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T
alvi käy viivytystaistelua mutta 
kevät on tätä lukiessasi jo otta-
nut selkävoiton ja kesäkin on 
nurkan takana. Mielenkiintoinen 
talvi on takana, kun lämpö- ja 
sade-ennätyksiä lyötiin. 

Mistä kaikki johtuu sitä jokainen itse miet-
tiköön. 

Liiton järjestämässä kehityspalaverissa hel-
mikuussa keskusteltiin sääntömuutosasioista 
ja ne onneksi pääosin siirrettiin hamaan tu-
levaisuuteen. 

Jäsenhankintaan kaivataan uusia ennakko-
luulottomia tapoja jotta jäsenmäärän vähene-

minen saataisiin pysäytettyä heti alkuunsa. 
Tämä on vaan helpommin sanottu kuin tehty. 
Hankinnassa isossa osassa ovat yhdistykset 

omilla toiminta-alueillaan yhdessä liiton kans-
sa. Uudenlaisia avauksia hankinnassa on ol-
lutkin ja hyvä niin. Tässä numerossa on pie-
ni juttu yhdestä lehtemme merkittävistä il-
moittajista. 

Tarkoitus on että tulevissa numeroissa muis-
takin tehdään vastaavanlainen. 

VankkuriViesti ry on tällä hetkellä toimin-
nallisesti hyvällä mallilla. Kolme kokousta joi-
ta vuoden aikana pidetään sujuvat asiallises-
ti sekä jouhevasti. 

Lehti on edelleen tärkeä osa toimintaamme 
ja edullinenkin tapa saada tietoja jäsenistölle. 

Verkkosivumme ovat täydentämässä tiedo-
tusta ja ovat tulevaisuutta. 

Allekirjoittanut yrittää parantaa niiden ajan-
kohtaisuutta. Sivuille on nyt lisätty linkit alu-
eemme yhdistyksiin ja muutakin pientä kehi-
tystä pikkuhiljaa tulee. Otan edelleen mieluus-
ti vastaan parannusehdotuksia. 

Treffikausi on jo osin alkanut, joten pitäkää-
pä pyörät pyörimässä ja nautitaan toivottavasti 
lämpimästä ja aurinkoisesta kesästä.

terv. Markku 52661

Kesää kohden



Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

Numero 2/2016 (156) 
38. vuosikerta

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.

Lehden vastuu rajoittuu ilmoituksen hintaan. Leh-
ti ei vastaa epäselvistä käsikirjoituksista tai puhe-
limessa sattuneista väärinkäsityksistä johtuvista 
painovirheistä, eikä anna hyvitystä vähäisestä pai-
novirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittä-
mistä eikä vähennä oleellisesti sen mainosarvoa.

3/2016  .................  aineisto 1.7.  ....................... ilmestyy 22.7.
4/2016  .................  aineisto 11.10.  .................... ilmestyy 4.11.

Vaunualueemme: 
KAARINA Kuusisto, Rantamäentie 170, Kuusisto, 
 p. 040 764 4911
LIETO Leporanta, Kynnyksentie 121, Lieto p. 040 718 0570
LOIMAA Krapuranta, Korvenkulmantie 44, Oripää  
 p. 040 546 2058
MASKU  Camping Mussalo, 
 Mussalontie 356, Taivassalo, p. 040 764 9391
NAANTALI Saloranta, Vehotniementie 66, Poikko, p. 044 967 4453
PIIKKIÖ Harvaluoto (palvelut 1.6.–30.8.),  
 Krupuntie 65, Kaarina, p. 044 278 8949
RAISIO Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,  
 Rautila, Vehmaa, p. 0400 705 516
SAUVO  Sarapisto, Nokantie 3, Sauvo 
 p. (02) 473 1202, 050 466 1282
TL-PYHÄJÄRVI Valasranta, Rantapolku 49, Yläne, p. 040 730 4921
TURKU   Kesäniemi, Kesäniementie 99, 23210 Vehmaa
 p.02 433 3462, 0500 820 973
 Ruissalo Camping Talvialue, os. Saarontie 57, Turku
 syys-toukokuu. tied. 0400 704 179 Matti Vainio
 Kallionokka, sopimusalue, Kallionokantie 131, Pöytyä
 p. 0400 526 055, 040 528 7455
 Lemmi Caravan, sopimusalue, Caravantie 76, 
 Mynämäki, p.02 430 8734, 0400 795 778
 Livonsaari Caravan,  sopimusalue, 
 Pohjanpääntie 250, Naantali, p.040 500 4401
VAKKA-SUOMI Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki,  
 p. 0500 825 899
Tiedustelut yo. yhdistykseen.

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

Kustantaja
VankkuriViesti ry

VankkuriViesti ry
Puheenjohtaja
Arto Vilen
Horsmantie 11 A 15, 21380 Aura
P. 0403629132
sähköposti: arto.vilen@suomi24.fi

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

Painos  
6600 kpl

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

Osoitteenmuutokset
SF-Caravan ry Hämeenlinna
P. (03) 615 311

29.04.-01.05. Vapputreffit
 Salakallio, Halikko  |  Salo
13.-15.05. Avajaistreffit/Ismon tapaaminen
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
27.-29.05. Aurinkotreffit
 Saloranta  |  Naantali
23.-26.06. Vehmassalmen juhannus
 Vankkuri-Vehmas, Vehmaa  |  Raisio
23.-26.06. Mussalon juhannus
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp.kunnat
23.-26.06. Perhejuhannus Krapurannassa
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
28.-31.07. Kuninkuusravit 2016
 Turun Messu- ja Kongressikeskus  |  Turku
11.-14.08. Haitaritreffit
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
12.-14.08. Lavatreffit
 Sarapisto  |  Sauvo
26.-28.08. Unhoituksen yö
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
02.-04.09. Rantalieskat
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp. kunnat
23.-25.09. Valojuhlat
 Leporanta, Lieto  |  Lieto
14.-16.10. Silakkatreffit
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
28.-30.10. Loppusyksyn soppatreffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
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T allinna on  Pohjois-Euroo-
passa todella ainutlaatui-
nen historiallinen kau-
punki. Sen historia ulot-

tuu syvälle keskiaikaan. 
Pohjoinen Viro on maisemal-

taan  varsin karua ja se poikke-
aa itse asiassa aika paljon Etelä-
Suomen luonnosta. Havumetsät 
ovat harvinaisempia ja maisema 
on varsin tasainen. Siksi Tallin-
na aikoinaan rakennettiin kives-
tä. Havupuuvaltaisten alueiden 
kaupungit sitä vastoin ovat ol-
leet puukaupunkeja ja niinpä ne 
ovat palaneet aika-ajoin poroksi. 
Suomen ”vanhat” kaupungit ovat 
Tallinnan rinnalla rakennuskan-
naltaan  ”nuorukaisia”.

 Suomessa tutut graniittikalliot 
sukeltavat Suomenlahden alla sy-
vyyksiin. Etelänaapurimme valta- 
kivilajit ovat paekivi ja dolomiitti. 
Paekivi eli kalkkikiviliuske on Suo-

menlahden etelärannan yleisin ki-
vi. Se on vuosisatoja ollut Tallinnan 
yleisin rakennusmateriaali.  Dolo-
miitti on myös kalkkikiveä. Jos Vi-
rosta löytyy graniittia, niin se on 
virolaisten mukaan ”Suomen lah-
ja etelänaapurillemme” Jääkausi 
on aikoinaan nuo graniittilohka-
reet etelänaapurillemme siirtänyt. 

  Hansakaupunki Tallinna on säi-
lynyt varsin koskemattomana ai-
na näihin päiviin asti, kiitos ra-
kennusmateriaalinsa.  Näin alku-
peräisenä säilyneitä keskiaikaisten 
muurien ympäröimiä kokonaisuuk-
sia Euroopassa on jäljellä tosi vä-
hän. Jotain samanlaista voi koh-
data vain esimerkiksi Rhodoksen 
kaupungissa Kreikassa. tai Dub-
rovnikissä Kroatiassa

Itsenäinen Viro miehitettiin 
Neuvostoliiton toimesta elokuus-
sa vuonna 1940. Useimmille vi-
rolaisille  tuo asia oli katastrofi. 

Kuitenkin tuo Neuvostoaika ilmei-
sestikin säästi tuon upean keski-
aikaisen kaupungin nykypäivään. 
Moskovan intressissä kun eivät syr-
jäisen läntisen provinssin pääkau-
pungin kehittäminen tai moderni-
sointi olleet agendalla tärkeimpi-
en asioiden joukossa.

Tallinna on mielenkiintoinen 
kohde. Historiaa…ravintoloita... 
ostosmahdollisuuksia. Rikasta kult-
tuuritarjontaa..  Huvituksia.  Hy-
viä hotelleja.  Mutta missä voisi 
leiriytyä?  

Kaupungin tarjonta karavaana-
reille ei ole näihin päiviin asti ol-
lut kovinkaan hyvä. Tallinnan Ci-
tycamping ja Piritan vaunualue se-
kä myös Hotel Salzburg (ent. Ho-
tel Peoleo) Laagrissa ovat ottanut 
vieraita vastaan. Ne eivät kuiten-
kaan ole olleet palvelutasoltaan 
oikeita leirintäalueita. Jonkinlai-
sia tukikohtia ehkäpä kuitenkin.

Vanamõisa Karavanipark
Asiat muuttuvat. Keväällä 2015 
avattiin Sauen kunnassa Tallinnan 
eteläpuolella uusi leirintäalue. 
Paikka sai nimekseen Vanamõisa 
Karavanipark. (Vanamõisa = van-
hakartano)  Leirialue syntyi Vana-
mõisan ulkoilmakeskuksen yhtey-
teen ja molemmat kuuluvat samaan 
yhtiöön. 

Alue sijaitsee Tallinnasta Pär-
nuun johtavan tie oikealla puolel-
la. Matkaa Tallinnan keskustasta on 
noin 20 kilometriä. Ja kaupungin  
rajalle täältä on vain 6 kilometriä. 
Opasteet Tallinna-Pärnu tiellä, ku-
ten myös Paldiskin suunnasta saa-
vuttaessa ovat kunnossa ja alueel-
le on helppo löytää. 

Jos ja kun tulette lautalla Han-
gosta Paldiskiin, on sieltä matkaa 
Vänamõisaan 32 kilometriä.

Alue sijaitsee Sauen taajaman 
laidalla ja matkaa keskustaan on 

TALLINNA vuonna 2016 
 Missä voisi leiriytyä?
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vain 1,5 kilometriä.
Sähköistettyjä matkailuajoneu-

vopaikkoja Vanamõisassa  on noin 
80 ja osa niistä on päällystetty be-
tonilaatoin. Alue on tasainen ja 
sinne on siksi helppoa leiriytyä. 
Vuokrattavana on myös kolme hir-
simökkiä.

Suunnitelmissa,ainakin havain-
nekuvan mukaan, rakentaa lisää 
mökkejä tulevaisuudessa.

Karavanpark jo on alun alkaen 
todella suunniteltu karavaanareil-
le. Nuori isäntäperhe Eero Kaljuste 
ja vaimonsa Monika kun ovat itse-
kin karavaanareita.

Vastaanottorakennuksessa on 
kahvio joka myy pientä purtavaa 
ja virvokkeita.

 Huoltorakennuksessa on todel-
la siistit väljät WC ja suihkutilat, 
ja myös astioiden sekä pyykinpe-
su onnistuvat. Kemiallisen WC;n 
ja harmaanveden tyhjennyspisteet 
ovat toimivat.  Karavaanarin perus-
palvelut ovat kunnossa!

Alueella on myös pieni tilaus-
sauna. Sen hinta oli kohtuulliset 
15€./h.  Saunan yhteyteen on kai-
vettu pieni lampi jossa voi löylyn 
jälkeen käydä kastautumassa. 

Karavanalue on uusi ja sinne 
istutettiin keväällä 2015 yli sata 
puun tai pensaan taimea . Parin 
vuoden kuluttua paikka on var-
mastikin jo todella viihtyisä. Sil-
loin kasvun alkuun päässeet Tui-
ja- rivistöt ja pensaat sekä puut 
varjostavat aluetta sekä rajaavat 

ajoneuvopaikkoja. 
Sauen pieni kaupunki tarjoaa pe-

ruspalvelut. Löysimme sieltä viime 
kesän vierailulla kolme kohtuulli-
sesti varustettua päivittäistavara-
liikettä, pankkeja, postin, maa-
laistorin yms. 

Mikä kaikkein parasta, rautatie-
asemalle on matkaa vain noin 900 
metriä. Suuri supermarket ei se-
kään ole kovin kaukana. Laagrissa 
sijaitseva Rimiin on matkaa noin 
seitsemän kilometriä

Viro uudisti koko rautatiekalus-
tonsa pari vuotta sitten. Neuvosto-
liiton aikainen kalusto sai jäädä  ja 

EER (Eesti Elektri raudteed) toi 
liikenteeseen modernin junaka-
luston.

Sauesta pääsee junalla Tallin-
naan varsin nopeasti ja matka ke-

sällä 2015 maksoi vain 1,80€ .  Ju-
naan voi myös ottaa halutessaan 
mukaan polkupyörän.

Tallinnan rautatieasema sijaitsee 

aivan vanhankaupungin kupeessa, 
mutta sen ”takapuolella” Asemal-
ta matkat vanhaankaupunkiin kui-
tenkin ovat varsin lyhyitä.

Vanamõisa on pienistä puutteis-
taan huolimatta ainakin minusta 
todella varteenotettava leirialue.. 
Se on ehdottomasti paras tukikohta 

kun haluaa tutustua leirintä mat-
kaillen Tallinnaan.

Internetistä Vanamõisa löytyy os-
oitteesta http://caravanpark.ee/fi/ 

Vanamõisa Vabaõhukeskus  aivan 
karavanalueen naapurissa.

Täällä järjestetään vuodenmit-
taan monenlaista ohjelmaa: kon-
sertteja ja käsityötapahtumia. Lap-
sille on alueella leikkipaikkoja. 

