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Melkein kesäinen tervehdys
Heinäkuun ensimmäisinä päivinä tätä kirjoi-
tettaessa emme oikein kevätsäistä, puhumat-
takaan kesäsäästä, ole päässeet nauttimaan 
kuin päivän silloin tällöin. Säälle emme kui-
tenkaan mitään mahda eli on otettava mitä 
annetaan.  

Mahtaisimmeko sille mitään, kun tuolla teillä 
liikkuu niin silmiinpistävän paljon ilman cara-
van-numeroa liikkuvia yksikköjä. Onko ”ville-
jä”, vuokravälineillä liikkuvia vaiko laiskuuttaan 
jättäneet numeron liimaamatta, tiedä häntä. 

Tuohon ryhmään pitäisi kuitenkin kohteliaasti 
yrittää päästä kiinni ja kertoa caravan -toimin-
nan eduista. Taukopaikat ja yleiset leirialueet 

ovat otollisia keskustelunaloituspaikkoja, sfc-
alueillamme valistus kyllä toimii luonnostaan.

Naantalin yhdistyksen puheenjohtaja Ka-
ri Rainetsalo oli kuitenkin saanut suunsa au-
ki viime vuoden Ficc-Rallyssa Porissa kun  sak-
salainen parinkymmenen yksikön joukon ret-
ki kiersi saaristossamme osin hänen keskus-
telujensa johdosta. Retkestä tarkemmin Karin 
oma kirjoitus toisaalla lehdessä.  Toivotan lo-
puksi lukijoille hyvää ja sateetonta loppukesää 
ja muistutan että treffikausi alkaa olla kuumil-
laan lehden ilmestyessä.

terv. Markku 52661



Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

Numero 3/2015 (153) 
37. 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.

4/2015  .................  aineisto 13.10.  .................... ilmestyy 06.11.

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.

31.07.-02.08. Turvallisuustreffit
 Vankkuri-Vehmas, Vehmaa  |  Raisio
06.-09.08. Haitaritreffit
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
07.-09.08. Lavatreffit
 Sarapisto  |  Sauvo
21.-23.08. Salon syystreffit
 Salakallio, Halikko  |  Salo
28.-30.08. Unhoituksen yö
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
04.-06.09. Rantalieskat
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp. kunnat
11.-13.09. Ruissalon syystreffit
 Ruissalo Camping, Turku  |  Turku
18.-20.09. Valojuhlat
 Leporanta, Lieto  |  Lieto
09.-11.10. Silakkatreffit
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
23.-25.10. Loppusyksyn soppatreffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi

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

Kustantaja
VankkuriViesti ry

VankkuriViesti ry
Puheenjohtaja
Jorma Tuominen
Tapionkaaritie 4, 21530 Paimio
Puh. 050 563 0812, (02) 470 5812
jorma_tuominen@luukku.com

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

Painos  
6600 kpl

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

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

Toivottavasti tällaistakin säätä tänä kesänä saamme.
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Vaunualueemme: 
KAARINA ➊ Kuusisto, p. 040 764 4911
LIETO ➋ Leporanta, p. 040 718 0570
LOIMAA ➌ Krapuranta, Korvenkulmantie 44, Oripää  
  p. 040 546 2058
MASKU  ❹ Camping Mussalo, 
  Mussalo, Taivassalo, p. 040 764 9391
NAANTALI ➎ Saloranta, p. 044 967 4453
PIIKKIÖ ➏ Harvaluoto, Piikkiö, p. 044 278 8949  
  (palvelut 1.6.–30.8.)
RAISIO ❼ Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,  
  23260 Rautila, Vehmaa, p. 0400 705 516
SAUVO  ➑ Sarapisto, p. (02) 473 1202, 050 466 1282
TL-PYHÄJÄRVI ➒ Valasranta, Yläne  
  (kesäisin sopimusalue p. 040 730 4921)
TURKU   ❿ Kesäniemi, Vehmaa, p. (02) 433 3462 ja  
  0500 820 973 (Suominen)
 ⓫ Ruissalo Camping, Turku (talvisin, syysk.-toukok.,  
  tied. p. 0400 704 179 Matti Vainio) 
 ⓬ Kallionokka, Pöytyä, sopimusalue,  
  p. (02) 256 3406, 049 526 055.
 ⓭ Lemmi-Caravan, Mynämäki, sopimusalue  
  p. (02) 430 8734. Yhteyshenkilöt Helga ja Pertti  
  Rekola p. 0400 795 778
 ⓮ Livonsaari Caravan, Askainen, sopimusalue, 
  Pohjanpääntie 273, p. 040 500 4401
VAKKA-SUOMI ⓯ Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki,  
  p. 0500 825 899
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KAARINA ➊ Kuusisto, Rantamäentie 170, Kuusisto, 
  p. 040 764 4911
LIETO ➋ Leporanta, Kynnyksentie 121, Lieto 
  p. 040 718 0570
LOIMAA ➌ Krapuranta, Korvenkulmantie 44, Oripää  
  p. 040 546 2058
MASKU  ❹  Camping Mussalo, Mussalontie 356, 
  Taivassalo, p. 040 764 9391
NAANTALI ➎ Saloranta, Vehotniementie 66, Poikko, 
  p. 044 967 4453
PIIKKIÖ ➏ Harvaluoto (palvelut 1.6.–30.8.),  
  Krupuntie 65, Kaarina, p. 044 278 8949
RAISIO ❼ Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,  
  Rautila, Vehmaa, p. 0400 705 516
SAUVO ➑  Sarapisto, Nokantie 3, Sauvo 
  p. (02) 473 1202, 050 466 1282
TL-PYHÄJÄRVI ➒ Valasranta, Rantapolku 49, Yläne, 
  p. 040 730 4921
TURKU ❿   Kesäniemi, Kesäniementie 99, Vehmaa
  p.02 433 3462, 0500 820 973
 ⓫  Ruissalo Camping Talvialue, 
  os. Saarontie 57, Turku, syys-toukokuu. 
  tied. 0400 704 179 Matti Vainio
 ⓬  Kallionokka, sopimusalue, 
  Kallionokantie 131, Pöytyä
  p. 0400 526 055, 040 528 7455
 ⓭  Lemmi Caravan, sopimusalue, Caravantie 76, 
  Mynämäki, p.02 430 8734, 0400 795 778
 ⓮  Livonsaari Caravan,  sopimusalue, 
  Pohjanpääntie 250, Naantali, p.040 500 4401
VAKKA-SUOMI ⓯  Rairanta, Vanhakartanontie 216, 
  Uusikaupunki, p. 0500 825 899

SFC-alueet: 
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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

Tervehdys!
Kesä on jo suht pitkällä, vaikka 
kesäkelit antavat vielä odotuttaa 
itseään. Vaunukuntamme avasi ke-
säkauden kesäkuun alussa SF-C 
Kaarinan kesäkauden avajaisissa. 
Toki kesäkautta oli valmisteltu jo 
pitkin toukokuuta uuden terassin 
rakennuspuuhissa ja isomman etu-
teltan hankinnalla. 

Tämä on jo kuudes kesämme 
Kuusistossa. Päädyimme tuolloin 
kuusi vuotta sitten vuosipaikka-
laisiksi muutaman vuoden kiertä-
misen jälkeen eri leirintäalueilla. 
Kuusisto teki meihin heti vaikutuk-
sen rauhallisuudellaan, siisteydel-
lään, mukavalla tunnelmallaan ja 
meren läheisyydellä. Lisäksi paik-
ka on lapsiystävällinen, mikä on 

tärkeää kahden lapsen perheel-
le. Leikkipaikalta löytyy pienten 
ja vähän isompienkin lasten mie-
leen erilaisia leikkimahdollisuuk-
sia ja ylätasanteella Mastomajassa 
voi peilailla pöytätennistä ja bil-
jardia. Uusimpana ilonaiheena ovat 
alueelle hankitut polkuautot, joi-
den kanssa lasten on mukava ajel-
la pitkin aluetta. Autoihin kiinni-
tetyt turvaviirit ovat hyvä merk-
ki vanhemmille, missä lapset me-
nevät, ja toisaalta ne kiinnittävät 
myös alueelle tulevien tai sieltä 
lähtevien huomion. 

