
Timo Laakso, Esko Erkkilä, Arja Paasikivi, Martti Heinonen, Marjut 
Rahja, Kari Kaivonen ja Jorma Kilkki.

Yhdistys on saanut uusia järjestyksenvalvojia. Salon kansalaiso-
piston marraskuussa järjestämältä kurssilta tuoreen kortin saivat 
Satu Laakso, Pirkko Asplund, Tommi Laakso ja Sami Kuortti. 

Toimikuntien 
yhteinen kokous
Kokous pidettiin perinteisesti itsenäisyyspäivänä Perniön-
tiellä sijaitsevan Juhlapalvelu Marja Kankareen tiloissa. Ko-
kouksessa käsiteltiin tulevia tapahtumia ja asioista koostui 
sitten vuoden 2013 taskukalenteri, joka postitettiin tammi-
kuussa yhdistyksen jäsenille. 

Keskustelua syntyi ajotaitokisoista, joiden pienen osallis-
tujamäärän vuoksi päätettiin pitää vain yhdet ajotaitokisat 
vuodessa, Silakkariehan yhteydessä. Kokoukseen osallistu-
jista lupasi ainakin muutama kokeilla ajotaitoaan seuraa-
valla kerralla. 

Kokouksen jälkeen syötiin joululounas, joka oli erinomais-
ta. Päälle juotiin kakkukahvit. Vatsa täynnä ja iloisina toivot-
telimme hyviä jouluja kaikille.

Merja Salminen

 Tulevia tapahtumia
15.2.- 24.2.2013 Hiihtolomatapaaminen Salakalliolla. 
23.2. klo 14.00 Hiihtokilpailut (säävaraus).
13.3.2013 Kevätkokous Keskustan koululla klo 19.00 Kavilankatu 1. 
Kahvitarjoilu klo 18.30
28.3- 1.4.2013 Pääsiäistapaaminen Salakalliolla.  Letunpaistoa.

Salon kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Sinikka Koivunen
Artunkuja 8, 24260 Salo
Puh. 02 731 6805, 050 551 5257
sinikka.koivunen@nordea.fi 

SIHTEERI
Tero Leino
Polkustenkatu 16 A, 24100 Salo
Puh. 02 733 1908, 0400 534 908
tero.leino@salo.salonseutu.fi 

www.sfc-salonseutu.fi 

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Salon seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
ke 13.3.2013 klo 19.00 

Keskustan koulun auditoriossa,
Kavilankatu 1, 24100 Salo

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat.

Kahvitarjoilu klo 18.30.
Ota mukaan voimassa oleva jäsenkortti.

Salossa 22.1.2013   Hallitus
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MATKAILUAUTOT 
JA VAUNUT

Örninkatu 8, SALO,
 p. 733 1550, 0400 533 144, 

0445 511 557
ark. 10-18, la 10-14

www.autosimelius.fi 

TULE JA TEE HYVÄT KAUPAT!
MEILLÄ MYÖS HENKILÖ- JA
PAKETTIAUTOT VAIHDOSSA.

Karavaanarit kotosalla.

Vuoden 2012 karavaaniperheeksi on hallitus valinnut Laakson 
perheen. Perheen Timo-isä on toiminut pitkään hallituksessa 
ja leiritoimikunnassa. Tämän päivän tiedotustoimintamme 

ilman hänen toteuttamia uudistuksia olisi viime vuosisadalta. Hän 
on nettisivujemme sielu ja Vankkuriviestin toimituksessa oleellinen 
tekijä. Perheen Kirsi-äiti tukee omalta osaltaan perheen harrastusta, 
vaikka ei omilta töiltään aina ehdi mukaan. Mukaan pääsevät kui-
tenkin lapset, jotka ovat ottaneet caravan -harrastuksen ihan omak-
si harrastuksekseen. Lapset, Tuukka 12 vuotta ja Verna 9 vuotta, 
ovat nuorimmat keltaisissa liiveissä kulkevat toimihenkilömme. 
Heidät nähdään treffeillä toimittamassa jäsenkortteja kiireen vilkkaa 
toimistoon. Tuukka on myös innokas sähkökelojen vetämisessä. Lap-
set haluavat osallistua moneen muuhunkin toimintaan. He ovatkin 
kolmannen polven karavaanareita! Perheen Siiri-koirakin pääsee 
mukaan, jos se tilanteeseen sopii. 

Mikä on parasta caravan-harrastuksessa?
Timo: Harrastuksen parissa näkee uusia ihmisiä ja alueita.
Kirsi: Vaihtuvat paikkakunnat.
Tuukka: Kaverit tietenkin.
Verna: Kaverit, vaikka ne yleensä kyllä löytyy vasta lähtöpäivänä.

Millainen vaunuviikonloppu on paras mahdollinen?
Kirsi: Joku uusi alue, jonka lähellä voi käydä katsomassa mielenkiin-
toisia paikkoja ja nähtävyyksiä. Näitä matkoja voisi tehdä joskus 
myös ilman koiraa, jota ei voi jättää pitkäksi aikaa yksin vaunulle.
Tuukka: Aurinkoinen!
Verna: Leiripaikka hyvän uimapaikan lähellä.
Timo: Matka paikkaan, missä kaikille perheenjäsenille on jotain kivaa.

Kuinka vanha olit, kun nukuit ensimmäisen
yön vaunussa?
Tuukka: Iskän mukaan 10 kk.
Verna: Huippunuori, olin 2,5 viikkoa!
Timo: Taisin olla yhdeksän tai kymmenen vuotias.
Kirsi: Kaksikymmentäyksi.

Mikä on paras vaunu-ruoka?
Verna ja Tuukka: Italianpata.
Timo: Hyvät pihvit grillistä.
Kirsi: Grillattu kanafi leepihvi.

Vuoden karavaaniperheessä lapsetkin osallistuvat!
Olette vaihtaneet vaunua usein, 
mikä niistä on paras ollut? Miksi?
Timo: Weinsberg. Ensimmäinen uusi vaunumme.
Kirsi: Solifer 550. Siinä oli hyvä pohjaratkaisu.
Tuukka: Homecar. Siinä oli eniten tilaa.
Verna: Homecar. Meillä oli kerrossänky ja oma lastenosasto.

