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Juhlavuosi jatkuu
Kovin on erikoinen viimeinen puoli vuotta 
ollut ilmojen suhteen. Syksy jatkui tammi-
kuun loppuun ja sitten oli pari kolme viikkoa 
talven tapaista josta  alkoikin jo miltei ke-
vätkelit. No, päivät ovat jo pitkiä ja aurinko 
paistaa korkealta mistä taas seuraa se, että  
nekin karavaanarit jotka eivät matkailuajo-
neuvojaan talvisaikaan käytä, pyyhkivät pö-
lyt päältä ja tarkistavat kalustonsa. Toimin-
ta-alueellamme on tunnetusti paljon treffejä 
ja tapaamisia keväästä syksyyn joihin tietys-

ti kaikkiin toivotaan runsaasti osallistujia. 
Nyt liittomme Juhlavuonna on pari merkit-
tävää treffiä lisää kun 50v Juhlatreffit Au-
langolla  16-18.5  sekä FICC-Rally  24.7-1.8 
Porissa.  Marraskuussa ( 15-16.11) on vielä 
Caravan- Gaala Tallinnan risteily Silja Euro-
palla. Edellämainitut tapahtumat ovat sellai-
sia joihin voivat rivijäsenetkin osallistua ja 
näin päästä osalliseksi juhlavuodesta.

Ei aivan juhlan paikka mutta suureen tyy-

tyväisyyteen meillä VankkuriViesti ry:ssä on 
aihetta. Toiminta ja keskustelut viime vuo-
sien kokouksissa,  joita on siis kolme kaudes-
sa, on ollut asiallista ja rakentavaa. Olemme 
ottaneet ison harppauksen toiminnassamme 
rekistöröitymällä yhdistykseksi ja Y-tunnus-
kin on näinä päivinä tulossa. Asiat ovat nyt 
kaikin puolin virallisia ja se helpottaa toi-
mintaa monien käytännön asioiden hoidossa. 
Kuten ainakin yhdistysten puheenjohtajat ja 
rahastonhoitajat ovat huomanneet, että kai-

kinpuoleinen rahalii-
kenne ja kirjanpito 
toiminnassamme on 
tänä päivänä varsin 
selkeää ja ymmärret-
tävää. Tästä lankeaa 
kiitos Kauko Lantosel-
le, joka on tehnyt mit-
tavan työn asioiden 
kuntoon saattamisek-
si. Valitettavasti Kale-
vi  ilmoitti luopuvansa 
tehtävästä kuluvan 
kauden jälkeen, joten 
seuraajaa etsitään ja 
halukkaat voivat il-
moittautua hallituk-
semme puheenjohtajal-

le (Jari Valkeapää) tai vaikkapa allekirjoitta-
neelle. Lehti, mikä on kuitenkin näkyvin osa 
toimintaamme on mielestäni suurin- piirtein 
täyttänyt tehtävänsä ja on edelleenkin tosi 
edullinen tapa hoitaa tiedoitusta jäsenistöl-
lemme. Haluankin tässä yhteydessä kiittää 
yhteistyökumppaneitamme ja aineistojen 
tekijöitä täsmällisyydestä ja asiallisuudesta 
lehtemme toimittamisessa. Jonkinlainen pie-
ni huoli on mainosmyynnin pieneneminen 

jatkuvasti. Ajat ovat ankeat ja vetoankin 
lukijoihimme jos teillä tai ystävillänne on 
mainostamisen tarvetta niin VankkuriViesti 
on tosi edullinen ja levikiltään erittäin kil-
pailukykyinen väline tarpeisiinne. Keskus-
teluja on taas käyty myös mainosmyyjän 
hankkimiseksi joten seuraillaan miten siinä 
käy. Tuo mainosten määrä on hieman kaksi-
piippuinen juttu, jos lehti on täynnä ilmoi-
tuksia luettavuus heikkenee, toisaalta yhdis-
tysten kulut pienenevät. Tuosta jostakin 
välimaastosta varmaan se kultainen keskitie 
toivottavasti löytyy.  

Tällaisin eväin toivotan kaikille aurinkois-
ta sekä lämmintä kevättä ja kesää sekä an-
toisia lomamatkoja niitä tekeville. 

terv. Markku 52661

VankkuriViestiry:n  hallitus toimintakau-
della 2014-2015 on: puheenjohtaja Jari Val-
keapää, sihteeri Soili Huhta, jäsenet Olli 
Rusi, Kalevi Lantonen, Markku Tammi sekä 
Sinikka Koivunen 

Tiedoitus FICC-Rallyyn 
Porissa 24.7-1.8 osallistuville 
Rallyssa on mahdollisuus varata yhteinen  
”iso oma tontti” VankkuriViestin toimin-
ta-alueelta tapahtumaan saapuville. Tar-
koittaa siis että Lounais-Suomalaiset 
olisivat yhtenäisenä, näkyvänä ja iloi-
sena joukkona paikalla. Jos asia kiinnos-
taa ota pikaisesti yhteys (viimeistään 
30.4 mennessä) Jari Valkeapäähän säh-
köpostilla: jvalkeap@dnainternet.net tai 
puhelimella 040-720 0659

Kesää kohti !
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Numero 2/2014 (148) 
36. vuosikerta

Päätoimittaja
Markku Tammi (52661)
Ripikatu 1 A 3, 21110 Naantali
P. 040 504 0259
markku.tammi@gmail.com

Kustantaja
VankkuriViesti ry

VankkuriViesti ry
Puheenjohtaja
Jari Valkeapää  
Salassuontie 12 21250 Masku 
P. 040 720 0659
jvalkeap@dnainternet.net

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

Painos  
7300 kpl

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

Osoitteenmuutokset
SF-Caravan ry Hämeenlinna
P. (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, p. 040 764 4911
LIETO Leporanta, p. 040 718 0570
LOIMAA Krapuranta, Korvenkulmantie 44, Oripää  
 p. 040 546 2058
MASKU  Camping Mussalo,
 Mussalo, Taivassalo, p. 040 764 9391
NAANTALI Saloranta, p. 044 967 4453
PIIKKIÖ Harvaluoto, Piikkiö, p. 044 278 8949 
 (palvelut 1.6.–30.8.)
RAISIO Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25, 
 23260 Rautila, Vehmaa, p. 0400 705 516
SAUVO  Sarapisto, p. (02) 473 1202, 050 466 1282
TL-PYHÄJÄRVI Valasranta, Yläne 
 (kesäisin sopimusalue p. 040 730 4921)
TURKU   Kesäniemi, Vehmaa, p. (02) 433 3462 ja 
 0500 820 973 (Suominen)
 Ruissalo Camping, Turku (talvisin, syysk.-toukok., 
 tied. p. 0400 704 179 Matti Vainio) 
 Kallionokka, Pöytyä, sopimusalue, 
 p. (02) 256 3406, 049 526 055.
 Lemmi-Caravan, Mynämäki, sopimusalue 
 p. (02) 430 8734. Yhteyshenkilöt  Helga ja Pertti 
 Rekola p. 0400 795 778
 Livonsaari Caravan, Askainen, sopimusalue,
 Pohjanpääntie 273, p. 040 500 4401
VAKKA-SUOMI Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki, 
 p. 0500 825 899
Tiedustelut yo. yhdistykseen.

Lehden vastuu rajoittuu ilmoituksen hintaan. 
Lehti ei vastaa epäselvistä käsikirjoituksista tai 
puhelimessa sattuneista väärinkäsityksistä joh-
tuvista painovirheistä, eikä anna hyvitystä 
vähäisestä painovirheestä, joka ei vaikeuta il-
moituksen käsittämistä eikä vähennä oleellises-
ti sen mainosarvoa.

3/2014  ........ aineisto 27.6.  ilmestyy 25.7.
4/2014  ........ aineisto 7.10.  ilmestyy 31.10.

17.-21.04. Pääsiäistreffit 
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
17.-21.04. Naamiaistreffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
16.-18.05. Avajaistreffit/Ismon tapaaminen 
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
23.-25.05. Aurinkotreffit
 Saloranta  |  Naantali
19.-22.06. Vehmassalmen juhannus
 Vankkuri-Vehmas, Vehmaa  |  Raisio
19.-22.06. Juhannus
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
19.-22.06. Mussalon juhannus
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp.kunnat
19.-22.06. Perhejuhannus Krapurannassa
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
07.-10.08. Haitaritreffit
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
08.-10.08. Lavatreffit
 Sarapisto  |  Sauvo
29.-31.08. Salon syystreffit
 Salakallio, Halikko  |  Salo
29.-31.08. Unhoituksen yö
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
05.-07.09. Rantalieskat
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp. kunnat
12.-14.09. Vanhanajan treffit
 Ruissalo Camping, Turku  |  Turku
19.-21.09. Valojuhlat
 Leporanta, Lieto  |  Lieto
10.-12.10. Silakkatreffit
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
24.-26.10. Hirvisoppatreffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
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PUHEENJOHTAJA
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
Puh. 040 771 9854, 
puheenjohtaja@sfckaarina.com

SIHTEERI
Reima Virtanen
Hiekkarannantie 4, 20540 Turku
Puh. 045  676 7242, 
sihteeri@sfckaarina.com

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

Kaarinan kuulumiset

Tätä kirjoittaessa on kevät jo 
edennyt jonkun matkaa ja aja-
tukset suuntautuvat kohti kesää 
ja alkavaa sesonkia karavaani-
alueilla.

Olen palannut muutaman väli-
vuoden jälkeen hallitustyöhön ja 
saanut vastuualueekseni isäntä-
vuorojen järjestelyn.

Päivittäessäni Kuusiston isän-
täohjetta jouduin pakostakin 
vähän miettimään, mikä isäntä-
vuoron hoitamisessa on olennais-
ta ja tärkeää. Meillä on monta 
sivua yksityiskohtaisia hienoja 
siivousohjeita. Mihin mikäkin 
pesuaine tai rätti kuuluu jne. 
Siisteys on ehdottoman tärkeä 
asia ja siitä olemmekin kiitosta 
saaneet. Se on kuitenkin rutiinia 
jonka ylläpitäminen pitäisi olla 
itsestään selvää kaikille.

On myös paljon ohjeita liittyen 
vaunujen asetteluun, tilityksiin 
ja moniin muihin isäntävuoron 
tehtäviin, nämäkin kaikki ovat 

rutiinia jonka jokainen voimme 
hoitaa hyvin, kun vain niin pää-
tämme.

Kaikkein tärkein tehtävämme 
isäntävuoron aikana on saada 
asiakas tuntemaan itsensä terve-
tulleeksi ja erityiseksi. Tähän ei 
enää rutiini riitä vaan tarvitaan 
asennetta.

Kaikki lähtee tietysti vastaan-
otosta: Hymyillään, tervehditään 
ja ollaan iloisia. Tähänkin me vie-
lä aika helposti pystymme, sehän 
kuuluu hyviin tapoihin.

Mitäpä jos päättäisimme tänä 
kesänä mennä vielä hiukan hyviä 
käytöstapoja pidemmälle. Ollaan 
aidosti kiinnostuneita. Voidaan 
siinä muun tekemisen ohessa vaik-
ka rupatella meneillään olevasta 
reissusta; mistäpäin olette tulos-
sa, minne menossa jne. Puhuttavaa 
varmaan löytyy; olemmehan kaik-
ki karavaanareita.

Voipa sitä ottaa allensa sen rä-
män isäntäpyörän ja ajella alueel-

la katselemassa, että kaikki on 
hyvin ja siinä sivussa vaihtaa 
vieraitten kanssa muutaman sa-
nasen. Tämä ei maksa mitään si-
nulle joka olet isäntänä mutta 
antaa varmasti tunteen välittä-
misen ilmapiiristä.  Toisiltahan 
tällainen sujuu luonnostaan ja 
toiset joutuvat ponnistelemaan 
vähän enemmän mutta lopulta 
kyse on vain asenteesta.

Itse laitan omalle vuorolleni 
tavoitteeksi sen, että Kuusistossa 
vierailleet muistaisivat meidät 
paikan mukavuudesta, toimivuu-

desta ja siisteydestä mutta ennen 
kaikkea siitä, että meillä oli lep-
poisa tunnelma, isännällä ja emän-
nällä aikaa vieraille, iloinen mie-
li ja pilkettä silmäkulmassa.

Tänä kesän päätän olla iloinen 
siitä, että minulla on mahdollisuus 
pitää isäntävuoro Kuusistossa.

Tänä kesänä päätän muistaa, 
että asiakas on tehtävistäni tär-
kein.

Rentoa ja mukavaa alkavaa 
kesäkautta toivottaen: 

Seija 4322-1

Kesää odotellessa!
Ennen takatalvea kevät oli jo pitkällä, leskenlehdet nousivat 
maasta, pajunkissat ilmestyivät ja muuttolintuja saapui Suo-
meen.
Näin ennen kesää haluan lyhyesti esitellä SF Caravan Kaarina 
ry:n hallituksen.
Puheenjohtaja: Kalevi Lantonen, hallituksessa 19 vuotta, jois-
ta PJ 9:ttä vuotta VPj 3v, sihteerinä 4v hall jäsenenä 3v
Varapuheenj.: Seija Mettälä, hallituksessa 3 vuotta, joita VPj:nä 
1:stä vuotta ja hall jäsenenä 2v.
Sihteeri: Reima Virtanen, hallituksessa 7 vuotta, joista koko 
ajan sihteerinä.
Rahastonhoit.: Jukka Nieminen, hallituksessa 5 vuotta; aloit-
ti rahastonhoitajana tänä vuonna.
Hall jäsen Pekka Heino, hallituksessa 2 vuotta
Hall jäsen Raimo Kankaanpää, hallituksessa 2 vuotta
Hall jäsen Anssi Kauppinen, hallituksessa 7 vuotta
Hall jäsen Anne Oksanen, hallituksessa 2 vuotta
Hall jäsen Jukka Sauhula , aloitti hallituksessa tänä vuonna
Kaikkien hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät netti-
sivuiltamme osoitteesta: www.sfckaarina.com

Kaikille karavaanareille rattoisaa kesää toivottaen
Kallu 38147
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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

Talvi on taittumassa kevääseen ja 
Leporannan hiljainen talvi on he-
räämässä kevään myötä vilkkaim-
paan sesonkiin.

Matkailijat alkavat suunnitte-
lemaan kesän lomamatkakohteita, 
niin pidemmälle lomareissulle, 
kuin myös viikonloppujen viet-
toon.

Vuosipaikkaa mielivät katsovat 
lähiympäristönsä alueita ja mah-
dollisuuksia mukavaan oleskeluun 
ja harrastemahdollisuuksiin.

Monet ovat hankkimassa, tai jo 
hankkineet matkailuauton tai –
vaunun ensimmäistä kertaa. Näil-
le ja muillekin, jotka eivät vielä 
ole yhdistyksen jäseniä tulee ker-
toa tämän harrasteen eduista ja 
mahdollisuuksista jäsenenä.

Leporantakin on upea mahdol-

lisuus jäsenille viettää vapaa-aikaa 
tämän upean harrastuksen paris-
sa ja nauttia luonnosta ja kauniis-
ta hyvin hoidetusta alueesta, joko 
lyhyen tai pidemmän ajan.

Maalispilkit ja 
kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous pidet-
tiin Leporannassa Maaliskuun 1. 
päivänä maalispilkkien lomassa.

Jäseniä kokoukseen oli saapu-
nut 44 henkilöä ja asiat käsitel-
tiin hyvässä ja mukavassa ilma-
piirissä.