Ulkoilmakeskuksessa on myös 
kotieläimiä.  Aamulla kun heräät. 
Saattaa matkailuajoneuvosi etuka-
toksessa määkiä karannut karitsa. 
(Kokemusta on) Alueella on myös 
suuri hirsirakennus jossa voi jär-
jestää isojakin juhlia.

Klubi Caravan Eesti täytti viime 
kesänä 35 vuotta. Juhlat järjestet-
tiin tällä alueella ja tuo hirsitalo 
oli pääjuhlapaikkana. 

Leirialueella oli silloin myös juh-
latreffit . Vaunuja ja autoja oli pai-
kalla vähän yli 60 yksikköä.

Vieraista enemmistö oli luonnol-
lisesti paikallisia mutta myös mei-
tä suomalaisia oli paikalla.

Pääjuhlassa. Suomen karavan-
liittoa edusti liiton varapuheen-
johtaja Juha Rakkola vaimoineen. 

Iltajuhla oli lämminhenkinen. 
Juhlaväki nautti illallista yhdes-
sä ja loppuillasta ohjelman ja leik-
kien jälkeen myös me suomalaiset 
yhdyimme lauluun. Eestlane olen 
ja eestlaseks jään. Vapaa suomen-
nos on ”Olen virolainen ja sellai-
sena haluan pysyäkin”. Tunteisiin 
vetoava laulu oli ”Laulavan val-
lankumouksen” hittejä 25 vuot-
ta sitten kun Viro irtautui Neu-
vostoliitosta.

Teksti: Kari Rainetsalo
SFC 40809 /

Eesti Karavan 236
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PUHEENJOHTAJA
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
Puh. 040 771 9854, 
puheenjohtaja@sfckaarina.com

SIHTEERI
Henna Luoma
Kipparikuja 16, 20540 Turku
Puh. 0440 605810 
sihteeri@sfckaarina.com

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

Kaarinan kuulumiset

Kevätkokous 2016
Yhdistyksen sääntömääräinen ke-
vätkokous pidettiin mastomajalla 
Kuusistossa 13.3.2016

Kokouksen avauksessa pääsin 
ilmoittamaan kokousväelle leiri-
aluemme uudesta vuokrasopimuk-
sesta joka jatkuu vuoteen 2041 
asti. 

Kokouksessa käsiteltiin normaa-
lit kevätkokousasiat, eli yhdistyk-
sen toimintakertomus, sekä yh-
distyksen ja leirialueen tilinpää-
tös vuodelta 2015, jotka molem-
mat hyväksyttiin.

Muina asioina kokouksessa oli 
liikuntarajoitteisten WC:n ja suih-
kutilan rakentamis suunnitelman 
käsittely eri vaihtoehtojen pohjal-
ta. Kokous päätyi keskustelujen 
jälkeen yksimielisesti hallituksen 
kannattamaan vaihtoehtoon, jossa 
huoltorekennuksen eteen rakenne-
taan lisäosa, johon tulevat miesten 
pisuaari ja kemssan  tyhjennykset 
omina tiloinaan, sekä myös siivous-
tarvike varasto. samalla saadaan 
toimiston eteen katos. Nykyinen 
kemssan tyhjennyshuone muute-

taan wc:ksi, sekä nykyisestä pisu-
aaritilasta tulee suihkutila.

Toisena asiana oli varatoiminna-
tarkastajan valinta, johon valittiin 
Jari Välitalo vuodeksi 2017. Syys-
kokouksessa varatoiminnatarkasta-
jaksi valittu Jukka Nieminen toi-
mii yhdistyksen rahastonhoitajana.

Lisäsi tiedotettiin kesän ja syk-
syn tapahtumista, joista tärkein on 
kesäkuun alussa 11.6.2016 alueel-
lamme Kuusistossa pidettävät yh-
distyksen 40v juhlat.

Huom! Jos olet tulossa Kuusis-

toon juhliin, niin ilmoittele tulos-
tasi etukääteen, jotta voimme va-
rata sinulle paikan.

Toivottavasti ilma juhlien aikaan 
on samanlainen, kuin viereisessä 
valokuvassa viiden vuoden takaa

Aikaisemmin mainitsemani lisä-
rakennuksen rakentamisen aika-
taulu tarkentuu rakennuslupapää-
töksen saatuamme. Ilmoittelemme 
asiata tarkemmin yhdistyksemme 
nettisivuilla: www.sfckaarina.com.

Kesää odotellen Kallu, 38147

Kevättä odotellessa….

M eidän perheen vau-
nuelämä jatkuu taas 
keväällä, kun ilmat 
ovat hiukan lämmen-

neet ja lumi sulanut. Tämä siksi, 

että mukavuudenhaluisina ihmi-
sinä taidamme kokea lasten mär-
kien talvivaatteiden kuivattelun 
pienessä vaunussa liian hankalak-
si ja toisaalta myös aikainen ilta-

hämäryys pienentää ulkona olo-
aikaa merkittävästi, joten sisällä 
tekemisen osuus kasvaa, mikä 
ainakin meillä aiheuttaa lapsissa 
enemmän levottomuutta. Se, että 
emme käy talvisin vaunulla, ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, etteivät-
kö ajatuksemme jo olisi tulevassa 
keväässä ja kesässä. Mietittynä 
alkaa olla, mitä on hankittava en-
nen vaunukauden alkua, lapset 
muistelevat viime kesän kivoja 
leikkejään ja suunnittelevat niille 
jatkoja, samalla he ovat myös poh-
tineet, keitä viime vuoden kave-
reista mahdetaan tavata myös 
tänä vuonna. Pitkältä tuntuneen 
talven jälkeen on mukava tehdä 
suunnitelmia ja odotella aikaa, 
jolloin niitä voi alkaa toteuttaa.

Suunniteltavaa ja talkoilla to-
teutettavaa on yhdistykselläkin 
tänä vuonna melkoisesti. Kevät-
kokousta aikaistettiin edellisvuo-
teen verrattuna, jotta saatiin teh-
tyä päätös inva wc:n rakentamises-
ta ja päästään aloittamaan muu-
tostyöt. Muutostöiden tekeminen 
tulee olemaan iso urakka ja tal-
koolaisiksi tarvitaankin varmas-
ti kaikkia halukkaita yhdistyk-
sen jäseniä. Varsinaisen rakenta-
misen lisäksi on siivoamista, han-
kintojen tekemistä, maalaamista 
ynnä muuta mukavaa, joten kai-
kille löytynee jotakin puuhaa yh-
teisen projektin hyväksi. 

Tämän lisäksi yhdistys täyttää 
tänä vuonna 40 -vuotta, joten ke-
säkaudenavajaisten yhteydessä 
juhlitaan tällä kertaa hiukan isom-
min. Onnistuneiden juhlien jär-
jestäminen vaatii etukäteissuun-
nittelua ja jäsenten yhteistä puu-

hastelua yhteisen päämäärän saa-
vuttamiseksi. Yhtenä isommista 
järjestettävistä asioista ovat oh-
jelma juhlaviikonlopuksi ja ruokai-
lun järjestäminen. Niiden tavallis-
ten tanssien ja arpojen myynnin 
lisäksi olisi mukava keksiä jotakin 
muutakin yhteistä tekemistä. Juh-
lat aiheuttavat aina puheita ja ih-
metystä ja kun asiaa tarkastelee 
lähemmin, halutessaan voi löytää 
paljonkin kompastuskiviä; millais-
ta musiikkia, miten otetaan ruo-
kailussa huomioon erityisruokava-
liota noudattavat henkilöt, millai-
sia kilpailuja voitaisiin järjestää, 
jotta jokainen pystyisi osallistu-
maan riippumatta iästä tai fyysi-
sestä kunnosta ja miten saadaan 
ihmiset osallistumaan, osallistuu-
ko juhliin kutsuvieraita ja jos osal-
listuu niin keitä kutsutaan ja niin 
edelleen. Toivoisinkin, että yhdis-
tyksen jäsenet osallistuisivat ak-
tiivisesti sekä juhlien että remon-
tin suunnitteluun ja tekemiseen, 
jolloin kaikki pääsisivät vaikutta-
maan päätöksiin eikä kenenkään 
talkootaakka kasvaisi liian suu-
reksi. Tämä vaatii tietenkin oman 
vapaa-ajan käyttöä vaunuharras-
tuksen hyväksi, jonkinlaista heit-
täytymistä ja itsensä likoon lait-
tamista, eihän se ohjelman vetä-
minen tutuillekaan ihmiselle ole 
helppoa, saati kun mukana on toi-
vottavasti runsas joukko vieraili-
joitakin. Uskon, että yhteistyöllä 
saamme toimivan inva wc:n raken-
nettua ja hienot juhlat pidettyä.

Nähdään tulevana 
kesänä Kuusistossa,

Henna Luoma, 146438
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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
Särkilahdenkatu 5 As 1, 21200 Raisio
Puh. 040 720 0659
jvalkeap@dnainternet.net

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

K aamos ja vähäluminen 
talvi on ohi ja toivon 
mukaan edessä on kau-
nis ja lämmin kevät ja 

kesä.
Pientä uudistumista ja alueen ke-

hittämistä on taas tulevan kauden 
aikana tekeillä, sillä yläalueen wc-
rakennuksen tilojen parannus käyn-
nistyy ja siitä tehdään toimivampi.

Sosiaalitilojen laajennus jatkuu 
kevään aikana myös alaosassa ja 
tavoite on saada se kuntoon kesä-
sesongin alkuun.

Maalispilkit ja 
kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 
Leporannassa Maaliskuun 5.päivänä 
maalispilkki viikonvaihteen aikana.

Pilkkiviikonvaihdetta oli viet-
tämässä 25 vaunu-/autokuntaa.

Jäseniä kokoukseen oli saapu-
nut 48 henkilöä ja asiat käsiteltiin 
hyvässä ja mukavassa ilmapiirissä.

Kokouksessa hyväksyttiin toi-
mintakertomus ja tilinpäätös, se-
kä myönnettiin vastuuvapaus tili-
velvollisille.  

Viikonvaihde alkoi tietysti sau-
nomalla ja avantouinneilla, jonka 
jälkeen oli vuorossa kahvinkeitto-
kisa.  Kisassa joukkueet hakevat 
veden, puut ja yrittävät mahdol-
lisimman pian saada nokipannu-
kahvit kiehahtamaan nuotiollaan.  
Osanotto leikkimieliseen kisaan on 
ollut viimeaikoina hieman vaisua, 
mutta kyllä nytkin sentään kisa 
aikaiseksi oli saatu.   johon oli il-
moittautunut kolme joukkuetta.  

Varsinaiset pilkkikisat järjestet-
tiin lauantaina 5.3. aamulla klo 9 
ja 12 välisenä aikana.  

Yhteissaalis oli sama kuin viime 
vuonna 15kpl, mutta saalis jäi hie-
man alle eli oli nyt  832,5g.

Kisan palkintosijoille ylsivät nyt 
naisissa viidellä kalalla Seija Mä-
kimattila 284,0g, muita naisosal-
listujia ei onni suosinut.

Miesten sarjassa voiton vei vuo-
den tauon jälkeen jälleen Kalle Hä-
mäläinen 317,8g, toiseksi Jorma 
Warinovski 161,6g ja kolmanneksi 
Rauno Laiho 69,1g.

Pilkkien päätyttyä syötiin perin-
teisesti hernesoppaa ja kahvit tar-
jottiin kevätkokouksen päätteeksi.

Toimintaa ja 
tiedotettavaa
Siivoustalkoot pidetään Leporan-
nassa 23.4. klo 9 alkaen.

Vuosipaikkalaisten info-ja kes-
kustelutilaisuus Leporannassa on 
23.4. noin klo 15 talkoiden jäl-
keen. Vuosipaikkalaisten ja sitä 
harkitsevien on hyvä olla paikalla 
keskustelemassa kesään liittyvis-
tä isäntäasioista.

Vuosipaikkalaiset voivat varata 
isäntäviikkonsa 9.4. klo 11 alkaen 
toimistolla tai tiedustella puheli-
mitse leiritoimikunnan vetäjältä.

Yhdistykselle on hankittu myös 
helppokäyttöinen defibrillaattori, 
jonka opastusta keväällä jossain 
vaiheessa käydään alueella läpi.
(seuraa ilmoitustaulua)

Juhannusta tanssitaan karaoken 
tahtiin Leporannassa.

Unikeko yritellään herätellä 
27.7.

Ajotaitoharjoittelu viikonloppu 
on 13.8. jolloin voi myös suorittaa 
merkkisuorituksia.

Valojuhlat pidetään Leporannas-
sa 23-25.9. joten merkatkaa jo nyt 
kalenteriinne tämä upea treffivii-
konloppu.

Yhdistyksen kotisivun osoittees-
sa www.sfclieto.net voit antaa pa-
lautetta yhdistyksen toiminnasta 
ja tehdä kehitysideoita.

Tervetuloa viettämään matkai-
lullista kesää Leporantaan.

Jari 31185

Terveisiä Liedosta
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Loimaan kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Paavo Isola
Leppätie 29, 24260 Salo
puh. 0400 464 762, paavo.isola@seutuposti.fi.

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

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

Krapurannan kuulumisia

A lkutalvi Krapurannassa 
vietettiin hiljaiselon 
merkeissä. Osasyynä oli 
varmaan kylmä sää ja 

ison saunan kiuasremontti. Aika-
naan kiuas saatiin paikalleen en-
tistä ehompana ja avantokin avat-
tua. Nyt kelpaa taas nauttia ma-

koisista löylyistä ja pulahtaa välil-
lä vilvoittelemaan viileään veteen.

Hiihtoloman alkajaisiksi vietet-
tiin leppoisaa viikonloppua muka-
van yhdessäolon merkeissä. Nau-
tittiin maistuvaa hernekeittoa se-
kä tosi  hyviä laskiaispullia. Lu-
mitilanne ei suosinut hiihtämistä 

– paitsi Harjureitillä – mutta mu-
kavaa tekemistä oli tarjolla kai-
kille halukkaille Kulkurintuvassa. 
Mariittan johdolla askarreltiin mm 
narupulloja, kahvipussiruusuja se-
kä erilaisia pajutöitä.