Mitä teette, kun ulkona sataa ja välillä 
on pakko olla sisällä vaunussa?
Kirsi: Luen kirjoja.
Tuukka: Pelataan Uunoa.
Verna: Pelataan ja leikitään jotain.
Timo: Katson televisiota.

Minne suuntautuva vaunumatka olisi toiveena 
tänä vuonna?
Tuukka: Legolandiin.
Verna: Espanjaan.
Timo: Johonkin pohjoiseen.
Kirsi: Kolille.

Mikä tapaus teille on jäänyt erityisesti 
mieleen karavaanaritaipaleeltanne? 
Luimme lasten kanssa iltasatua ja sänky romahti kovalla kolinalla. 
Pöytälevyn kannatinlista petti ja siinä sitten istuttiin lattialla ja 
ihmeteltiin. Seuraavana arkipäivänä vaunu meni vaihtoon!

Merja Salminen
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Sauvon kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Kimmo Laine
Itätalontie 76, 21570 Sauvo
Puh. 044 354 6447
puheenjohtaja@sfc-sarapisto.net

SIHTEERI
Merja Arvola
Suotorpankuja 4 A 1, 20460 Turku
Puh. 0400 683 864, 
sihteeri@sfc-sarapisto.net

www.sfc-sarapisto.net, toimisto@sfc-sarapisto.net, p. 050 466 1282

Vuosi 2013 vaihtui lotisten

Hyvää Uutta Vuotta 2013 
kaikille! Otimme uuden 
vuoden vastaan Sarapis-

tossa noin 50 hengen voimin. Vet-
tä satoi taivaan täydeltä, mutta 
silti meillä oli mukavaa. Syötiin 
pientä suolaista, seurusteltiin, 
naurettiin ja laulettiin. Illan ai-
kana tuli selväksi, että Sarapiston 
talentti oli syttynyt. Annica Sand-
berg lauloi niin kauniisti, että 
sali kuunteli hiiren hiljaa tai kap-
paleesta riippuen ryhtyi rokkaa-
maan, taputtamaan ja viheltä-
mään. VAU! Se oli niin kaunista! 
Tietysti kilistettiin kuoharit ja 
ihasteltiin raketit, mikä oli muu-
ten paljon miellyttävämpää tak-
kahuoneen ikkunan sisäpuolella.

Palataan kuitenkin vielä viime 
vuoteen. Ensin korjataan edelli-
sen lehden pari virhettä. 20-vuo-
tisjuhlilla kunniakirjan sai 27 
henkeä väitetyn 24 sijaan ja illan 
orkesteri oli oikeasti Rauski & 
Sävelsilta.

Yhdistyksen syyskokouksessa 
yhdistyksen puheenjohtajan pes-
tiä sai yksimielisesti jatkaa Kim-
mo Laine. Hallituksesta jättäytyi 
kiireiden vuoksi pois Pentti Kän-
känen ja hänen tilalleen valittiin 
Juha Vuorio eli hänen lisäkseen 
hallituksessa jatkavat Marja-Lee-
na Aro-Heinilä, Mauri Arvola, 
Maarit Haapakoski, Mika Laakso, 
Toni Loiske, Esa Puhakka ja Pirjo 
Söderholm. Tämäkin päätös oli 
yksimielinen. Hyvässä yhteisym-
märryksessä kokous päätti nostaa 
joitain hintoja eli Sarapiston 
käyttömaksut 2013 ohessa. 

Kaikki hinnat sisältävät alv:n. 

Vuosi- ja kausimaksut eivät sisäl-
lä treffi maksuja. Kaikista treffi en 
aikana alueella olevista matkai-
luajoneuvoista peritään treffi -
maksu kokonaan.

Lisäksi viikkosäilytysmaksu 
poistui ja tilalle tuli vuorokusi-
perusteinen säilytysmaksu 1 € /
vrk ja isäntävuorojen vuorojär-
jestelyt muuttuvat osin kesäkuus-
sa ja elokuussa. Tarkemmat tiedot 
saat alueelta. Ennen varsinaista 
kokousta julkistettiin Vuoden 
2012 karavaanari: Antti Eeva. Hän 
on alueemme kiinteistövastaava 

Antti Eeva Vuoden karavaanari sai kukat ja Vuoden karavaanarin lautasen. Hänen vierellään on yhdistyksen sihtee-
ri Merja Arvola ja puheenjohtaja Kimmo Laine

ja rauhallinen huumorimies. Vuo-
den vaihteessakin hän veisteli 
jotain tukkalaitteestani viitaten 
Pikku Myyhyn; mistä hän tiesi-
kään hahmon olevan lempi Muu-
mimaan asukkaani. Antti on viih-
tynyt Sarapistossa vuosipaikalla 
jo 5 ja ½ vuotta. 

Syyskauden päättäjäisiä vietet-
tiin tanssilavalla. Sinne kannet-
tiin pöydät, lisäksi jokainen toi 
mukanaan pientä purtavaa. Väkeä 
oli salin täydeltä ja kuinka olla-
kaan, taas pidettiin hauskaa. 

Alueellamme on varsinainen 

ylin hiirten kauhu, Seija Virta. 
Hän pyydysti syksyn aikana 32 
hiirtä. Pakkasten tultua kuulem-
ma hiiretkin hävisivät vai ymmär-
sivätkö jo, ettei kannata tulla.

Palataan takaisin tähän 
vuoteen

Vuotta jatkettiin Turun messu- ja 
kongressikeskuksessa messutun-
nelmissa ja treffi en merkeissä. 
Keli oli kylmä niin kuin tavalli-
sesti, muttei se tahtia haitannut. 
Yhdistyksemme ei ollut hallituk-

KOKOUSKUTSU   Turussa 14.1.2013
SF-Caravan Sauvon seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
la 13.4.2013 klo 16.00 Sarapiston takkahuoneessa

osoitteessa Nokantie 3, Sauvo.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle 

määräämät asiat mm. tilinpäätös.
Ota mukaan voimassaoleva jäsenkorttisi.

Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Hallitus
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sen päätöksen mukaisesti muka-
na osastolla, koska alueemme on 
muutenkin täynnä, eikä lisämai-
nostusta näin tarvita. Messujen 
antia olivat uudet kalustot, tar-
vikkeet, luennot, infot ja tietys-
ti lukuisat tuttavat. Olipa muka-
va nähdä teidät kaikki!

Lopuksi hieman tulevia asioita. 
Isäntävuoroja voi alkaa varata 
viikolla kahdeksan, jolloin va-
rauslista tulee Sarapiston ilmoi-
tustaululle.

Perinteiset pilkkikisat järjes-
tetään Sarapistossa lauantaina 
23.2.13. Harjoittelun voi jo aloit-
taa. Sarjat ovat naisille, miehille 
ja lapsille siis kaikki mukaan. 
Voittosaaliiden päälle juodaan 
kuumat mehut ja syödään munkit.

Syyskokouksessa tiedotettiin 
tulevasta kaasulaitteiden tarkas-
tuksesta, joka sovitetaan kevät-
kokouksen yhteyteen. Kattojär-
jestömmekin on vienyt tämän 
tärkeän asian liikenne- ja vies-
tintäministeri Merja Kyllöselle 
tehden aloitteen matkailuajoneu-
vojen kaasulaitteistojen säännöl-
lisestä tarkastamisesta ajoneuvon 
normaalin katsastuksen yhtey-
dessä.

Yhdistyksen kevätkokous pi-
detään lauantaina 13.4.2013 klo 
16.00 Sarapiston Takkahuoneessa 
(ohessa kutsu) ja samana päivänä 
on venetoimikunnan kokous klo 
12.00 samaisessa paikassa. Vene-
paikathan piti olla maksettuna 
30.3.2013 mennessä.

SF-Caravan Sauvon seutu ry on-
nittelee Liedon Leporantaa, vuo-
den parasta jäsenaluetta. Alueel-
la on tehty töitä pitkäjänteisesti 
ja se kyllä näkyy; Leporannassa 

voi viihtyä.
 Näin se karavaanarin vuosi 

pyörähtikin onnellisesti käyntiin. 

Merja 29963-1

Vuorokausimaksu - sisältää valosähkön 15,00
Mittarisähkömaksu 0,29
Venepaikkamaksu 40,00
Vuosialuemaksu/oman yhd. jäsen  355,00
Vuosialuemaksu/muun yhd. jäsen 385,00
1/2 Vuoden maksu/oman yhd. jäsen 285,00
1/2 Vuoden maksu/muun yhd. jäsen 315,00
(12 kk ja 6 kk sisältävät isäntävelvoitteen)
3 kk maksu/oman yhd. jäsen 230,00
3 kk maksu/muun yhd. jäsen 250,00
Kuukausimaksu/oman yhd. jäsen 145,00
Kuukausimaksu/muun yhd. jäsen 155,00
(3 kk ja 1 kk ei isäntävelvoitetta)

TL Pyhäjärven kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Arto Vilen
Horsmantie 11 A 15, 21380 Aura
Puh. 040 509 1542, arto.vilen@suomi24.fi 

SIHTEERI
Tuija Tikka
Westerholminkatu 3 G 83, 20320 Turku
Puh. 040 846 6452, tuija.tikka@gmail.com

Yhdistyksen numerot p. 040 730 4921, www.sf-caravantlpyhajarvi.fi 

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan TL  Pyhäjärvi ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
su 17.3.2013 alk. klo 13.00 

Yläneen Osuuspankin kokoushuoneessa 
osoitteessa Haverintie 6, 21900 Yläne.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (mm. 
toimintakertomus ja tilinpäätös v. 2012).

Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Hallitus

L okakuun perinteiset suur-
treffi t vietettiin vesisa-
teessa. Vettä tuli välillä 

niinkin kovaa että palokunta 
kävi pumppaamassa ojaa tyhjem-
mäksi, kun Järvenpään alue alkoi 
olla yhtä märkä kuin Pyhäjärvi.
Sinnikkäimmät karavaanarit, 
kelejä uhmaten, saapuivat pai-
kalle ja osa rohkaistui vielä lau-
antain luontopolullekin!
Hyvin väki viihtyi, vaikka kostea 
ilmanala oli läsnä koko viikon-
lopun. Tanssilattia ja karaoke 
vetivät porukkaa mukavanlai-
sesti. Arpajaisten päävoitto, kau-
sipaikka ilman isäntävelvoitetta, 
osui herra-henkilölle joka ei sitä 
omaan käyttöönsä halunnut, 
vaan huutokauppasi sen. Ja ku-

kas sen sitten huusi? No Tuomo-
lan Mika! Siinä sitten henkselei-
tä paukutellen ilmoitti ettei noi 
isäntävuorot kauheesti tulevana 
kesänä paina! Suurkiitos vierail-
lemme treffeillä ja Superkiitos 
isännille jotka kylmässä ja mä-
rässä kelissä hoiditte työnne 
upeasti. Eikä se tietysti olisi on-
nistunut ilman ”herkkukeittiön” 
Irmaa ja Arjaa jotka loihtivat 
maittavat eväät isännillemme ja 
niitä eväitä nautittiin masut piu-
keina ja suut muikeina! Kiitos 
tytöt!
Siihen päättyi haikeasti kesäkau-
si ja alkoi hiljaisempi ajanjakso.

Syyskokous oli viikko treffi en 
jälkeen ja siellä päivitettiin hin-
nasto sekä muutamat henkilöva-

linnat.
Vielä vähän talkoiltiinkin, sa-

laojia, sekä saunan ikkunoita.
Joulukuussa oli tiekokous. 