Tänä kesänä emme vielä ole us-
kaltautuneet meriveteen uimaan. 
Mutta kunhan sää lämpenee, niin 
meidän lapset pääsevät vihdoin 
testaamaan talven aikana vahvis-
tunutta uimataitoaan. Kuusiston 
uimarantaan ei tapaa kuumien ke-
sien riesa, sinilevä, pysähtyä, mi-
kä mahdollistaa katkeamattoman 
uintikauden. Meillä on myös vene-
paikka rannassa ja tämän tästä per-
heen miesväki käykin kalastamas-
sa lähietäisyydellä. Hauki ja ahve-
net ovat yleisintä kotiin tuotavaa, 
mikäli Ahti on suonut antejaan.

Aloitin kuluvan vuoden alussa 
uutena jäsenenä 2-vuotiskaudella 
SF-C Kaarinan hallituksessa. Hen-
kilövaihdosten myötä tulin valituk-
si myös hallituksen varapuheenjoh-
tajaksi. On ollut antoisaa tutustua 
alueen toimintaan myös tästä nä-
kökulmasta. Kuusistossa karavaa-
narit ovat aktiivisesti kantamassa 
vastuuta alueen toiminnan pyöri-
misestä ja viihtyvyydestä. Talkoo-

henki elää mm. erilaisten tapah-
tumien ja projektien yhteydessä. 
Tuolloin saamme nauttia maukkais-
ta tarjoiluistakin; alueella naiset 
laittavat ruuat ja leipovat kahvi-
pullat koko porukalle. Nykyaikana 
kaikenlaisen kiireen ja vaatimus-
ten keskellä osaa arvostaa edellä 

mainitun kaltaista yhteisöllisyyttä.
Rentouttavaa kesän jatkoa ja tur-

vallisia kilometrejä kaikille kara-
vaanareille! 

Tervetuloa Kuusistoon!

Susanna Friman
varapj., SF-C Kaarina ry

Kokouskutsu

SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla 

su 4.lokakuuta 2015 kello 12:00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kahvitarjoilu.

Kaarina 7.6.2015 
Hallitus

juhannuskattaus 2015



6 3/2015

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

Leporannan kuulumisia
Kesä taittuu syksyyn ja suurin mat-
kailun sesonki on päättymässä ja 
vaihtumassa viikonvaihteiden 
käynteihin alueilla, sekä vuosi-
paikkalaisten paluuseen omille 
paikoilleen kesän matkoiltaan.

Tuntuisi siltä, että tämän syk-
syn marja- ja sienisadosta on odo-
tettavissa Leporannassakin runsas-
ta, kuten se on jo vuosia ollutkin, 
suppilot varsinkin ovat täyttäneet 
ämpärit ja mustikat löytäneet pii-
rakkansa.

Tänä vuonna on tullut 35v. ku-
luneeksi yhdistyksemme perusta-
misesta.  Varsinaisia juhlatreffe-
jä ei tällä kertaa järjestetty, mut-
ta juhlan kunniaksi juotiin Tou-
kokuun viimeisenä viikonloppuna 
herkulliset kakkukahvit Riemurii-
hessä kaikkien paikalla olleiden 
kesken.  Runsaslukuinen joukko 
iloisia karavaanareita oli tullut il-
tapäiväkahville ja samalla katso-
maan myös hienoa kuvakollaasia 
ja videokuvaa yhdistyksen histo-
riasta ja alueen kehityksestä vuo-
sien varrella.

Tänä keväänä ja kesänä on ra-

kennusprojekteissa pidetty taukoa 
ja näin ollen talkooporukka on saa-
nut välillä levähtää.  Suunnitelmis-
sahan on kuitenkin sosiaalitilojen 
pientä laajennusta.

Tapahtumia karaoken merkeissä 
on vietetty muutamina viikonlop-
puina.  Juhannuksena oli perintei-
set noin 80 matkailuauto-/vaunu-
kuntaa viettämässä vaihtelevassa 
säässä keskikesän juhlaa.

Aamubrunsseja nautittiin eri 
puolilla aluetta, mölkyn heittoa 
ja tarinatuokioita ystävien kesken 
näkyi eri puolilla alueella.

Perinteisen vihtasaunan ja sau-
nomisen ohella aattona tanssittiin 
karaoken tahtiin ja juhannuspäivä-
nä oli vielä levyltä soitettavat päi-
vätanssit ja iltatanssit.  Tanssihan 
on terveellinen ja iloinen asia, jo-
ten siitä aivan oma tekstiosuus.  

Ilmoitus asiat
Muistathan, että valojuhlia varten 
on teltat ja katokset purettava ja 
vaunua mahdollisesti siirrettävä 
viimeistään viikkoa ennen treffejä 
Isäntien ilmoittamaan paikkaan.

Valojuhlilla on mahdollista, et-
tä henkilöauto voidaan määrätä 
paikoitettavaksi johonkin muu-
hun paikkaan kuin aivan vaunun 

viereen.
Matkailuautolla leiriytyjille ei 

henkilöautoa sallita tuoda alueen 
sisäpuolelle.

Ajotaitoviikonloppu Leporan-
nassa on Lauantaina 15.8.  Silloin 
on mahdollisuus harjoitella ja pa-
rantaa ajotaitoaan niin vaunulla, 
kuin matkailuautollakin. Merkki-
suorituksiakin on tietysti mahdol-
lisuus suorittaa.

Valojuhlat ovat tänä vuonna 18-
20.9. kaikki jäsenet tervetullei-
ta treffeille.

Syyskokous on ti istaina 
27.10.2014 klo 19.00 Säästöpan-
kin kerhohuoneella.

Kotisivumme www.sfclieto.net 
käykääpä vilkuilemassa, sieltä voi 
myös antaa palautetta.

Terveisin Jari 31185

Kokouskutsu

SF-Caravan Liedon Seutu ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
pidetään Tiistaina 27.10.2015 klo 19.00

Liedon Säästöpankin kerhohuoneella, Kirkkotie 3.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hallitus
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Vaunukaupan erikoisliike

Ostetaan ja
otetaan myyntiin
kaikenkuntoisia 
vaunuja.

Palvelevaa vaunukauppaa jo yli 30 vuoden ajan.

Kohti uusia seikkailuja. Euroopan ykkösmerkki.

0500 485 348
Murrontie 11, 30420 Forssa

www.forssanvankkuri.fi 

Tanssi on iloista ja mukavaa liikuntaa
Useat Caravan alueet järjestävät kesän ja syksyn  
aikana tansseja omilla alueillaan, treffien ja 
tapahtumien yhteydessä. Suosittelen lämpi-
mästi että osallistutte tanssi-iltoihin sillä tans-
si on erittäin hyvä kuntoilumuoto etenkin ja-
loille ja keskivartalolle. 

Tanssiminen on pitkäkestoista treeniä, jossa 
syke nousee, mutta se ei ole jatkuvasti mak-
simissa. Tällainen liikunta polttaa hyvin kalo-

reita ja auttaa painonhallinnassa. Tanssiminen 
kuluttaa arviolta 250–800 kilokaloria tunnissa. 

 Karavaanareina olemme sosiaalisia, ulospäin 
suuntautuvia ja helposti lähestyttäviä, myös 
tanssi tukee tätä, tanssi tuo uusia ystäviä, ja pari-
tanssilajeissa suhde omaan kumppaniin lähenee.  
Suomi on täynnä ihastuttavia tanssilavoja joil-
la käy mm. paljon asunto-auto tai vaunukun-
tia tanssimassa ja viettämässä hauskaa yhdes-

säoloa. Monelle voi olla kynnys mennä tanssei-
hin kun tuntee olevansa rytmitajuton puujalka. 
Siitä ei kannata lannistua, monella tanssipai-
koilla sekä myös yhdistysten omilla alueilla 
pidetään tanssikursseja ennen tansseja joihin 
voi osallistua. Minusta itsestänikin tuntui, et-
tä minulla oli aloittaessani kaksi vasenta jal-
kaa, mutta äkkiä ne jalat löysivät paikkansa 
musiikin viedessä. 