Kokouksessa hyväksyttiin toi-
mintakertomus ja tilinpäätös, 
sekä myönnettiin vastuuvapaus 
tilivelvollisille.  Kokous hyväksyi 
myös uuden vuosipaikkasopimuk-
sen seuraavalle kaudelle.

Pilkkiviikonvaihdetta oli tullut 
alueelle viettämään 29 vaunu-/
autokuntaa 60 henkilön voimin.

Perjantai illalla oli kokoonnut-
tu kisailemaan kahvinkeiton pa-
riin iloisella joukolla, mutta in-
nostusta kisailuun ei tänä vuon-
na ollut, joten kaikki siirtyivät 
sitten valmiin nuotion ääreen 
grillailemaan makkaraa ja muita 
herkkuja, sekä rupattelemaan ja 
vaihtamaan kuulumisia.

Varsinaiset pilkkikisat järjes-
tettiin lauantaina 01.3. aamulla 
klo 9 ja 12 välisenä aikana.  Jää-
tilanne mietitytti monia sateisten 
viikkojen ja huonon talven takia, 
mutta jää todettiin vahvaksi 20-
30cm vahvuiseksi ja yönaikana 
pintakin oli jäätynyt kauniin 
sileäksi.

Yhteissaalis oli tänäkin vuon-
na heikko, vain 935g, 12 kalaa.

Parhaat kalamiehet ja naiset 
kyllä löytyi, sillä kaloja saivat 
vain Kalle Hämäläinen 561,5g ja 
hän sai myös isoimman kalan 
217,6g, Irmeli Saari 135,6g, Mau-
ri Arvola 117,2g, Seija Mäkimat-
tila 62,9g ja Oili Hänninen 57,8g.

Pilkkien päätyttyä syötiin pe-
rinteisesti soppatykin kypsyttä-
mää hernesoppaa ja jälkiruuaksi 
munkkikahvit.

Iltapäivällä kisailtiin ”tipitörp-
pö” kisassa pingispalloa heitellen, 
tässä kisassa onnistuivat Pekka 
Ylijoki, Mauri Arvola ja Jorma 
Warinovski. Palkinnot niin pilk-
kikisasta, kuin tipitörppö kisai-

lustakin jaettiin ennen illan sau-
naa ja avannon raikkautta.

Toimintaa ja 
tiedotettavaa
Perinteiset siivoustalkoot Lepo-
rannassa pidetään 26.4. klo 9 al-
kaen.

Vuosipaikkalaisten infopalave-
ri, johon toivotaan kaikkien osal-
listuvan pidetään 26.4. klo 15. 
Vuosipaikkahan edellyttää isän-
täviikon tekemistä alueella.

Juhannusta tanssitaan kara-
oken tahtiin Leporannassa.

Ajotaito viikonloppu on 16.8. 
ja ajotaitoharjoittelun veturina 
toimii Leiri- ja turvatoimikunnan 
jäsen Lauri Nieminen.

Valojuhlat pidetään Leporan-
nassa 19-21.9. joten merkatkaa jo 
nyt kalenteriinne tämä upea tref-
fiviikonloppu.

Leporannassa on otettu käyt-
töön jo syksyllä uusien säännös-
ten mukainen turvaväliohjeistus.

Yhdistyksen kotisivun osoit-
teessa www.sfclieto.net voit antaa 
palautetta yhdistyksen toimin-
nasta ja esittää toivomuksia ja 
kehittämisehdotuksia, sekä tar-
kastella tapahtumia lähempänä 
ajankohtia ja tutustua alueeseen 
kuvagalleriassa.

Tervetuloa viettämään matkai-
lullista kesää Leporantaan.

Ollaan liikkeellä luonnostaan-
Jari 31185

Pilkkijät pakkasen kirkastamalla jäällä nauttivat ulkoilusta.

Hyvää kevään alkua!
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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

Krapuranta, p. 040-546 2058  www.krapuranta.fi

Kevään ja kesän merkkejä 
Krapurannasta

Krapurannan ohjelmistosta löytyy 
peräti 15 tapahtumaa tälle vuo-
delle. Siinä pitäisi olla jokaiselle 
valinnan varaa. Teatteriretki oli 
vuoden avaus Turussa näissä ta-
pahtumissa. Kaikki liput menivät 
kuin  kuumille kiville kun oli löy-
tynyt hyvä esitys. Seuraavaksi 
on tulossa Kevätkokous missä 
nähdään miten vuosi 2013 on 
mennyt, Luultavasti tiettyjen ta-

pahtumien poissa olo vaikuttaa 
tulokseen. Meinasin unohtaa uu-
den  ison talviasian Krapurannas-
sa. Meidän Marita Nenonen on 
vetänyt askarteluryhmää Kulku-
rintuvassa aina kun vaunulla on 
ollut. Siellä on valmistunut hie-
noja kierrätyskoruja, isoihin tai-
deteoksiin saakka. Isolle saunal-
le laitettiin kaksi taideteosta 
ovien päälle valojen kera ja gril-

leillä on vähän pienemmät jutut. 
Ei muuta kun nokka kohti Kra-
purantaa katsomaan mitä kaikkea 
Maritan johdolla on saatu aikaan.

Jäsenistön kolulutuskin on 
lähtenyt käyntiin Caravan liiton 
toimesta. Nyt löytyy kolme hä-
täensiavun suorittanutta kaveria. 
Kyllä pitäisi avun olla nopeasti 
paikalla jos haaveri sattuu. Saa-
tiin myös uusi järjestyksen val-
voja remmiin melkein maksimi 
pisteillä ja hänen nimensä on 
Reino Talvitie. Hän kävi Hyvin-
käällä Kaitsun ja Markuksen 
kanssa opiskelemassa liiton jär-
jestämillä  kursseilla. Näillä tär-
keillä jutuilla saadaan hommaan 

jatkuvuutta ja uusia oppeja asi-
oiden tiimoilta.

Pääsiäistä pääsemme kohta 
viettämään hassujen naamiais-
asujen kera. Kuka mahtaa viedä 
palkinnon parhaasta asusta tällä 
kertaa kekkereissä. Kananmuni-
en heittelyn jälkeen on hyvä teh-
dä kevätsiivoukset alueella tule-
via vieraita ja meidän omaa jäse-
nistöä varten. Varmaankin hara-
vat heiluvat taas siihen malliin 
että koko Krapuranta kiiltää ja 
tuoksuu hyvälle talkoiden jäl-
keen. Kokit aikovat viikonloppu-
na  tehdä wokkipannulla ison 
paellan nälkäisille talkoolaisille, 
eli nälän ei pitäisi yllättää aher-
ruksen keskellä.

Tulevissa avajaisissa / Ismon 
tapaamisessa huippu-uutuutena 
saadaan alueelle Havatorin iso 
autonosturi, jossa on nostokori 
mukana. Vähän jo jännittää kuin-
ka korkealle nosturi nostaa. Nä-Krapurannan sauna ja avanto valmiina viikonlopun vieraille.

C-alueen WC ja tiskipaikka tuli alkutalvesta kuntoon. 
Tosi hieno siitä kyllä tuli.

Alueelle asennettiin 40 kpl 
sammuttimien uusi koteja

H U O M I O ! ! !
SF-C Loimaan Seudun YHDISTYKSEN JÄSEN
Monien yhdistyksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovatkin jo 
yhdistyksen sihteerin tiedossa, mutta suurimman osan tietoja ei ole 
saatavilla. Kokouksista ja erilaisista  tapahtumista tiedottaminen 
kävisi kuitenkin sähköpostin välityksellä tosi näppärästi.
Harras toivomus olisikin, että lähettäisitte sähköpostiosoitteenne 
sekä mahdolliset osoitteen muuttumiset yhdistyksen sihteerille 
Regina Koschinskille osoitteeseen
reginakoschinski@hotmail.com.
Tämä helpottaisi kovasti yhdistyksen asioista tiedottamista.
Kiitos!
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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

Burstner Elegance 109.990
I 810 G 3.0 MJET Automaatti 7 tkm, -13

Dethleffs Camper 450 FL 0 21.990
-13

Elnagh Baron 350 l 2,3 37.990
130hv, kattol., kattol., ilmast., lohkol., CD, 
42 tkm, -10

Fiat Ducato Mclouis Lagan 23.990
252 2.0JTD 104 tkm, -05

Fiat-adria Ducato 2,8 D 590 DS   19.990
195 tkm, -00

Fiat-Challenger Elitis 3050 3.0 43.990
Multijet, 105 tkm, -09

Fiat-Eura-Mobil Terrestra 44.990
TA 690 HB 3.0 JTD, 1-om., luist.esto, erik.vant., kattol., 
ilmast., h-kirja, lohkol., vak.nop.s., CD, 76 tkm, -10

Fiat-LMC Liberty  590 2,3 23.990
146 tkm, -03

Hobby 495 La Vita Veneto 0 19.990
-12

Hobby 650 KFU 0 10.990
-00

Kabe Royal 720 GLE KS 0 45.990
-13

Knaus Sudwind  530TL 0 8.990

Mercedes-Benz LMC Liberty 39.990
6805 316 CDi, 1-om., luist.esto, kattol., 
CD, 45 tkm, -06

Rimor 450 cl XGO Elyos 0 13.990
-13

Renault-knaus Sport Traveller 44.990
700 ti 2,5Dci 120 hv, kattol., ilmast., CD, 
2xrenk., 15 tkm, -10

Fiat-Flair 6700i 2.5 TDi 19.990
248 tkm, -95

Lmc Cruiser Liberty 732 G Ti 54.990
59 tkm, -11

Solifer Finlandia  560 TBR 0 19.990
-07

Renault Adriatik Izola A697 SG 39.990
2,5 dCi 150 navi, ilmast., h-kirja, lohkol., 
vak.nop.s., CD, 2xrenk., sisäp., 45 tkm, -07

Fiat-Knaus Sport Traveller 37.990
605 3,0 JTD, p.tutka, ilmast., h-kirja, 
lohkol., CD, 2xrenk., 68 tkm, -08

Fiat Ducato 2,8 JTD 17.990
Retkeilyauto Pössl 148 tkm, -01

Fiat-Hymer B 574 2,8 TDI 24.990
 216 tkm, -00

Fiat-dethleffs Ducato 21.990
15 2,3 JTD A5881 Advantage 139 tkm, -03

Kabe Briljant XL 0 21.990
-08
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kyykö kenties lähikylään  Melli-
lään saakka. Ei voi unohtaa Ismon 
tarjoamia iltamakkaroita ja asun-
tovaunujen esittelyä viikonlopon 
aikana. Myöskin sammuttimien 
tarkastaja on paikalla tuttuun 
tapaan. Maittavat keitot myöskin  
porisevat treffivieraille. Illalla 
laitamme jalalla koreasti tanssi-
teltassa Rauski ja Sävelsillan tah-
dissa yömyöhään saakka.

Hetken päästä tulee Krapuran-
nan perhejuhannus vuoroon  ki-
voine pomppulinnoineen lasten 
iloksi. Näin kesä on jo hyvillä 
aluillaan tapahtumien ja muiden 
juttujen osalta.

Maatalous Okra on tulossa hei-
näkuun alussa ja Krapuranta on 
oiva tukikohta piipahtaa messuil-
la katsomassa, mitä kaikkea ne 
ovat kehitelleet vuodeksi 2014.  
Kyllä näillä jutuilla saamme hyvin 
kevään ja kesän käyntiin Krapu-
rannassa, Tervetuloa vaan viet-
tämään laatuaikaa alueellemme.

tv. Kaitsu

Kaitsu ja Markus Hyvinkään hätäensiavun koulutuksessa.

Marita  johtaa meidän harraste porukkaa sydämellä.

Merja Kranssi  ostoksilla Maritalla.
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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, p. 040 764 9391, camping@sfcmussalo.fi, 
www.sfcmussalo.fi

Kevätterveiset
Ystävyys on kuin pikkuinen ukko, 
jolla on taskussa avain ja lukko, 
niillä sitoo ystävät yhteen. niin 
kuin maamies pellolla lyhteen.

Tämä lause sopii mielestäni 
hyvin meille caravaanareillekin. 
Meille yhteiset tekemiset ja yh-
dessä olo on hyvin luonnollinen 
asia. Olemme hyvin toisiamme 
huomioivia ja autamme toisiamme 

tarpeentullen. Meidän kaikkien 
on kuitenkin muistettava ettei 
asia ole itsestään selvyys vaan 
sen eteen on tehtävä työtä. Mekin 
täällä Mussalossa pyrimme vaali-
maan näitä tärkeitä asioita, eri-
laisten tapahtumien kautta. 
15.02.2014 vietimme yhdistettyä 
ystävän/laskiais-tapahtuman.

Klo. 10  kokoonnuimme toimin-
takeskukseen tekemään valmis-

teluja iltaa varten.
Hernekeitto porisemaan hellal-

le, jota nautimme päivällä. Säm-
pylätaikina nousemaan, uunit 
lämpenemään ja vatkaimet pyö-
rimään. Näin syntyivät nakki-
sämpylät, salaatti ja tietenkin 
kermaleivokset. Nuoret valmisti-
vat aiheeseen sopivat somisteet. 
Illalla saunottiin ja rohkeimmat 
kävivät avannossakin. Saunomi-

sen jälkeen kokoonnuimme poru-
kalla toimintakeskukseen viettä-
mään iltaa. Tunnelma oli mukava 
ja lämminhenkinen. Rennolla ja 
hyvällä mielellä meillä caravaana-
reilla onnistuu niin pienet kuin 
isotkin asiat.

Ystävyys ei ole itsestään sel-
vyys vaan sitä pitää aina työstää 
ja vaalia.

Maarit

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 
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Camping Mussalossa 19.-22.6.2014

Ohjelmassa:
• saunat päivittäin • lipun nosto aattona 

• arpajaiset • luontopolku ym. 
• kokko sään salliessa

Juhannuspaketin hinta ainoastaan:
Asuntovaunu/-auto (sis. valosähkön) 60e, 

teltta (max. 4 hlö) 60e.

Tervetuloa Taivassaloon!
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry.

Aattona tanssimusiikista huolehtii:

TRIO ATLANTIC

Kohti kesää
Ystävänpäivä on vietetty ja on 
aika nauttia kevääntulosta joka 
näkyy ja kuuluu luonnossa.

Linnut laulaa ja aurinko läm-
mittää mukavasti.Merenjää sulaa 
kiihtyvällä vauhdilla, niinpä tä-
män talven pilkkisesonki jääkin 
todella lyhyeksi verrattuna edel-
lisiin vuosiin. Mussalon edustal-
ta jäät ovat lähteneet poukamia 
lukuun ottamatta, joten pilkit on 
vaihdettu siika onkiin jo helmi-
maaliskuun vaihteessa. Todistet-
tavasti myös siikasaaliita on 
nähty alueella, joten ei tarvitse 
olla pelkästään kalamiesten jut-
tujen varassa, joskin yllätys yl-
lätys ne suurimmat siiat tuntuvat 
pääsevän aina karkuun. Toivotaan 
kalastajille kireitä siimoja jatkos-
sakin. 

Mussalossa pidettiin jo kevään 
ensimmäiset kunnostus talkootkin 
28.02–02.03 viikonloppuna, ke-
vään aikaisen tulon hoputtamina. 

Pelkona oli roudan sulaminen 
kokonaan venevalkamien ympä-
riltä. Sillä nytkin olimme jo vähän 
myöhässä, kuitenkin pienistä vai-
keuksista huolimatta saatiin kaik-

ki yli neljäkymmentä veneen kiin-
nityspaalua vaihdettua. Nyt mo-
lemmissa venevalkamissa on 
vahvat paalut vuosiksi eteenpäin. 