Mökkiläisten ajo-oikeus alueem-
me läpi säilyy entisellään, tie-
hoitokunta hoitaa vastedes tien 
kunnossapidon, ja kulut jakau-
tuvat KK VPK:n, karavaanareiden 

ja mökkiläisten kesken.
Kevät auringon vielä vähän 

korkeammalle kohotessa alkaa 
taas alueella talkoot. Nettisivuil-
lamme löytyy niistä taas enem-
män tietoa. Toivomme runsasta 
osallistumista!

T. Sirpa 44440

Kevät keikkuen tulevi…
  Myös meille Valasrantaan.
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Turun kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Pentti Groth
Vaulokuja 2 A 8, 20210 Turku
Puh. 0400 824 471, pgroth@netti.fi 

SIHTEERI
Soili Huhta
Salamäentie 70, 32500 Oripää
Puh. 0400 968 200, soili.huhta@gmail.com

Kerhohuoneisto Linnankatu 49 A, 20100 Turku, puh/fax 02 230 8623. 
Päivystys kerholla ja puhelimitse ma klo 18-20. 
Kesäniemi, Kesäniementie 99, Rautila, 23210 Vehmaa, 
puh. 02 433 3462. www.sfcturku.fi , sfcturku@sfcturku.fi 

VALASRANNAN HINNASTO

Valasranta, Valasrannantie 363, 21900 YLÄNE, puh. 040 730 
4921
Vuokran antaja:  A. Ahlström Oyj
Käyttösopimus ja alueen hoitaja: SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry

Maksut ajalla 1.5 -30.9.2013
10 € päiväkäynti 
17 € vuorokausi sis. valosähkön ja saunan 
25 € vuorokausi ei jäsen, sis. valosähkön ja saunan
110 € viikko sis. valosähkön 
230 € kuukausi + sähkö 0,31 € / kWh  
350 € kesäkausi sis. isäntävelvoitteen  + sähkö 0,31 € / kWh 
 vain SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry:n jäsenille
3 € vuorokausi vaunun säilytysmaksu ei kausipaikkaisille 
 aj. 15.8.-30.9. (asuminen vuorokausimaksun mukaan)

Maksut ajalla 1.10.2013-30.4.2014
Maksut tarkistetaan syyskokouksessa 2013
50 € vaunun säilytysmaksu - suurtreffi en  jälkeen – 30.4.
5€/m2 lavojen säilytys alk. m2  
20 € veneen säilytys 
Treffi t eivät sisälly kausipaikan hintaan.
Hinnat sisältävät saunan yleisillä vuoroilla.

Valaistus-lataussähkö
3 € vrk  - ei lämmitykseen eikä ilmastointiin - rikemaksu 30 € 
Mittarisähkö 0,31 € / kWh, alin maksu 3 € 
Tilaussauna 12 € / n. 50 min. 
Kaasupullo päivän hinta, kesäaikana
Kalastusluvat myyntipaikat ilmoitustaululla
Pyykinpesukone 3 €/kone  
Lavalla yleiset tanssit kesälauantaisin, kioski, merkitty luonto-
polku. Kuhankuonon retkeily reitit alueen läheisyydessä
SF- CARAVAN TL PYHÄJÄRVI ry

Syyskokous 2012

Sy yskokou s  p i de t t i i n 
14.10.2012 Yläneen Osuus-
pankin kokoustilassa. Koko-

ukseen osallistui 44 henkilöä. 
Kokouksen puheenjohtajaksi va-
littiin Mira Kulmala.

Hallituksen hinnastoehdotus 
hyväksyttiin pienin muutoksin. 
Verottaja on määrännyt yhdistyk-
semme arvonlisäverovelvolliseksi 
1.1.2012 alkaen. Tämä sekä yleinen 
hintojen nousu pakottavat nosta-
maan tasaisesti hintoja. Koska 
talvi 2013-2014 on vielä aukiolon 
osalta epävarmaa, maksut ajalle 
1.10.2013-30.04.2014 tarkistetaan 
syyskokouksessa 2013.

Hallituksessa oli kolme paikkaa 
äänestyksessä. Valituksi tulivat 
Anne Mäkinen, Jukka Naaranoja 
ja Tuija Tikka.

Leiripäälliköksi valittiin Mika 
Leino. Leiritoimikuntaan valittiin 
Väinö Julkunen, Mira Kulmala, 
Tapio Lampinen, Mika Leino, Jyr-
ki Lindell, Aki Sjöman ja Mika Tuo-
mola. Huvi- ja treffi toimikuntaan 
valittiin Mira Kulmala, Lasse Met-
sätähti, Anne Mäkinen, Jukka 
Naaranoja, Arto Vilen ja Matti Yli-
nen.

Paikkoihin säädettiin 60 paikan 

kausipaikkakatto. Lisäksi päätet-
tiin, että kausipaikka myönnetään 
ainoastaan oman yhdistyksen jä-
senille. Kausipaikkasopimukseen 
lisätään velvoite kausipaikan siis-
tinä pitämisestä. Sovittiin että 
ensi kesänä vaunut merkitään 
kausipaikka-lapuilla. Paikat nu-
meroidaan ja isäntäpuhelimeen 
tallennetaan paikanhaltijan pu-
helinnumero. Etuteltan ulkopuo-
lista rakennusoikeutta lisättiin 
enintään 1 metriin (aiemman 30 
cm). Lisäksi palautettiin pyykin-
pesukoneen käyttömaksu kausi-
paikkaisille.

Päätettiin, että isäntävelvoit-
teen tekemättä jättämisestä ran-
gaistaan muuttamalla kausipaik-
ka kuukausipaikaksi (päätetty v. 
2011 syyskokouksessa) sekä lisä-
yksenä, että velvoitteen laimin-
lyönyt jäsen ei saa kausipaikkaa 
seuraavana vuonna.

Tässä oli kokouksen päätökset 
lyhykäisyydessään. Tarkemmin 
pöytäkirjoja voit käydä lukemas-
sa yhdistyksen nettisivuilta www.
sf-caravantlpyhajarvi.fi  kohdasta: 
pöytäkirjat.    

terv. sihteeri

Kesäniemeen uutta konekalustoa
Kesäniemen Valmet 702 pääste-
tään ansaitulle eläkkeelle vaikka 
voihan siitä tulla vielä oiva peli 

jonkun pihan lumikoneeksi.
Valmetin tilalle oltiin hankki-

massa traktorikaivuria mutta ny-

kyiset yhdistelmät ovat niin iso-
ja etteivät ne sovellu vaunujen 
väleissä työskentelyyn.