Tässä lopuksi tiivistettynä miksi tanssi on hy-
vää jokaiselle

• Parantaa ryhtiä ja kehonhallintaa.
• Auttaa pitämään painoa kurissa.
• Pitää selän ja nivelet kunnossa.
• Parantaa liikkuvuutta, tasapainoa ja 

motoriikkaa.
• Kehittää sydän- ja verenkiertoelimistöä 

sekä hapenottoa.
• Aktivoi aivoja, kun täytyy miettiä ko-

reografioita, tekniikkaa ja rytmiä.
• Pitää luuston kunnossa.
• Lajin sosiaalisuus ja yhteisöllisyys te-

kee hyvää mielelle.

Mukavaa ja tanssillista syksyä. 
Sirpa 31185-1
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Loimaan kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Reino Talvitie
Kotolankatu 5, 32200 Loimaa
puh. 0400-122148, reino.talvitie@hotmail.fi

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

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

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 38343
Eino Talvitie
s. 15.12.1936
k.  27.05.2015

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Loimaan Seutu ry

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 41692
Keimo Aura
s. 30.04.1941
k.  16.06.2015

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Loimaan Seutu ry

Kokouskutsu

SF-Caravan Loimaan seutu ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
pidetään Krapurannan Kulkurintuvassa 

lauantaina 24.10.2015 kello 14.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle 

määräämät ym. esille tulevat asiat.
Kaikki jäsenet, tervetuloa kokoukseen. 
Voimassaoleva jäsenkortti mukaan.

Kahvitarjoilu klo 13.30.

Hallitus

Terveiset Krapurannasta kaikille lukijoille
Otsikko pitää kyllä konkreettisesti 
paikkansa, missä kevät ja alkukesä 
tuli vietettyä.

Eikös sellainen ole asunnonsääs-
täjä joka on paljon poissa kotoa?

Ei vaan. Saatiin kaikki kuntoon 
ennen avajaisia,talkoissa oli väkeä 
että kiitokset heille.

Turvallisuuteen panostimme kun 
Ismo kävi koeponnistamassa kaasu-
laitteita ja Erkki antamassa opetusta 
sammuttimen sekä sammutuspeit-
teen käytössä.

Avajaisia vietimme totuttuun ta-
paan, kaunis sää ja paljon vierai-
lijoita.

Pappatunturit Oripäästä ja Jor-
man Trabant auto ,tuli aivan nuo-
ruus mieleen varmaan muillekin. 
Nosturista maisemien katselu oli 
taas kerran vetonaula, kiitos Koi-
viston Karille.

Saimme myös kaksi entistä pu-
heenjohtajaa muistelemaan men-
neitä vuosia.

Esko Välimäki, yhdistyksen en-
simmäinen puheenjohtaja, kertoili 

miten 35 vuotta sitten kaikki alkoi 
ja miten pienellä porukalla ja vaa-
timattomalla kalustolla. Esko pe-
räänkuulutti yhdistyksen peräkär-
ryä, mikäli joku tietää missä kärry 
on, voitaisiin se kunnostaa yhdis-
tyksen toimesta. Olisi hieno aset-
taa kärry näytille alueelle.

Risto Hakala, joka oli puheenjoh-
tajana kun Krapuranta-alue vuok-
rattiin, kertoili asioita 25 vuoden 
takaa. Siinä tuli mielenkiintoisia 
asioita esille alkutaipaleesta ja 
matkan varrelta. Kiitokset kum-
mallekin puheenjohtajalle, hienoa 
yhdistystä ja aluetta olette olleet 
kätilöimässä.

Ja sitten se Juhannus. Tuli todis-
tettua, että kyllä se ilmaston lämpe-
neminen on tosiasia, viime juhan-
nusaattona oli + 6 ja tänä juhan-
nusaattona +14, entä ensivuonna?

Juhannuksen pienimuotoinen oh-
jelmatarjonta vietiin kuitenkin kun-
nialla läpi.

Kiitosta tuli, että jäi aikaa seu-
rusteluille kuin ei ollut ohjelmaa 

kokoajan (perhejuhannus).
Nyt vedetään hieman henkeä ja 

aletaan valmistelemaan Haitaritref-
fejä ja siinä lomassa kierretään vä-
hän mualimaa, muutama vaunu on 
jo poissa alueelta.

Yhdistys järjestää viimevuotiseen 
tapaan matkan Caravan messuille 
Lahteen 19.9.2015. Matkaan mah-

tuu 47 ensiksi-ilmoittautunutta, 
otan vastaan ilmoittautumisia pu-
helimitse tai henk.koht.

Miettikääpä sanontaa: Yksikin 
särö peilissä vääristää koko kuvan.

Eipä muuta kuin aurinkoista lop-
pukesää ja POIKETKAA.

                                    
 Terv. Reino 40914

Sammutusharjoitukset Krapurannan avajaisissa.
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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

Eura Mobil Profi la PT 680 QB 64.990
2015, 1 tkm

Kabe Smaragd GLE KS 0 22.990
2008, Erillisvuoteet, ALDE-nestekeskus-
lämmitys sähköllä ja kaasulla. 

Renault Master Adria    34.990
A 697 SL 2,5 dCi 120 Autom. -06, 85 tkm. 
Erillisvuoteet, navi, ilmast., h-kirja, ym.

Kabe Royal 590 XL KS 0 26.990
2008

Fiat-Hymer B 574 2,8 TDI 19.990
2000, 219 tkm

Adria Twin SF 2,3 42.990
Skandinavian Edition AC 2012, 28 tkm

LMC Cruiser Liberty 732 G Ti 47.990
2011, 59 tkm. Erillisvuoteet, ESP, navi, 
kattol., ilmast., h-kirja, lohkol., vak.nop.s.

Adria Alpina 743UK Supreme 0 26.990
2011

Hobby 560 WLU Excellent 0 19.990
2010

Dethleffs Beduin 580 V  EN 5 0 11.990
2003

Bürstner Fiat 56.990
Brevio Perform T605 2014, 15 tkm

Cabby C 51 f3 * 0 9.990
1999

Fiat Hobby Toskana 615 39.990
2008, 54 tkm, kattol., ilmast., h-kirja, 
lohkol., vak.nop.s., CD, 2xrenk.

Fiat Ducato Hymer 19.990
B 574 2,5TDI 1998, 151 tkm

Fiat-Dethleffs I 5841 Valk. 44.990
2010, 65 tkm, valkoinen,

Fiat-Dethleffs Ducato 2,8 JTD 21.990
Globetrotter T5801 2002, 110 tkm

Fiat Bürstner Viseo i 707 P 64.990
2015, 2 tkm

Solifer Fiat 596 1,9TD 19.990
2000, 37 tkm

Fiat Ducato 39.990
Eura Mobil I 810 2,8JTD KA 2003, 52 tkm

Renault Weinsberg Scout 632 38.990
2008, 32 tkm, p.tutka, kattol., ilmast., 
h-kirja

Adria Adora 552 PK 0 19.990
2011

Fiat-Dethleffs A 5881 29.990
2,3JTD AC 2008, 98 tkm

Adria Classica 743 UL 0 22.990
2011. Alde vesikeskus lämmitys, lattia-
lämmitys, erillisvuoteet.

Kabe Briljant XL 0 22.990
2010
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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

Haitaritreffit pyörähtävät käyntiin Krapurannassa
Jo yhdeksännet Haitaritteffit 
käynnistyvät tuota pikaa Krapu-
rannassa. Valmisteluja treffien 
onnistumiseksi  on tehty pitkän 
aikaa.  Haitaritreffeillä homma 
toimii niin, että vieraita ja soit-
tajia tulee jo alkuviikosta tasai-
seen tahtiin. Torstaina heitä on 
jo huomattava määrä. Tästä joh-
tuen tunnelma alueella onkin jo 
korkealla, kun aloitetaan torstai-
illan "Förskotti"-tansseilla. Ja sii-
tähän se treffihuuma sitten lop-

puviikoksi vaan kohoaa.
Runsaitten puskasoittojen li-

säksi perjantaina kello 14 soitel-
laan harmonikkaa tanssiteltalla 
joko yksittäisesityksinä tai pienis-
sä ryhmissä. Tässä tapahtumassa 
pääsevät halukkaat mukavasti to-
teuttamaan soittamisen iloa. Klo 
17 on Kulkurintuvassa Peliman-
nipalaveri. Se on erittäin tärkeä 
kokoontuminen ja harras toivee-
ni on, että kaikki treffeille soitta-
maan tulevat haitaristit ovat pai-

kalla. Palaverissa käydään läpi ko-
ko treffien ohjelmakirjo ja samalla 
selviää paljonko soittajia on tänä 
vuonna paikalla.