Helmikuun viimei-
senä viikonloppuna 
pidettiin kurssi yhdis-
tystoiminnasta. Vetä-
jänä toimi SF-Caravan 
ry:n toiminnanjohtaja 
Timo Piilonen.  Kurssi  
oli erittäin mielenkiin-
toinen ja jokaiselle tuli 
hyödyllistä tietoa rop-
pakaupalla.

Vaikka lunta on vielä jonkin ver-
ran maassa, kääntyvät  katseet kui-
tenkin jo alkavaan kevääseen ja 
tulevaan kesään. Kevättalkoot pi-
detään vappuaattona 30.4. Ajan-
kohdasta huolimatta, toivotaan 
runsasta osanottoa. Talkoolaisil-
le tarjolla entisten aikojen tapaan 
pientä purtavaa ja sopivasti  jan-
ojuomaa. Avajaisia vietetään  13-
15.5.2016. Ohjelma noudattelee 
pitkälti  tuttuja polkuja.  Kesän 
huipentaa  10. Haitaritreffit,  jo-
ka on ehdottomasti kesän pääta-
pahtuma.

Terveisin Paavo
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Vaunukaupan erikoisliike
Palvelevaa vaunukauppaa jo yli 30 vuoden ajan.

03-435 6330
Murrontie 11, 30420 Forssa
www.forssanvankkuri.fi

FORSSAN
VANKKURI KY

Ostetaan ja otetaan myyntiin 
kaikenkuntoisia vaunuja.

Puh. 0500-485 348

Hobby
Euroopan  

ykkösmerkki
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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
Arja Haikonen
Karpalopolku 10 E 25, 26660 Rauma
Puh. 040 563 1805, haikonenarjan@gmail.com

Camping Mussalo, p. 040 764 9391, camping@sfcmussalo.fi, 
www.sfcmussalo.fi

Palvelemme ma 9-18, ti-pe 9-17, la 10-14

www.loimaanlaatuauto.fi 

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

Lamminkatu 7 
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Lamminkatu 39 
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

Fiat-Hymer B 588 2,3 99.990
150 hv, 2016, 3 tkm

Fiat-LMC Liberty  590 2,3 22.990
p.tutka, h-kirja, lohkol., CD, 2003, 147 tkm

Renault-Knaus Sun ti 650 MF 37.990
Luist. esto, kattol., ilmast., CD, 2 x renk., 
2009, 67 tkm

Fiat-Elnagh Super d 115 26.990
1-om., p.tutka, webasto, kattol., CD, 
2xrenk., vetok., 2006, 103 tkm

Adria Adora 552 PK 0 19.990
Huippusiisti, nukkumapaikat 7:lle, Alde 
vesikeskuslämmitys, lattialämmitys, 2011

Mercedes-Benz-Frankia 54.990
Holiday Class 318 Cdi Aut. 680/6800BD 
Xenon, webasto, ASR, ym. 2008, 55 tkm

Fiat-Burstner Viseo I 726 59.990
Saarekevuode, 2012, 36 tkm

Fiat-Dethleffs Ducato 2,8 JTD 26.990 
Advantage A6971
2006, 104 tkm

Fiat-Dethleffs Ducato 19.990 
2,8 JTD Premium Class I 5836
2000, 116 tkm

Solifer S5  0 12.990
Hyvin varusteltu Lapsimallin Solifer! 
takapäätyyn vuoteet 5 hlöä, 2002

Eura Mobil Profi la PT 680 QB  64.990
luist.esto, ASR, kattol., ilmast., h-kirja, vak.
nop.s.,CD, saarekevuode, 2015, 1 tkm

Kabe Briljant  GLE 0 7.990
ALDE-nestekeskuslämmitys, 1997

Adria Sun living  Flexo V1 2,3 38.990
ESP, p.tutka, luist.esto, kattol., ilmast., 
lohkol., CD, 2 x renk., 2010, 60 tkm

Knaus Eifeland Holiday 12.990 
495 TF 0
2008

Burstner Fiat Brevio 56.990
Perform T605 1-om., luist.esto, kattol., 
ilmast., h-kirja, ym., 2014, 15 tkm

Fiat-Dethleffs Ducato 2,8 JTD 21.990 
Globetrotter T5801 Huoltokirja, vetok., 
Alde vesikeskusl., rek. 4:lle, ym. 110 tkm

Burstner Viseo 720 Fiat 2,3JTD  74.990
150 hv. Prinsessa vuode! 1-om., ilmast., 
h-kirja, CD, alv-väh., 2015, 16 tkm

Fiat-Hymer Solifer Mobile 19.990 
544 K 2,0 JTD
h-kirja, lohkol., CD, 2004, 97 tkm

Ford-Hymer T 672 CL 39.990
ESP, luist.esto, erik.vant., kattol., ilmast., 
vak.nop.s., CD, erillisvuoteet, 2008, 44 tkm

Renault Weinsberg Scout 632 38.990
p.tutka, kattol., ilmast., h-kirja, 2008, 
37 tkm

Hobby 440 SF De Luxe Easy 11.990 
Suomi-vaunu, parisänky, lattialämmitys, 
Makuupaikat 4:lle, ym.

Elnagh Prince 520 l 3,0 Multijet 36.990
160 hv, p.tutka, luist.esto, webasto, ilmast., 
h-kirja, CD, 2009, 39 tkm

Kabe Briljant XL 0 22.990
1 omistaja, seuraava katsastus 2.1.2018, 
huippusiisti, 2010

Kabe Smaragd GLE KS 0 22.990
Erillisvuoteet, ALDE-nestekeskuslämmitys 
sähköllä ja kaasulla, 2008

JUHANNUS
CAMPING

MUSSALOSSA
23.26.6.2016

Ohjelma
Saunat päivittäin
Lipunnosto aattona
Aattona tanssimusiikista huolehtii

Ari Aalto & Atlantic
Arpajaiset
Kokko sään salliessa
Karaokea lauantaina

Juhannuspaketti
Asuntovaunu/‐auto 60€

sisältäen valosähkön
Teltta, max. 4 henkilöä 60€

Keväiset terveiset Mussalosta

M ussalon alue heräilee 
talven horroksestaan 
hiljalleen päivien pi-
dentyessä ja aurin-

gon tuodessa lisää lämpöä. Talven 
aikana saunan laajennus on eden-
nyt viimeistelyvaiheeseen ura-
koitsijan osalta. Lopulliset vii-
meistelyt tehdään talkoovoimin 

kevään aikana ennen varsinaisen 
matkailukauden alkua. Laajen-
nusosa vaikuttaa siltä, kuin se 
olisi aina ollut osana saunaraken-
nusta, vain tämänhetkinen väri-
sävy ja hirsipaneelin profiili pal-
jastaa uuden osan. 

Mennyt talvi oli edellisvuoden 
kaltainen sillä jää- ja lumitilanne 

Mussalossa oli koko talven osalta 
lähes olematon. Huono talvi lie-
nee vaikuttanut alueen suhteelli-
sen vähäiseen käyttöön kuluneel-
la talvikaudella. 

Odotamme malttamattomina, et-
tä kevät kuivattaisi alueen, jot-
ta pääsisimme kunnostamaan alu-
een kesää varten. Alueella riittää 

tänäkin vuonna pientä ja vähän 
suurempaakin tekemistä pitkin 
kevättä. Kevään perinteiset sii-
voustalkoot pidetään alueella 
22.-24.4.2016, jonne odotamme 
runsasta osanottoa.

Vilkasta ja aurinkoista 
matkailukesää kaikille. 

SF-Caravan Masku ja Ympäristökunnat ry sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
sunnuntaina 24.04.2016 kello 12.00 

Camping Mussalossa osoitteessa Mussalontie 356, Taivassalo. 

Kahvitarjoilu ennen kokousta noin kello 11.30 alkaen. 
Muistakaa ottaa jäsenkorttinne mukaan.

Tavataan Mussalossa.
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Palvelemme ma 9-18, ti-pe 9-17, la 10-14

www.loimaanlaatuauto.fi 

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

Lamminkatu 7 
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Lamminkatu 39 
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

Fiat-Hymer B 588 2,3 99.990
150 hv, 2016, 3 tkm

Fiat-LMC Liberty  590 2,3 22.990
p.tutka, h-kirja, lohkol., CD, 2003, 147 tkm

Renault-Knaus Sun ti 650 MF 37.990
Luist. esto, kattol., ilmast., CD, 2 x renk., 
2009, 67 tkm

Fiat-Elnagh Super d 115 26.990
1-om., p.tutka, webasto, kattol., CD, 
2xrenk., vetok., 2006, 103 tkm

Adria Adora 552 PK 0 19.990
Huippusiisti, nukkumapaikat 7:lle, Alde 
vesikeskuslämmitys, lattialämmitys, 2011

Mercedes-Benz-Frankia 54.990
Holiday Class 318 Cdi Aut. 680/6800BD 
Xenon, webasto, ASR, ym. 2008, 55 tkm

Fiat-Burstner Viseo I 726 59.990
Saarekevuode, 2012, 36 tkm

Fiat-Dethleffs Ducato 2,8 JTD 26.990 
Advantage A6971
2006, 104 tkm

Fiat-Dethleffs Ducato 19.990 
2,8 JTD Premium Class I 5836
2000, 116 tkm

Solifer S5  0 12.990
Hyvin varusteltu Lapsimallin Solifer! 
takapäätyyn vuoteet 5 hlöä, 2002

Eura Mobil Profi la PT 680 QB  64.990
luist.esto, ASR, kattol., ilmast., h-kirja, vak.
nop.s.,CD, saarekevuode, 2015, 1 tkm

Kabe Briljant  GLE 0 7.990
ALDE-nestekeskuslämmitys, 1997

Adria Sun living  Flexo V1 2,3 38.990
ESP, p.tutka, luist.esto, kattol., ilmast., 
lohkol., CD, 2 x renk., 2010, 60 tkm

Knaus Eifeland Holiday 12.990 
495 TF 0
2008

Burstner Fiat Brevio 56.990
Perform T605 1-om., luist.esto, kattol., 
ilmast., h-kirja, ym., 2014, 15 tkm

Fiat-Dethleffs Ducato 2,8 JTD 21.990 
Globetrotter T5801 Huoltokirja, vetok., 
Alde vesikeskusl., rek. 4:lle, ym. 110 tkm

Burstner Viseo 720 Fiat 2,3JTD  74.990
150 hv. Prinsessa vuode! 1-om., ilmast., 
h-kirja, CD, alv-väh., 2015, 16 tkm

Fiat-Hymer Solifer Mobile 19.990 
544 K 2,0 JTD
h-kirja, lohkol., CD, 2004, 97 tkm

Ford-Hymer T 672 CL 39.990
ESP, luist.esto, erik.vant., kattol., ilmast., 
vak.nop.s., CD, erillisvuoteet, 2008, 44 tkm

Renault Weinsberg Scout 632 38.990
p.tutka, kattol., ilmast., h-kirja, 2008, 
37 tkm

Hobby 440 SF De Luxe Easy 11.990 
Suomi-vaunu, parisänky, lattialämmitys, 
Makuupaikat 4:lle, ym.

Elnagh Prince 520 l 3,0 Multijet 36.990
160 hv, p.tutka, luist.esto, webasto, ilmast., 
h-kirja, CD, 2009, 39 tkm

Kabe Briljant XL 0 22.990
1 omistaja, seuraava katsastus 2.1.2018, 
huippusiisti, 2010

Kabe Smaragd GLE KS 0 22.990
Erillisvuoteet, ALDE-nestekeskuslämmitys 
sähköllä ja kaasulla, 2008
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Naantalin kuulumiset

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

SIHTEERI
Jyrki Räisänen
Linnavuorenkatu 14 E 17, 21100 Naantali
Puh. 050 408 5596
jyrkirai@luukku.com

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

Pysähtyneet vankkurit

SF-C  127403
Jukka Saarinen

s. 9.6.1964
k. 9.1.2016

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Naantali ry

SF-Caravan Naantali ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään torstaina 21.4.2016 kello 19.00

Aurinkosäätiön palvelutalolla, Myllynkiventie 5, Naantali

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
ja muut esille tulevat asiat.

Jäsenkortti mukaan.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

HALLITUS

Tervehdys ystävät!

T alvi alkaa olla lopuillaan 
ja kevätaurinko toivotta-
vasti pian lämmittää sekä 
ilmaa että mieliä.  Tätä 

luettaessa on jo pääsiäinenkin ta-
kana ja odottelemme muuttolintu-

jen paluuta ja kesää.
Alkuvuosi yhdistyksessä on ol-

lut hiljaiseloa.  Hiljaista on ollut 
myös alueellamme Salorannassa, 
osin varmaan WC-remontin johdos-
ta.  Remontti alkaa tätä kirjoitta-
essani olla loppusuoralla.  Sähkö- 
ja putkityöt saadaan toivottavas-
ti valmiiksi siihen mennessä, kun 
lehti on luettavana jäsenillä.

Salorannan toimistoon on han-
kittu uusi maksupääte korttimak-
suja varten.  Sen käyttö poikkeaa 
hieman entisestä, mutta on kuiten-
kin helposti opittavissa ja käytet-
tävissä.  Koulutusta sen käyttöön 
annetaan keväällä, ennen isäntä-
vuorojen alkua.  Isäntäkoulutusta 
muihin tehtäviin on tarjolla kevät-
talkoiden yhteydessä.

Isäntävuorot alkavat tänä vuon-
na vapusta ja ensimmäinen lista on 
jo talon seinällä.  Siinä ovat vuorot 

vapusta juhannukseen.  Loppuke-
sän lista julkaistaan 14.5.2016 sii-
voustalkoiden yhteydessä tai kevät-
kokouksessa mahdollisesti päätet-
tävänä muuna aikana.  Toivottavas-
ti siivouspäivänä on aikaisempien 
vuosien tavoin runsaasti osallistu-
jia.  Yhdistys tarjoaa kaikille pai-
kalla olijoille keittolounaan.

Kevätkokous pidetään torstaina 
21.4.2016 tutussa paikassa Aurin-
kosäätiön tiloissa. Hallitus toivoo 
runsasta osallistumista kokouk-
seen, että saamme lisää hyviä eh-
dotuksia yhdistyksen toiminnan 
kehittämiseksi.