Johtokunta päätyi pitkän har-
kinnan jälkeen kahteen erilliseen 
koneeseen eli traktoriin ja kai-

KOKOUSKUTSU    Turussa 7.1.2013
SF-Caravan Turku ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
ke 24.4.2013 alk. klo 19.00

Turun yliopiston lääketieteen laitosrakennus 
Medisiinan luentosalissa auditorium externum 

osoitteessa Kiinamyllynkatu 10, Turku. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 

(mm. toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012).
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu Medisiinan 

aulassa klo 18.00 alkaen. 
Tervetuloa!

Hallitus
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vinkoneeseen. Traktori on John 
Deere 6200 4 WD johon asenne-
taan etukuormain. Jontikan tun-
timäärä on 4500 ja se on toiminut 
edellisellä omistajalla maatalous-
käytössä.

Kaivinkone jota tullaan käyt-
tämään ahkerasti Kesäniemessä 
kun PTS suunnitelman mukaisia 
hankkeita aletaan toteuttamaan. 
Kesäniemessä aiemmin vuokralla 
olleita kaivureita vähän suurem-
pi Hyundai R 55-3 suoriutuu Ke-
säniemessä kaikista sille asete-

tuista tehtävistä. Hyundain mit-
tariin oli kertynyt 3800 tuntia 
edellisellä omistajalla joten se 
tulee työskentelemään pitkään 
kesäniemessä. Hyundai löydettiin 
myös Suomen Telakoneesta Hump-
pilasta kuten Jontikkakin.

Kesäniemessä aletaan tasoitta-
maan jo rakennettuja vaunupaik-
koja sekä rakentamaan kevään 
kuluessa uusia paikkoja eli työtä 
on paljon.

Pg.

Caravan Show & Camping 2013

Messut ja treffi t pidettiin 
poutaisessa ja leudossa 
talvisäässä tammikuussa.

Messuvieraita tapahtumassa 
kävi 7000 henkeä ja treffeille osal-
listui 400 vaunukuntaa.

Talven suosituimpaan tapahtu-
maan saapui jo torstaina 100 vau-
nukuntaa sillä pitkämatkalaiset 

tutustuvat muutenkin Turkuun. 
Muutamat osallistujat tulivat hy-
vinkin kaukaa. Viro Haapsalu, 
Kemi, Kuhmo, Kotka sekä Maa-
rianhamina taisivat olla pitkä-
matkaisimpia, jotka tulivat mat-
kailuajoneuvoilla

Treffi tanssit kokosivat parketin 
taas täyteen tanssivia karavaana-

reita. Lauantaina järjestettiin 
myös iltapäivätanssit joihin myös 
näyttelyvieraat pääsivät osallis-
tumaan. Tanssiaiset tahditti 
Tanssiorkesteri Focus. Karaokea 
laulettiin koko viikonloppu. Per-
jantaina karaokea järjestettiin 
Messukeskuksen aulassa ensin 
nuorille, jonka jälkeen aikuiset 

pääsivät kehiin. Myös ravintolas-
sa pidettiin karaokea messujen 
aikana K1 katsastajien osastolla. 
Myös K1 karaokessa nähtiin aivan 
huippusuorituksia. Messuilla oli 
jälleen loistava tähtikaarti Eini, 
Neuman, Jetro Rostedt sekä Mat-
ti Lepänhaara. Matkailufooru-
meissa ja asiantuntijapaneeleissa 

Alastaron moottoriurheilukeskuksessa kokoonnutaan taas en-
si syksynä kuumissa tunnelmissa tuhansien hevosvoimien 
antaessa potkua. Viikonlopun kisoihin on jo nyt niin paljon 
kiinnostusta että kaikkia sinne haluavia kilpaluokkia ei voida 
ottaa mukaan koska aika ei riitä. Toisena mahdollisuutena 
olisi järjestää kilpailut pidennettynä viikonloppuna siten että 
aloitettaisiin jo torstaina.

Päätöksiä ei olla vielä tehty mutta on erittäin hienoa että 
avaamamme tie on johtanut moottoriurheilupuolella kiinnos-
tusta tällaisen yhteistilaisuuden järjestämiseen jossa yleisöä 
on paikalla koko kisaviikonloppuna. Yleisölle siis karavaana-
reille voidaan antaa mahdollisuus tutustua eri luokkien kilpa-
kalustoihin oikein radalla kisa-autojen mukana. Viime syksynä 
kaikki oli uutta ja tapahtuma hakusessa mutta nyt tiedämme 
miten kaikki toimii ja voimme järjestää viihtyisän viikonlopun 
karavaaniharrastuksen tiimoilta. Moottoriurheilu ja karavaa-
narit sopivat hyvin yhteen sillä monen tallin kisakalustoon 
kuuluu myös matkailuvaunu tai auto. Pg.

Kannattaa varata almanakkaan viikonloppu 20.-22.9.2013

Matkailu- ja Racing 
treffi t 20.-22.9.2013
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Pohjoismaiset Karavaanipäivät järjestetään 14.–21.7.2013 Tu-
russa, Turun Messu-ja Kongressikeskuksessa. SF-Caravan Turku 
ry hoitaa leirinnän tekniset järjestelyt ja Turku Touring Oy 
tapahtuman osallistujien ilmoittautumisen sekä neuvonnan ja 
retki-ilmoittautumiset.  Tarvitsemme mukaan innokkaita tal-
koolaisia lähinnä kortteli-isännän tehtäviin. Lisäksi tehtäviin 
kuuluu mm. ohjelmasta informointia, sisäänajon avustamista 
ja opastusta alueella.