Lauantaina onkin sitten täysi 
höyry päällä aamusta alkaen. Klo 
11 soitetaan  suositut yhteissoi-
tot Oripään torilla. Yleisöä on ol-
lut joka vuosi oikein kiitettäväs-
ti paikalla. 

Erittäin suosittujen yhteislau-
lujen ja puskasoittelujen jälkeen 
päästäänkin sitten treffien pää-

tapahtumaan, lauantai-illan illan-
viettoon. Muilta osin Haitaritref-
fien ohjelma noudattelee tuttuja 
hyviä latuja. 

Soittajat sekä treffivieraat, 
suunnaksi Krapuranta ja sydä-
mellisesti tervetuloa yhdeksän-
nen kerran vietettäville Haita-
ritreffeille.

Taisto Lehtonen
Haitaritreffien 

ohjelmavastaava

Kokouskutsu

SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
pidetään Sunnuntaina 11.10.2015, klo 12.00

Paikka Camping Mussalo,
Mussalontie 356, 23310 Taivassalo

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
4 § syyskokoukselle määräämät asiat.

Tervetuloa kaikki yhdistyksemme jäsenet 
päättämään yhteisistä asioista.

Jäsenkortti mukaan.
Kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua klo 11.30

Hallitus

Terveiset Mussalosta!
Jos viime vuonna saimme nauttia 
kuivasta ja lämpimästä keväästä 
niin tämä vuosi on ollut kaikkea 
muuta. Vaikka juhannuskin on jo 
takana, niin saamme yhä odottaa 
kesän lämpöä. Ehkä sateisesta ja 
kylmästä alkukesästä johtuen eivät 
vierailijamäärätkään ole olleet ko-
vin merkittäviä. 

Alueella on kevään aikana tehty 
merkittävä määrä kaivuu- ja maise-
mointitöitä. Onneksi saimme kun-
non lainakoneet edullisesti, sillä 
ilman niitä kaivuutyöt olisivat ol-
leet käyeet kohtuuttoman raskaiksi 
kaikille talkoolaisille. Maisemointi-
töitä jatkamme vielä syksyllä mat-
kailukauden päätyttyä. Kevään ai-
kana olemme varustaneet lasten 
leikkikentän uudella turva-aidal-

la sekä uusimalla pienemmän liu-
kumäen ja hankkimalla uuden pe-
rinteisen lautakeinun. Lisäksi alu-
eemme palvelutason parantami-
seksi ahkera rakennusryhmämme 
purki vanhan sekä rakensi uuden 
entistä ehomman kesätiski/kalan-
perkuupaikan.

Kevätkokous ja 
siivoustalkoot 24.4-
26.4.2015
Yhdistyksen sääntömääräinen ke-
vätkokous pidettiin Mussalossa 
sunnuntaina 26.4.2015. Kokouk-
sessa oli läsnä 57 äänivaltaista 
jäsentä. Yhdistyksen puheenjoh-
taja avasi kokouksen toivottaen 
läsnäolijat tervetulleiksi ja kerto-
malla lyhyesti tulevan vuoden ta-
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pahtumista. Kokouksen puheen-
johtajaksi valittiin Stig Laaksonen 
ja sihteerinä toimi Arja Haikonen. 
Kokous sujui nopeasti ja käsitel-
tävistä asioista päätettiin yksi-
mielisesti. Tilinpäätös ja toimin-
takertomus vahvistettiin ja vas-
tuuvapaus myönnettiin hallituksen 
jäsenille ja muille tilivelvollisille. 

Samana viikonloppuna järjestet-
tiin perinteisesti yhteiset siivous-
talkoot. Koko alue siivottiin sekä 
sisältä että ulkoa ja valmisteltiin 

paikkoja vieraita varten. Talkoi-
den lomassa syötiin maukas keit-
tolounas. Talkooviikonloppuna ke-
vään säästä poiketen oli hyvä ke-
li emmekä joutuneet talkoilemaan 
vesisateessa. Kiitos vielä kaikille 
talkoisiin osallistuneille.

Lauantai-iltana saunojen jäl-
keen kokoonnuimme juhlasaliin 
nauttimaan yhdessä yhdistyksen 
25-vuotisjuhlakahvien merkeissä. 
Tilaisuudessa muistimme alueella 
pisimpään ollutta vuosipaikkalais-

ta sekä muutamia ahkeria vaunu-
kuntia. Iltaa jatkettiin keskuste-
lun ja musiikin parissa. 

Liittokokous
SF-Caravan ry:n liittokokous pidet-
tiin tänä vuonna 23.5.2015 Joen-
suussa Itä-Suomen yliopiston kam-
puksen Carelia-salissa. 

Hallituksen jäseninä jatkavat Ah-
ti Kuikka (SF Caravan Pohjois-Kar-
jala ry), Minna Joensuu (SF Cara-
van Espoo ry) sekä Timo Tarvainen 
(SF Caravan Kokemäen Seutu ry). 

Kokouksessa käsiteltiin yhdis-
tyksen sääntömääräiset asiat, se-
kä päätettiin ettei jäsenmaksu-
ja koroteta. 

EA-koulutusta 6.6.2015
Lauantai-aamupäivä aloitettiin 
Mussalossa ensiapukoulutuksen 
merkeissä. SPR Mynämäen paikal-
lisosastosta saapui paikalle ryhmä 
asiantuntevia ja iloisia henkilöitä. 
Perusteellisen alkukeskustelun ja 
teoriaosuuden läpikäynnin jälkeen 
osallistujat jaettiin ryhmiin, jotka 
suorittivat yhteensä neljä erilaista 
ensiapurastia. Rastien jälkeen pi-
dettiin yhteenveto päivän tapah-
tumista. Olimme kaikki yhtä miel-
tä siitä, että ensiaputaitoja ei voi 
koskaan harjoitella liikaa. 

Juhannustapahtuma
Perinteistä juhannustapahtumaa 
vietettiin Camping Mussalossa 18.-
21.6.2015. Juhannukseksi ennus-
tettu kolea ja epävakainen sää 
toteutui, mutta vesisade saapui 
onneksi vasta lauantaina. Siitä 
huolimatta alueella oli kuitenkin 
runsaasti vierailijoita omien vuosi- 
ja kausipaikkalaisten lisäksi. Kaik-

ki koulurakennuksen huoneet oli-
vat käytössä juhannuksen aikana. 

Juhannuksen ohjelmassa oli 
luonnollisesti saunat päivittäin. 
Perjantaina eli juhannusaattona 
oli ohjelmassa lasten kisailuja. Li-
punnosto oli aattona kello 18 ja 
lipun noustessa salkoon laulettiin 
yhteisesti lippulaulu. Lipunnoston 
jälkeen järjestettiin aikuisille jo 
perinteeksi muodostunut kolikon 
heitto. Kokko sytytettiin komeas-
sa auringonpaisteessa kello 20.30, 
jonka jälkeen tanssittiin

 Ari Aalto ja Atlantic-yhtyeen 
tahdittamana.

 Aamuvirkuille oli järjestetty pe-
rinteinen luontopolku juhannus-
päivän aamuun, jossa parhaiten 
pärjännyt palkittiin. Luontopolun 
jälkeen oli yhteisiä pelejä ja kisai-
luja sekä aikuisille että nuorille. 
Illalla oli vuorossa karaoketanssit 
juhlasalissa.

Sunnuntai-aamupäivällä kello 
11.00 alkaen järjestettiin jo pe-
rinteeksi muodostuneet arpajaiset. 
Suuret kiitokset kaikille arpajais-
palkintoja lahjoittaneille. Arpajais-
ten jälkeen alue tyhjeni nopeasti. 

SF-Caravan Masku ja ympäristö-
kunnat ry kiittää kaikkia vieraili-
joita, jotka osallistuivat kanssam-
me juhannuksen viettoon ja toivot-
taa kaikille hyvää kesää ja rauhal-
lista lomakautta. 

Yhdistys haluaa kiittää myös kaik-
kia jäseniä, jotka ottivat osaa järjes-
telyihin ja panoksellaan mahdollis-
tivat yhteisen juhannuksen vieton.