Aurinkotreffit  ovat siis 27. – 
29.5.2016.  Treffien yhteydessä on 
tarkoitus pitää myös perinteiset ar-
pajaiset ja niitä varten toivotaan 
palkintolahjoituksia.  Palkintoja 
voi tuoda toimistolle ainakin vii-
konloppuisin hyvissä ajoin ennen 

treffejä.  Palkintojen lisäksi tietys-
ti toivomus on, että kaikki tulevat 
iloisin mielin itse paikalle treffeil-
le tapaamaan ystäviä ja tuttuja ja 
viihtymään Salorannassa.

Terveisin Jyrki 96942
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Puolan matka 
26.12 2015 -06.01 2016.

T apaninpäivän aamuna läh-
dimme kaksi pariskuntaa 
autoilla kohti Puolaa, koi-
lisosaan Mragowo Kosevon 

kylään jossa tarkoitus viettää Uuden 
vuoden vaihtumista.

Meillä ei ollut asuntovaunua nyt 
mukana, mutta kerron tästä reissus-
ta siinä mielessä että tämä matka 
olis voitu toteuttaa myös vaunun-
kanssa tai asuntoautolla.

Lähtö turunläänin Koskelta kohti 
Helsinkiä ja Tallinnan laivaa, Tallin-
nasta Viabaltikaa pitkin Pärnyä js-
sa tankkaus niin matkalaisille kuin 
autollekkin, kun toi polttoainekin 
oli edullisempaa kun kotosuomessa.

Matka jatkuu kohti Riikaa, johon 
oli varattu etukäteen  yöpyminen. 
Matkaa oli nyt tehty n. 400 km.

Aamulla matka jatkui kohti Liet-
tuaa, rajalla ei minkäänlaisia muo-
dollisuuksia. Liettuan läpi Latviaan 
sama juttu rajalla, virkailija ei kat-
sonut edes päin.

Maisemat oli tosi erillaiset mihin 

itse olin tottunut, ne valtavat pel-
to aukeat aivan silmän kantamat-
tomiin ja todella tasainen maas-
to, ihan kuin olis pöydällä ajanut.

Ja se rekkaliikenne ihmetyt-
ti, kuinka paljon niitä oli, yhdes-
sä letkassa saatto olla kymmenen-
kin autoa.

Viro, Latvia, Liettua kaikissa ra-
hayksikkö oli euro, Puolassa se 
muuttui slotiksi, 1e n. 4 slotia, ra-
jalla pysty vaihtamaan rahaa kant-
torissa.

Nyt muuttu maisemat enemmän 
kumpuileviksi ja kiemuroisiksi mut-
ta edelleen hyvässä kunnossa.

Matkanteko oli mielenkiintoisem-
paa kun niitä pikku kyliä oli taas 
takaa, pieniä vaatimattomia taloja  
ja kauppoja. Yllätys oli sekin että 
siellä oli niinpaljon järviä, ihankuin 
kotosessa Suomessa.

Ilta oli jo ehtoopuolessa kun saa-
vuttiin perille, kiva pieni perheho-
telli järvenrannalla, oikein siisti 
ja kodikas.Matkaa kertyi kotoa n. 

1000 km, samakun olis ajanut ko-
toa lappiin. Asuimme tässä hotel-
lissa runsaan viikon, todella upe-
at uuden vuoden vastaanottajaiset 
jotka kesti aamuun saakka, kuka 
jaksoi niinkauan valvoa, ei ollut 
meikäläisestä siihen, mutta haus-
kaa oli vaikkei kieltä ymmärret-
tykään.

Joka aamu lähdimme johonkin 
pikku kaupunkiin tutustumaan, 
kierreltiin torit , kaupat ja nähtä-
vyydet, päivä meni nopeaan ja os-
tettavaakin löytyi, siellä kaikki oli 
niin halpaa.

Siellä paljon ajeltuamme huoma-
simme, että sillä oli asuntovaunu-
alueita, lähellä hotelliammekin oli 
eräs johon pääsimme lähemmin tu-
tustumaan, todella kaunis ja siisti 
paikka järven rannalla.

Takaisin tultiin samaa reittiä kun 
oli mentykin, reissu meni hyvin il-
man kommelluksia ja loukkaantumi-
sia, jäi mukavat muistot. Vähän jäi 
kutinaa että jos vielä kesällä pää-
sis käymään.  Voin lämpimästi suo-
sitella matkakohteeksi.

Ismo Lankinen

PUOLA

Varsova

Mragowo Kosevo

Turun Ajovaruste korjaa ja 
huoltaa Tuulissuolla
Sami Jokioisen johtama firma on Soliferin ja Polarin valtuutet-
tu huoltokorjaamo. Toki he korjaavat ja huoltavat kaikkia merk-
kejä ja erikoisalaansa ovat mm.Asuntovaunujen ja autojen kori-
työt  joiden tekemistä helpottaa oma maalaamo . Kaikki muut-
kin alan työt onnistuvat kosteusvahingot mukaan lukien, (he 
ovat mukana vakuutusyhtiöiden Capas järjestelmässä joten va-
hinkotarkastukset onnistuvat suoraan heidän kanssaan) Asia-
kaskunta muodostuukin koko Lounais-Suomen alueelta ja yhti-
ön neljän hengen henkilökunta on valmiina auttamaan vaunun 
tai matkailuauton ongelmatilanteissa karavaanareita.

Kuvassa Sami Jokioinen ja Tomi Rönnemaa.
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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
Jousitie 6. as.7, 21530 Paimio
Puh. 0400 979 197

KOKOUSKUTSU 

Caravan Paimion Seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
Pidetään la 23.4.20016 klo 19.00 

Paimion Maauimalan”Ankkalammen” Takkatuvassa. 
Sähköyhtiöntie 193

Kokouksessa käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle määräämät 
asiat, mm. toimintakertomus, tilinpäätösvuodelta 2015 sekä 
vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelmaehdotukset.

Suoritetaan vuosille 2017 - 2018 henkilövalinnat mm. 
puheenjohtajan sekä hallituksen täydentäminen ja muut 

vuosikokoukselle kuuluvat valinnat ja päätökset.
Keskustellaan edelleen auki olevasta alueen hankinnasta 

yhdistyksen käyttöön sekä yhdistyksen tulevaisuudesta.
Hallitus klo 18.00. 

Kahvia ja pientä iltapalaa sekä virvokkeita tarjolla. 
Kokouksen jälkeen mahdollisuus saunomiseen ja uintiin.
Jäsenet tervetuloa päättämään yhdistyksen asioista ja 

tulevaisuudesta.

HALLITUS

Keväinen tervehdys 
Paimiosta

K evät on tulossa, tänään-
kin kun yritän tätä se-
pustaa niin on 7-8 as-
tetta lämmintä ja räys-

täät “tippuvat”. Mutta asiaan,  
vuosi/kevätkokous lähenee, tässä 
lehdessä on varsinainen kokous-
kutsu laittakaa 23.4 muistiin. Tämä 
kokous on tärkeä yhdistyksen toi-
minnan kannalta, koska yhdistys 
muutti sääntöjä, kun se tuli mah-
dolliseksi ja siirtyi yhteen vuosi-
kokoukseen. Joten nyt tehdään 
kaikki tärkeät päätökset kevätko-
kouksessa. Koska hyväksytään vuo-
den 2015 talous ja toimintakerto-
mukset sekä keskustellaan kulu-
neen vuoden 2015 toiminasta. 
Sitten ehkä tärkeämpi osa kokous-
ta on vuoden 2017 suunnitelmat 
ja tavoitteet sekä henkilövalinnat 
yhdistyksen luottamus tehtäviin, 

hallituksen täydentäminen ja pu-
heenjohtajan valinta kaudelle 
2017-2018. En ole käytettävissä 
puheenjohtajan pestiin aikoinaan 
kun lupauduin tehtävään oli pu-
hetta parista vuodesta mutta nyt 
taitaa tulla 14 vuotta täyteen ja  
kun ei ole tuota matkailuajoneu-
voakaan niin olen karavan touhus-
ta ulkona kuin “lumiukko”, vaikka 
taitaa se olla niin että kerran “ka-
ravaanari” niin aina karavaanari. 
Mutta nyt pitää valita vetreitä voi-
mia vetämään yhdistystä. Välillä 
tulee keskusteluissa esille, että 
SF-Caravan Paimion Seutu ry:n voi-
si lopettaa tai fuusioitua johonkin 
toiseen yhdistykseen, mikä mie-
lestäni olisi melkein 40 vuotisen 
toiminnan ja menneiden sukupol-
vien ja nykyisten jäsenten aliarvi-
oimista. Joten vaihdetaan vetäjää 

eli puheenjohtajaa ja yhdistys uu-
teen vauhtiin. Yhtenä puutteena 
on se ettei ole omaa eikä yhteis-
toiminta-aluetta mutta tuntosarvet 
ovat ulkona ja jonakin päivänä se 
kyllä tärppää ja alue löytyy joten 
kärsivällisyyttä. Tule kokoukseen 
ja tuo kaverisikin päättämään yh-
distyksen asioista. Suunnitelmissa 
on viettää keväällä koko perheen 
ulkoilu ja makkaranpaistoilta omin 
eväin sekä myöhemmin syyskesäs-
tä ulkoilu viikonloppu jossain so-

pivassa ulkoilupaikassa näistä hal-
lituksen ajatuksista ehkä lisää 
vuosi kokouksessa. Seuraavassa 
lehdessä sitten vuosikokouksen 
päätöksistä. Tämä vuodatus on vä-
hän vanhan kertausta ja vanhan 
miehen höpinöitä. Mutta hymyä 
huuleen ja kohti tulevaisuutta. Hy-
vää matkailu kesää/vuotta kaikil-
le karavaanareille. 

Jorma Tuominen 
051624-0
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Paraisten kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Timo Keihäs
Frälsintie 5 B 6, 21200 Raisio
Puh. 050-342 3925
timo.keihas@hotmail.com

SIHTEERI
Markku Malmberg
Puh. 040 822 3065
malmberg.markku@gmail.com

Keväinen tervehdys Paraisilta

L auhan talven jälkeen odo-
tukset ovat jo kesässä ja 
kesän tapahtumia ja mat-
koja odotellessa. Hiihtolo-

maviikolla pidettiin Stagsundissa 
ulkoilupäivä ja naistoimikunta tar-
josi ruokaa mukana olleille. Keli ei 
oikein suosinut talvista tapahtumaa, 
mutta kiitettävä osanotto tapahtu-

maan on aina positiivista. Stagsun-
dissa on talven aikana ollut vain 
muutama vaunukunta paikalla vii-
konloppuisin. Kunhan kelit paranee, 
niin väkikin lisääntyy taas alueella.

Lauantaina 23.4.16 pidetään 
Stagsundissa kesäkauden avajai-
sia siivoustalkoineen. Muistattehan 
kausipaikkalaiset , että kausipaikat 

on siivottava vappuun mennessä.
Keväällä on alueella tarkoitus 

järjestää mahdollisuus vaunujen 
kaasulaitteiden koeponnistukseen. 
Ajankohdasta ilmoitellaan tarkem-
min  ilmoitustaululla ja kotisivulla.

Vappuaattona olisi tarkoitus jär-
jestää brunssi takkatuvalla. Pientä 
korvausta vastaan saa hyvää ruo-

kaa mahan pohjalle. Ilmoittautua 
voi Tarja Elo-Lundbergille 25.4.16 
mennessä puh. 0405511336.

Alueella järjestetään sammutin-
tarkastus lauantaina 14.5.16 klo 
14.00 alkaen.

Hyvää kesän odotusta!
SF-C 120962
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Piikkiön kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Riitta Katajainen
Ahjotie 5, 21500 Piikkiö
Puh. 040 513 6986
riitta.katajainen@gmail.com

SIHTEERI
Merja Vuorinen
Raskinpolku 8 e 87, 20360 Turku
Puh. 0400 806 715
merja.elina.vuorinen@gmail.com

Harvaluoto, p. 044 278 8949

Terveisiä Harvaluodosta 
Piikkiöstä
Kausipaikat 2016
(01-05 – 30.04)
Sinä, joka haluat kausipaikan, mak-
sa yhdistyksen tilille FI514-
7141020063480. SF-C Piikkiön jä-
seniltä 280 € ja SF-C muun yhdis-
tyksen jäseneltä 360€ 30.4.2016 
mennessä. Kausipaikka sisältää 
isäntävuoroviikon kesällä 2016.

Sopimukset allekirjoitetaan kesä-
kauden avajaisissa la.7.5. klo.12.00 
Harppilassa ja samalla päätetään 
isäntävuoroviikot. Kaikkien kau-
sipaikkalaisten läsnäolo pakolli-
nen. Toiveet isäntävuoroista voit 

lähettää Riitalle.
 Siivoustalkoot

Pidetään la 16.04. klo 11.00. Harp-
pilan suihkut/vessat tarvitsevat 
kevätsiivouksen, ikkunat pestään 
ja oleskelutila siivotaan, myös ul-
kopuolella haravoidaan.

 
Kesäkauden avajaiset
Kauden avajaiset pidetään Harva-
luodossa 06.-08.05.2016. Perinteisen 
pitkänpöydän ääreen kokoonnutaan 
nyyttikestien muodossa lauantaina.

Tervetuloa viettämään leppoisaa 
viikonloppua Harvaluotoon ruokai-

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 87266
Olavi Johannes Tunturi

s. 30.12.1938
k. 09.12.2015

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Piikkiö ry

lun, leikkien, saunomisen ja uimi-
sen merkeissä.

 
Kevään odotusta ilmassa
Kevät on jo pitkällä ja varmasti mo-
ni miettii jo tulevaa kesää. Aurin-
koiset päivät antavat toivoa tule-
vaan vaunukauteen. Vielä kuitenkin 
on lumipeite maassa ja täällä Har-
valuodossa vaunuilla on melko rau-
hallista. Lähinnä viikonloppuisin 
muutamat rohkeimmat uskaltautui-
vat läpi talven vaunuilemaan. Pää-
siäisestä varmasti homma pyörähtää 
käyntiin ja alue pikkuhiljaa herää 
eloon. Kesäkauden alkaessa vesi- ja 
viemäriverkon viimeistelytyöt saa-
taneen päätökseen ja näin ollen 
pystymme tarjoamaan mutkatto-
mampaa palvelua alueen käyttäjil-
le.