Talkoolaisilta odotamme myönteistä palveluhenkeä, kykyä 
ylläpitää hyvää yhteishenkeä kortteleissa ja osalla talkoolai-
sista ruotsin kielen taitoa. Talkoolaisille on tarjolla mielen-
kiintoinen leiriviikko monipuolisine ohjelmineen. Työstä ei 
makseta palkkaa eikä matkakorvauksia. Tarjoamme päivittäin 
aamiaisen ja lounaan. Talkootehtäviin tulevat ovat vapaita 
leirinmaksusta.

Tule töihin kansainväliseen tapahtumaan, jossa tapaa monia 
mielenkiintoisia karavaanareita eri pohjoismaista ja vähän 
kauemmaltakin.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: SF-Caravan Turku ry, Pentti Groth, p. 0400 824471, sähköposti: pgroth@netti.fi 

saatiin jälleen tuvat täyteen karavaanareita 
kuulemaan uusista asioista sekä vinkeistä 
tuleville koti – ja ulkomaan matkoille.

Messutarjonta oli lähes täydellistä sillä 
melkein kaikki merkit olivat esillä näyttelys-
sä. Varsinkin matkailuautojen osuus näytte-
lyssä oli kasvanut huimasti kalleimman mat-
kailuauton omistajaksi pääsi tuollaisen ko-
mean omakotitalon hinnalla  eli 360000€. 
Edullisimmat taas vaihtoivat omistajaa run-
saalla 40000€ hinnalla. 

Kaksi merkkiä puuttui näyttelystä sillä 
Kabe ja Solifer loistivat poissa-olollaan vaik-
ka Soliferia kyseltiin kovasti näyttelyn ai-
kana. 

Yhdistyksen messuosasto pesi kasvonsa ja 
uusi ilme sai monelta taholta kehuja. Uusien 
otsalautojen teksti ajanmukaistettiin nyky-
aikaiseksi www.sfcturku.fi  ja uudet logot 
saivat näyttävän muodon.

Uutuutena oli myös ensikesän suurtapah-
tuman NCT:n logo.

Osaston toiminta-ajatus oli opastaa jäse-
nistöä löytämään yhdistyksen alueet sekä 
jäsenhankinta. Jäsentarvikkeita oli myyn-
nissä rajallisesti.

Treffi tapahtuman järjestelyistä vastasi 61 
aktiivista karavaanaria. Varsinaisen leirin 
rakentaminen aloitettiin torstaina jolloin 
alueelle rakennettiin treffi sähköjen runko-

linjat. Leirin käyttöön saadut portti-, toimis-
to- ja kahvitusvaunut laitettiin oikeille pai-
koille. Tilapäiset wc:t ja roskalavat tuotiin 
paikoilleen. Vesipisteet avattiin ja niiden 
suojaksi teltat ja lämmittimet jäätymisen 
estämiseksi.

Leirin rakentaminen ja tarvikkeiden ke-
rääminen kestää useita päiviä koska kysees-
sä on tilapäinen leirintäalue johon kaikki 
toiminnat täytyy rakentaa.

Caravan Show & Camping 2013 tapahtuman 
toimihenkilöt toimivat jälleen ammattimai-
sesti, jonka vuoksi tapahtuma onnistui jälleen 
kiitettävästi. 

Pg. 

Tule talkoolaiseksi Pohjoismaisille Karavaanipäiville!
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Pohjoismaiset Karavaanipäivät pidetään 14.-20.7.2013 Turun 
Messukeskuksen alueella. Tapahtumaa vietetään 50 kertaa ja 
nyt 3:s kerta Turussa. Ensimmäinen NCT pidettiin 1971 Ruis-

salon Saaronniemen upouudella leirintäalueella. 1993 oli vuorossa 
Turun Messukeskus ja nyt 2013 jälleen Turun Messukeskus.

Tapahtumaan liittyy lisänä Kansainvälinen Solifer rally, joka ko-
koontuu 17.7.-20.7. myös Messukeskuksen alueelle.

NCT 2013 päivillä järjestetään kaikenlaista ohjelmaa joista retket 

eri Turkulaisiin kohteisiin ovat hyvin suosittuja. Pohjoismainen Ca-
ramba (taitoajo) ja Pohjoismaisten ajotaitomerkkien suoritus vievät 
yhden päivän. Urheilukilpailuja ja erilaisia kisoja järjestetään osal-
listujille.

NCT päiville on ennakkoilmoittautuminen, joka on alkanut 1.12.2012 
osoitteessa nct2013.fi  josta saa myös lisää tietoa tapahtumasta. 

Pg.

Pohjoismaiset Karavaanipäivät
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Vakka-Suomen kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Reijo Silokoski
Haukluhdantie 6, 23800 Laitila
Puh. 0500 597 275, 02 851 812
reijo.silokoski@lailanet.fi 

SIHTEERI
Tapio Saha
Vanhaharmaalinnantie 3, 28430 Pori
Puh. 0400 532 912
tapio.saha@nic.fi 

Rairanta puh. 0500 825 899, www.rairanta.fi 

Rairannan kuulumisia

Puheenjohtajan juttua…

Vuosi on vaihtunut ja maiojen ka-
lenterikin päättyi. mutta maail-
manloppua ei vaan tullut, joten 
jatketaan entiseen malliin. Talvi-
kin on taas ollut ihan oikean tal-
ven tuntuinen lumineen ja pak-
kasineen. Meri on ainakin Laut-
veden osalta kunnon jäässä ja 

pilkkimiehillä on ollut mestaa ja 
kalaakin on tullut. Jäälle on jätet-
ty roskakalaakin sen verran, että 
alueella eleleville merikotkille on 
riittänyt sapuskaa yllinkyllin. Lu-
mitöitä on riittänyt ja välillä on 
teitä hiekoiteltukin. Talvihan on 
mukavaa aikaa, mutta valitetta-
vasti sähkölasku kasvaa pakkasten 
myötä ja joulukuussa päästiinkin 
uuteen ennätykseen ja reilusti. 
Tosin energian hinnan nousukin 
vaikuttaa laskun suuruuteen. Hin-
tatrendi tulee olemaan tulevai-
suudessakin nouseva, se on var-
maa. Tähän vain on tyydyttävä ja 
siihen on varauduttava. Arvon-
lisäveron nousukin tekee pientä 
nousupainetta hintoihin. Ja mikä 
ei olisi noussut.