Ennakkotietoa tulevista 
tapahtumista
Rantalieskat-treffit 4.-6.9.2015 
Camping Mussalossa. Ohjelmassa 
perjantaina karaoketanssit sekä lau-
antaina luvassa perinteinen treffit-
ohjelma, joka huipentuu illan tans-
seihin Mika Rosendahlin ja Hupilu-
pa-orkesterin tahdittamana. 

Katso ilmoitus tässä lehdessä tai 
yhdistyksen kotisivuilta osoittees-
sa www.sfcmussalo.fi.

Yhdistyksen perinteistä joulu-
juhlaa vietetään 28.11.2015 Cam-
ping Mussalossa. Hinta ja tarkem-
mat ohjeet ilmoittautumisesta seu-
raavassa VankkuriViestissä ja lä-
hempänä tapahtumaa yhdistyksen 
kotisivulla www.sfcmussalo.fi. 

Hyvää kesää kaikille!
Terveisin Kari

Camping Mussalossa
Mussalontie 356, 23310 Taivassalo

Perjantaina karaoketanssit
Lauantaina kenttäruokailu suoraan 

soppatykistä, lohikeitto lisukkeineen  
aikuinen 6 €, lapset alle 12 v. 3 €.

Mika Rosendahl ja Hupilupa orkesteri  
tahdittaa treffitanssit lauantaina.

Kokko sytytetään sään salliessa illan 
hämärtyessä.

Treffimaksu 45 € 
sis. valosähkön ja saunat.

Tervetuloa treffeille!
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry.
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Juhannuksen jälkeistä viikkoa ele-
tään eikä kesää ole vielä ollut kuin 
päivä silloin ja toinen tällöin. Jol len 
aivan väärin muista, niin viime 
vuonna vastaava juttu ja kuitenkin 
kesäkuun lopusta eteenpäin saimme 
nauttia todellisesta intiaanikesästä. 
Toivotaan että sama toistuu jälleen. 

Salorannassa on kevään aikana 
tehty monenlaisia alueen kohennus-
töitä ja ehdottomasti näkyvimpä-
nä ja odotetuimpana on uudistettu 
WC-rakennus joka sisäpuolelta koki 
täydellisen uudistuksen. Saattaa ol-
la, että etenkin lasten mielestä pa-
ras uudistus on leikkialueen myös 
miltei täydellinen muutos. Leikki-
mökki siirrettiin ja sen katto kor-
jattiin, alueen aita  uusittiin, uusi 
norsukeinu asennettiin ja leikkivä-
lineiden alle laitettiin pykälien mu-
kaiset matot. 

Molemmat edellä mainitut uudis-
tukset maksoivat verraten paljon 
mutta ovat ehdottomasti hintansa 
väärttejä ja leikkialueeseen saatiin 
liitoltamme myös avustusta. On jää-
nyt hieman unohduksiin että leik-
kipaikastamme järjestettiin vuosia 
sitten nimikilpailu jonka perusteel-
la alueen nimeksi ” kastettiin ” Au-
rinkohyrrä. Eiköhän alueelle nimi-
kilpikin tule, joten käyttäkäämme 
tuota nimeä vastedes. 

Varsinaiset siivoustalkoot keräsi-
vät myös mukavasti tekijöitä ja näin 
Saloranta saatiin kesäkuntoon ja 
valmiiksi ottamaan kesävieraamme 
ja omatkin jäsenet vastaan. 

Alkukesä on hieman hiljaista ol-
lut alueella mikä johtunee epäsuo-
tuisista keleistä mutta Aurinkotref-
feillemme osui hieman auringon-
paistettakin ja osallistujia oli pai-
kalla 124 yksikköä. 90 yksikköä oli 
vieraita mikä on kerrassaan hieno 
juttu. Treffit olivat hieman poik-
keavana ajankohtana ja tällä ker-
taa se ainakin oli onnistunut rat-
kaisu jo säidenkin osalta. 

Kaikki sujui taas mukavasti ja vä-
ki oli tyytyväistä. Kiitokset osallis-
tujille ja toimitsijoille joille etenkin 
tulopäivänä riitti hommaa sijoittaa 
tulijat alueelle. Juuri ja juuri kaik-
ki mahtuivat, hyvä niin. 

Juhannusviikolla alueelle leiriytyi 
21 saksalaista karavaanaria. Vierai-
lusta oli jo hyvissä ajoin viime vuon-
na sovittu ja näin ollen yhdistys 
osasi hieman varautua vierailuun. 
Vieraat olivat vielä Juhannukse-
na paikalla ja seurasivat lipunnos-
toa mikä tällä kertaa olikin juhlal-
linen tilaisuus. 

Yhdistys luovutti viirin retken 
järjestäjälle ja sai myös vastavuo-
roisesti heidän tarransa muistok-

si vierailusta. Vierailusta tarkem-
min Karin kirjoitus tuonnempana. 

Mikäli kesä sujuu vähänkään 
edellisvuosien malliin kävijämää-
riltään ja lupa-asiat saadaan kun-
toon niin tarkoitus on syksyllä aloit-
taa nyt uudistetun WC-rakennuksen 
laajentaminen ainakin niin että saa-
taisiin inva-Wc, katto sekä lämmön-
eristys uusittua. 

Eipä taas tällä kertaa muuta kuin 
suotuisia loppukesän säitä ja käyt-
täkää Salorannan metsän antimia 
hyväksenne.

Kesäkauden 
päättäjäiset 4-6.9
Tuttuun tapaan kokoonnutaan pit-
kän pöydän ääreen lauantai-iltana 
5.9. Iltaa vietetään nyyttikesti pe-
riaatteella ja tapahtumaan ovat ys-
täväsikin tervetulleita.

Päivän perheretki 
Siuntion kylpylään 
lauantaina 19.9.
Yhdistys järjestää ja kustantaa mat-
kan Siuntion kylpylään. Ajoaika 
vajaa kaksi tuntia joten matka-aika 
ei ole kohtuuton. Retki on tarkoi-
tettu niin lapsille kuin aikuisillek-
kin  ja mukaan otetaan ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Etusijalla ovat 
yhdistyksen jäsenet lapsineen ja 
lapsenlapsineen mutta jos tilaa on 
niin mukaan pääsee myös muitakin.  

Kylpylässä on isoja uima-altaita 
ja hyvät ulkoilumaastot. 

Ravintola löytyy myös jossa on 
mahdollisuus ruokailla ja levähtää. 

Siellä on myös erinäisiä palvelui-
ta tarjolla joihin voit tutustua ver-
kossa. Palvelut tulee kuitenkin tila-
ta hyvissä ajoin ennen ja ne kukin 
kustantaa tietenkin itse. Uiminen 
ja saunominen on varsin kohtuu-

hintaista. 4-14 vuotiaat lapset 3€ ja 
aikuiset kuntosalin käyttöoikeudel-
la 8€ ja pelkkä allasosasto 7€. Mak-
suksi käyvät myös liikuntasetelit. 

Lähtö on Naantalin linja-autoase-
malta klo 8.00 ja siitä Aurinkotietä 
Ruonan yhdystielle ja edelleen Nuh-
jalantielle ja siitä takaisin Aurinko-
tielle. Tuttu reitti siis. 

Paluuaika on hieman auki mut-
ta paluumatka kotiin alkaa viimeis-
tään klo 16.00. 

Käykää tutustumassa kylpylän 
monipuolisiin palveluihin verkos-
sa os: www.rantasipi.fi/hotellit/
siuntio. Yhdistys siis maksaa kul-
jetuksen ja ilmoittautumiset alka-
vat 24.7 Markulle. 

Toivon, että ilmoittaudutte säh-
köpostilla os: markku.tammi@
gmail.com tai tekstiviestillä nu-
meroon 0405040259. 

Ilmoittakaa montako aikuista ja 
lasta tulee sekä mistä nousette bus-
siin. Mukaan mahtuu 45 ensiksi il-
moittaunutta. Tervetuloa mukaan.