 Kevätkokous
Kevätkokous pidettiin perinteisesti 
torstaina 10.3. alkaen klo 19.00 Piik-

kiön Osuuspankin kerhohuoneessa. 
Osanottajia oli saapunut paikalle 
kiitettävästi, yhteensä 17. Käsitte-
lyssä oli sääntömääräiset asiat. 

 
Terveisin Juha SFC 122482
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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

Kevättä rinnassa

T ässä Vankkuri-Vehmaan 
kuulumisia. Viime lehden 
ilmestymisen jälkeen on 
monenlaista tapahtunut. 

Syksyllä kun uusittiin saunan kiu-
as ja löylyhuoneen lattia, niin sil-
loin oli ajatuksena, että uusitaan 
myös löylyhuoneen seinä ja katto-
paneelit. Siihen hommaan ryhdyt-
tiin nopeasti tammikuun alussa, ja 
talkoilla kun työ tehtiin, meni sii-
nä useampi viikonloppu. Kolmen 
miehen Määtän Sepon, Putkisen 
Empun ja Lassilan Juhan toimesta 
työ saatiin tehtyä ja nyt saunaan 
pääsee taas nauttimaan mukavista 
löylyistä. Kiitokset ahkerille tal-
koolaisille ja myös muonittajille 
Mattssonin Hansulle ja Eilolle.

Työn edetessä seinäpaneelin alta 
löytyi edellisten työmiesten signee-
raukset, tasan kymmenen vuoden 
takaa: Mika, Japi, Jouni, Reikko, 
Turkka ja Reiska. Hyvin on puut 
kestäneet tähän asti.

Saunaremontti saatiin sopivas-
ti valmiiksi meidän jokavuotisiin 
Maukujaisiin, joita vietettiin hiih-
tolomaviikolla 26.-28.helmikuuta. 
Maukujaisten tunnelmista voitte 
lukea toisaalta.

Vankkuri-Vehmas on saanut yh-
tenä pilottialueena Vankkurihymiö 
maininnan. Kuten jo aiemmin mai-
nitsin, hymiö kertoo leirintäalu-
een vieraille alueen peruspalvelu-
jen olevan kunnossa. 

Talvisaikaan Vankkuri-Vehmaal-
la päivystetään myös arkisin, joten 
satunnaiset vierailijat ovat lämpi-
mästi tervetulleita. 

Tämän lehden ilmestyessä on 

pääsiäinen vietetty, jota niistä päi-
vistä kerromme seuraavassa leh-
dessämme.

Joka keväiset siivoustalkoot jär-
jestetään lauantaina 23.4. Siisti-
tään alue ja tehdään pieniä korja-
uksia kesää varten.

Yhdistyksen kevätkokous on sa-
mana viikonloppuna sunnuntaina 
24.4 klo 12 alkaen Vankkurisalissa. 

Kesän myötä lähestyy myös ju-
hannus. Juhannuksen ohjelmasta 
en osaa tässä vaiheessa kertoa tar-
kempaa, mutta orkesterit on va-
rattu ja muusta ohjelmasta tiedo-
tetaan nettisivuillamme ajankoh-
dan lähestyessä.

Jokainen karavaanari, liikkuva 
ja paikoillaan pysyvä, toivoo, et-
tä tuleva kesä soisi enemmän läm-
pöä ja auringonvaloa kuin mennei-
nä kesinä. 

Sitä toivoo myös Hanne



18 2/2016

Pilkkikilpailu 
käynnissä.

Maukujaiset 2016
Perjantai-iltana ”bingottiin” jälleen 
lasten hyväksi useampi kierros.

Lauantaiaamu valkeni kirkkaana 
pikku pakkasessa. Huiman hieno 
sää siis helli maukujaisten viettä-
jiä. Koska meressä oli jäätä riittä-
västi, päästiin monen vuoden jäl-
keen luottavaisin mielin vetten 
päälle. Kalakilpailu aloitettiin tor-
ven töräyksellä klo 11.00. Pari tun-
tia oli pilkkikansalla aikaa narrata 
mahdollisimman paljon kalaa, oli-
han kyseessä kisa.

Ylägrillillä paisteltiin porukalla 
tikkupullaa, jota höystettiin man-
sikkahillolla ennen syöntiä. Nuo-
tiomakkaraa oli myös tarjolla itse 
paistaen tai valmiiksi kokattuna. 
Kiitokset Miikku ja Seppo L.!

Samaan iltapäivään mahtui vie-
lä tandemhiihtoa ja pulkkamäkeä 
luistavilla liukureilla.
Illalla palkintojenjako vankkurisa-
lissa.
Kalakilpailu: 
Naiset 1. Maiju, 
Miehet 1. Emppu
Nuoret eivät saaneet saalista.

Tandemhiihto: 
1. Juha ja Seppo M.
(Parhaiten sai yleisön mukaan 
omalla suorituksellaan Riina-Maija 
ja Emppu)
Ilta päätettiin karaokemusiikin 
tahdittamiin tansseihin.

Kohta kesämielellä: Tate

Vankkur�-Vehmaalla ja 
Vehmassalme� paviljongilla

23.-26.6.2016Juhannustreffi �

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

23260 Rautila, 0400-705516, www.sfc-raisio.fi

Vaunun tai asuntoauton voi tuoda alueelle maksutta 
su 19.6. ja to 23.6. välisenä aikana.

Treffimaksu 80 €
Sisältää: karaoketanssit torstaina, rannekkeet ( 2kpl) 
juhannustansseihin kahtena iltana ja lasten/nuorten 

rannekkeet, valosähkön max 350 W sekä saunat 
yleisillä vuoroilla.

Johanna Pakone� & Midinett�

Tanssiorkester� Petoma�
24.6. Juhannusaaton tanssit klo 20-02

25.6. Juhannuspäivän tanssit klo 20-02

Tandemhiihtäjät ja 
palkinnon tekijä.

Kalasaaliiden 
punnitus.

Tandemhiihdon 
tahtia.Kovaa yritystä.

Naisten sarjan voittajan 
on hyvä hymyillä.

Naiset pilkkii 
omalla tavallaan.

Emppu saa 
palkintonsa.

Hiihtäjien palkinnot 
on tehnyt Hansu.
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Milloin teistä tuli karavaanareita 
ja mikä sai teidät tämän harras-
tuksen pariin?
Periaatteessa se alkoi melko sattu-
malta, olimme vuokravaunulla Veh-
maalla v. 1988 Juhannutreffeillä. 
Siitä se kipinä syttyi ja olihan meil-
lä tuttuja siellä jo ennestäänkin. 
Joten v. 1989 keväällä ostimme en-
simmäisen vaunumme.

Kuinka kauan olette olleet SF-
Caravan Raision seutu ry:n jäse-
niä?
Liityimme jäseneksi v. 1989 ja nu-
meromme on SFC 49720.

Millaisia luottamustehtäviä teillä 
on ollut yhdistyksessänne? 
Pirjo treffi- ja huvitoimikunnassa ja 
Jukka hallituksessa ja Vankkuri-
Vehmastoimikunnassa

Matkustatteko muilla välineillä lo-
mallanne kuin matkailuvaunulla?
Satunnaisesti etelänmatkoja lento-
koneella

Mitä asioita arvostatte karavaa-
nielämässä eniten?
Vapaus, luonto ja mukavat ihmiset.

Mikä on hauskin muistonne ka-
ravaanielämästä?
Ehkä mieleenpainuvampina ovat ol-
leet esiintyjät Vehmassalmen laval-
la muun muassa Kari Tapio, Jari Sil-
lanpää eikä suinkaan vähäisempänä 
Dallape`.

Mitä asioita te parantaisitte Vank-
kuri-Vehmaalla?
Ehkä toinen grillauspaikka olisi mu-
kava rannassa.

Jos ette olisi karavaanareita, niin 
mitä muuta harrastusta voisitte 
harkita – tai jo nyt harrastatte?
”Mökkeilyä”

Mikä tekee Vankkuri-Vehmaasta 
teille parhaan paikan viettää ka-
ravaanielämää?
Kaunis, siisti ja toimiva.

Mitä terveisiä lähettäisitte yhdis-
tyksemme jäsenille?
Hyvää kesää kaikille vaunuilijoille.

Vuoden 2015 Karavaanarit 
Pirjo ja Jukka Mäkitalo

RAISION NÄKÖKULMA – paikallinen näköasiantuntijasi
Optikko 
Jari Ahlgren 
SFC 121009

Optikko 
Jarkko Ahlgren 
SFC 15009

Tasalanaukio 10, Raisio
p. 02 430 6677
ma 9–18, ti–pe 9–17, la 9–13

kesälauantaisin suljettu 
(1.6.-31.8.)

Raision Näkökulma  on yksityinen, kotimainen optikkoliike jo toisessa 
polvessa. Toimintamme perustuu palveluun, laatuun, ammattitaitoon, 
jatkuvaan kouluttautumiseen  ja nykyaikaisiin tutkimusvälineisiin.

Valikoimasta löytyy sekä halpoja tuotteita että korkealaatuista high-techiä. 
Valmistamme silmälasit itse uusimmalla tekniikalla ja vankalla käsityö-
taidolla. Tämä takaa nopean, laadukkaan ja huolellisen valmistuksen. 
Silmälasit voivat valmistua jo seuraavaksi päiväksi.

Meiltä saatavana myös silmälääkärin palvelut.

TERVETULOA TAVALLISTA 
KOULUTETUMPAAN 

OPTIKKOLIIKKEESEEN.

SFC-JÄSENKORTILLA 
ETUJA KOKO 
PERHEELLE!

www.raisionnakokulma.fi 
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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

Hinnat: 345 € henkilö/ 2h huoneessa, 425 € henkilö/1h huoneessa
Matkan hintaan sisältyy: - laivamatkat kansipaikoin – aamiainen laivalla

menomatkalla – majoitus 2 h:n huoneissa -hotellissa Tartossa – kiertoajelu 
Tartossa – ohjelmassa mainitut ruokailut – kuljetukset MatkaHeinon bussilla.

Seuraa tiedotteluamme Vankkuriviestistä ja Nettisivuiltamme
 www.sfc-salonseutu.fi

Tervetuloa viettämään kesäisiä lomapäiviä 
SF-Caravan Salon seutu ry:n järjestämälle matkalle

Tarttoon, Viroon 9-12.6.2016

Tartton Kaupungintalo. Kuva Wikipedia, Flying Saucer

Vuoden Karavaaniperhe 2015
Ensikosketus karavaanarielämään oli 
Sarilla vuosituhannen vaihteessa. 
”Olin tuttavapariskunnan mukana 
tanssireissulla ja yövyimme heidän 
vaunussaan. Touhu vaikutti muka-
valta ja siitä se ajatus sitten lähti. 
Muutamia kuukausia myöhemmin 
löytyi siisti -88 Sprite Major, jolla 
tein poikani Nikon kanssa muutamia 
reissuja, kunnes elämäntilanne 
muuttui ja vaunu jäi talliin muuta-
maksi vuodeksi. Vuonna 2006 Vesa 
ilmestyi elämäämme, Sprite kaivet-
tiin tallista ja suunnattiin Salakal-
lion treffeille”, Sari kertoo.

”Vaunuilu tuntui minustakin mu-
kavalta. Aiemmat kokemukseni mat-
kailuautoista ja -vaunuista olivat 
90-luvun taitteesta, jolloin olin Jär-
venpäässä Matkaajan tehtaalla val-
mistamassa matkailuautoja”, ker-
too Vesa. 

Ja Sari ja Vesa jatkavat: ”Muuta-

mien reissujen jälkeen Sprite vaih-
tui uuteen ja tilavampaan Knaussiin, 
joka on palvellut meitä hyvin tähän 
asti. Sillä on käyty Lappia myöten 
omatoimimatkoilla ja kierretty tref-
fejä. Vuosia Niko oli mukanamme jo-
ko yksin tai kaverin kanssa, mutta 
nyt hänellä on ikää ja muita menoja 
sen verran, ettei mukaan ehdi. Vau-
numiehitys on kuitenkin lukumää-
räisesti pysynyt samana, sillä mu-
kanamme on jo kohta neljä vuotta 
kulkenut caravankoira Uuno, joka on 
aina valmis lähtemään reissuun. Vii-
me vuosina olemme olleet aktiivises-
ti mukana Salon alueen caravanyh-
distyksen toiminnassa järjestämäs-
sä treffejä ym, mikä on laajentanut 
harrastusta entisestään. 

Vappuna treffataan Salakalliolla, 
tule moikkaamaan!”

Sari, Vesa ja Uuno 95275 

Karavaaniperheen palkitseminen Sari Floridassa ja Vesa tammitansseissa.

Karavaaniperhe 2015

Tammitanssit 2016
Vuoden 2015 Karavaaniperheeksi valittiin Sari Murtomäki Ja Vesa 
Minkkinen. Historialliseksi Salon yhdistyksen toiminnassa teki 
palkitsemistilaisuus. Palkinto luovutettiin samanaikaisesti kahdel-
la mantereella, Vesa paikalla Tammitansseissa ja Sari Floridassa. 
Skype-yhteydellä saatiin tilannekuvia suoraan aurinkoisesta Ame-
rikasta, lämpötila +24 astetta.
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Ajotaito- ja merkkisuoritusajojen suorituspäivämäärä on muuttunut.
Tapahtuma järjestetään 17.5.2016 kello 17 A-katsastuksen pihalla, osoite Perämiehenkatu 7, Salo.

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.

Ohjelmassa mm. karaokea, orkesteritanssit, 
vappukulkue, leikkimielisiä kilpailuja

Paras asu palkitaan !!!

Tuotemyyjiä, sammutinhuolto paikalla
Lauantaiaamupäivänä mahdollisuus 
kirpputorimyyntiin omasta pöydästä

Salakalliolla
29.4. - 1.5. 2016

Perjantaina 
Karaoke 

vetäjänä Marko Harkas

Lauantaina 
orkesteritanssi

JANIINA ja PUTKIRATIO
Treffihinta 45€, 

käteismaksu
SF-Caravan Salon Seutu ry

Hiihtokilpailut 
Hiihtokilpailut pidettiin aurin-
koisessa säässä Salakalliolla. 
Kisojen jälkeen oli tarjolla kuu-
maa mehua ja Tokken keittä-
mää hernekeittoa.