Liikkuvat karavaanarit…

Jo viime lehdessä totesin, että 
liikkuvien matkailijoiden määrä 
on hieman  vähentynyt ja se näyt-
ti  pitävän vuositasollakin paik-
kansa. Tosin viime kesä ja syksy 
olivat sateisia ja tämäkin hillitsi 
reissaajia. Paikallaanolo on li-
sääntynyt ja tämä näkyy nimen-
omaan kausipaikkalaisten käyt-
täytymisessä. Yhdistyksemme 
osalta tämä näkyy esim. palvelu-
jen ostoissa. Kaasu ja sähkö ovat 
tehneet erittäin hyvin kauppan-
sa. Treffeillä ja tapahtumissa on 
kausipaikkalaisten osuus ollut 
aikaisempaa suurempi.  

Yhdistyksemme suurimmilla 
treffeillä, Hirvisopilla, oli kolman-
nes vähemmän kuin tavallisesti, 
mutta tulopäivän hurja lumimy-
räkkä on siihen selitys. Monet jo-
pa joutuivat kääntymään takaisin 
kesärenkaillaan. Lumituisku oli 
ajoittain niin kovaa, että näky-
vyyskin oli vain muutama kym-
menen metriä.

Uudenvuoden vastaanotto elvy-
tettiin uudelleen ja osanotto oli 
hyvä. Tilaisuuden ruokailuun oli 
ilmoittautunut n. 150 karavaana-
ria, pääosin kausipaikkalaisia. 
Tapaa jatketaan.

Jäsenmäärien kehitys on jok-
seenkin pysähtynyt. Koko  SFC:n 
jäsenmäärä on edelleen kasvanut, 
mutta uskon kasvun johtuvan suu-
relta osin kaksoisjäsenyydestä. 
Tämähän tuli mahdolliseksi muu-

tama vuosi sitten. YT-alueella ko-
konaisjäsenmäärä on muutamalla 
pienentynyt ja  Vakka-Suomellakin 
lisääntynyt vain yhdellä. Vaihtu-
vuus on melko suurta, noin 60 
luokkaa vuodessa. Kaksoisjäsenis-
tä ei ole tarkkaa tietoa.

Nuorisotila…

Parasta aikaa varaudutaan jo tu-
levaan kesäkauteen ja kauan odo-
tettu nuorisotilakin on jo raken-
teilla. Se valmistunee naami-
aistreffeiksi.  Tila on yli 30 neliö-
tä ja sinne hankitaan nuorille 
ajanvietettä kohtuullisessa mää-
rin. Nuorten vanhemmat tulevat 
ottamaan vastuuta tilan käytöstä 
ja kunnossapysymisestä.. Tämän-
päivän nuoret ovat  fi ksua poruk-
kaa ja heihin pitää voida luottaa. 
Tiedän, että tila tulee tarpeeseen 
ja toivottavasti se osaltaan saa 
paremmin  nuoret lähtemään Rai-
rantaan vanhempiensa  mukana, 
kun siellä on ”tekemistä” ja kivaa 
ajankulua.

Etuteltat ja terassit…

Aikanaan rakennusvalvonta on 
puuttunut ylisuuriin terasseihin 
ja terassirakennelmiin ja niihin 
haettiin luvat. Lupa edellyttää, 
että mm. kaiteet korjataan sää-
dösten mukaisiksi. Tämä työ pitää 
tehdä toukokuun alkuun mennes-
sä, jolloin luvan edellyttämät tar-
kastukset pidetään.

Tulevia tapahtumia

Hiihtolomalla  23.2.  keittiötiimi 
järjestää perinteisen ulkoilmata-
pahtuman, jolloin ulkoilun ohella 
laavulla on tarjolla mehua, grilli-
makkaraa, hernekeittoa ja lettuja.

Pääsiäinen on tänä vuonna edel-
lisiä vuosia aikaisemmin, joten 
perinteiset 

NAAMIAISTREFFIT 
ovat 28.3. – 1.4.

Helluntaina VOP-kerho pitää synt-
täritreffi t Rairannassa 17. – 19.5.
Karavaanarikirkko on 16.6.
Lemmikkieläinpäivät ja pyöräily-
tapahtumista ilmoitetaa myöhem-
min.
Seuratkaa kotisivujamme: 
www.rairanta.fi 

Puheenjohtaja 
Reijo Silokoski
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Vakavin ilmein syyskokouksessa. 
Oikealla uusi hallituksen jäsen Kari Loven.

Tässä olisi Ramin rattaille vähän kaasua, toteaa Markku Roivas.

Isäntäpari Markku ja Pirkko.

Loppiaisreippailulla Turkka Ruohonen, Harri Jokela, 
Hilkka-Leena Ruohonen ja Heli Jokela.

Piristävää – olemme ohitta-
neet vuoden pimeimmät 
ajat ja valoisuus lisääntyy 

vauhdilla. No sehän on erinomai-
nen asia, sillä sen myötä mieliala 
nousee ja naamalle tulee entistä 
helpommin hymy. Saimme naut-
tia valkeasta joulusta ja hiihdon 
ystävät ovat päässeet myös mie-
liharrastuksensa pariin. Jäällä 
on ollut vain vähän lunta, joten 
senkin tarjoamia mahdollisuuk-
sia on voitu hyödyntää. Nauti-
taan siis talvesta nyt, kun se on 
mahdollista ja odotellaan kevään 
etenemistä. Nähdään Raitsussa 
ja mennään luonnollisesti posi-

tiivisella asenteella – kuinkas 
muuten?  Niinhän tekevät Mark-
ku ja Pirkkokin, joita haastatte-
lin loppiaisena. 