PS. Omalta osaltani vapaa-ajan viet-
täminen Salorannassa on tältä erää 
ohi. Olemme hankkineet mökin Ke-
miönsaarelta ja vaunu toimii siellä 
vierasmajana. Tarkoitus on vierailla 
Salorannassa ja vähän muuallakin 
joten ei vaunuilu eikä jäsenyys ko-
konaan lopu.  Olen lupautunut hoi-
tamaan  VankkuriViestin Naantalin 
tekstit tämän vuoden loppuun. Jos 
joku tuntee kiinnostusta tehtävään 
niin voit ottaa yhteyttä Kariin. Ha-
luan jo tässä yhteydessä kiittää 
kaikkia jäseniämme hyvästä yhteis-
työstä niin hyvinä kuin huonoina-
kin päivinä ja toivottaa jäsenille, 
yhdistykselle ja Salorannallekkin 
kaikkea hyvää. 

t. Markku 52661

Naantalin kuulumiset

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

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 ei pettänyt tälläkään kertaa treffeillämme.

Kokouskutsu

SF-Caravan Naantali ry:n sääntömääräinen  

SYYSKOKOUS 
pidetään TO 22.10.2015 klo 19.00 Aurinkosäätiön palvelutalolla.

Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat.
Jäsenkortti mukaan. Pullakahvitarjoilu.

Tervetuloa.

Hallitus
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Saksalainen sisarjärjestömme Deutscher Cam-
ping Club järjestää jäsenilleen matkoja joka 
vuosi, ympäri Euroopan. Yksi tämänvuoden 
matkoista oli ”Rund um die ostsee” =) Itäme-
ren kierros.

Kaksikymmentäyksi autoa/vaunua lähti 
Pohjois-Saksasta reitille: Puola, Baltian maat.. 
Tallinnasta Helsinkiin, josta Paraisten kautta 
suurelle saaristokierrokselle. Kierros päättyi 
Kustaviin, sieltä matka jatkui Naantalin Salo-
rantaan 17.6.2015. (Naantalista edelleen Tuk-
holmaan, sieltä Götan kanavalle ja  Bornhol-
min saaren kautta kotisaksaan. Matkan ko-
konaiskesto oli 45 vrk).

Alueemme oli koko reitin ainoa caravan-
yhdistyksen ylläpitämä leirintäalue. Ryhmä 
oli Salorannassa kolme vuorokautta. He tu-
tustuivat mm. Naantalin vanhaankaupunkiin 
ja suomalaiseen juhannusperinteeseen. Joku 
uskalikko kävi jopa saunassa!

 Onneksemme saimme houkutelluksi vie-
raiksemme myös Niina Nyyssösen Hämeenlin-

nasta. Niina toimi vierailun ajan ”virallisena” 
tulkkinamme. Suurin vika vierailun aikana oli 
tämä meidän kesämme. Kylmää, sataa.. jne.    

Saksalaisten matkanjohtajina toimivat Os-
wald ja Jutta Selke.  Tapasin heidät FICC -ral-
lissa Porissa kesällä 2014. Siellä saksalaisten 
tulosta sovittiin alustavasti. Selket kävivät 
elokuussa 2014 Salorannassa ja alue miel-
lytti erikoisesti Jutta-rouvaa. Teimme silloin 
asiasta esisopimuksen. 

Juhannusaatto Salorannassa oli minusta 
poikkeava, jopa juhlava. Kello 18.00 oli on-
neksi aurinkoista. Saimme, niin saksalaiset, 
kuin myös muut vieraamme lipunnostoon. 
Kerroin vieraille Suomen juhannuksesta sekä 
tuhansista siniristilipuista jotka hetken ku-
luttua nousevat salkoihin, liehuakseen siel-
lä koko yöttömän yön.

Kaikille oli jaettu lippulaulun sanat. Liput 
nousivat ja lippulaulu raikui. Lipunnoston 
jälkeen kutsuin Ossi Selken paikalle ja luo-
vutin yhdistyksemme standaarin muistok-

si heidän vierailustaan. Herra Selke luovutti 
meille heidän matkareitistään kertovan vii-
rin ja DCC:n suurikokoisen tarran liimattavak-
si näkyvään paikkaan alueellamme, muistut-
tamaan siitä, että olemme sisarjärjestöjä ja 
teemme yhteistyötä.

 Lauantai ilta jatkui kello 21.00 karaoke-
tanssien myötä ladolla. Myös siellä oli yllät-
tävän paljon saksalaisyleisöä. Ryhmä lähti 
juhannuspäiväaamuna kello 7.00 satamaan 
ja sitä tietä Ruotsiin. Annoimme vieraillem-
me yörauhan ja siksi lopetimme tanssit jo 
kello 24.00.

Saloranta lienee Suomen kansainvälisin SF-
C alue viimekesänä meillä vieraili yksiköitä 
yhdestätoista maasta Suomen lisäksi.

Terveisin Kari Rainetsalo

Ps. Tuosta lipunnostosta on olemassa muu-
taman minuutin mittainen video. Kiinnostai-
sikohan tuo jotakuta?

Oswald Selke Tulkki Niina Nyyssönen.

Lipunnosto on ohi.

Saksalaisten ryhmää.

Oswald Selke pitämässää kiitospuhetta.

Saksalaiset Salorannassa
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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

Louna Jukola 2015
Jokavutinen suunnistustapahtuma 
järjestettiin tänä vuonna PAIMIOS-
SA LOUNA JUKOLA 13-14,6  Kevääl-
lä mieheni näki lehdestä ilmoituk-
sen, että vapaaehtoisia työnteki-
jöitä toivottiin ilmoittautumaan 
rakennus- ja pystytystöihin. Hän 
innostui heti asiasta ja ilmoittau-
tui.  Sain seurata vierestä mitä 
kaikkea hän siellä valmisteli, rai-
vasi metsää ja pusikkoa, kokosi 
isoja telttoja, osallistui liukkaan-
radan päällystystöihin ym. ym. ym. 
Välillä päivät olivat pitkiäkin, mut-
ta ihan mukavia. 

Perjantaina veimme asuntovau-
nun Paimioon, n. 3 km päähän ta-
pahtumapaikasta, jossa asuimme 
sen viikonvaihteen. Pääsin silloin 
perjantaina tutustumaan tapahtu-
ma-alueeseen, olihan huikean hie-
not ja isot meiningit, odotettiin-
han väkeä sinne viikonvaihteek-
si 50 000 ja suunnistamaankin oli 
ilmoittautunut yli 18 000 kilpaili-
jaa. Kaikki näytti olevan kunnossa 
huomista varten. Siellä oli myös ur-
heiluvälineitä myyviä telttoja, jos-
sa mekin tehtiin asuteiden ja tos-

sujen ostoja.  
Lauantaina mieheni työnkuva oli 

ohjata eräällä parkkipaikalla liiken-
nettä. Illalla sitten menimme yh-
dessä katsomaan itse tapahtumaa. 
Ilma on ihanan lämmin ja harvinai-
sen kuiva, mitä ihanteellisin. Ih-
misiä on todella paljon, tuntuma 
on kuin muurahaispesässä. Etsim-
me hyvän paikan, josta näkisim-
me sen miesten yhteislähdön klo 
23.00. Taivas oli pilvessä, joten ras-
teille lähtijöiden otsalamput lois-
tivat hienosti. Tykinlaukauksella 
lähti se valtava joukko häviten pik-
kuhiljaa metsän siimekseen. Isol-
ta skriiniltä voit seurata kärkijou-
kon etenemistä. Seurasimme vie-
lä ekat vaihdot mutta sit-
ten alkoi kello jo käydä 
01.00 ja väsy alkoi jo 
painaa, eikun vau-
nulle nukkumaan. 
Isännän työvuo-
ro alkaa aamul-
la klo 6.00  

Sunnuntai 
valkenee satei-
sena mutta ei 

haittaa suunnistajia , vielä lähtee 
isojoukko omaan suoritukseensa.  
Kävimme vielä iltapäivällä tapah-
tumapaikalla, jossa oli vielä vä-
keä seuraamassa viimeisiä suun-
nistajia.  Jukola päättyi sunnun-
taina mutta työt jatkui taas maa-
nantaina purkuhommissa ja vielä 
koko viikonkin. Oli hienoa seurata 
vierestä miten paljon työ-
tä ja työvaiheita tar-
vittiin ja vapaa-
ehtoisia löytyi 
auttamaan. 
Kilpailu-
järjestelyt 
saivat 

suurta kiitosta.  Ensivuonna Ju-
kola on Lappeenranassa.  

Kesäterveisin T Lissu!