Tulokset:
Lapset 7v 
1. Emmi Seppälä

Lapset yli 8v
1. Nea Seppälä

Nuoret 
1. Emma Kolehmainen

Naiset
1. Sonja Törnroos
2. Leila Leino
3. Aino Eilola

Miehet
1. Ari Mikkonen
2. Leif Törnroos
3. Bror Bäckman

Hiihtokilpailun aurinkoiset voittajat.
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Kohtaa koko maailma - Matkamessuilla 

H yvä lukija, haluan 
kertoa sinulle meidän 
kokemuksista ja kiin-
nostuksesta Matka-

messuja kohtaan. Olemme usean 
vuoden ajan, ehkä jo kymmenisen 
vuotta osallistuneet SFC Salon seu-
dun yhdistyksen tai paremminkin 
yhdistyksen puheenjohtajan Sinikka 
Koivusen järjestämälle matkamessu-
matkalle Helsingin Messukeskuk-
seen. Lähtöhän on perinteisesti klo 
8 matkamessujen lauantaiaamuna. 
Messut ovat nelipäiväiset, yleisölle 
portit ovat avoinna vain perjantaista 
sunnuntaihin. Tänä vuonna teema-
na oli Tempaudu toiseen maailmaan!  

Mielestäni karavaanareille jos ke-
nelle sopii matkamessuilla vierai-
lut. Sinikan järjestämillä matkoil-
la olemme viipyneet messupaikal-
la vajaat kuusi tuntia ja se on kyllä 
riittävä. Jalat huutaa hoosiannaa jo 
aikaisemminkin. Ensimmäiset vuo-
det meillä kului suurin osa ajasta 
asuntovaunuja ja -autoja esitteleväl-
lä Caravan osastolla. Taisimme joi-
nakin vuosina käydä koeistumassa 
lähes jokaisen asuntoauton. Vaunu-
ja katsellessa tulee aina verranneek-
si omaan vaunuunsa, mikä on toi-
sin, mikä kohta tai asia toimii huo-
nommin ja mikä taas omassa van-
hassa on moninkerroin paremmin.

Vuosi sitten tämä pariskunta sai 
oivalluksen, tarkemmin sanoen taisi 
olla alunperin minun idea - ”Mitä-
pä jos luovuttaisiin asuntovaunusta 
ja vaihdetaan se asuntoautoon”. Tä-
mä idea kehkeytyi sen vuoksi, että 
olimme olleet jo useamman vuoden 
niinsanotuilla vuosipaikoilla eri lei-
rintäalueilla ja mieli tempoi jo kier-
tämään. Matkamessuilla sitten tes-
tattiin ja mittailtiin, että minkä-
laista autoa minäkin pystyisin hal-

litsemaan ja etsimme autoa, johon 
lastenlapseni kätevästi sopivat yö-
pymään. Tämä idea kuivui kasaan, 
kun messukäynnin jälkeen  kävim-
me Turun seudulla tutustumassa ja 
koeajamassa autoja. Päädyimme pi-
tämään oman hyvin pidetyn  vau-
numme itse. Rahaa olisi tarvittu to-
si iso kasa, jotta olisimme löytäneet 
sisustukseltaan vastaavan ja tietysti 
konehuonekin olisi pitänyt olla sem-
moinen, että  jaksaa vähän isom-
missakin mäkipaikoissa.     

Mihin messuilla 
kannattaa suunnistaa
Minulla on ollut viimeisten vuosien 
aikana tapana miettiä etukäteen, 
mitkä osastot ovat niitä, joissa on 
pakko käydä. Viime vuonna näitä 
must-osastoja olivat Kokkolan, Ro-
vaniemen, Kuusamon, Kemijärven ja 
Iisalmen osastot. Miksi juuri nämä 
osastot - se onkin ihan toinen stoori 
ja kirjoitan siitä toisen kertomuksen 
ja toivon sen löytyvän SFC Salon 
seudun nettisivuilta. Tänä vuonna 
tavoitteena oli vierailla oman kau-
punkimme Salon osastolla, Kiuru-
veden, Mikkelin, Viron tai lähinnä 
Tallinnan ja Espanjan ja siellä lä-
hinnä Teneriffasta kertovalla osas-
tolla. Lisäksi vakiokäynti tehdään 
Iskelmäradion osastolle, Tuurin 
kyläkauppaan ja Lapin matkailu-
keskuksiin. Tuurin kyläkaupan lah-
joittamasta seinakalenterista on jo 
monet vuodet katsottu mikä viikko 
on meneillään. Jo tavaksi on muo-
dostunut sekin, että juhlistamme 
messumatkaa lasillisella kuohuvii-
niä. Tänä vuonna Iskelmäbaarissa 
vierailu oli pettymys, itse radioon 
tuotettua ohjelmaa ei pystynyt kuu-
lemaan, haastateltavan kyllä näki 
livenä, mutta itse haastattelua ei 

kuulunut. Messukeskuksessahan 
maksaa tarjolla olevat antimet aika 
lailla. Pikaruokaa saa hintaan 12 
euroa, jos olutta haluaa siemailla, 
saa pulittaa 7 euroa, kuohuviinistä 
saman verran. 

Matkasuunnitelmat tälle 
vuodelle
Tänä vuonna aiomme suunnistaa 
keväällä Tallinnaan parin päivän 
reissulle ilman vaunua, joten oli-
simme käyneet Ikaalisten matka-
toimiston osastolla ja Tallinnan  
hotelleista olisi tarvinnut tietoa. 
Ikävä kyllä Ikaalinen ei ollut mu-
kana eikä Tallinna juurikaan ollut 
edustettuna, muut Viron kaupungit 
ja erityisesti kylpylät sitäkin enem-
män. Kesällä olemme suuntaamassa 
Kiuruveden Iskelmäviikolle ja siksi 
oli tärkeää löytää Kiuruveden osas-
to. Siellä meitä palveltiinkin hyvin, 
lopputuloksena meillä on nyt liput 
hankittuina kaikkiin tapahtumiin 
lisäksi olemme ennakkovaranneet 
vaunupaikan keskeiseltä paikalta. 
Uskon, että saimme liput hyvään 
messuhintaan. Kiuruveden osas-
tolla oli esillä myös Artic Milk, ypä-
jäläinen juustonvalmistaja, jonka 
tuotteet tehdään Kiuruvedellä. En 
voinut olla ihmettelemättä, että 
miten se maku ei vielä jää mieleen 
semmosesta maistiaiseksi tarkoi-
tetusta juustokuutiosta vaan niitä 
useampikin keräsi tikkuunsa aina-
kin kolme ja tietysti jokaisesta eri 
laadusta saman verran. Vierestä kat-
sojana näytti siltä, että nälkäkö 
siinä yritettiin selättää. Messuilla 
on maistiaisia paljonkin, joten kyl-
lä ahkera messuosastojen koluaja 
hyvinkin saa pienen lounaan ke-
rättyä maistiaisistakin. Kiuruve-
den lisäksi kesäretkiimme saattaa 
lukeutua myös Mikkeli, jossa meistä 
kumpikaan ei muista käyneensä. 
Suomen upea saaristo esittäytyi 
matkamessuilla komeasti, oma Sa-
lomme näkyi hyvin ja voin todeta, 
että semmoisia paikkoja on vielä 
omalla paikkakunnalla, joissa ei 
ole käyty. Mathildedal on käymi-
sen arvoinen, karavaanarit voivat 
yöpyä mukavasti Matildanjärven 
matkailuvaunualueella. Särkisalossa 
on paljon nähtävää ja koettavaa. 
Lähialueilta pitää muistaa mainita 
Somero. Nostalgiaviikko ja Happy 

Days toukokuun loppupuolella tuo 
50-luvun kulta-ajan musiikin ja 
asusteet.  Lähellä oleva leirintä-
alue Hovimäki tarjoaa ohjelmaa ja 
rekvisiittaa mm. 50-60-luvun ret-
keilymeininkiä. Esakallio oli mes-
suilla mukana esittelemässä sekä 
nostalgiaviikkoa että juhannustans-
sejaan. Salon lähialueista tulee vielä 
mainita messuilla mukana ollut Tu-
run kaupunki, siellä on heinäkuun 
puolessa välissä upeat keskiaikaiset 
ritarit kilpailemassa Turun linnan 
pihalla. Heinä-elokuun vaihteessa 
Turku järjestää kuninkuusravit. 

Mitäs messumatkasta jäi 
jäljelle?
Vastauksia siis lähdin hakemaan ja 
niitä sain, esitteitä laukullinen ja 
jopa viime vuoden kuninkuusravi-
en maskotti. Leirintäalueet saisivat 
luvallani olla kyllä enemmän nä-
kyvissä Matkamessuilla. Itse olisin 
halunnut selvittää mitä tarjontaa 
juhannuksen aikoihin eri leirintä-
alueilta löytyy. Lisäksi kohdetie-
dot Teneriffasta jäivät saamatta, 
Espanja oli muuten komesti esillä 
ja asuntokauppaakin tehtiin. Meillä 
on haaveena löytää sieltä mukava 
vuokra-asunto ja viihtyä muutama 
talvinen kuukausi siellä.   

Sinikka osaa matkajärjestämisen 
ja hoitaa homman sujuvasti, meitä 
oli matkassa lähes täysi bussilasti. 
Loppumetreillä saimme aimoannok-
sen tietoa SFC Salon seudun tämän 
vuoden toiminnasta.  

Maria Raute

Selfiehän se oli otettava, kun 
itsensä kuvassa näki. 

Näistä on paljon apua reissujen suunnittelussa vuoden aikana. 
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Sauvon kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Kimmo Laine
Itätalontie 76, 21570 Sauvo
Puh. 0400 847 107
puheenjohtaja@sfc-sarapisto.net

SIHTEERI
Petri Kuvaja
Säästöpankintie 7, 02580 Siuntio
Puh. 0504105936, sihteeri@sfc-sarapisto.net,
petri.kuvaja@hotmail.com

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

Sauvon kuulumiset Sarapistosta!

M aaliskuuta eletään ja 
kovasti jo kesää odo-
tellaan! Helmikuun 
27. päivä järjestettiin 

Sarapistossa pilkkikisat, joihin 
osallistui 20 pilkkijää. Aurinkoise-
na lauantaipäivänä jäälle pilkki-
mään riensi viisi lasta, viisi naista 
ja 10 miestä. Koko kilpailun suu-
rimman kalan sai Jonna Oksanen, 
voittaen näin lasten kisankin. Nais-
ten sarjan voitti Leena Salama ja 
miesten sarjassa suurimman kalan 
sai Teuvo Salo. Onnittelut kaikille 
saaliista! Upean aurinkoisen päivän 

ulkoilun jälkeen maistui kaikille 
Sarapistolaisille madekeitto, joka 
oli Levon Tapion valmistamaa. Her-
kuttelun kruunasi Sauhulan Marja-
Leenan leipomat maukkaat pullat.

Kesää odotellessa on hyvä muis-
taa, että kausipaikkasopimukset 
tulee käydä tekemässä huhtikuun 
aikana ja maksutkin tulee olla hoi-
dettuna huhtikuun loppuun men-
nessä. Kevättalkoopäivänä, la 23.4. 
järjestetään klo 9 – 10:30 infor-
maatiotilaisuus isäntävuoroasiois-
ta, turvallisuusasioista sekä tur-
vamääräyksistä. Takkahuoneessa 

ovat luennoimassa Marja-Leena ja 
Toni. Kaikki ovat lämpimästi ter-
vetulleita! Sunnuntaina onkin sit-
ten kevätkokous, jossa on äänioi-
keus kaikilla jäsenkortin omaavil-
la. Tervetuloa! 

Virkistystoimikunnan suunnitte-
lema toimintakalenteri on alusta-
vasti hyväksytty hallituksessa. Yh-
distyksen internetsivuilta http://
www.sfc-sarapisto.net/ löytyy ajan-
tasaista tietoa tapahtumista. Myös 
Sarapiston toimiston ilmoitustau-
lulla informoidaan tapahtumis-
ta, joihin kaikki ovat tervetullei-

ta omien mieltymystensä mukaan. 
Uutena toimintana kokeilemme tä-
nä kesänä peli-iltapäiviä. Kaikki 
enemmän tai vähemmän kilpailu-
henkiset mukaan. Ajotaitopäivää 
on suunniteltu toukokuulle, mutta 
valitettavasti päivämäärä on vielä 
vahvistumatta. Virkistystoimikun-
nan lisäksi kaikilla on mahdollisuus 
tulla mukaan järjestämään ja ide-
oimaan toimintaa. Yhdessä tehden 
on mukavaa!

Tapaamisiin, 
117895-1 Mari

Muistutusta vahvistetuista 
tulevista tapahtumista:
• Kevättalkoot la 23.4. klo 9 alkaa luennolla
• Kevätkokous su 24.4. klo 12 alkaen
• Vapunaaton karaoke la 30.4. 
• Äitienpäivän kakkukahvit la 7.5.
• Kesäkauden avajaiset 28.5.
• Pelipäivä ja karaoketanssit 4.6.
• Juhannusaaton tanssit 24.6.
• Pelipäivä 2.7. klo 13
• LAVATREFFIT 12. – 14.8

ilkkijät auringossa.
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Leipuri ja 
118 pullaa.

Nimi: 
Petri Korte

Jäsennumero: 
82918

Karavaanihistoria: 
Karavaanari olen ollut vuodesta 1984, jolloin aloitin matkailun 
vanhempieni kanssa. Oman asuntovaunun hankimme vaimoni 
kanssa vuonna 1997 ja jäimme Valasrannalle vuosipaikalle. Valas-
rannalla olimme vuoteen 2013 asti, jolloin päätimme vaimoni 
kanssa, että lähdemme kiertämään muitakin alueita.
Vuonna 2014 keväällä lähdimme tutustumaan Sauvon Sarapistoon 
ja alue vaikutti erittäin mukavalta ja meidät otettiin lämpimästi 
vastaan. Ihastuimme alueeseen niin paljon, että meidän kiertä-
minen loppui siihen ja päätimme ottaa vuosipaikan Sarapistosta.
Sauvon seutu ry :n hallituksessa vuodesta 2016.