Siinä työssä pitkälle ulottuva 
nosturi oli kyllä mainio apuväline, 
sillä tuon paalumäärän vaihto kä-
sin olisi ollut hirveä työ. Varsinkin 

vanhojen savisten paalujen ylös-
nosto liukkaan jään päältä, lähes 
toivoton tehtävä yhden viikonlo-
pun aikana. Nyt hyvän nosturin 
ja runsaan talkooväen ansiosta 
saimme tehtyä vielä paljon muu-
takin hyödyllistä alueen hyväksi, 
kuten siivoustilan kaapistojenpur-
ku uusien tieltä, leikkikentän 
muutostyöt hyvälle alulle ja vie-
läpä kunnan luvalla  muutama 
huonokuntoinen suuri puukin 
kaadettiin. Hyvä olikin, sillä puut 
olivat vaarallisen huonokuntoisia. 

Vaikka talkoot toteutettiin aika 
lyhyellä ”varoitusajalla” oli muka-
va nähdä niin runsas määrä tal-
kooväkeä paikalla. Kyllä vielä 
pitkin kevättä pienempää ja vähän 
suurempaakin kunnostamista alu-
eelta  löytyy. Varsinaiset kevät-
siivoustalkoothan pidetään 25-
27.5-2014. Ei pidä unohtaa että 
”puuhastelijatkin” tarvitsevat 

vapaa aikaa ja tilaisuuden rentou-
tua. Siksi pääsiäislauantaina 
19.04., kokoonnumme juhlasaliin 
viettämään yhteistä aikaa hyvän 
ruuan rennon oleskelun ja kara-
okemusiikin merkeissä. Tästä on 
hyvä jatkaa, nauttien ja katsellen 
miten luonto herää talviuniltaan. 
Vilkasta ja nautinnollista matkai-
lukesän odotusta kaikille, sillä 
onhan tämä vuosi caravanmatkai-
lun 50 v. juhlavuosi, kaikkine 
tapahtumineen.

Keväkokous
Muistathan kevätkokouksen 
26.04-2014 klo. 12.00 camping 
mussalossa. Mussalontie 356 Tai-
vassalo. Kahvitarjoilu ennen ko-
kousta klo. 11.30 alkaen. Muista-
kaa ottaa jäsenkorttinne mukaan.

Tavataan Mussalossa
Terveisin Kari
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Naantalin kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Kari Rainetsalo
Talvikkikatu 7, 21110 Naantali
p. 0400 789 020
sähköposti : kari.rainetsalo@saunalahti.fi

SIHTEERI
Jukka Saarinen
Haikarinkatu 5 A 6, 21110 Naantali
Puh. 040 311 3879, 
juksaa5@gmail.com

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

AURINKO-
TREFFIT
23-25.5.2014 Salorannassa

Ajo-ohje: 
Naantalista n. 13 km Rymättylään 
johtavaa tietä Ylttisten tienhaaraan, 
josta viitoitus perille.

Järj. SF-Caravan Naantali ry
Tiedustelut Kari Rainetsalo
p. 0400 789020
kari.rainetsalo@saunalahti.�

Ohjelmassa mm: 
Perjantaina orkesteritanssit 

(WestWing), lauantaina karaoke.
Luontopolku sekä lapsille kilpailuja.

Treffimaksu 45 euroa.
(Treffimaksu sisältyy kausimaksun hintaan)

Tervetuloa !

 Keväinen tervehdys 
Talvea ei sitten tänä vuonna tul-
lutkaan kuin parin kolmen vii-
kon verran helmikuussa. Hieman 
oudoltahan se tuntui kun muu-
tamia ” vanhanajan ” talvia sii-
nä lumikolan varressa vietettiin. 
Kevättä on tätä kirjoitettaessa 
riittänyt ja noin kuukausi ollaan 
pitkän ajan keskiarvoista etu-
ajassa joten eiköhän varhaispe-
runaa saada Salorantaankin ai-
kaisemmin kuin viime vuonna. 
Kevätkokouksemme on juuri 
edellispäivänä ollut kun lehti 
ilmestyy joten sen keskusteluja 
ja päätöksiä ei nyt tähän hätään 
saada. Taloudellinen tulos ei  mi-
tään ikäviä yllätyksiä tuone. 
Ikävä yllätys sensijaan on kau-

pungin ilmoitus Salorannan ole-
van rakennuskiellossa. Tämä taas 
tarkoittaa sitä että pitkään vi-
reillä ollut huoltorakennuksem-
me menee toistaiseksi jäihin. 
Rakennuskieltoon ei annettu 
mitään selkää syytä, todettiin 
vain että on käyty erinäisiä kes-
kusteluja eri tahojen kanssa. 
Tuntuu yllättävältä ja oudolta 
kun näihin päiviin asti on näy-
tetty vihreää valoa hankkeellem-
me ainakin puheiden tasolla. 
Syitä kieltoon tietenkin voimme 
arvailla ja yksi suurimmista es-
teistä varmaan on tämä sekavaa-
kin sekavampi  kuntauudistus 
joka näin sotkee meidänkin asi-
oita. Kaupunkiimme ollaan myös 

valitsemassa uutta kaupungin-
johtajaa mikä myöskin saattaa 
vaikuttaa päätöksentekoon. Kyl-
lähän näitä arvailla voimme mut-
ta kuten todettu niin faktaa ei 
ole tiedossa. Salorannassa riittää 
näin kevätpuolella hommia joten 
seuraappa nyt verkkosivuja niin 
siellä ainakin ilmoitetaan jos 
isompaa tarvetta tekijöistä on. 
Juhannusta vietetään perintei-
sesti Salorannassa ja saattaapa 
jotain pientä ohjelmaakin olla. 

Isäntävuorot Jussina hoidetaan 
edelleenkin talkoovoimin ja sii-
hen toivotaan vähän runsaampaa 
osanottoa kuin parina viime ker-
tana on ollut. Eipä tällä kertaa 
nyt kovin paljon kummempia kun 
odotetaan kesää ja toivotaan et-
tä ilmat suosisivat kaikkia niin 
lomailijoita kuin meitä kaikkia 
alueen käyttäjiä.

Hyvää alkanutta kevättä ja 
lämmintä kesää kaikille 

t. Markku 52661

PS. facebookkiin on perustet-
tu oma suljettu ryhmä Saloran-
nan kausipaikkalaisille. Oman 
muutaman viikon kokemukseni 
perusteella siellä on aika vilkas-
ta keskustelua ja saattaisi olla 
että tämä foorumi purisi parem-
min kuin tuo meidän oma verk-
kosivustomme keskustelupalsta. 
Edelleen olisi tiedustellut josko 
joukostamme löytyisi henkilö 
joka pitäisi sivujamme paremmin 
ajan tasalla ja päivittäisi niitä. 
Jos olet kiinnostunut niin ota 
yhteyttä Kariin tai allekirjoitta-
neeseen. 

Pitkäaikainen 
jäsenemme 

JUHANI ÅKERROOS 
nukkui pois 
17.1.2014. 

Muistoa Kunnioittaen 
SF-Caravan Naantali ry

Pysähtyneet vankkurit

KOIVISTON LOMA

Tiedustelut:
Reijo  p. 044-484 8176  tai  Arja  p. 0400 139 349

Isot tontit 400-700 m2 ja turvavälit yli 10 m.
Vain kausipaikkoja, ei isäntävuoroja.

Hyvät ulkoilu-, sieni- ja marjamaastot.
Kasvimaita multasormille.

Luonnon rauhaa
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Isäntävuorot 2014
Viime vuoden hyvien kokemuk-
sien myötä hallitus on päättänyt 
jatkaa samalla linjalla isäntävuo-
rojen käytäntöä kuluvanakin 
vuonna. Eli siis palautetaan mie-
liin miten viime vuonna toimit-
tiin. Kesäkuun alusta Juhannuk-
seen isännöintiä suorittaa päivit-
täin yksi työpari. Juhannus hoi-
detaan talkoovoimin. Juhannuk-
sesta elokuun 10:n päivään 
edelleen päivittäistä isännöintiä 

kahden työparin voimin. Elokuun 
10:stä päivästä eteenpäin päivit-
täistä isännöintiä yhden isäntä-
parin voimin. Tätä kirjoitettaes-
sa on vielä epäselvää miten kau-
an ja mihin asti näin isännöidään 
ja miten mutta kun listat tulevat 
kevätkokouksemme jälkeen niin 
asiat varmistuvat. Kausipaikka-
laisen tulee siis ottaa yksi isän-
tävuoro molemmista niin yhden 
kuin kahdenkin isännän jaksolta. 
Vaikea asia pukea sanoiksi mutta 

käytäntö on paljon yksinkertai-
sempi. Isännöintiviikot on jaettu 
kolmeen erilaiseen viikonosaan  
: Sunnuntaista klo 15.00-keski-
viikkoon klo 18.00.  Keskiviikos-
ta klo.18.00- perjantaihin klo 
18.00 ( tilanteen vaatiessa  (ruuh-
kaa yms  jatkettava klo 21.00 ). 
Perjantaista klo 18.00-sunnun-
taihin klo 15.00.  Isäntävuorolis-
tat tulevat ja saattavat jo ollakkin 
tämän ilmestyessä Salorannan 
ilmoitustaululla, josta voit käydä 

valitsemassa itsellesi sopivimman 
ajan. Jos tuntuu hankalalta asi-
alta niin kyseleppä kavereilta. 
Niinikään olisi suotavaa että tu-
lisit tutustumaan toimiston työ-
tapoihin ja kassaohjelmaan  ke-
vään aikana, etenkin jos tunnet 
hiemankin epävarmuutta käytän-
nöistä. Viikonloppuisin miltei 
varmuudella on joku kassavastaa-
va paikalla jonka kanssa rutiine-
ja voi harjoitella. Uskomme että 
hommat tulevat hoitumaan yhtä 
mallikkaasti kuin viime kesänä-
kin .

Siivoustalkoot 17.5.
Heti aamutuimaan 8-jälkeen on 
tarkoitus aloittaa. Tekemistä on 
kaikille voimien ja kykyjen mu-
kaan ja sääkin saattaa hieman 
tekemisiä rajoittaa. Tarkoitus on 
tehdä töitä alueella ja omat ” ton-
tit  ” hoidetaan muuna aikana. 
Talkootarjoilu on edelleenkin ai-
kaisempien vuosien tasoa ja sau-
nat lämpiävät päivän päätteeksi. 
Toivomme  runsasta osanottoa. 

Aurinkotreffit 23-25.5
Olet taas tervetullut Aurinkot-

reffeillemme tänäkin vuonna. 
Orkesteritanssit, karaokea, luon-
topolkua, arpajaisia sekä lapsille 
leikkejä on taas tänäkin vuonna 
ohjelmassa tarjolla. Arpajaispal-
kintoja voit tuoda toimistolle 
pitkin kevättä. 

Ispoisten Kiertotie 64, 20880 Turku 
Puh. (02) 211 7300 • rota.fi

Laadukasta ilmoitus- ja sivunvalmistusta.

Aikakaus-, suorajakelu- ja mainoslehtien suunnittelu ja toteutus.

Kuvapankkipalvelut.

Julisteet, streamerit, ulkolakanat ym.

Painotuotteet ja jakelut.

••

••
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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

Keväinen tervehdys 
karavaanarit Paimiosta
Kevättä on tulossa mutta ilma ja 
maisemat ovat talviset, kun tätä 
kirjoitan pakkasta muutama as-
te ja lumikolakin piti ottaa ”ul-
koilemaan” kun lunta satoi vajaat 
kymmenen senttiä, ei sitä kyllä 
tänä talvena paljon ole tarvittu. 
Hallitus kokoontui 4.3 Nesteen 
kahviossa jossa on kokoukset pi-
detty tämän vuoden alusta. Hal-
litus kartoitti kevään ja alkuke-
sän toimintaa. Yhdistyksen ko-
koperheen ulkoiluilta pidetään 
ti. 6.5.2014 Kosken HEVONLIN-

NAN ULKOILUALUEELLA: osoite 
on Huovintie 215 Koski TL 31500. 
Tiistaina 6.5.2014 lähdetään mat-
kaan klo 17.30 Vistantie 42 R-
kioskin parkkipaikalta joten 
maastoon päästään n. klo 18.00 
mennään omin kuljetuksi tai 
kimppa kyydein. Perillä mahdol-
lisuus pieneen kisailuun, myös-
kin nuotio paikka mahdollistaa 
OMIEN EVÄIDEN Grillauksen. Ter-
vetuloa ulkoilemaan, nyt ei pi-
täisi pimeyden yllättää kuten 
edellisellä kerralla.

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Paimion Seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
lauantaina 24.5.2014 klo 19.00

Paimion Maauimalan ”Ankkalammen” Takkatuvassa Sähköyhtiöntie 
193. Kokouksessa käsitellään sääntöjen

vuosikokoukselle määräämät asiat mm. toimintakertomus ja tilin-
päätös vuodelta 2013. Sekä vuoden 2015 talousarvio ja toiminta-

suunnitelma ehdotukset.
Suoritetaan vuosille 2015 - 2016 henkilövalinnat mm.
puheenjohtaja ja hallituksen täydentäminen sekä muut

vuosikokoukselle kuuluvat valinnat ja päätökset.
Kuullaan tilanne selvitys käyttöalueen hankinnasta yhdistyksen käyt-

töön ja keskustellaan asiasta.
Hallitus kokoontuu klo.18.00.

Kahvia ja pientä iltapalaa sekä virvokkeita tarjolla.
Kokouksen jälkeen mahdollisuus saunomiseen ja uintiin. Jäsenet 

tervetuloa päättämään yhdistyksen asioista.

Hallitus.

SFC-Naantali ry 
SALORANNAN HINNASTO 2014 

VUOSIPAIKAT 

Vuosi, oman yhdistyksen jäsenille, isäntävelvoite 340,00 €
Vuosi, muun yhdistyksen jäsenille, isäntävelvoite 440,00 €

KESÄKAUSI 1.5.-30.9. 

Kesäkausi, oman yhdistyksen jäsenille, isäntävalvoite 240,00 €
Kesäkausi, muun yhdistyksen jäsenille, isäntävalvoite 340,00 €
Hinnat sisältävät Aurinkotreffimaksun 

VUOROKAUSIMAKSUT 

Vuorokausimaksu, SF-Caravan jäsenet 15,00 € + sähkö 2 €/vrk
Vuorokausimaksu, ei SF-C jäsen 22,00 € + sähkö 2 €/vrk

Talvikautena alkaen 1.9 .2013-30. 4.2014 sähkö ei sis. vuorokau-
simaksuun. Tänä aikana on käytettävä sähkömittaria tai  mak-
settava sähköstä 7 €/vrk 

MUUT MAKSUT 

Mittarisähkö/kWh 0,20 €
Lämmityssähkö, ilman kWh-mittaria /vrk 7,00 €
Tilaussauna/tunti (Rantasauna kesäkaudella) 12,00 €
Venepaikka/vuosi 5,000 €
Matkailuajoneuvon säilytys alueella/vrk 1,00 €
Teltta/vrk 15,00 € + sähkö 2 €/vrk
Vene/vrk 15,00 € + sähkö 2 €/vrk
Ilmastointilaite/vrk lisähinta 4,00 €
Kaasupullo  11 kg 20,00 €
Kaasupullo  5 kg 15,00 €
Pyykinpesukoneen käyttö 3 €/koneellinen

Muutoksen hinnoitteluun mahdollisia myös kauden aikana 
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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

Puheenjohtajan 
terveiset
Ulkoilupäivää vietettiin 22. hel-
mikuuta kisastudion merkeissä 
takkatuvassa. Hyvän kisapäivän 
seuraksi maistuikin hernekeitto 
ja pannukakku.

Yhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin 01.03.2014 
Mälön Bygdegårdenissa. Paikalla 
oli 27 äänioikeutettua karavaa-
naria sekä lisäksi puolisoita ja 
lapsia. Olemme siis viimeinkin 
löytäneet kokousajankohdan ja 
–paikan joka sopii isolle joukolle. 
Kokouksen puheenjohtajaksi va-
littiin yhdistyksen puheenjohta-
ja ja sihteeriksi hallituksen sih-
teeri. Pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin Hannu Soini ja Veikko 
Ruokonen ja ääntenlaskijoiksi 
valittiin Kauko Lehti ja Harry 
Jansson. Sääntömääräiset asiat 
käsiteltiin sekä vastuuvapaus 
myönnettiin hallitukselle ja muil-
le tilivelvollisille. Stagsundin 
sääntöihin tehtiin hallituksen 
esityksestä tarkennuksia, jotka 
hyväksyttiin.

Kesäkausi avataan siivoustal-
koilla 26.04. kello 10.00 alkaen 
yhteisten alueiden siivouksella. 
Omat kausipaikkansa kukin sii-
voaa vappuun mennessä. Muita 
kevään ja kesän ohjelmia voi lu-
kea ilmoitustaululta sekä paikal-
lisesta lehdestä. Kesäkauden 
päättäjäiset pidetään 11.10. klo 
10.00 alkavalla perinteisellä 4-ot-
telulla.

SF-Caravan ry täyttää 50-vuot-
ta 17.05. Liekö tämän kirvoitta-
mana liitto teetättänyt jonnin-

moisia tilastoja.
Yhdistyksemme jäsenmäärä oli 

vuoden lopussa 191, lisäystä 3. 
Verrattuna VankkuriViestin alu-
eeseen yleensä, lisäystä jäsen-
määrissä on toisilla ja toisilla 
vähennystä. Yhdistystämme pie-
nempiä on 74 jäsenyhdistyksestä 
12 yhdistystä, pienimmässä ollen 
12 jäsentä. 

 Yhdistyksemme jäsenten ikä-
jakauma onkin sitten murheelli-
nen; yli 81-vuotiaita 2.12%, 
71-80-vuotiaita 16.4%, 61-70-vuo-
tiaita 35.98%. Tämä ryhmä edus-
taa 54.50% jäsenistämme ja kun 
lisätään 51-60-vuotiaiden osuus 
27.51% niin nämä yhteensä edus-
tavat 82.01% yhdistyksemme jä-
senistä. Tämä jako näkyy myös 
kausipaikoillamme. Yhdistyksem-
me keski-ikä on 60.99 vuotta, kun 
kaikkien liiton jäsenten keski-ikä 
on 58.22 vuotta. Nämä tiedot ovat 
päivätty tammikuun 2014 lop-
puun, ilmenee liiton toimittamas-
ta ”tahkojuustosta”. Jäsenmää-
rämme oli tuolloin 192.

 Harrastamme todellakin uk-
koutuvaa lajia. Jos on isossakin 
yhdistyksessä vaikea saada hal-
litukseen jäseniä tai talkoisiin 
väkeä niin kuinka vaikeaa se 
sitten on pienen yhdistyksen pii-
rissä. Mutta onneksi yhdistyksel-
lämme on sentään kausipaikkoja 
joka neljännelle.

Onneksemme hallitukseen on 
ollut vielä tunkua nuorten ryn-
nistäessään kiitettävästi toimin-
taan mukaan.

Ismo on sopinut ja ilmoittanut 
meidän tulosta alueelle.

Toukokuu on hallituksen vii-
mekokouksen päätösten mukaan 
toiminnan kuukausi, ulkoilu ta-
pahtuman lisäksi ns. Jaskan tref-
fit 16.-18.5.2014, yhdistyksen 
vuosikokous 24.5.2014 ja myöskin 
Liiton juhlavuosikokous on Tou-
kokuussa. Nämä Jaskan treffit on 
tarkoitettu SF-Caravan Paimion 
Seutu ry:n  jäsenten vaunukun-
nille, tämä on omatoimi tapahtu-
ma Jaakko Haavisto on antanut 
10-15 vaunukunnalle mahdolli-
suuden tulla mukaan viettämään 
yhteistä viikonloppua hän edel-
lyttää mukaan tulevilta ennakko 
ilmoittautumista VIIMEISTÄÄN 
3.5.2014 puh.0400 841

823 jotta löytyy paikka vau-
nulle ja autolle. Kiitokset Jaskal-
le etukäteen alueen luovuttami-
sesta Paimion Karavaanarien 
käyttöön.

Sitten yhdistyksen eli SF - Ca-
ravan Paimion Seutu ry:n vuosi-
kokous joka pidetään 24.5.2014 
klo.19.00 Paimion Maauimalan 
saunan takkatuvassa. Kokouk-

sessa tehdään tärkeitä päätöksiä 
yhdistyksen tulevaisuudesta, 
valitaan puheenjohtaja vuosiksi 
2015 - 2016 sekä täydennetään 
hallitusta sekä suoritetaan muut 
vuosikokoukselle kuluvat valin-
nat. Kokouskutsu on toisaalla 
tässä lehdessä. En ole käytettä-
vissä puheenjohtajan paikkaa 
täytettäessä, joten ”paana” on 
vapaa. Keskustelut vaunu-alueen 
saamista yhdistyksen käyttöön 
on edelleenkin avoin nyt on tul-
lut myöskin toinen paikka mut-
ta asiat ovat edelleen avoimia 
ehkä vuosikokoukseen mennes-
sä saadaan jotain selvyyttä asi-
oihin. Joten tulkaa ”Ankkalam-
men” takkatupaan 24.5.2014 klo 
19.00 keskustelemaan ja päättä-
mään   yhdistyksen lähiajan ta-
voitteista ja tulevaisuudesta 
Hallitus klo 18.00. Kokouksen 
jälkeen pientä iltapalaa tarjolla 
sekä sauna ja uinti mahdollisuus.

Hyvää loppukevättä ja 
kesää

Jorma Tuominen
051624-0
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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

Harvaluoto, p. 044 278 8949

Kausipaikat 2014
(01.05 – 30.04)
Mikäli haluat kausipaikan, mak-
sat yhdistyksen til ille FI5-
1 47141020063480   SF-C Piikkiön 
jäseniltä 250 € ja SF-C muun yh-
d istyksen jäseneltä 300 € 
30.4.2014 mennessä. Kausipaikka 
sisältää isäntävuoroviikon kesäl-
lä 2014.

Sopimukset allekirjoitetaan ke-
säkauden avajaisissa  la 3.5 klo 
12.00 Harppilassa ja samalla pää-
tetään isäntävuoroviikot. Toiveet 
isäntävuoroista voit lähettää Jyr-
kille.

Siivoustalkoot
Pidetään lauantaina 12.4 klo 10.00. 
Harppila ja alue vaativat kevätsii-
vouksen, jotta kausipaikkalaiset 
ja vieraat viihtyvät Harvaluodos-
sa. Harppilassa pestään ikkunat 
ja muut pinnat/tilat. Piha-alue 
haravoidaan yms.

Kesäkauden avajaiset
Perinteiset kauden avajaiset pide-

tään Harvaluodossa 02 – 04. 5. 
2014. Ohjelmassa mukavaa yhdes-
säoloa sekä pelejä, leikkejä ja sau-
nomista ja uimista. Lauantaina 
klo 15.00 keräännytään pitkäpöy-
dän ääreen nyyttikestien merkeis-
sä. Tervetuloa viettämään keväis-
tä viikonloppua kauniiseen Har-
valuotoon.

 
IN memoriam Taimi  
1932-2014
Karavan alueellemme Harvaluo-
toon on saapunut suru-uutinen, 
kaikkien ystävä Taimi ”mamma” 
on poisnukkunut.

Lähes kaksikymmentä vuotta 
sitten Taimi tuli alueellemme vau-
nulla viettämään kesää. 

Vuosien kuluessa hän otti kau-
sipaikan, vietti aikaansa viihtyen 
varhaisesta keväästä myöhäiseen 
syksyyn.

Hän nautti ulkoilusta, uimises-
ta sekä viihtyi myös yksin alueel-
la.

Hänet muistamme ystävällisenä, 
vieraanvaraisena ja kaikkien, 

myös vierailijoiden kanssa toi-
meentulevana. Vuosien aikana on 
myös muut kausipaikkalaiset saa-
neet tutustua Taimin lapsiin, sekä 
heidän perheisiinsä, koska hänel-
le nämä olivat rakkaita ja vierai-
livat alueella viikottain.

Jäämme kaipaamaan häntä, se-
kä hänen herkullisia karjalaisia 
lettujaan.

Hiljeni askel elosi tiellä, uuvuit kun 
sairaus voimasi vei.
Nukkuos rauhassa kauneinta unta
muistosi koskaan unhoitu ei.

SF-Caravan Piikkiö ry.

Aurinkoa, aurinkoa!
Vesisadetta ja pilvisyyttä on ollut 
jo riittävästi koko loppuvuoden. 
Synkkyyttä on tuonut myös lumen 
puute. Aurinko on tervetullut 
vaihtoehto, sitä onkin ollut helmi-
maaliskuussa kiitettävästi. Aurin-
ko on ihmeellinen asia kun se luo 
säteitään pilviverhon alta niin 
mielikin muuttuu, olotila tulee 
virkeämmäksi. Kesää kohti ollaan 
menossa, vaikka ehkä pitäisi pu-
hua keväästä? 

Helmikuun alkupuolella järjes-
tettiin Talviolympialaiset Sotchis-
sa, haikeana katselin lumisia 
maisemia, joita täällä ei ollut kuin 
nimeksi. Vuonna 2013 kun kirjoi-
tin VankkuriViestin kakkoslehteen 
tekstiä ja laitoin Harvaluodosta 
valokuvan merelle päin, oli upea 
aurinkoinen ja luminen maisema. 
Sitä maisemaa ei tänä talvena ole 
näkynyt.

Hiihtolenkit jäivät väliin Har-
valuodon meren puolella kuten 

myös muuallakin.
Viime viikolla eli viikolla 11 

ilmat lupailivat jo kesän tuloa, 
lämpöasteita +8 ja muuallakin 
yllettiin korkeampaan.

Kuinka sitten kävikään, ilma-
tieteenlaitoksen ennustus piti 
paikkansa lumipyrystä, tuulesta 
ja takatalvesta sekä kovine pak-
kasineen. Paikoitellen lunta onkin 
satanut 10 cm ja pakkastakin on 
ollut täällä etelässä -10 astetta.

Aurinko sentään paistaa täydel-
tä taivaalta. Korkeapaine auttaa 
siihen, mutta se tietää myös pak-
kasia ainakin pohjoisessa.

Yhdistyksen kevätkokous pidet-
tiin 13.3.2014 tutuissa tiloissa 
Piikkiössä. Käsittelyssä oli sään-
tömääräiset asiat.

Jäämme odottamaan kesää!
Kirsti SFC-93975

Pysähtyneet vankkurit

SF-C   122140-0
Taimi Aulikki Hämäläinen

s. 12.3.1932
k. 10.1.2014

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Piikkiö ry

Siellä on jokaisen hyvä ja help-
po harjoitella yhdistystoimintaa, 
tietynlainen ”umpiluisuus” kun 
on hyväksi.

 Hallitus tulee suorittamaan 
kausipaikoilla ensi kesän aikana 
katselmoinnin, jotta olisi mah-
dollisten huomautusten korjaa-
miseen riittävästi aikaa. Loppu-
katselmus terasseista pyydetään 
vuoden 2015 alkusyksystä.

 
 Aurinkoista kevättä ja 
tulvallisia kesäreissuja!

SF-C 91470
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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, p. 0400 705 516, www.sfc-raisio.fi

RAUTALANKA-
TANSSIT

Vehmassalmen lavalla
lauantaina 7.6.2014 klo 20 –

The Spiders ja 
Rautalankayhtye 

Vanaja
esittävät hittejä takavuosilta.

Liput 12 euroa paikan päältä.
Buffetti ja pubi. 

Tervetuloa.

Leudon talven jälkeen on alkanut 
olla jo merkkejä kevään tulosta. 
Puiden silmut ovat selvästi ke-
hittyneet ja muuttolintujakin on 
alkanut näkyä ja kuulua taivaal-
la. Mutta tätä kirjoittaessani lu-
mi tuli jälleen maahan. Kuiten-
kaan ei enää hiihtokelejä ole lu-
vassa. Toivottavasti kaikki vuo-
sipaikkalaiset käyvät viimeistään 
tässä vaiheessa katsastamassa 
vaununsa ja telttansa talven jäl-
jiltä.

Alkuvuosi on ollut ainakin pu-
heenjohtajan osalta hyvin koulu-

tusvoittoista aikaa. Helmikuun 
alussa olimme Vaasassa suunnit-
telemassa Liiton ja yhdistysten 
tulevaisuutta. Siinä sitä on teke-
mistä, että saamme nuorempia 
jäseniä mukaan näinkin rattoi-
saan harrastustoimintaan kuin 
matkustaminen asuntoautolla tai 
asuntovaunun kanssa. Meille esi-
teltiin taulukkoja, joista kävi 
ilmi, että SF-Caravan ry:n jäsen-
yhdistysten jäsenten keski-ikä on 
58. Meillä Raision yhdistyksessä 
se on aivan sama. Kuitenkin ryh-
mässämme totesimme, että mil-

loin me itse olimme aloittaneet 
tämän harrastuksen, niin ei ko-
vinkaan moni meidän ryhmästä 
ollut vuokrannut ensimmäistä 
vaunua alle kolmekymppisenä. 
Vaan sitten kun oli perhe-elämä 
vakiintunut ja lapset sen verran 
isompia, että oli aika kiertää 
kaikki mahdolliset huvittelupai-
kat. 

Maaliskuussa osallistuimme 
liiton järjestämään Järjestyksen-
valvojakurssiin Turussa. Jo viime 
vuonna sitä yritettiin järjestää, 
mutta ei tullut tarpeeksi osanot-

Terveisiä Vankkuri-Vehmaalta

Hallituksen jäsen esittäytyy:
Nimi: Ari Heinonen
SFC nro: 112316
Ikä: 51 vuotias

Karavaanihistoria:
Vankkuri-Vehmaalle olen tullut v.2005, 
jolloin samana vuonna liityin Raision 
seutu ry:n. Hallituksessa olen ollut mu-
kana kaksi kautta. Olen myös Vankkuri-
Vehmas toimikunnan vetäjä.

Harrastukset: 
Lenkkeily ja kuntosali
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ABC RAISIOSTA
LÖYTYY KAIKKI!

Piilipuunkatu 2, Raisio
Kustavintien risteyksessä

Raisio

www.abcasemat.fi  •  www.noutopoyta.fi

Huolehdimme Sinusta               myös Raisiossa!