Paimion kuulumiset!
Sateinen Juhannus on menossa 
kun tätä kirjoitan. Vuosikokous/
kevätkokous oli 25.42015 Paimion 
Maauimalan takkatuvassa, yhdis-
tyksemme siirtyi yhteen vuosiko-
koukseen keväällä, kun liiton 

säännöt sen sallivat. Olemme to-
denneet, että se on toimiva pykä-
lä meidän yhdistyksen kohdalla. 
Kokouksessa oli paikalla parisen-
kymmentä jäsentä. Kokouksen 
jälkeen jatkettiin iltaa saunoen 

sekä yhdessä iltapalaa nauttien ja 
seurustellen. 

Sitten kokouksen päätöksiin. 
Hallitukseen valittiin jatkokaudel-
le 2016-2017 Esa Hautala, Marja-
Liisa Lankinen, Pekka Parviainen 
uutena Kari Virta, 2016 jatkavat 
Jaakko Haavisto ja Ismo Lankinen. 
Lupauduin vielä vuodeksi 2016 
hallitukseen mutta se on ehdot-
tomasti viimeinen. Piti olla 2003 
- 2004 vain yksi kausi, nyt tulee 
jo 2016 ja 13 vuotta täyteen ei-
köhän riitä. Nyt sitten 2016 vuo-
sikokoukseen puheenjohtaja eh-
dokkaita jotta saadaan vuoden 
2017 alusta yhdistyksen toimin-
ta pirteästi käyntiin.

Vankkuri Viestin kokous edus-
tajiksi 2016 valittiin Jorma Tuo-
minen ja Esa Hautala, varalle Ismo 
Lankinen, liiton kokouksiin edus-
tajat valitaan tarpeen mukaan. 

Vuoden 2014 tuloslaskelma oli 
n. 320€ alijäämäinen. Hallitus 

esitti, että jäsenmaksuja korote-
taan vuoden 2016 alusta varsinai-
sen jäsenen osalta 20,00 euroon 
ja rinnakkaisjäsenen osalta 5,00 
euroon. Edellinen jäsenmaksujen 
tarkistus oli vuodelta 2005. Hal-
lituksen korotus esitys hyväksyt-
tiin yksimielisesti. 

Vuoden 2016 toiminta jatkunee 
samanlaisena kuten viime vuosina 
kuntoilu ja ulkoilutapahtumina. 

Edelleen on haavi auki oman 
tai yhteistoiminta alueen löyty-
miseksi, jos on tietoa mahdollisis-
ta ehdokkaista niin vihjeitä ote-
taan vastaan. 

Tämän kevään ulkoilutapahtuma 
ja retki luontoon suuntautui Koski 
TL:n ulkoilu alueelle to 28.5. ilta 
oli onnistunut mukana oli toista-
kymmentä ulkoilijaa. Hyvää lop-
pukesää ja onnistuneita karavaa-
nimatkoja.           

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
Hanna Hanhiala
Puh. 045 114 2437
hanna.venalainen79@gmail.com

Lämpimiä kelejä odotellessa......
Lomakausi on alkanut ja Stagsun-
dissakin on väki lisääntynyt pik-
kuhiljaa. 

Kesäkausi avattiin siivoustalkoil-
la 25. huhtikuuta. Alue saatiin sii-
vottua, laituri laitettua paikoilleen 
ja nautittiin naistoimikunnan jär-
jestämästä ruokailusta. Iltapäiväl-
lä juotiin talkookahvit ja pidettiin 
arpajaiset. 

Ahkerat kausipaikkalaiset ovat 
kevään aikana laittaneet uutta 
”Keskistä” kuntoon ja nyt Stag-
sundissa on uusi hieno varasto. 

Suuri kiitos heille ahkeruudesta.
Kesän aikana on Stagsundin teil-

le tulleet nimikyltit, kiitos siitä 
Vepsän Jussille.

Juhannusta vietettiin sateises-
sa säässä. Onneksi oli sentään läm-
pimämpää kuin edellisenä vuonna. 
Yhdessäoloa, pitkäpöytää, arpa-
jaiset ja juhannuspäivänä bingoa.

Alueella tullaan tekemään kat-
selmus elokuussa. Heinäkuun lop-
puun mennessä on ylimääräiset ra-
kennelmat poistettava kausipai-
koiltaan.

Elokuun 8. päivänä järjestetään  
Stagsundissa naisten ja tyttöjen 
ilta. Lisätietoja ilmoitustaululta 
ja kotisivuilta.

Yhdistyksen messumatka Lah-
den Caravan-messuille lauantai-
na 19.9.15. Ilmoittautumiset 25.8. 
mennessä Marjo-Riitta Koposelle 
puh. 0400-536 377 tai sähköpostit-
se marjoriittakoponen@gmail.com. 

Kesäkauden päättäjäiset pide-
tään lauantaina 3. lokakuuta kel-
lo 10.00 alkaen kisaten 4-ottelun 
kiertopalkinnosta.

Sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 26. Syyskuu-
ta. Kokouksessa valitaan puheen-
johtaja vuodeksi 2016, ja erovuo-
roisten hallituksen jäsenten tilal-
le jäsenet seuraavaksi 2-vuotis-
kaudeksi 2016-2018. Kokouksessa 
vahvistetaan talousarvio, toimin-
tasuunnitelma ja alueen maksut 
vuodelle 2016.

Hyvää kesänjatkoa ja turvallisia 
kilometrejä maanteillä.

SF-C 120962

Kokouskutsu

SF-Caravan Paraisten seutu ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
pidetään la 26.9.2015 kello 13.00 alkaen Mälö Bygdegårdenissa. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n syyskokoukselle määräämät 
asiat. Ennen kokousta kahvitarjoilu ja jäsenyyden tarkastus 

(voimassa oleva jäsenkortti mukaan).

Parainen 5.6.2015
Hallitus

Mari Jansson voitti Juhannuksen päävoiton, 
illallisen Malmbergien residensissä.

Kauko Lehti ja arpajaisista voitettu 
hieno kukkalaatikko.

Veikko Ruokonen veti 
juhannuspäivän bingon.

Uusi ”Keskinen” maalattuna.Juhannusaaton kokko rannassa.
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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

Kokouskutsu

SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
pidetään torstaina 01.10.2015 klo 19.00

Piikkiön Osuuspankin kerhohuoneella,
Hadvalantie 10, 21500 Piikkiö

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle 
määräämät asiat.

Ennen kokousta kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen.

Hallitus

Tuleva kesä
Voisin kirjoittaa ilmojen puolesta 
toukokuusta saman tekstin kuten 
vuonna 2013 ja 2014.

Toukokuu oli lämmin suorastaan 
helteinen aika ajoin. Tänä vuon-
na vesisadetta mahtui toki paljon 
joukkoon kokonaisina päivinä pe-
räkkäin. Vettä tuli välillä ”kaata-
malla”.

Alueella pidettiin siivoustalkoot 
11.4. alkaen klo 10:00.

Kesäkauden avajaiset onnistuivat 

vanhan perinteen mukaan lämpi-
mässä ja aurinkoisessa säässä tou-
kokuun 8-10 päivinä.

Harvaluodon 
kehittäminen jatkui
Vanha varastorakennus sai poistua 
uuden tieltä huhtikuun puolivälin 
jälkeen. 

Toteutukseen antoi mahdolli-
suuden VankkuriViesti ry:n  an-
tama lahjaraha yhdistyksen vuo-

sijuhlassa. Kiitos! Työ tehtiin tal-
koovoimin. Siitä kiitos yhdistyk-
sen hallitukselle ja muille jäsenille. 

Tästä tämä alkoi, katso kuvat!

Juhannus
Juhannuksen vietto sujui alu-

eella rauhallisesti. Vierailijoita oli 
muutamia. Ensimmäisen kerran 
nautittiin Juhannuskokostakin.

Lopuksi toivotan kaikille jäsenil-
le oikein hyvää loppukesää, aurin-

koa ja lomanviettoa.
Nauttikaa!

Kesäkauden päättäjäiset
Kauden päättäjäisiä vietämme alu-
eella 11-13.9.2015.

Tervetuloa kaikki nauttimaan hy-
västä seurasta, perinteisestä pit-
känpöydän antimista ja unohta-
matta saunomista ja uimista.