Harrastukset: 
Lenkkeily, uinti ja matkailu.

Nimi: 
Kimmo Laine

Jäsennumero: 
46627

Karavaanarihistoria: 
Karavanmatkailu ja jäsenyys alkoivat 80 -luvun lopulla. Ystäviltä 
hankittiin pieni Tabbert Kornett 320 vaunu, jolla ajeltiin kesät 
ympäri Suomea tulevan vaimon ja koiramme kanssa. Sarapistossa 
tuli käytyä heti, koska se löytyi omasta kylästä. Olen toiminut 
Sauvon yhdistyksen hallituksessa n. 20 vuotta ja vuoden 2011 
alusta puheenjohtajana sekä sitä aiemmin varapuheenjohtajana. 
Vuonna 1992 olin perustamassa Sauvon yhdistystä, koska haluk-
kuutta oman yhdistyksen perustamiseen Sauvossa oli. Vaunuilu ja 
etenkin alueemme on muuttunut ja kehittynyt huimasti alkuajois-
ta. Kiitos siitä kuuluu kaikille meidän yhdistyksemme jäsenille.

Harrastukset: 
Peimari United tukijoukot ja partio.

Vankkurihymiön 
olemme saaneet! 

Kiitos kaikille!

Hallitukset jäsenet esittäytyvät

Deffa -koulutusta 
saa Kaitsulta.

Kokkina Tapio Levo.Palkittuja pilkkijöitä.
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TL-Pyhäjärven kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Arto Vilen
Horsmantie 11 A 15, 21380 Aura
Puh. 040 362 9132
arto.vilen@suomi24.fi

SIHTEERI
Ulla Heiskanen
Nikkarintie 6, 23100 Mynämäki
Puh. 044 342 3464, u.heiskanen@gmail.com

Valasranta, p. 040 730 4921, www.sf-caravantlpyhajarvi.fi

Sf-Caravan Tl Pyhäjärvi ry • OHJELMA 2016 • 4.6. - 14.8.2016 välisenä aikana

Lauantaisin bingo ja koko perheen askarteluhetki
VKO pvm
Toukokuu
18 5.7.2016 Isäntäkoulutus, liiton edustaja paikalla
19 5.14.2016 Isäntäkoulutus
20 5.21.2016
21 5.28.2016
Kesäkuu
22 6.4.2016 Limudisco
23 6.11.2016 Takakontti -kirppis ja leffailta
24 6.18.2016 Karaoke
25 24.6. - 26.6.2016 Valasrannan olympialaiset + köydenveto
Heinäkuu
26 7.2.2016 Järvitanssit hattuteemalla
27 7.9.2016 Takakontti -kirppis ja leffailta
28 7.16.2016 Naamiaiset
29 7.23.2016 Kisapäivä ohjelmassa mm. rc-kisa ja darts kisa
30 7.30.2016 Naisten hemmottelupäivä
Elokuu
31 5. - 7.8.2016 Rosvopaisti
32 8.13.2016
33 8.20.2016
34 26. - 28.8.2016 Venetsialaiset
Syyskuu
35 9.3.2016 Onkikilpailu

Kevätkuulumisia 
Valasrannalta! 

K evät etenee vaihtelevissa 
merkeissä, kesää odotel-
laan innolla, jotta pääs-
tään taas “Valakselle”. 

Omalta osaltani muistelen hom-
mia, joita puheenjohtajan tehtäviin 
kuuluu. Eiköhän ne sieltä muistu 
mieleen, tuttuja töitä yhdistykses-
sä ja alueella. Toki muutoksia ja uu-
distuksiakin kaivataan, niitä pitää 
nykyaikana koko ajan toteuttaa ja 
aluetta kehittää tähän päivään ja 
ennen kaikkea asiakkaiden tarpei-
siin ja vaatimuksiin. 

Kevätkokous pidettiin 13.3.2016. 
Paikalla oli runsaasti jäseniä. Kes-
kustelua käytiin hyvässä hengessä 
ja päätöksiä tehtiin. Kausipaikkalai-
set pääsivät varaamaan kesän isän-
tävuorot leiripäälliköltä, ja vuoro-
ja merkittiinkin ripeästi heti tou-
kokuusta eteenpäin aina syksyyn 
asti. Heinäkuu tosin taisi jäädä va-
rauksitta, mutta kyllähän sinnekin 
isäntiä löytyy kunhan kausi pyöräh-
tää käyntiin. 

Heti kauden alkuun pidetään 
isäntäkoulutus, johon liiton lei-
rintä- ja turvatoimikunnan jäsen 
Reijo Tuomala tulee kouluttamaan 
sekä opastamaan meitä mm. alu-
een turvallisuuteen liittyvissä asi-

oissa. Isäntäkoulutus on tarpeen 
muutosten ym. toimintaan vaikut-
tavien asioiden tietoon saattami-
sessa isännille. Uudistuksia tulee 
jatkuvasti niin liiton kuin halli-
tuksemmekin suunnilta, ja isän-
tien pitää olla näistä tietoisia. Ei 
aina vaan toimita niin kuin ennen-
kin. Toivonkin kaikkien kauden ai-
kana isäntinä toimivien osallistu-
van koulutukseen! 

Alueemme avajaiset tämän kau-
den osalta ovat 29.4.2016 josta ke-
säkausi sitten pyörähtää käyntiin. 
Useana viikonloppuna tulee ole-
maan pientä ohjelmaa huvitoimi-
kunnan järjestämänä. 

Loppuun vielä liiton sääntömuu-
tosasiaa, jota esiteltiin tulevaisuus-
seminaarissa Hattulassa. Esimerkiksi 
liiton suorajäsenyys herätti vilkkaan 
keskustelun salissa. Sehän olisi ko-
va isku yhdistyksille, ja varmaan-
kin näkyisi jäsenmäärissä...Touko-
kuisessa liittokokouksessa Oulussa 
asiaa varmasti puidaan vilkkaalla 
keskustelulla. Miten niitä sääntö-
jä muutetaan, vai muutetaanko? 
Miettikääpä sitä.

Moikkaillaan! 
Arto 44699 
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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

Kevät lähestyy, samoin matkailuajoneuvot herätetään talvihorroksesta. 
Kuljettajillekin on tarjolle muistin virkistystä mihin suuntaan rattia 
väännetään vaunun kanssa varsinkin peruutettaessa. Samoin on myös 
matkailuautoilevien kanssa. Onko kulmat vielä muistissa.

Hyvä tilaisuus harjoitteluun on Toukokuussa Turun Messukeskuksen 
parkkipaikalla kun yhdistyksemme turvatoimikunta järjestää ajotaito-
harjoitus tilaisuuksia. Harjoituksissa tarvitaan oma auto ja peilit. Har-
joitusvaunun tuo paikalle turvatoimikunta.

Harjoittelupäivät ovat maanantaisin toukokuun 9. 16. ja 23. päivä. 
Harjoittelut ovat maksuttomia kaikkien yhdistysten jäsenille. Tervetuloa.

Kevätkokous!
Yhdistyksemme kevätkokous on jäl-
leen edessä. Kokous pidetään 
20.4.2016 Turun Messukeskuksen 
Restel ravintolassa alkaen klo 19.00. 
Kevätkokouksessa jäsenistö ottaa 
kantaa edellisen vuoden toimintaan. 
Kokouksessa päätetään tilinpäätök-
sestä ja vahvistetaan toimintaker-
tomus. Yhdistyksemme kevätkoko-
us on myös paikka jossa huomioi-
daan henkilöitä jotka ovat toimineet 
erilaisissa tehtävissä yhdistyksem-

me hyväksi. Kevätkokous on myös 
tapaamispaikka jossa yhdistyksen 
jäsenet näkevät toisiaan. 

Kevätkokous aloitetaan perintei-
sesti jäsenkorttien tarkastuksella 
ja kahvituksella jo klo 18.00. Mes-
sukeskuksen pihalla on riittäväs-
ti paikoitustilaa. Sisäänajo tapah-
tuu artukaisten kiitotien portista. 
Kokoustilaan kuljetaan Ravinto-
la Restelin takaovesta. Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU 

SF-Caravan Turku ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
Pidetään keskiviikkona 20. huhtikuuta 2016 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 2015).
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu Restel ravintolassa 

klo 18.00 alkaen.

Tervetuloa!

Turussa 4.1.2016
Johtokunta

Ajotaitoharjoittelua!

Vaihda Vapaalle messut
Yhdistyksemme piti SF-Caravanin 
osastoa uudessa messutapahtumas-
sa, jonka yhteyteen ehdotettiin 
myös treffitapahtumaa. Treffit jä-
tettiin tällä kertaa väliin mutta 
katsotaan uudelleen ensivuoden 
tapahtuman lähestyessä. Osastoja 
ja näytteille asettajia ei uudelle 
messutapahtumalle kuitenkaan 
ennakko odotuksista huolimatta 
saatu ja näyttelyala supistui kah-
teen halliin. 

Messuilla oli paljon sellaisia har-
rastemuotoja, jotka ovat myös ka-
ravaanarien harrastuksia. Matkai-
luajoneuvojen myyjiä ei messut 
kiinnostaneet vaikka kalusto olisi 
ollut myös sopiva lisä näyttelyyn. 

Messuosastolla käytiin vilkkaasti 
kyselemässä tietoja harrastukses-
tamme. Yllätys oli se että messuil-
la kävi sellaisia asiakkaita joilla oli 
kalusto valmiina mutta kiinnostus 
jäsenyyteen heräsi vasta osastol-
lamme. Uusia jäseniä liittyi jälleen 
harrastuksemme pariin. Leirintä-
opas oli selvästi kiinnostava julkai-
su jonka maine on levinnyt maan 
rajojen ulkopuolelle. Leirintäopas 
onkin hyvä lahjavinkki esimerkik-
si Keski-Euroopassa matkatessa. 

Osaston miehityksestä huoleh-
ti Rose-Marie ja Kurt Lindroos Ar-
ja ja Pentti Groth sekä Seppo Ha-
lonen.  Pg.
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Kesäniemi kutsuu
Kesäniemen Talviriehaa jännitettiin 
samoin kuin muillakin alueilla. 
Talvirieha onnistui yli odotusten. 
Meren jää loi varsinaisen tunnel-

man myös kalansaaliiden merkeis-
sä. Mutta kyllä tikkupullat mais-
tuivat itse paistettuna kyllä pa-
remmilta. Erilaiset kilpailut ja 

aurinkoinen talvisää nostatti mie-
lialat korkealle. Kerrankin meilläkin 
oli tilaisuus nauttia hienosta tal-
visesta viikonlopusta.

Puutalkoita pidettiin maaliskuus-
sa myös hienossa talvisäässä, jon-
ka johdosta tien vierustaa koristaa 
suuret tukkipinot. Osa kaadetuis-
ta puista päätyi myös polttopuiksi 
vanhan saunarakennuksen taakse. 
Puutalkoot taisivat kuluttaa ihmis-
ten energian loppuun kun illalla ei 
jaksettu enää kokoontua ylälystille 
vai oliko se syy grillimakkaroiden, 
joita paistettiin nuotioilla.

Karaoke martooni pidetään Vap-
puna Kesäniemessä. Maratonin 
lähtösävelet kajahtavat lauantai-
na 30.4. kello 14.00 jonka jälkeen 

laulu raikuu iltaan 24.00 asti. Ma-
ratonista kun on kysymys ei pit-
kiä taukoja maratonin aikana pi-
detä mutta tippaleivän ja simalasil-
liselle kyllä löytyy aikaa. Vappuna 
ei ole erillistä pakettia maksujen 
suhteen vaan alueella on normaa-
lit vuorokausihinnat.  Pg. 

Livossa odotellaan kevättä
Livonsaaren Talvirieha onnistui yli 
odotusten. Muutaman viikon ta-
pahtuman jälkeenkin olivat jäärei-
tit hyvässä kunnossa ja paksussa 
jäässä. Kerrankin saatiin nauttia 
kevätauringon paisteessa ja kulkea 
jäällä alueen rannan ja läheisten 
saarien tuntumassa. Talviriehassa 
ensikertaa pilkkimistä kokeilleil-
lekin jäi mahdollisuus jatkaa kut-
kuttavaa harrastusta. Kovassa pilk-
kikisassa ei saaliit olleet suuria 
mutta aurinkoinen ja raikas ilma 

oli tärkeämpää kuin suuri saalis. 
Tätä mieltä oli ainakin Esa Kanka-
risto, joka sai saaliikseen gasteros-
teus aculeatuksen eli kolmipiikin. 
Esa ei kuitenkaan voittanut kisaa 
mahtavalla saaliillaan sillä miesten 
palkinnot jaettiin seuraavasti  
1. Nikkanen Veikko 2. Kankaala Yr-
jö 3. Huhtala Mika. Naisten palkin-
tosijoille pääsivät 1.Huhtala Irma 
2.Kankaristo Pirjo 3.Jokinen Outi. 
Nuorten sarjassa pokaalit veivät 
1.Huhtala Jerry 2.Kankaristo Ver-

neri 3. Kankaristo Valtteri.  Pilkki-
kisan lisäksi talviriehassa paistettiin 
tikkupullia grillikatoksessa ja mak-
karaa rannalle sytytetyn rakovalke-
an liekeissä. Odotettu rantasauna 
ja avanto jouduttiin perumaan ko-
van pakkasen jäädyttämän vesijoh-
don vuoksi mutta yläsauna oli sitä-
kin kovemmassa käytössä. Iltasella 
vielä kokoonnuttiin tanssimaan ja 
laulamaan karaokea.