ABC RAISIOSTA
Huolehdimme Sinusta               myös Raisiossa!24h

...IHAN KAIKKI:

Market

uutuutena karavaanareille septitankin 
tyhjennysmahdollisuus

leikkipaikka lapsille

viihtyisät kokoustilat palavereille
tilavat parkkipaikat

hyvää ruokaa ja kuumaa kahvia
(lapsille oma ApsiMenu)

www.abcasemat.fi   www.noutopoyta.fi

LÖYTYY KAIKKI!
...IHAN KAIKKI:

Market

uutuutena
tyhjennysmahdollisuus

leikkipaikka lapsille

viihtyisät kokoustilat palavereille
tilavat parkkipaikat

hyvää ruokaa ja kuumaa kahvia
(lapsille oma ApsiMenu)

KAVER ITARJOUKSENA KA IKK IEN  KAVERILLE :

Kustavintien risteyksessä

KAVERITARJOUKSENA KA IKK IEN  KAVERILLE :

Kustavintien risteyksessä

KAVERITARJOUKSENA KA IKK IEN  KAVERILLE :KAVERITARJOUKSENA KA IKK IEN  KAVERILLE :KAVERITARJOUKSENA KA IKK IEN  KAVERILLE :
Nestekaasu Aqua Kem Blue Weekender

WC-neste

Pitää jätesäiliön puhtaa-
na ja auttaa estämään 
kaasun muodostumista 
jätesäiliöön.

ABC Raisiosta 1.4. - 31.8.2014

Aqua Kem Blue WeekenderAqua Kem Blue WeekenderAqua Kem Blue Weekender

99952,0 l

ABC Raisiosta 1.4. - 31.8.2014

teräspullo
11kg

Nestekaasu

ABC Raisiosta 1.4. - 31.8.2014

teräspullo

222290
TÄYTTÖ

 Huolehdimme Sinusta!

24 h
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Juha� u� re� it
Vankkuri-Vehmaa� a ja Vehma� almen paviljongi� a

19.-22. Kesäkuuta 2014

Vaunun tai asuntoauton voi tuoda alueelle maksutta su 15.6. ja 

to 19.6. välisenä aikana. Ei paikkavarauksia puhelimitse.

Treffi maksu 70 €

sisältää: valosähkön max 350 W, saunat yleisillä vuoroilla, 

karaoketanssit torstaina, rannekkeet (2 kpl) juhannustansseihin 

kahtena iltana ja lasten/nuorten rannekkeet.

Teemu Harjukari & Taivaanrannanmaalarit Sinitaivas

SF-Caravan Raision seutu ry
Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25, 23260 Rautila

www.sfc-raisio.fi

20.6. Juha� usaaton tan� it klo 21.00 – 2.00
T� mu Harjukari & Taivaanra� anmaalarit

21.6. Juha� uspäivän tan� it klo 21.00 – 2.00
Sinitaivas

Maukujaiset 2014
Hiihtolomaviikon lopuksi olimme 
suunnitelleet pilkkikisat Vehmas-
salmen jäälle. Miehille, naisille ja 
lapsille oli suunniteltu omat sar-
jat. Mutta kuinkas sitten kävi-
kään?? Lauantaiaamu kun koitti, 
oli kyllä jäätä , mutta aika heikon 
näköistä. Ehkä sinne olisi juuri 
ja juuri voinut mennä, mutta oli-
si tarvinnut olla kumisaappaat 
reisiin saakka. Eli ei sitten tul-
lutkaan pilkkikisoja tänä vuonna!

Ei muuta kun uusiin suunnitel-
miin. Kokoonnuimme toimiston 
eteen ja lähdimme aamupäiväkä-
velyretkelle. Osallistujia oli yli 30 
henkeä ja yksi koirakin osallistui 
mukaan. Aurinko paistoi koko 
matkan ja hiki tuli yhdelle jos 
toisellekin liian paksuihin tak-
keihin  pukeutuneina.  Lenkki 
sujui nopeasti . Jimi voitti kaik-
ki muut, koska hän jaksoi juosta 
koko matkan muiden edellä. Len-
kin jälkeen saimme nauttia me-
hua ja makkaraa Vankkurisalissa 
Tuulikin ja Mirjan hoitaessa 
emännyyttä. Syönnin jälkeen 
Hansu  antoi meidän aivonysty-
röille visaisen tehtävän. ” Helpon 
” luontopolkutehtävän oli meille 
tehnyt pj. Hanne.  Tehtävien jäl-
keen pelasimme vielä joukku-
mölkkykisan omin säännöin. 

Saunojen jälkeen vietimme yh-

teisin illanvieton Vankkurisalis-
sa. Ensiksi annettiin palkinnot 
päivän tehtävien voittaneille.  
Hansun visaisen tehtäväkisan 
voitti Eero ja Tate. Hannen luon-
topolkukisan voitti Eija. Jouk-
kuemölkkykisan voittivat Minna, 
Tuija ja Jari. Lopuksi pelasimme 
vielä bingoa. Nyt löytyi monta 
voittajaa, vaikka ensiksi  luulim-
me että Hanne vie kaikki voitot.

Sunnuntai-aamuna meillä oli 
yhteinen aamupala Vankkurisa-
lissa. Emäntinä olivat Tuulikki 
ja Mirja. Aamupalana oli mm. 
puuroa, kananmunia, leipää, 
leikkeleitä, kahvia, tuoremehua. 
Aamupala tarjoiltiin klo 8-10 vä-
lisenä aikana ja aamiaisella kävi 
noin 30 henkeä. Maksoimme aa-
mupalasta muutaman euron. Oli 
se mukava mennä valmiiseen 
aamiaispöytään. Kiitos  vielä 
kerran emännille!  Saa nähdä 
saammeko nauttia tästä toiste-
kin.

Pääsiäisenä meillä on taas kai-
kenlaista ohjelmaa Vankkuri-
Vehmaalla. Luvassa on  mm.
tansseja,visailua,ym.

Tarkemmin taas tietoa pääsiäi-
sestä nettisivuiltamme.

Pääsiäistä odotellen
Marjo

tajia, mutta nyt meitä innokkai-
ta aikuisopiskelijoita oli saatu 
tarpeeksi liikkeelle. Kaksi viikon-
loppua siinä meni ja ainakin tu-
limme tietoiseksi järjestyksen-
valvojan todella vastuullisesta 
työstä ja sen vaaroista. Kesä sit-
ten osoittaa, miten on mennyt 
oppi perille.

Hyvinkäällä Leirintä- ja turva-
kurssilla tuli vielä turvaväliasiat 

jälleen kerran kerrattua ja Lei-
rintä- ja turvatoimikunnan jä-
senet painottivat meille, että 
kyse on ainoastaan kaikkien 
oman ja naapurin hengen ja omai-
suuden turvaamisesta, vaikka 
onkin suositus. Tämä vuosi meil-
le on enää annettu aikaa laittaa 
omat nurkkamme kuntoon. Meil-
lä Vankkuri-Vehmaalla tullaan 
kevään ja kesän aikana yhdessä 

paloviranomaisten kanssa käy-
mään paikat läpi ja siirtämään 
vaunuja, jos katsotaan tarpeelli-
seksi. Myös pelastussuunnitelmat 
laitetaan ajan tasalle. 

Pääsiäiseksi on huvitoimikun-
ta keksinyt taas jotain hauskan-
pitoa, josta kannattaa tulla otta-
maan selvää paikanpäälle.

Kevätkokous on tänä vuonna 
poikkeuksellisesti vasta huhti-
kuun 27. päivä, johon kutsun, 
vielä näin epävirallisesti, kaikki 
Raision seudun jäsenet päättä-
mään asioista ja kuulemaan mitä 
on viime vuoden aikana tehty ja 
jäänyt tekemättä. Samoin hyviä 
ehdotuksia otetaan aina vastaan.

Samana viikonloppuna lauan-
taina pidetään siivoustalkoot, 
jotta saadaan taas kaikki paikat 
tiptop kuntoon odottamaan vie-

railijoita ja vuosipaikkalaisia.
SF-Caravan ry täyttää tänä 

vuonna 50 vuotta. 16.-18.5. pide-
tään 50 -vuotistreffit Aulanko 
Camping Hämeenlinnassa. 17.5. 
on juhlaliittokokous Hämeenlin-
nan Verkatehtaalla.

Vehmassalmen tanssipaviljon-
gilla tanssitaan taas ensi kesänä. 
Esim. Rautalankatanssit heti ke-
säkuun alussa ja tietenkin Juhan-
nuksena tanssitaan kolmena il-
tana. Aattona meitä tanssittaa 
Teemu Harjukari & Taivaanran-
nanmaalarit ja juhannuspäivänä 
Sinitaivas. 

Toivottavasti mahdollisimman 
monella meistä on ensi kesänä 
”Auto edessä ja mökki takana” ja 
suuntana uudet seikkailut

 Kevätterveisin Hanne
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Salon Seudun vuoden karavaani-
perheitä on valittu vuodesta 1987 
lähtien. Kiertopalkintoon saatiin 
nyt 27. nimi. Vuoden 2013 kara-
vaaniperhe on Merja ja Jaakko 
Mäki. Merja on jäsenenä ohjelma-
toimikunnassa ja Jaakko leiritoi-
mikunnassa. Hallituksen valin-
nan perusteina oli Merjan ja Jaa-
kon toiminta tilaisuuksien ja 
tapahtumien järjestelyissä. Mo-
lemmat ovat olleet heti täysillä 
mukana hoitamassa tehtäviä ja 
”mitäs sitten tehdään” -asenteel-
la. Positiivista karavaani -ener-
giaa!

Perheen pojat ovat jo aikuisia. 
Toinen pojista on myös tunnus-
tellut karavaanihommaa muuta-
malla reissulla vanhempien autoa 
lainaten. Kenties sieltä tulee 
uusia jäseniä toimintaan mukaan. 
Viime keväänä Merja ja Jaakko 
muuttivat omakotitalosta kerros-
taloon. Ruohonleikkuu ei siis enää 
ole kotona kiinni pitämässä. Yh-
distystoiminnalle riittää nyt pa-
remmin aikaa. 

Mistä ja koska syntyi 
kimmokkeenne 
karavaanimatkailuun?
Jonkinmoista kipinää hommaan 
oli jo 80-luvun lopulla. Silloin 
vuokrattiin muutaman kerran 
asuntoautoa lomareissuille. Nuo-
rella perheellä oli kuitenkin pal-
jon muitakin asioita hoidettava-

na, eikä omaan matkailuvaunuun 
satsaaminen silloin ollut mahdol-
lista. Myöhemmin vaunuajatukset 
nousivat taas pinnalle. 

Liikutte matkailuautolla. 
Onko teillä kokemuksia 
vaunusta ja miksi auto 
on valintanne?
Ensimmäiseksi hankimme vuon-
na 2006 vaunun. Sillä teimme 
mm. Pohjois-Suomen matkan, 
Norjan puolellakin poiketen. Sil-
lä reissulla Jaakko sitten päätti, 

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

Vuoden 2013 karavaaniperhe Merja ja Jaakko Mäki.

Lähikuvassa 
vuoden 2013 
KARAVAANIPERHE

ettei toista matkaa vaunulla poh-
joiseen tule. 

Kuinka paljon yöpymisiä 
matkakodissanne 
vuosittain kertyy ja 
missä merkeissä? 
Matkavuorokausia kertyy noin 
50. Kierrämme kotimaassa eri 
paikkakunnilla. Mukana meillä 
on polkupyörät ja niiden avulla 
sitten tutustutaan leiripaikan 
lähialueisiin. Sitten on tietysti 
nämä oman yhdistyksen tilaisuu-
det ja tapahtumat. 

Onko työnjako selvä, 
kumpi petaa ja kumpi 
siivoaa matkakodin, 
tyhjentää ja täyttää 
säiliöt jne?
Erityistä työnjakoa meillä mat-
kakodin järjestelyissä ei ole. Kum-
pikin tyhjentää ja täyttää reis-
suun lähdettäessä ja kotiin pala-
tessa. Meillä pätee pitkälti samat 
periaatteet kotonakin, tasa-ar-
voisesti tehdään yhteisiä asioita. 
Toki auton tekniikkapuoli on 
enemmän Jaakon hoteissa. Mie-
hen itsetuntokin jo vaatii sen.

Kumpi on masterchef/
mestarikokki ?
Grillauspuoli on Jaakon aluetta. 
Merja taas hoitaa esimerkiksi kas-
tikkeiden laitot. Matkoilla käym-
me mielellämme syömässä myös 
erilaisissa ruokapaikoissa, koska 

silloin matkasta saa irti enemmän 
lomantuntua.

Mikä tapaus 
karavaanimatkoilla on 
jäänyt erityisesti 
mieleenne?
Oltiin Rauhalahdessa vaunulla, 
fillarit mukana. Pyöräreissulla 
poikettiin suunnittelematta ka-
ravaanikauppaan. Siellä oli mie-
lenkiintoinen käytetty matkai-
luauto tarjolla. Lähdettiin koe-
ajolle myyntimies mukana. Sen 
ajon jälkeen myyjä totesi, ettei 
ole IKINÄ ajanut niin pitkää koe-
ajoa. Haluttiin tutustua perus-
teellisesti tarjolla olevaan ajope-
liin. Ja sitten ostettiin kauppi-
aalta koeajetun kaltainen asun-
toauto, mutta upouusi!

Matkailuauton hankinnan jäl-
keen vaunu myytiin itse eteen-
päin. Ja sen mukana menivät 
kaikki lusikkalaatikon tavarat. 
Eipä muistettu tyhjennyksessä 
avata laatikkoa, ja ruokailuväli-
neitä aloimme kaivata vasta uut-
ta autoa sisustettaessa. No, saa-
tiinpa uudet haarukat ja veitset.

Minne suuntautuu 
matkanne tulevana 
kesänä?
Tulevan kesän reittejä emme vielä 
ole päättäneet, mutta 2-3 viikon 
matka on valmisteilla. Viime kesän 
matkoista kannattaa mainita 
käynti Kemijärvellä ja Taivaan tu-
lien esittelykierrokseen osallistu-
minen.  TV-sarjan kuvauspaikko-
ja kierrettiin sekä bussilla että 
veneellä. Hieno kokemus.

Tulevia tapahtumia
17.-21.4.2014 Pääsiäis-
tapaaminen Salakalliolla.
21.5.2014 klo 17 Ajotaito-
merkkien suoritus. 
 A-Katsastuksen piha-alueella, 
Perämiehenkatu 7, Salo.
6.-8.6.2014 Matka Viron 
Rakvereen. Mukaan mahtuu 
vielä. Ilmoittautumiset 29.4. 
sähköpostilla sinikka.koivu-
nen@nordea.fi tai puhelin 
0505515257 iltaisin. 
29.-31.8.2014 Syystreffit 
Salakalliolla.
5.-7.9.2014 Yhdistyksen 
jäsenten oma tapaaminen 
Raatalassa.
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Karavaanarit ajotaitoradalla
Vuoden surkein kuski on TV:ssä parhaillaan haussa. Sitä ei 
Salon Seudun karavaanareiden viime syksyn leikkimielisestä 
ajotaitokisasta todellakaan löytynyt. Kuskit olivat hyvin 
ajopelinsä hallitsevia. Parhaiden suoritusten valitsemiseksi 
tarvittiin tarkkaa pistelaskentaa.

Tämän ajotaitokisan kisan paras naisten sarjassa oli Airi 
Wägg, hyvinä haastajinaan Hanna Saari, Tonja Levo, Marjut 
Rahja ja Sinikka Koivunen.

Miesten sarjassa voiton vei Eino Wägg. Tiukassa kilpailussa 
mukana hienoilla suorituksilla olivat myös Markku Levo, Tero 
Leino, Timo Laakso, Sakari Haavisto ja Kari Koivunen.