Meri ja luonto vetävät puoleen-
sa Markkua ja Pirkkoa

-Kun pääsen eläkkeelle hakeu-
dumme joko Lappiin tai jonnekin 
merenrannalle, totesi lempääläi-
nen palomies Markku Roivas avo-
vaimolleen Pirkko Tulijoelle, en-
nen kuin he löysivät Rairannan. 
Tamperelainen Eero Susikoski oli 
maininnut heille, että hän tietää 
kyllä yhden hyvän vaihtoehdon 
merenrannalta ja se on Rairannan 
Caravanalue. Niinpä Markku ja 

Pirkko tulivat tutustumaan Su-
sikosken suosittelemaan paik-
kaan ja ihastuivat siihen saman 
tien. Tämän vuoden syksynä tu-
lee kuluneeksi vuosipaikkalai-
sena jo 10 vuotta. Eero Susikos-
ken aktiivisuutta Rairannan 
markkinoinnissa pariskunta 
muistelee lämmöllä. – Eero jakoi 
alueen mainoksia mm. Tampe-
reella kauppojen parkkipaikoilla, 
kun huomasi liikkeellä olevia 
karavaanareita.

Markku ja Pirkko viettivät Mar-
kun ollessa vielä palomiehenä 
lähes kaikki vapaa-aikansa Rai-
rannassa, ja sitten, kun eläke-

päivät koittivat, yöpymisvuoro-
kausia on kertynyt molemmilla 
vuosittain kolmensadan kahta 
puolta. Parhaimmillaan jopa 330 
vrk. Toki he käyvät myös vau-
nuilemassa hilla-aikaan Lapissa 
ja ovatpa mukana myös kalas-
tusvälineet. Reissussa kuluu use-
ampi viikko.

Mikä Rairannassa sitten 
viehättää?

-Meri, vastaa Markku ja rauhal-
lisuus, täydentää Pirkko. Täällä 
voi kalastaa, ulkoilla ja vaikkapa 
grillailla naapureiden kanssa. 

Ramin rattailta Rairannasta
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Pysähtyneet vankkurit

SF-C  114220-0
Marjatta Anneli Ahtiainen

s. 22.8.1948
k. 5.1.2013

Muistoa kunnioittaen 
SF-Caravan Vakka-Suomi ry

BOHEMIA
Suosittu ISKELMÄYHTYE

Lauantaina perinteinen 
PÄÄSIÄISLOUNAS ja 

  illalla NAAMIAISTANSSIT. 
Paras asu palkitaan.

RAIRANNASSA
LAUANTAINA 30.3.2012

NAAMIAISTREFFIT  28.3.-1.4.2013

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
16.3.2013 klo 14.00

Rairannassa
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen

kevätkokoukselle määräämät asiat.
Ennen kokousta kahvitarjoilu.

HALLITUS

Seppo ja Seija Linnama hirvisopilla.

Verkkoa kokemassa Petri ja Lasse Aaltonen sekä Jaana ja Anssi.

Pirkko lukee paljon ja tekee kä-
sitöitä. Markku taas ei välitä 
juuri lukemisesta, mutta risti-
koiden (sudokut) täyttämisestä 
kylläkin.

Ja mikä vetää merelle?

-Saalis, paukauttaa Markku suu 
hymyssä. Onhan jännää nähdä, 
tuleeko sitä saalista, vai ei? Jos 
ei tule, niin ei se maata kaada. 
Kuten urheilijalla, joskus onnis-
tuu ja joskus ei. Merellä pääsee 
nauttimaan luonnosta paljon ja 
päivä kuluu joutuisasti. Tuntuu, 
ettei ole edes nälkä. – Kesäisin 
meillä on usein eväänä leipää ja 
kahvia, täydentää Pirkko. Ja hy-
vin usein ovat Markun ja Pirkon 
saaliista päässeet nauttimaan 
myös  karavaanarit, jotka itse 

eivät kalasta tai eivät onnistu 
saamaan saalista. (Toimittajan 
huomio)

Kuinka tapasitte 
toisenne?

-Olin tullut Lempäälään lähihoi-
tajan tehtävään ja Markku toimi 
ambulanssin kuljettajana, muis-
telee Pirkko. Siitä se sitten pik-
ku hiljaa yhteinen taival lähti. 
Yhteisiä vuosia on kertynyt jo 
38. Karavanharrastuksen alku-
puolella (v. 2000) oli harrastus 
lähellä päättyä. – Oltiin lähdet-
ty Maisansalosta Tampereelta 
kohti Rairantaa, kun liukkaalla, 
suolaamattomalla tiellä auto ja 
vaunu lähtivät hallitsematto-
maan liukuun hitaasta vauhdis-
ta huolimatta. Sekä auto että 

kaksi viikkoa vanha asuntovau-
nu menivät lunastukseen, mutta 
onneksi itse selvisimme siitä vä-
hällä, muistelevat Markku ja 
Pirkko vakavoituneina.

Tehdessäni juttua loppiaisvii-
konloppuna pariskunta oli isän-
tävuorossa, jossa heiltä vierähti 
kolme viikkoa.  Markku ja Pirk-
ko ovat tuttu näky myös erilai-
sissa talkoissa, joita vuoden var-
rella kulloinkin on.

Rami
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Tervetuloa tutustumaan niin ajoneuvoihin kuin 
henkilökuntaammekin. Nähdään Liedossa!

Löydät meidät
Tuulissuolta!

Tutut ammattilaiset palveluksessasi!

www.best-caravan.fi

Rauno Jerkku
Puh. 044-206 7539

Leo Lindwall
Puh. 0400-150 583

Vakiotie 4, Lieto • Myynti puh. 010 832 4520
Market puh. 010 832 4530 • Huolto puh. 010 832 4535

Avoinna ma-pe 9-17, la 10-14

Tutustu meillä Turun suurimpaan 
SISÄTILANÄYTTELYYN!

Hyllyt on nyt täynnä 
kaikkea hyödyllistä, kivaa 
ja vähän turhaakin...

Tutut huolto-
miehemme 
huoltavat 
vaunusi tai autosi 
ammattitaidolla. 
Teemme myös 
alustahuollot 
öljynvaihtoineen.