Lintujen kirkkaasta laulannas-
ta on selvästi havaittavissa kevään 

sointi. Samat viestit näkee karavaa-
narien puuhissa kun vaunuja ja ym-
päristöä kunnostetaan ja siivotaan. 
Seuraava Livonsaaren tapahtuma on 
jo kevään muututtua kesäksi 4.6. 
ja se on turvallisuus viikonloppu. 
viikonloppuna koeponnistetaan ja 
tarkastetaan kaasulaitteita ja sam-
muttimia sekä tehdään pieniä kor-
jauksia. Toukokuussa ilmestyy lis-
ta huoltorakennuksen pöydälle jo-
hon voi kirjata tarvitsemat toimen-
piteet.  Pg.
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Iso tapahtuma kesällä 2016 
Kuninkuusravit 
Yhdistyksen päätapahtuma on 
28.7.-1.8. pidettävä Kuninkuusra-
vien leirintäalue Turun Messukes-
kuksen piha-alueella. Leirintäalu-
eelle on alustavasti varattu 500-800 

leirintäpaikkaa. Leirintäalue toimii 
rajoitetuin palveluin tilapäisenä 
leirintäalueena. Leirintäalueen 
käyttäjät kuljetetaan busseilla Met-
sämäen raviradalle jossa päätapah-

tuma ravit ajetaan. Kuninkuusra-
vien juhlallisuudet pidetään kau-
pungilla.

Turussa on samana viikonlop-
puna kolme isoa tapahtumaa jon-

ka vuoksi kaupunki on täynnä vie-
railijoita. Kesälomakausi tuo myös 
kaupunkiin jo normaalisti paljon 
turisteja eli kyseinen kesäviikon-
loppu on erittäin vilkas. Pg.

YT-alueen Petanqikisat 
pidetään lauantaina 23.4. Ruissalon saaronniemessä. Kisat aloitetaan 
heti 09.00 ilmoittautumisten jälkeen. Kisan tuomarina toimii tut-
tuun tapaan Pentti Hjerppe. Alueen järjestelyistä vastaa Matti 
Vainio. Pelisauna kisan jälkeen. Jos tulet matkailuajoneuvolla 
Ruissalon Talvialueella on mahdollisuus majoittua. 

YT- alueen yhdistykset ovat loistaneet poissaolollaan usean vuo-
det jonka johdosta YT-Petanqikisat ovat jatkossa kiertävät ja eri 
yhdistysten järjestettävinä mutta YT- kokouksessa päätettynä ki-
sa järjestetään vielä tänä keväänä Ruissalossa. toivottavasti uusi 
järjestelmä aktivoittaa muitakin yhdistyksiä valitsemaan keskuu-
destaan ainakin yhden edustusjoukkueen.  Pg.

Ruissalon Talvialue
Alueen sopimus tältä kaudelta päät-
tyy taas 15.5. jolloin talvehtijoiden 
pitää siirtää kalusto kesälomille 
osalla kausipaikkalaisia on lyhyt 
muuttomatka alueen kesäkausipai-
koille. Huomioitavaa on että kaikki 
lavat ja muut rekvisiitat vaunujen 
ympäriltä ja etutelttojen alta on 
myös pois alueelta. Lavat ja muut 
rakennelmat on havaittu rumiksi ja 
luontoon sopimattomiksi johon ovat 

puuttuneet kaupungin asukkaat ja 
kaupungin kiinteistölaitos.

Alueen isännän Matti Vainion joh-
dolla siistitään talven hiekat ja ros-
kat myös alueelta siten että alue jää 
talven jälkeen hienoon kuntoon.

Seuraava kausi alkaa jälleen van-
hoin kujein 1.9.2016. Matti Vaini-
on kanssa sovitaan kauden 2016-
2017 talvipaikat. Paikkojen varaa-
minen tapahtuu Talvialueelle pai-

kanpäällä. Talvipaikka on varattu 
vasta silloin kun talvipaikkasopi-
mus on allekirjoitettu. Talvipaik-
koja ei siis voi varata sillä kysyn-
tä alueelle pääsystä on paljon eikä 
varauksia jätetä roikkumaan pitem-
mälle syksyyn.

Kaupungin kanssa on sovittu uu-
desta vuokrasopimuksesta joka kat-
taa kolme seuraavaa kautta. Ehtoi-
hin tuli pieniä viilauksia nykyisten 

määräysten mukaisesti.
Talvikausi 2015-2016 on kulu-

nut nopeasti, johtuu osittain uu-
sista karaokelaitteista sekä Ruissa-
lotoimikunnan erilaisista tempauk-
sista Talvialueella. Toimikunta kai-
paa idearikkaita jäseniä ensikaudeksi 
erilaisten aktiviteettien lisäämisek-
si alueelle. Kiitos kaikille Talvialu-
een käyttäjille kuluvasta kaudesta 
ja tervetuloa takaisin syksyllä.  Pg.
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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

Vakka-Suomen terveiset

M atkailuautot ja –vaunut ovat taas liikkeellä tai ovat ainakin 
valmiina. Kevät on tullut. Varma kevään merkki on  vilkas-
tuva hyörintä alueiden vaunupaikoilla. Vaunuja ja telttoja 
vaihdetaan, ympäristöä siistitään ja parannellaan, paikko-

jakin vaihdellaan, jos on mahdollisuus ja tietenkin  uusia kausipaikka-
laisia tulee mukaan paikkojen vapautuessa. Valmiista terasseista hiero-
taan kauppaa jne.  Kyllä pientä vaihtuvuutta on, vaikka varsinaisten 
vuosipaikkojen osalta se onkin vähäistä.

Jäsenyyskeskustelu
Talven aikana on käyty keskustelua liiton jäsenyydestä ja nimen-

omaan mahdollisuudesta liittyä suoraan SF-Caravan ry:n jäseneksi il-
man alueyhdistystä. Nythän liitytään jäseneksi alueyhdistykseen, joka 
on SF-Caravan ry:n jäsen, ja sitä kautta yksityinen henkilö tai oikeas-
taan perhe on jäsenenä liitossa. 

Jäsenen saamassa laskussa on eriteltynä yhdistyksen osuus ja liiton 
osuus. Vakka-Suomenkin kohdalla jäsenmaksusta yhdistykselle liitto pa-
lauttaa yhdistyksen osuuden 13€ ja liiton osuudeksi  jää 27€. Kuinka-
han moni yhdistyksemme jäsen  haluaisi erota yhdistyksestä  liittyäk-
seen pelkästään liittoon ja säästäen näin yhdistyksen jäsenmaksuosuu-
den 13€  ja menettäisi  samalla välittömästi ainakin osan niistä edulli-
sista palveluista, joista nyt pääsevät nauttimaan. 

Kun yhdistysten alueita ruvettiin rakentelemaan 70-luvun lopulla, ne 
tehtiin kaikki talkoilla ja siinä hengessä, että niiltä aktiiviset jäsenet 
saavat  vaunuilleen tukikohdaksi kausipaikan ja niiltä käsin hoidetaan 
aluetta myös talkooperiaatteella ja rakennetaan palveluja yhteiseksi hy-
väksi. Kun joka puolella Suomea toimittiin samassa hengessä, muodos-
tui tämän seurauksena käytäntö, että myös muiden alueyhdistysten jä-
senet pääsevät nauttimaan vieraina näistä talkootoimin toteutetuista 
edullisista palveluista.  Kyse on eräänlaisesta vastavuoroisuudesta, Mo-
lemmilla on annettavaa toiselle, te olette tervetulleita meille ja me vas-
taavasti teille nauttimaan hyvästä palvelusta edullisin ”talkoohinnoin”.  

Tätä periaatetta liiton sääntömuutos löisi korville ja onhan sitä jo 
osin lyötykin. 

Toki jäsenmäärän kasvuun pitää tähdätä ja näin turvata talous tule-
vaisuudessa, mutta tuottaako tämä tyydyttävän ratkaisun.

Nyt sääntömuutos ei näyttäisi menevän läpi, mutta joitakin uudis-
tuksia varmasti ajan mittaan tulee ja niitä tarvitaan, mutta ei alueyh-

Ohjelmassa mm :
 » Heilastelukahvit lauantaina
 » Sammuttimien tarkastusta
 » Kisailua perheille
 » Arpajaiset ym         

RAIRANNASSA
Helluntaiheilasteluissa

13. – 15.5.

Treffimaksu 40€

Rairannassa

uhannusaattona

 Katso tarkempi ohjelma  www.rairanta.fi/tapahtumat    
Treffimaksu 70€     

AKI MÄKI 
& ROUTE 66

Juhannuspäivänä 
RAMI RAFAEL

Ohjelmassa: Lohen loimutusta, 
kilpailuja, arpajaiset, juhlallinen 
lipunnosto ja tanssit klo kahteen
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distyksiä pidä sääntöuudistuksilla 
vesittää, nehän ovat koko järjestel-
män luoneet. Kehitetään terveesti 
, varmasti on tarvetta ja annetaan 
talkootoiminnan edelleen kukkia.

Vankkurihymiö
RAIRANTA  on saanut  vankkuri-
hymiön  ensimmäisten joukossa 
Suomen caravan-alueiden luoki-
tuksessa.  Se kuuluu osana  leirin-
täalueiden laatujärjestelmää ja on 
sovellettu nimenomaan caravan-
alueita varten.  Vaatimukset  hy-
miön  tähän laatuportaaseen  ovat 
vielä vaatimattomia. Hymiö on 
voimassa kolme vuotta, jonka jäl-
keen se pitää uudistaa.

Terassit
Olen aikaisemminkin tuonut esil-
le  rakennelmat, joita kausipai-
koille on tehty. Rairannassa niitä 
on paljon ja osa isoja ja näyttäviä. 
Osaan on haettu rakennuslupiakin.  
Lähes kaikki ovat siistissä kun-

nossa ja loputkin hoituvat kunhan 
asiasta huomautetaan. Näitä ra-
kennelmia on joskus kovastikin 
arvostelu esim vieraiden taholta. 
Eivät muka kuulu karavaanarihen-
keen. Rairannassa terassien raken-
taminen on tiukasti valvottua ja 
siihen on sääntönsä. Toisaalta ne 
asiat eivät kuulu vieraille, koska 
yhdistys vastaa alueestaan ja sään-
nöt ovat sopusoinnussa viran-
omaisten säädösten kanssa. No 
pitää todeta, että suurin osa vie-
raista ihailee näitä terasseja ja 
jopa ihmettelevät sitä kukkien 
loistoa esim. keskikesällä, jonka 
asukkaat ovat laittaneet ja pitävät 
kunnossa

Keittiöremontti 
Keittiöremontti on valmis. Tulos on 
erittäin hyvä ja samalla myös kaik-
ki keittiölaitteetkin tulivat huollet-
tua. Keittiön kaikki seinät ovat niin 
täynnä koneita ja kaappeja, että 
lämpöpattereille ei jäänyt enää tilaa. 
Niinpä lämmitys hoidettiin katto-
lämmityksellä, joka on tällaisessa 
tilanteessa hyvä ratkaisu.

Saunaremontit
Miesten saunaan tehtiin ”pintare-
monttia”. Lauteet uusittiin  ja laa-
toituksia korjattiin.  Pesuhuone 
laatoitettiin  uusiksi ja kaikki suih-
kut huollettiin. Remontti valmistui 
pääsiäiseksi. Myös tilaussaunoja on 
korjailtu. Taas on hyvä ottaa se-
sonkivieraita vastaan.

Tieremontti
Tulotie on painut aikojen kulues-
sa ja osa on niin alavaa, että syk-
syn tuvassa vesi nousi tielle. Sil-
loin tietä jouduttiin korottamaan 
sepelillä. Peltojen pinta sillä koh-
taa on n. 30 cm merenpinnan ala-
puolella. Pellot on padottu ja pi-
detään pumpuilla kuivina. Kun 
pato tai pumput pettävät, nousee 
vesi myös Rairannan tulotielle. 
Huhtikuun aikana tietä korotetaan 
ja vedetään uusi asfaltti. 

Kausipaikat
Kesäpaikkojen kausi alkaa 1.5. ja 
niitä on jonotuslistassa melkoinen 
määrä. Sähkölinjan poiston ansi-
osta paikkoja voidaan antaa entis-
tä enemmän. Vuosipaikat ovat 
edelleen ”kortilla”, koska  vaihtu-
vuus on pientä. Niitäkin vapautuu 
muutamia vuodessa ja näin tulee 
siihenkin joukkoon vähän vaihtu-
vuutta. 

Kevätkokous
Kevätkokous pidettiin 12.3. ja läs-
nä oli 72 äänivaltaista jäsentä. 
Kaikki asiat päätettiin yksimieli-
sesti. Tilinpäätös osoitti hyvää tu-
losta ja liikevaihto on kasvanut 
muutamalla prosentilla.

Tulevia tapahtumia

HELLUNTAIHEILASTELUT 
järjestetään  taas pienen katkon 
jälkeen. (kts. mainos)
Kevään ja alkukesän aikana jär-
jestetään teemapäiviä, joista il-
moitetaan nettisivuillamme.
Sivun osoite: www.rairanta.fi

JUHANNUKSENA
tanssitaan elävän musiikin tah-
dissa sekä aattona että juhan-
nuspäivänä. (kts. mainos)

LASTEN ONKIKILPAILUT 
ovat 23.7. 

Reijo
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Tuulissuontie 9
21420 Lieto

050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi

www.turunajovaruste.fi
Soliferin ja Polarin 

valtuutettu huoltokorjaamo

Matkailuajoneuvojen
korjaukset (kaikki merkit), 
maalaukset, lasinvaihdot,
kosteusvauriokorjaukset, 
vuosihuollot, nestekaasu-
laitteiden tarkastukset ja 

huollot, varaosat jne.
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Tervetuloa tutustumaan uusimpiin ajoneuvoihin 
ja monipuoliseen CaravanMarkettiin. 

Löydät meidät
Tuulissuolta!

Tutut ammattilaiset palveluksessasi!

www.best-caravan.fi

Rauno Jerkku
Puh. 044-206 7539

Leo Lindwall
Puh. 0400-150 583

Vakiotie 4, Lieto • Myynti puh. 010 832 4520
Market ja Huolto puh. 044 781 1073

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

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

Hyvää matkailuvuotta 2016!
Meillä on uusimmat mallit ja paras valikoima vaihdokkeja.

BEST-CARAVAN 
LIEDOSSA 

JO 4 VUOTTA!

Monimerkkihuolto toimii 
nykyaikaisissa tiloissa!