Perttelin Urheilutalolla vietettiin 
alkuvuoden Tammitanssit. Olin 
ensimmäisenä paikalla. Ulkona oli 
talvikeli, mutta se ei näitä innok-
kaita tanssihaluisia karavaanarei-
ta haitannut. Väkeä alkoi tulla 
jonossa, kaikkiaan niitä oli yli 110. 
Sinikka toimi hovimestarina ja 
ohjaili porukkaa paikoilleen. Sain 
taas ihan rauhassa oleskella pöy-

tien alla ja liikkua salissa ja keit-
tiössäkin.

Ruokailu sujui moitteettomasti 
ja kuulemani mukaan kaikki kipot 
tyhjennettiin. Kukaan ei taaskaan 
pudotellut minulle mitään, mutta 
olinkin jo syönyt puuroa. Orkes-
teria odotin kovasti. Juhani Rau-
tiainen bändeineen olikin todella 
innostava ja kansa tanssi minkä 
jaksoi. Oli se hyvä jätkä, pakko se 
on myöntää. Näin meikäläisen 
tasolla sain kerrankin ihailla sy-
dämeni kyllyydestä kauniita mies-
ten kenkiä, kun solisti liikkui 

myös parketilla mikrofoni kädessä. 
Ajotaitokisasta ensimmäiset 

palkinnot menivät totuttuun ta-
paan Wäggin perheelle. Vuoden 
karavaaniperheeksi valittiin Mer-
ja ja Jaakko Mäki. Oli onnistunut 
valinta - heidän kanssaan oli kiva 
reissata kesällä, ai niin - he eivät 
tiedä, että olin salamatkustajana 
mukana ja eihän kerrota?

Teräsmieslautasen sai Vesa 
Minkkinen.  Saa siinä mies sitten 
miettiä tekosiaan, kun joutuu 
pyyhkimään pölyt siitä joka lau-
antai. En kadehdi, kun itse tyk-
kään puulautasista.   

Ruusuja saivat Ilkka Lehtinen, 
Markku Levo, Timo Laakso, Kari 
ja Santeri Kuortti. Tuo ahkera tal-
kooporukka kunnosti yhdistyksen 
varastotilaa kesällä. Tekivät niin 
hyvää työtä mokomat - että mi-
nulle jäi vain yksi kolo, josta pää-
sen mahdollisesti varastolle - en 
ole vielä kokeillut sitä. 

Piti keksiä joku tonttujekku 
Sinikalle. Hän aina palkitsee mui-

ta ja jaksaa kuuluttaa voittajia. 
Hain takapihalta pakkasen pure-
man katajanoksan, jossa oli kolme 
sinistä marjaa. Yritin saada huo-
miota, mutta kun ei, niin sitten 
ei. Hän ei niin tontuista välitä - 
kun hänellä on se Markku! Noita 
Markkuja on Suomessa 49014 kap-
paletta, mutta olettekos nähneet 
toista karavaanitonttua? 

Tanssittiin, yksin ja kaksin ja 
porukalla, mutta ei siellä tarvin-
nut välttämättä tanssia. Monessa 
pöydässä oli kivaa ja keskustelun 
äänet ja naurut kertoivat, että 
hauskaa oli. Arvonta on aina jän-
nää ja tänäkin vuonna näkyi mo-
nia kivoja palkintoja. Mutta ei 
tietenkään voita, jos ei osta arpo-
ja. Eipä silti - en ostanut arpoja 
minäkään, ne arpaliput olivat niin 
korkealla. Mutta kaikilla muilla 
oli mahdollisuus. 

Hyvää karavaanivuotta 
toivottaen Karavaanitonttu  

92158-A1

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.

Karavaanitonttu Tammitansseissa

Tanssi-iloa parketilla.

Talkooväkeä ruusuineen.
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Seuraava vaihe
Ylimenokausi vuosipaikan alka-
misajankohdan muuttumisen myö-
tä on loppumassa ja voimmekin 
siirtyä seuraavaan vaiheeseen. 
Syyskokouksen päätöksellä kau-
sipaikkasopimus tulee allekirjoit-
taa 15.4. mennessä ja vuosipaikka 
tulee olla maksettuna viimeistään 
30.4.  Kausipaikkasopimuksen kir-
joittamisen yhteydessä saat pa-
lautekyselyn, mahdollisuuden 
vaikuttaa alueen asioihin.

Paikkatilannetta on kartoitettu 
ja päädytty siihen, että vuosi- ja 
kuuden kuukauden paikkoja alu-
eella on 95 kpl ja 1-3 kuukauden 
paikkoja 11 kpl loppujen paikkojen 
ollessa vierailijoille. Jos kyseiset 
määrät tulevat täyteen, jäädään 
jonotuslistalle. Vieraspaikkoja ei 
muuteta vuosi- tai kausipaikoiksi.

Syyskokouksessa sovittiin käy-
täntö vapautuvan vuosipaikan 
varalle: Jos haluat vapautuvalle 
paikalle, ilmoita halukkuutesi ja 
vaunusi leveys ja pituus toimis-
tossa olevalle jonotuslistalle. Kun 
paikka vapautuu, jonon ensimmäi-
seltä tiedustellaan, haluaako hän 
paikan, jos ei, kysytään seuraa-
valta jonossa. Paikkaasi jonossa 
et kuitenkaan menetä, vaikka 
jättäisit kyseisen paikan vastaan-
ottamatta. Paikan voi saada kuka 
tahansa jonossa oleva, riippumat-
ta siitä, kuinka kauan hän on 
ollut alueella tai onko hän täysin 
uusi asiakas.

Muistin virkistämiseksi uusista 
turvamääräyksistä kannattaa 
muistaa neljän metrin säännön 
muuttuminen siten, että se alkaa 
jokaisesta ”ulokkeesta” ottaen 
huomioon naapurin ja se sisältää 

terassit ja vetokaluston. Uudet 
turvamääräykset astuvat voimaan 
vuoden loppuun mennessä, mutta 
ne kannattaa huomioida oman 
kaluston siirron yhteydessä. 

Loppiaisena vierailimme Kala-
järven alueella. Tulimme iltamyö-
hällä portin taakse ja saimme 
maailman lämpimimmän vastaan-
oton. Meidät toivotettiin moneen 
kertaan tervetulleiksi ja meitä 
varten laitettiin vielä puita sau-
nan pesään ja pääsimme lämpöi-
siin löylyihin. Vieraan vastaanot-
tamiseen ja muihin tärkeisiin 
asioihin paneudumme isäntien 
perehdytystilaisuudessa lauantai-
na 10.5.2014 kello 10.00 Sarapiston 
takkahuoneessa. Tervetuloa uudet 
isännät ja sinä konkarikin, jonka 
perehdytystilaisuudesta on jo vie-
rähtänyt tovi taikka vain vuosi-
kin, kuulemaan tai kyselemään 
viimeisiä päivityksiä. 

Ihana aurinko
Talvilomallamme nautimme iha-
nasta auringosta, joka lämmitti 
meitä. Mutta voi kuinka se paljas-
ti pölyt, likaiset ikkunat, vaunut 
ja teltat, jotka kaipasivat pikaista 
pesua. On siis kevätsiivouksen ai-
ka, vaunut, teltat ja omat nurkat. 
Yhteiset paikat laitetaan kuntoon 
vapun jälkeen kevättalkoissa lau-
antaina 3.5.2014. 

Ilmoitustaululla on alueen ta-
pahtumat, joista löydät vanhoja 
tuttuja juttuja, mutta myös uusia 
mielenkiintoisia. Juhannuksena 
meitä tanssittaa Make Kallio soit-
taen kitarallaan kaikille tuttuja 
biisejä ja kokkokin laitetaan. Yk-
si jo menneistä oli pilkkisat, jotka 
toden totta järjestettiin jäällä. 

Miesten sarjan voittaja Teuvo Salon 
saalis punnittiin kiloissa: 6kg 222 
g. Toiseksi tuli Jouko Kivinen 
3 360 g ja kolmas oli Kari Skog 
2 400 g eli aika saaliit kaikilla. 
Naisten sarjan voittaja Arja Kekki 
1 520 g, Leena Salama 465 g ja 
Satu Nira 236 g. Lasten sarjassa 
kilvoittelivat Maneliuksen lapset 
kaikkien saadessa saalista: 1. Sa-
mi, 2. Sanni, 3. Tami ja 4. Jami. 
Seurailehan tapahtumakalenterin 
päivityksiä Sarapistossa ja koti-
sivuillamme. Lavatreffit pidetään 
8.-10.8.2014.

Liikkeellä luonnostaan
Viime kesänä tuli taas nähtyä 
paikka jos toinenkin. Toinen jäi 
mieleen epäsiisteyden vuoksi toi-
nen taas yllätti positiivisesti. Ikä-
viin ei viitsi palata, mutta muka-
viin kyllä. Kiilopäällä tunturipu-
roon pulahdettiin savusaunan 
kautta; turvekattoinen kelo-
puusauna, joka ainakin silloin 
kuului tunturikeskuksen hintaan, 
oli taivaallinen ja purovesi vir-
kistävää. Kiilopään tunturin 
huippu valloitettiin ensin ja siitä 
jatkettiin muille po-
luille, joita r iitti. 
Matkatessamme Ina-
riin, poikkesimme 
tien varrella Karhun-
pesäkivelle ja sen si-
sälle kömpiminen oli 
aika jännä juttu. Se-
vettijärventie Norjan 
puolelle oli hyvässä 
kunnossa ja seurasi 
hienoja maisemia. 
Suomen tunturit, pu-
rot, erämaajärvet, 
suot, mutta niin toi-
senlainen kauneus 
kohtasi meitä Norjas-

sa: vuonot, vuoristot ja koko se 
värimaailma. Suomen puolelle 
palattuamme, ehdoton käyntikoh-
de Suomen puolella oli mielestäni 
Pielpajärven erämaakirkko, sekin 
Inarissa. Se on avoinna ympäri 
vuoden, mutta opas siellä on vain 
kesäisin. Vinkki erilaisesta hää-
paikasta.

SFC-Mellajärvi, pohjoisin kara-
vaanialueemme on aina käymisen 
arvoinen ja sielläkin pääsee savu-
saunaan ja vielä vihtomaankin. 
SFC-Mylly-Mäkelä, lähellä Lahtea 
oli pieni viihtyisä alue, jossa oli 

kunnon vanhan ajan sauna ja ys-
tävällinen vastaanotto. Aika mo-
nessa käymässämme paikassa ei 
televisio näy ja netti kuulu, mut-
ta se taitaa olla meidän lomalla 
toisarvoinen asia. Sitäkin tär-
keämpää on muurikkapannu, jos-
sa paistuvat herkulliset lihapullat, 
wokit ja letut.

Jäämme siis odottamaan kesää 
vesi kielellä ja uusia seikkailuja 
suunnitellen.

Merja 29963-1

Rohkeat jäällä, on se jäätä.

Vuoden karavaanarit Anne ja Kjell Wennström.
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Keväisiä terveisiä 
Valasrannasta
Vuosi on vaihtunut ja Matti Yli-
nen on aloittanut luottamusteh-
tävässään, johon hänet syysko-
kouksessa valittiin. Hän sanoi 
itsestään olevan vaikea mitään 
kirjoittaa, joten tehtävä lankesi 
minulle. Matti on 49-vuotias rau-
malainen, joka työskentelee 
huoltopäällikkönä. Matti käy 
mielellään kalastamassa, onki-
massa tai pilkkimässä. Hän onkin 
saanut Valasrannassa lisänimen 
”kala-Matti”. Kalastuksen ja vau-
nuilun lisäksi hän harrastaa tal-
visin lentopalloa. Jääkiekkoa 
perheessämme seurataan ahke-

rasti, Lukkoa kannattaen. Häntä 
kuvailisin myös sanoilla sosiaa-
linen, puhelias, ystävällinen, 
jämäkkä ja periksi antamaton. 
Muussa yhdistystoiminnassa hän 
ei tällä hetkellä ole, vaan kes-
kittyy mielellään yhteen vapaa-
ehtoistoimintaan kerrallaan.

Karavaanielämä on meidän 
perheessämme alkanut 2008, ja 
sekin hetken mielijohteesta. Ei-
pä ole sitä vaunun heräteostosta 
tullut kaduttua. Harrastus vei 
nopeasti mennessään. Matilla ei 
ollut aiempaa kokemusta kara-
vaanielämästä, mutta sain hänet 

nopeasti vakuutettua omalla 
kokemuksellani 1970-luvulta. 
Valasrantaan kausipaikalle me 
ajaannuimme oikeastaan myös 
vahingossa. Olimme suurtreffeil-
lä syksyllä 2011, ja Mattia suosi 
arpaonni tuolloin. Hän voitti 
kausipaikan kesäksi 2012. Paik-
kaan tuolloin tarkemmin tutus-
tuttuamme, pidämme siitä vie-
läkin ja kesää jo taas kaipaa 
tämän mustan talven jälkeen.

Anne Ylinen, 126427-1

Tervehdys karavaanareille mi-
nunkin puolesta. Vähälumisen 
talven jälkeen päästään aiemmin 
talkootöihin Valasrantaan. Siel-
lä meitä odottaa syksyiset lehdet 
ja talven tuomat roskat, sekä 
isompana Ahlströmin kaatamien 
puiden aiheuttama jälki siivous. 
Saamme nyt alkaa rakentaa kau-
an kaivattua lisäaluetta itsel-
lemme. Alue laajenee ns. ”van-
hasta” wc rakennuksesta, mök-
kialueen aitaan asti  pituudel-
taan ja leveydeltään suo-ojaan 
saakka. Aikaa varmaan menee 
ennen kuin alue otetaan koko-
naan käyttöön, mutta siinä sitä 
talkootyötä riittää. 

Lisäalue on muutenkin terve-
tullut, koska Yläneen kk:n VPK:n 
kanssa emme päässeet sopimuk-
seen tanssilavan vuokrauksesta 

tälle syksylle. Tämä myös mer-
kitsee sen, että lokakuun alkuun 
suunniteltuja 30v. suurtreffejä 
emme voi pitää. 

Yhd i s t ys on perus tet tu 
20.1.1985,  joten pidämme juhlia 
sitten vasta ensivuonna. 

Peruuntuneiden treffien sijaan 
pidämme Valasrannassa elokuun 
lopulla Venesialaisia. Tietenkin 
juhannusjuhlat ja elokuun ros-
vopaisti tapahtuma on edelleen 
ohjelmassamme.

Avaamme alueemme taas ka-
ravaanarien käyttöön toukokuun 
alussa. Tapahtumista ja talkoo-
töistä yhdistyksen nettisivuilla 
lisää. 

Matti Ylinen SFC 126427

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 002729-0
Hautamäki Antero Einari  

s. 15.5.1944
k. 9.1.2014

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry
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Turun kuulumiset

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

SIHTEERI
Anne Soitamo
Lampolankatu 5 C 16, 20460 Turku
Puh. 050 363 3377,  anne.soitamo@gmail.com

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

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 31967-1
Schroderus Elna Sylvia  

s.  01.10.1929 Evijärvellä  
k.  09.01.2014 Turussa

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Turku ry

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Turku ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
keskiviikkona, 23. päivänä huhtikuuta 2014 klo 19.00 alkaen 
Turun Messu- ja Kongressikeskuksen Restel ravintolassa,

osoitteessa Messukentänkatu 9-13, 20210 Turku. 
Sisäänkäynti Artukaisten kiitotien puolelta 
(pihalla paljon maksuttomia parkkipaikkoja). 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 
(mm. toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013).

Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu Restel ravintolassa klo 18.00 alkaen. 
Tervetuloa!

Turussa 13.1.2014        Johtokunta

Kesäniemen kaava
Kesäniemen alueen uutta kaavaa 
ollaan valmistelemassa. Kaavaan 
on lisätty rakennusoikeutta, 
matkailuajoneuvopaikkoja sekä 
10 leirintämökkiä lisäksi uima-
rannalle on varattu jo nykyises-
sä kaavassa kioski/varastoraken-
nus joka muuttuisi saunaksi. 
Kaavaan tarkennetaan myös jo 
olevien rakennusten rakennusala 
jonka pohjalta uuteen kaavaan 
saadaan realistinen rakennusala 
pitkälle tulevaisuuteen. Jäteve-
siasioissa otetaan huomioon 
mahdollisen jätevedenpuhdista-
mon rakentaminen alueelle. Jä-
tevesiasiat on ratkaistava ja ol-
tava valmiina viimeistään 2016 
jolloin tämänhetkinen siirtymä-

aika loppuu. Viemäröinti koko 
Nuhjalan alueella on odottanut 
mahdollista kunnan ratkaisua 
rakentaa yhteisviemäri lähistöl-
le mutta tällä hetkellä ei viemä-
röintiin ole riittävää käyttäjä-
määrää.

Kesäniemessä käy kevään ai-
kana paljon vieraita kun alueel-
la pidetään kaavasta  keskuste-
lutilaisuuksia ja esittelyjä  niin 
naapureille kuin alueen asuk-
kaille. Safety Walk turvallisuus 
kävely käydään lauantaina 
5.4.14. Liiton turvatoimikunnan 
vetäjä on tapahtumassa SF-Cara-
vanin edustajana. Heti sunnun-
taina alueelle on kutsuttu naa-
pureita ns. avoimien ovien päi-
välle, jolloin heille voitaisiin 
esitellä Kesäniemeä sekä alueen 

kaavahanketta. Vaikka kaavassa 
on paljon uusia suunnitelmia niin 
kuitenkin kaikessa tulevassa 
rakentamisessa edetään Kesänie-
men PTS:n mukaisesti.

Tapahtumia 
Kesäniemessä
Kaava-asiat etenevät omaa vauh-
tiaan taustalla kun kesä alkaa 
olla jo ovella. Kevään ensimmäi-
nen tapahtuma on 17.-21.4. pi-
dettävät Pääsiäistreffit. Kesänie-
men alueen kunnostus/siivous 
on päässyt jo hyvään vauhtiin 
aikaisen kevään johdosta. Pent-
ti-myrskyn jälkeenkään ei pa-
hempia vaurioita havaittu. Huo-
nokuntoisia puita on Järvisen 
Eskon metsuriporukka raivannut 
kevään aikana polttopuuksi sekä 

rakennusmateriaaliksi tuleviin 
rakennushankkeisiin. 

Kesäniemessä on kunnostettu 
vapaita vaunupaikkoja sekä ra-
kennettu muutamia uusia samal-
la kun koneet käyntiin laitetaan. 
Vapaista vaunupaikoista kannat-
taa tiedustella Kesäniemen isän-
nältä Petri Suomiselta joko pu-
helimella no: 0500 820 973 tai 
käymällä Kesäniemessä tutustu-
massa. Yhdistyksen nettisivuil-
ta pääsee tutustumaan alueeseen 
lintuperspektiivistä 360 asteen 
kuvaa välitetään Flycam sivulla. 
Kesäniemi on yhdistyksen oma 
alue, joten kannattaa käydä tu-
tustumaan alueeseen.

Ruissalon Talvialueella 
tapahtuu
Tai voihan sanoa että ei tapahdu 
sillä jälleen 15.5. alue siirtyy 
kaupungin leirintäalueeksi. Mut-
ta koko syksyn ja talven alueel-
la on liikkuneet isot koneet ra-
kentaen uusia matkailuajoneu-
vopaikkoja, valaistusta, sähköjä 
sekä viemäröintejä. Olematon 
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talvi haittasi osittain rakentamis-
ta. Isot nurmikko alueet ovat vie-
lä keskeneräisiä kun raskaat ko-
neet eivät ole päässeet töihin. 
Nurmikkoalueille levitettävä hiek-
ka odottaa yhä parkkipaikalla nur-
mikoiden kuivumista. Toivotta-
vasti kevät on kuiva ja aurinkoi-
nen että saataisiin nurmikkoalu-
een valmiiksi kesän retkeilykau-
teen.

Kevään aikana Alueen asukkaat 
ovat pitäneet siivoustalkoita jotta 
alue olisi jatkuvasti edustus-kun-
nossa. Viikonloppuisin alueen 
keittiössä on pidetty ohjelmallisia 
iltoja ja vietetty aikaa TV:n ääres-
sä. Keskustelua on käyty myös 
syksyn Vanhanajan treffeistä, 
joita pidetään 12.-14.9. koko lei-

rintäalueella. 
Tämä talvikausi on alueella vie-

tetty hyvin ahtaasti kun raken-
nustyöt ovat vieneet melkein 
puolet matkailuajoneuvopaikoista. 
Kaikki halukkaat eivät ole pääs-
seet Talvialueelle talvikaudeksi 
mutta ensi syksynä kun Talvialue 
jälleen avautuu on tarjolla entistä 
ehompi alue karavaanareiden käyt-
töön.

Ennen kuin lähdetään kesätau-
olle pidetään alueella jälleen YT 
alueen Petaqimestaruuskisat. 

YT- Petanque Ruissalon 
Talvialueella 26.4.2014
Lauantaina 26.4. lentävät petanqi-
kuulat jälleen Pentti Hjerppen tuo-
maroimana. Tämä kisa koskee ko-

ko YT aluetta vaikka muiden yh-
distysten osallistuminen kisaan on 
kokonaan loppunut. Onko se kiin-
ni uskalluksesta, laiskuudesta vai 
mistä tahansa syystä niin toivot-
tavaa olisi että myös YT alueen 
yhdistykset piristyisivät ja ottai-
sivat osaa YT alueen tapahtumaan.

Kisa pelataan 3 henkisin seka 
joukkuein. Ilmoittautuminen lau-
antaiaamuna klo 09.00 paikan 
päällä kilpailun tuomarille Pentti 
Hjerppelle. 

Livonsaaren kevät
Oikeastaan Livonsaaressa aloite-
taan tapahtumat heti kesästä sil-
lä edessä on aluekokous ja talkoo-
viikonloppu 16.-18.5. jolloin alu-
eella viuhuvat haravat ja puhalti-

met tehden talven jäljiltä alueen 
viihtyisäksi. Tanssilava laitetaan 
edustuskuntoon talvikaudeksi va-
rastoitujen asukkaiden tavaroiden 
jäljiltä. Aluekokouksessa asukkaat 
keskustelevat ja antavat vinkkejä 
haluamistaan tapahtumista ja pa-
rannusehdotuksista. Aluekokouk-
sessa on vastaajina alueen omis-
tajat Jari Ja Mauri Vähätalo sekä 
alueen huvitoimikunta.

Seuraava tärkeä tapahtuma Li-
vonsaaressa pidetään 6.-7.6. jolloin 
järjestetään Turvaviikonloppu.

Sarka-Caravan tulee alueelle ja 
tekee kaasutarkastuksia, kaasu-
laitteiden koeponnistuksia sekä 
pieniä korjauksia paikanpäällä 
asukkaiden varausten mukaan 
varauslistat on huoltorakennuk-
sessa.

Kaasulaitteet on syytä pitää 
kunnossa ja säännölliset tarkas-
tukset on tae siitä. Tarkastuksis-
ta perittävä pieni maksu on hal-
pa vakuutus omalle ja naapurien 
asukkaille.

Perutut tapahtumat.
Erikoinen talvi sekoitti normaalin 
päiväjärjestyksen eri tapahtumi-
en tiimoilta. 

Talvirieha Kesäniemessä ran-
tautui kokonaan jäälle nousseen 
veden vuoksi. Jää olisi varmaan 
kestänyt mutta napakelkan pyö-
rittäminen olisi mennyt vesihiih-
doksi. Mutta pidettiin ”kuivalla 
maalla” erilaisia kisoja, sekä gril-
laten nuotiolla makkaraa.

Livonsaaressa jouduttiin pe-
ruuttamaan koko tapahtuma jääl-
le nousseen veden sekä rannan 
railojen johdosta myös hiihtokil-
pailua ei voitu järjestää vihreällä 

Syksyllä on parannettu valaistusta sekä nurmikkoalueiden pohjia rakennettu.
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nurmella.
Ruissalon Talvialueen järjestä-

mä ostosmatka Tallinnaan jou-
duttiin peruuttamaan vähäisen 
osallistujamäärän vuoksi. Vain 10 
osallistujaa ilmoittautui määrä-
aikaan mennessä ja heistäkin 
matkan järjestäjiä liki puolet. 
Viroon suuntautuvia yhteismat-
koja kysytään usein, että kun 
joku järjestäisi niin mekin men-
täisiin. Nyt ei vaan osallistujia 
ilmaantunut. Suuri kiitos Terhil-
le vaivan näöstä matkan järjes-
telyistä.

Kesän suuret 
tapahtumat
Kesän kuuminta aikaa vietetään 
kun Ruotsin Tandådalen NCT2014 
avautuvat 6.-12.7. Tätä lehteä 

kootessa ei vielä kovin suurta 
osallistujamäärää ollut tapahtu-
maan mutta perinteisesti ilmoit-
tautumiset hoidetaan vasta sil-
loin kun kesälomalistat työpai-
koilla varmistuvat. Viimekesän 
muistot omista NCT päivistä pa-
lauttaa mieleen järjestäjien työ-
määrän ja sen harmin ja riskin 
vähäisestä osallistuja-määrästä. 
Toivottavasti Suomalaisia kui-
tenkin lähtee Ruotsiin suuri 
määrä edustamaan järjestömme 
50 vuotista kokemusta. Ruotsin 
Tandådalen NCT 2014 päiville il-
moittautumislomakkeet löytyvät 
osoitteesta www.nct2014.se 

Kun NCT 2014 Ruotsissa on 
käyty ja samalla mahdollinen 
kierros  muissa pohjoismaissa on 
aika palata Poriin Kirjurinluodol-

le  81. F.I.C.C. RALLY:n  pitoaree-
nalle 24.7.–1.8.2014. 

F.I.C.C RALLY:n ilmoittautu-
misosoitteen löytää osoitteesta: 
www.ficcrally2014.fi 

Porin Kirjurinluodolle raken-
tuva suurleiri on järjestömme 
juhlavuoden suurtapahtuma jo-
hon toivotaan suurta osallistu-
mismäärää varsinkin isäntämaas-
ta Suomesta.

Kummassakin suurtapahtu-
massa on aineksia hienoihin 
muistoihin pitkäksi aikaa.

Yhdistyksen 
Kevätkokous 23.4.2014
Sääntömääräinen kevätkokous 
järjestetään Turun Messu- ja Kon-
gressikeskuksen Restel ravinto-
lassa 23.4.2014. Ennen kokouksen 

alkua klo 18.00 pidetään jäse-
nyyden tarkastus ja jaetaan ko-
kousmateriaali sekä juodaan ko-
kouskahvit. Varsinainen kevät-
kokous alkaa klo 19.00 huomion-
osoitusten jaolla. 

Toimintakertomukseen on ke-
rätty kaikki toiminta kaudelta 
2013. Tilinpäätöksessä on taas 
talous mitä toimintaan on käy-
tetty vuoden 2013 aikana.

Kevätkokous on kokous, jossa 
jäsenistö hyväksyy edellisen 
vuoden toiminnan ja talouden 
eli käyttää suurinta valtaa yh-
distyksessä.

Restel ravintolaan kuljetaan 
Messukeskuksen takapihan puo-
lelta. Pihalla on myös riittävä 
määrä ilmaisia pysäköintipaik-
koja. Tervetuloa!
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Caravan Show & Camping 2014 Iltamat
Vietettiin tällä kertaa Ravintola 
Verkahovissa. Koskaan ei löydy 
sellaista päivämäärä, että kaik-
ki toimihenkilöt pääsisivät viet-
tämään tapahtuman  iltamia sa-
maan aikaan mutta kuitenkin 82 
kutsutusta 70 henkilöä pääsi 
paikalle. Tämänkertaiset iltamat 
pidettiin ravintolassa, joten ku-
kaan ei joutunut ”töihin” illan 

aikana. Ohjelmastakin jätettiin 
pois tietokilpailut sekä kiusalli-
set anakrammit ajatuksella että 
pidetään hauskaa keskustellen 
ja tanssien karaoken tahdissa. 
Lyhyen avauspuheen jälkeen 
päästiin asiaan. Illan ruokailua 
varten ravintola oli kattanut 
pöydät kaikkien mieleisiksi run-
saalla tarjonnalla. Puheensori-

nasta päätellen kaikilla oli mu-
kavaa alusta alkaen. Karaoken 
vetäjämme säesti ruokailua so-
pivalla musiikilla odottaen en-
simmäisiä laulajia ja tanssijoita 
parketille. Kakkukahvien jälkeen 
tanssit lähtivät kuin itsestään 
käyntiin. Karavaanarien ollessa 
liikkeellä ei parketti tyhjillään 
joutanut olemaan illan aikana. 

Laulukirjat kiersivät salissa ja 
laulu varauksia tehtiin sellaisel-
la vauhdilla, että koko illan oli 
pientä ruuhkaa estradilla. 

Tanssiaiset jatkuivat lähes 
puoleen yöhön jolloin oli kotiin-
lähdön aika. 

Kiitos vielä kaikille osallistu-
jille onnistuneista iltamista. 

Pg.  

Lea rohkeana 
aloitti Karaoken.

Pete lämmittelemässä parkettia ensimmäisillä lauluvuoroilla.

Ilpo Laulumaalla oli mukana omat huuliharput joilla hän esitti taitavasti muutanan kappaleen saaden suuret aplodit.

Vielä sali on tyhjä ja odottaa kutsuvieraita.
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Parketilla tungosta.

Ilpo Laulumaalla oli mukana omat huuliharput joilla hän esitti taitavasti muutanan kappaleen saaden suuret aplodit.

Irisen karaoke meni jo 
vanhalla rutiinilla.

Allekirjoittaneelle oli valittu ikioma 
kappale ylläriksi. Menihän se "Pikku 
poika posteljooni" jotenkin.

Istumapaikat on löydetty juhlat voi alkaa.

Tervetulijaismaljat odottavat.
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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, p. 0500 825 899, www.rairanta.fi

Rairannan kuulumisia

Kevät on koittanut ja kiireet alu-
eella alkaneet.  Vaunukansalle 
kevät on perinteisesti kiireistä 
aikaa,  kun vaunu pitää laittaa 
liikennöitävään kuntoon tai kau-
sipaikalla oleva pitää pestä ja puu-
nata sekä paikka laittaa siistiin 
ja hyvään kuntoon, jotta on mu-
kavaa taas vietellä kesää hoide-
tussa ympäristössä.  Jokaisella on 
joka kevät  omalla paikallaan myös 
jotakin ehostamista, jos ei muuta 
niin kukkapenkkien laittoa.

Matkailijamäärät ovat olleet 
laskussa jo usean vuoden. Tähän 
vaikuttaa varmasti nykyinen las-
kusuhdanne. Polttoaine on kallis-
ta, verot  ja muut ajoneuvoja kos-
kevat maksut ovat nousseet ja 
esim. matkailuautoja otetaan pois 
käytöstä entistä lyhyemmäksi 
ajaksi. Tällöin lähtö lyhyille reis-
suille jää monesti väliin. Ehkä 
juuri siitä syystä myös treffien 
osanottajamäärät ovat vähenty-

neet, mutta samalla kausipaikko-
jen kysyntä on lisääntynyt viime 
vuottakin enemmän. Alueita pi-
täisikin kehittää siihen suuntaan, 
että niillä on enemmän tarjottavaa 
myös matkaaville karavaanareille.

 Turvavälisääntöjen muuttues-
sa  muutama terassi vaatii vielä 
remonttia . Osa tuli korjattua jo 
syksyllä. Kaikkia kausipaikkalai-
sia koskee samat säännöt.  Jos 
turvavälit tai palokuorma vaatii 
korjausta, se myös tehdään. Esim. 
vaunun alla säilytettävä palava 
tavara lisää palokuormaa, joten 
se on sieltä syytä poistaa. Joku 
yksinäinen laudanpätkä ei maita 
kaada. Tämäntyyppiset asiat huo-
mioidaan kevään aikana suoritet-
tavan ”TURVAKÄVELYN” yhtey-
dessä.

 Kun traktorien perävaunut va-
pautuvat siivoustalkoiden jäljiltä, 
parkkeerataan ne tyh-
jinä johonkin sopi-
vaan paikkaan yli-
määräisen roinan ja 
romujen keräystä 
varten. Yhdistys toi-
mittaa ne sitten kaa-
topaikalle yhdistyk-
sen piikkiin, mutta 
vain sen kerran. Jo-
kaisenhan kuuluu 
viedä romunsa itse 
pois alueelta. Toivo-
taan, että ihmiset 
vievät lavoille kaikki 
sellaiset romut, joita 
nyt talletetaan vau-
nujen takana tai alla 
eli vanhat polkupyö-

Puheenjohtaja Reijo Silokoski

rät, potkukelkat, kesäkalusteet, 
kaiteiden pätkät jne. Kaikki romut 
lajitellaan huolella ja laitetaan 
oikeille lavoille. Pidetään Rairan-
ta siistinä.

Sähkökaapelit pitää kaikilla 
olla hyväksyttyjä eli nk. caravan-
kaapeleita.  Kaapeli menee yksi-
mittaisena vaunun ulkoseinän 
kojevastakkeeseen, jolloin kaikki 
vaunun käyttämä sähkö kulkee 
mittarin kautta. Kausipaikalla 
olevissa asuntovaunuissa tai asun-
toautoissa pitää olla kiinteä mit-
tari. Kun tällainen kaapeli joudu-
taan upottamaan maahan, pitää 
se suojata putkella. Kaapelia ei saa 
myöskään ripustaa puihin tai muu-
ten ylös maasta.

Kevätkokous pidettiin 15.3. ja  
läsnä oli 60 äänivaltaista jäsentä. 
Tilinpäätös hyväksyttiin ja vah-
vistettiin ja vastuuvapaus myön-
nettiin.  

Kokouksen lopussa Olli Rusi va-
lotti pitämäänsä esitystä Turun 
Ammattikorkeakoulun Pestuupäi-
vänä aiheena Ikääntyvien cara-
van-harrastajien mahdollisuudet 
jatkaa harrastustaan. Turun AMK 
tulee teettämään aiheesta opin-
näytetyön, jota yhdistys ja liitto-
kin aikanaan tulevat tukemaan.

Suulin korjaus saatiin tehtyä 
pikavauhtia, kun ensin päästiin 
töihin. Lujuuslaskelmat ja korja-
uksen suunnittelu oli haastava 
homma. Kun suunnittelussa pää-
dyttiin lisäkaariin, helpotti se 
työtä erittäin paljon. Lopputulos 
on hyvä ja vahvistusta kukaan 
tuskin huomaa, jos ei asiasta tie-
dä. Ripeästä työstä pitää antaa 
kiitokset ahkerille talkoomiehille.

Vastaanottorakennuksen laa-
jennus on alkanut. Valmistelutöi-
tä tehtiin jo maaliskuun puolella. 
Kun lupa saavutti lainvoiman, 
aloitettiin varsinaiset rakennus-
työt. Työt pyritään tekemään si-
ten, että varsinaisen kesäsesongin 
aikana työ häiritsee mahdollisim-
man vähän alueella olevia.

Kausipaikka ei ole säilytyspaik-
ka. Jos paikkaa ei käytetä yöpy-
miseen tai oleskeluun Rairannas-
sa, olisi korrektia luopua paikasta 
ja kysellä vaikkapa puhdasta säi-
lytyspaikkaa, koska on paljon 
sellaisia aktiivisia karavaanareita, 
jotka odottavat  saavansa kausi-
paikan ja haluaisivat aktiivisem-
min osallistua yhteiseen tekemi-
seen. Koska kaikki työ Rairannas-
sa tehdään yhdessä talkoilla, ei 
pelkästään säilytyksestä tuleva 
kausipaikkamaksu riitä vaan ai-
noastaan yhdessä toimiminen vie  
yhdistystä  ja aluetta eteenpäin. 
Toiminta näivettyy ilman aktii-
vista työskentelyä ja kausipaik-
kalaisten panosta.

Kausipaikkalaskunne mukana 
tulee tai on jo tullut  kopio kau-
sipaikkasopimuksesta. Se on tar-
koitettu tiedotteeksi  ja siihen on 
syytä tutustua hyvin. Siinä ei ole 
sinänsä mitään uutta, mutta on 
hyvä verestää muistiaan näissäkin 
asioissa. Toinen kappale on toi-
mistossa esitäytettynä ja se pitää 
käydä allekirjoittamassa.

Vakuutuksista on syytä vielä 
muistuttaa se oleellinen asia, et-
tä  jokainen huolehtii itsensä ja 
kalustonsa vakuuttamisesta. Yh-
distyksellä ei ole sellaista vakuu-
tusta, joka korvaisi esim. vaunun 

Kevätkokous pidettiin 15.3.
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vauriota rajuilman seurauksena. 
Vaunussa pitää olla laaja kaskova-
kuutus, jonka ehdoissa on mainit-
tu äkillisen ja ennalta-arvaamat-
toman  tapahtuman korvaaminen. 

Vaunun paikoituksen avustami-
sessa vastuu on kokonaan vaunun 
haltijan. Esim. traktorin liikenne-
vakuutus ei korvaa sen vaunulle 
aiheuttamaa vauriota, jos vaunu 
on kytkettynä traktoriin. Kaikis-
sa alueella liikennöivissä ajoneu-
voissa on oltava liikennevakuutus, 
koska vain se korvaa kuljettajalle 
aiheutuvat vahingot.

Tapaturmavakuutus on henki-

lökohtainen. Yhdistyksen talkoo-
työn tekijä on vakuutettu talkoo-
vakuutuksessa, mutta sekin on 
toissijainen vakuutus. Myös tal-
koilla on omat kriteerinsä. 

Kun me Ramin kanssa kirjoitte-
lemme näitä sepustuksia, käytän-
tömme on, että minä pitäydyn 
näissä käytännon tiedotusasiois-
sa ja Rami hoitaa nk. kevyemmän 
osan ja esim. menneet tapahtumat 
tuodaan esiin lähinnä kuvin ja 
pienin haastatteluin. 

Hyvää kesää kaikille!
ReijoSuulin korjaus on saatu tehtyä.

Tie miehen sydämeen 
käy vatsan kautta
Niin se talvi meni ja pian on edes-
sä kevät ja kesä, jolloin Rairanta 
herää taas eloon hiljaisen talven 
jälkeen. Joku voi kysyä, että mi-
kä talvi? Niinpä! On siitä lumen 
vähyydestä ollut hyötyäkin, sil-
lä innokkaat pilkkimiehet ovat 
helposti päässet harrastuksensa 
pariin.  Ahventa on noussut pil-
killä tasaiseen tahtiin ja verkol-
la on tullut myös madetta, hau-
kea, kuhaa ja siikaa. Talven suu-
rin kala oli yli 7 kg:n hauen 
vonkale, jonka päästeli verkos-
taan Lasse Aaltonen. Hiihtolo-
maansa Raitsussa viettäneet ei-
vät päässeet suksimaan, mutta 
joku lomalainen taisi käydä su-

juttelemassa hiihtoputkessa. Yk-
si innokkaimmista putken käyt-
täjistä on ollut Korhosen Kalle. 
Raitsun emännät olivat laitta-
neet tarjolle hiihtoloman päät-
teeksi monenlaisia herkkuja. ”Tie 
miehen sydämeen käy vatsan 
kautta” sanonta on tuttu ja pi-
tänee myös paikkansa. Ainakin 
Rairannassa ollaan sitä mieltä, 
että erinomaisesti talkoilla toi-
miva keittiö on hyvin tärkeä se-
kä treffeillä, omissa tilaisuuk-
sissa että talkoiden aikana. Ko-
vimmalle keittiön henkilökunta 
joutui taannoin, kun Railakka-
hallia tehtiin talkoovoimin. Il-
man emäntien tarjoamaa mau-
kasta ruokaa talkoiden tehokas 
onnistuminen olisi ollut kyseen-

alaista. Alla on lyhyt juttu emän-
tänä toimivan Kirsti Saksin miet-
teistä Raitsun keittiön toimin-
nasta.

Kirsti Saksi:
Meillä nauru raikaa ja 
huuli lentää
Touhuaminen keittiöllä on ollut 
hyvä vastapaino työlle, sanoo jo 
vuodesta 1994 keittiötoiminnas-
sa Rairannassa mukana ollut ja 
sitä kauan vetänyt Kirsti Saksi. 
Alueelle tultiin Matin kanssa 
vuonna 1993. Kun valmistin  
hammasproteeseja, oli hyvä seu-
rata täällä, kuinka hampaat käy-
tännössä toimivat, naurahtaa 
hyväntuulinen Kirsti. Tekoham-
masvuosia kertyi 47, kunnes elä-

kepäivät viime vuoden vaihtees-
sa koittivat. Nyt jää enempi aikaa 
myös tänne. Hyvä, ettei muute-

Ramin rattailta Rairannasta

Juha ja Heidi Rantapere sekä 30.12.2013 syntynyt pikku Isabella, 
nuorta karavaanari- polvea.

Hihtolomaviikon ilmeitä.

Kirsti Saksi
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ta kokonaan Rairantaan. On se 
kuitenkin käytävä välillä myös 
kotona Turussa. Kirsti on erittäin 
tyytyväinen keittiötouhuissa 
vallitsevaan hyvään henkeen. 
Vaikka työ otetaan tosissaan, 
meillä myös nauru raikaa ja huu-
li lentää. Meidän on ollut hyvä 
touhuta, sillä meillä on ollut kai-
ken aikaa vapaat kädet, eikä ole 
ollut rajoitteita. Toki haasteita-
kin on riittänyt, sillä esimerkik-
si treffien lähestyessä on ollut 
vaikeaa arvioida, kuinka paljon 
väkeä tulee. Onpa monesti men-
nyt yö miettiessä, kuinkahan 
meidän käy. Joskus ovat työpäi-
vät venyneet jopa 17 tuntiin, 
mutta ei me sitä ole säikähdetty. 
Keittiölle on tullut välillä poruk-
kaa enempi, kuin on voitu ottaa 
työhön. Kokoonnumme omalla 
porukalla pari kertaa vuodessa 
pitämään hauskaa. Laitetaan it-
selle hyvät sapuskat ja nautitaan 
hyvässä porukkahengessä. Ja 
voin sanoa, että meillä on haus-
kaa. Keskuudessamme vallitsee 
poikkeuksellisen hyvä henki, 
kiittelee Kirsi tiimiään.

Kalastaja on eri mies
Kun aloitin tämän palstani ka-
lajutuilla, sopinee loppukeven-
nyksenä samaan aiheeseen hyvin 
istuva juttu. Kaveriporukka 
suunnitteli tulevaa kalareissua, 
jolloin Urho kertoi heille, ettei 
voisi lähteä tällä kertaa mukaan, 
koska vaimo ei päästä. Yllätys 
oli kavereille suuri, kun he saa-
puivat järvelle. Urho oli jo laitu-
rilla virveli kädessä juomassa 
kaljaa. Kaverit kysyivät, kuinka 
Urho sai puhuttua vaimon ym-
päri, johon hän vastasi: Eilen 
illalla, kun tulin kotiin, istahdin 
sohvalle ja otin kaljan unohtaak-
seni murheeni siitä, etten pää-
sisi kalaan. Silloin vaimoni tuli 
takaani ja peitti molemmat sil-
mäni sanoen: ”Yllätys”. Kun pois-
tin hänen kätensä, huomasin, 
että hän seisoi takanani läpinä-
kyvässä yöpaidassa. ”Kanna mi-
nut makuuhuoneeseen ja sido 
minut sänkyyn, niin voit tehdä, 
mitä ikinä haluat.” Ja niin Urho 
teki. Lähti kalaan!

 
Oikein hyvää kevättä ja 

kesää teille kaikille 
toivottelee Rami

Jarmo ”Jamppa” Mäkilä joukkoineen 
lähdössä  lenkille.

Kirsi ja Raili ovat loihtineen taas 
maistuvaa syötävää.

Makkara on lähes kaikkien herkku, tietää Urpo. Lomapäivän ateria, hernesoppaa ja lettuja hillolla, 
toteavat Esko Rantaniemi ja Raija Partanen.

Kirsi tietää, kuinka Matin saa tyytyväiseksi. On naamiaiskarnevaalien aika (kuva v. 2013).

Pian on kesä käsillä. Olli Rusi esitteli kevätkokouksessa edessä olevia 
haasteita.
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TERVETULOA
Rairantaan

NAAMIAISTREFFIT 17.-21.4. VOITTO TAKASEN yhtye
KESÄN AVAJAISET  23.-25.5. J Eskelinen & ONNENKULKURIT, 
  Olavi ja Laila laulukilpailun karsinta
PIENELÄINPÄIVÄT  14.-15.6. Karaoketanssit
JUHANNUS  19.-22.6. Aattona Yötaivas, juhannuspäivänä 
  viihdeorkesteri IHME
Lasten ONKIKILPAILUT   26.7.   Tanssiorkesteri SILVERADO
UNHOITUKSEN YÖ  29.-31.8. Kalle Jussila ja 
  ARI NYLUNDIN orkesteri
HIRVISOPPATREFFIT  24.-26.10.  Tanssiorkesteri PYRSTÖTÄHTI
Huom. treffi en yhteydessä myös karaoketansseja

Pääsiäislauantaina

perinteinen ruokailu 

seisovasta pöydästä ja 

illalla naamiaistanssit.

Parhaiten pukeutuneet 

palkitaan.

VOITTO 

TAKASEN yhtye

17.-21.4.

Tanssiorkesteri 

SILVERADO 26.7.
Viihdeorkesteri 

IHME  26.7.

J Eskelinen & 
ONNENKULKURIT

23.-25.5.
Tanssiorkesteri 

YÖTAIVAS
19.-22.6.



Parhaat merkit • Vaihdokit • Rahoitus • Huolto • Varaosat • CaravanMarket

Tervetuloa tutustumaan niin ajoneuvoihin kuin 
henkilökuntaammekin. Nähdään Liedossa!

Tutut ammattilaiset palveluksessasi!

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, kesälauantait suljettu!

Tutustu meillä Turun suurimpaan 
SISÄTILANÄYTTELYYN!

Turvallista

matkaa
hyvin

huolletulla

vehkeellä!

Tutut ammattilaiset palveluksessasi!

Hyvä valikoima kesä-
kalusteita, markiiseja ja
grillejä. Tutustu meillä!
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Löydät meidät
Tuulissuolta!

www.best-caravan.fi