Kirsti, SFC 97935
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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

Terveisiä Vankkuri-Vehmaalta
Viimeksi kun kirjoittelin, oli kevät 
jo pitkällä ja lämmintä kesää odo-
teltiin innolla. Nyt tätä kirjoitta-
essani lämmintä kesää odotellaan 
edelleen. Taitaa jälleen tänä ke-
sänä nuo lomahelteet osua elo-
kuulle. Silloin meikäläisillä onkin 
tarkoitus lähteä reissun päälle.

Kevät on ollut taas alueellamme 
nikkaroimisen aikaa. Perhesauna 
sai uuden lattian ja muuta fiksa-
usta tehtiin siellä samalla. Maali-
pensselit ovat suhisseet ahkeras-
ti, siitä kiitos Toimikunnan pojille.

Treffi- ja huvitoimikunta on koko 
kevään ajan suunnitellut eri ajan-
kohtiin ohjelmaa ja monenlaista 
onkin saatu aikaiseksi. Kiitos tulee 
myös Toimikunnan tytöille.

Kuten kuvista näkyy, pääsiäise-
nä nautimme paljun lämmöstä, ja 

mukavalta se tuntuikin.
Pääsiäisenä pidettiin myös vil-

lasukka ”Bingoa”eli voittoina oli 
aina sukkapari valinnan mukaan. 
Näillä leikkimielisillä bingotapah-
tumilla olemme kahden vuoden ai-
kana keränneet rahaa lasten hy-
väksi ja tänä kesänä ostimme niillä 
rahoilla alueellemme polkuauton 
lasten käyttöön.

Siivoustalkoot pidettiin ja po-
rukkaa oli oikein ihailtavasti mu-
kana. Kevätkokous pidettiin ja 
vuosi 2014 sai sinetin eli tilin-
päätös hyväksyttiin ja hallitus sai 
vastuuvapauden.

Vappuna järjestettiin naamiais-
tanssit ja monenlaista hahmoa saa-
puikin juhliin.

Juhannus on meidän yhdistyk-
sen tärkein tapahtuma vuodes-

sa. Koko kevään on kyseistä vii-
konvaihdetta suunniteltu ja jär-
jestelty. Juhannus toteutui näin 
puheenjohtajan näkökulmasta hy-
vin. Vaikka ilmat taas jälleen ker-
ran olivat vaihtelevat, mutta ei se 
vieraiden tahtia haitannut. Ilois-
ta väkeä oli jälleen kertynyt mu-
kavasti. Tänä vuonna oli teema-
namme Tanssi, ja saimme kaksi kil-
patanssia harrastavaa nuorta pa-
ria esittämään  meille taitojaan.

Kun juhannusjuhlat tuli pidet-
tyä, viettivät juhannuksena tal-
kootyötä tehneet myös ”juhan-
nusta” ja osaa olikin muuttunut 
tosi karvaisiksi.

Tänä vuonna päätimme järjes-
tää 31.7.-2.8. Turvallisuustreffit 
Vankkuri-Vehmaalla. Kun viime 
vuoden aikana mittailtiin turva-

välejä, syntyi ajatus, että palo- 
ja sähköturvallisuuden painotta-
minen on todella tärkeää meidän 
kaikkien vuoksi. 

Syyssiivoustalkoot pidetään lau-
antaina 24.10. klo 9 alkaen. Laite-
taan alue kuntoon talvea varten.

Syyskokous on samana viikon-
loppuna sunnuntaina 25.10 klo 
12. Sääntöjen mukaan valitaan 
puheenjohtaja vuosille 2016-2017 
ja hallituksen jäsenet erovuorois-
ten sijaan ja tietenkin toimikun-
nat valitaan seuraavalle vuodelle. 
Nyt on jäsenistöllä mahdollisuus 
vaikuttaa ensi vuoden toimintaan, 
kun päätetään toimintasuunnitel-
masta ja talousarviosta.

Lämmintä kesää ja syksyä 
odotellessa Hanne

Kokouskutsu

SF-Caravan Raision seutu ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
pidetään sunnuntaina 25.10.2015 klo 12.00 Vankkurisalissa, 

Vankkuri-Vehmaalla, Rautilassa. 

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

Hallitus
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Milloin teidän karavaanarius 
alkoi ja mikä sai teidät tämän 
harrastuksen pariin?
V.1984 halu kiertää 
mualimoo. Vapaa aikataulu ja 
matkustamisen helppous.

Kuinka kauan olette olleet 
SF-Caravan Raision seutu ry:n 
jäseniä ja mikä on teidän 
jäsennumeronne?
Vuodesta 1989, SFC-47086

Millaisia 
luottamustehtäviä teillä on 
ollut yhdistyksessänne? 
Huvitoimikunnassa molemmat. 
Hallituksessa (vpj), Vankkuri-
Vehmastoimikunnassa minä 
(Anselm) ja treffitoimikunta.

Matkustatteko muilla 
välineillä lomallanne kuin 
matkailuvaunulla?
Kyllä, autolla, junalla, laivalla ja 
lentokoneella.

Mitä asioita arvostatte 
karavaanielämässä eniten?
Liikkumisen mahdollisuus. 
Yhteisöllisyys ja uudet 
tuttavuudet, ulkoilu helppoa.

Mikä on hauskin muistonne 
karavaanielämästä?
Lapin kevään hiihto- ja syksyn 
ruskamatkat

Mitä asioita te parantaisitte 
yleensä leirintäalueilla, jos 
saisitte vapaasti päättää?
Siisteys, järjestys, turvavälit

Entä parannuksia 
Vankkuri-Vehmaalla?
TV-kuva olis hyvä 
näkyä muuallakin kuin 
rannassa! Eipä oikein 
tiietä, kun ollaan oltu 
niin vähän aikaa alueella.

Jos ette olisi karavaanareita, 
niin mitä muuta harrastusta 
voisitte harkita – tai jo nyt 
harrastatte?
Veneily / mökkeily, etelän 
matkailu, Lapinmatkat

Kuinka pitkiä aikoja olette 
yhtäjaksoisesti viettäneet 
Vankkuri-Vehmaalla?
V.2014 n 6 kk vähän alle

Mikä tekee Vankkuri-
Vehmaasta teille 
parhaan paikan viettää 
karavaanielämää?
Oman yhdistyksen alue, ystävät 
vuosien varrelta, hyvä sijainti

Mitä terveisiä lähettäisitte 
yhdistyksemme jäsenille?
Kiitos huomionosoituksesta. 
Hyvää kesää 2015 kaikille 
jäsenille.

VANKKURI-VEHMAALLA 
Vehmassalmentie 25, 23260 Rautila

Turvallisuustreffit

31.7.-2.8.2015
Perjantaina 

Yhteislaulua Virtasen Akun johdolla

Lauantaina 
Rautilan VPK:n pelastautumisnäytös

Liiton asiantuntijan tietoiskut palo-, kaasu- ja 
sähköturvallisuudesta

Sammuttimien tarkastus
Mahdollisuus kaasunponnistukseen

Keittoruokailu aikuinen 5 €, lapset alle 12 v 2 €

Lauantai-illalla 
tanssit Vehmassalmen lavalla 

klo 21.00 – 01.30 Atlas &Timo Rautala

Treffimaksu 50 € sisältää:
 tanssiliput kahdelle, saunat yleisillä vuoroilla ja 

valosähkön max 350 kW

Tervetuloa! SF-Caravan Raision seutu ry

Hallituksen 
jäsenen 
esittely:
Nimi:
Seppo Määttä
SFC 73499

Hallituksen jäsen ja Vankkuri-Vehmastoimikunnan jäsen ensim-
mäistä kautta.

Karavaanihistoria: 
Olen kokeillut vaunuilua ja asuntoautoilua satunnaisesti joitakin 
kertoja ennen liittymistäni Karavaanreihin. Jäseneksi liityin vuon-
na 1994 heinäkuussa ja samalla SFC Raision yhdistykseen. Ennen 
oman vaunun hankkimista kierrettiin kavereilta lainatuilta vaunuil-
la. Joitakin reissuja vuoteen on reissattu pohjoisessa hiihtämässä, 
mutta pääasiassa kesälomareissujen merkeissä. Oma vaunu hankit-
tiin 1995. Siitä saakka oltiin Rymättylässä Leena vaimon työpaikan 
lomailupaikassa, kunnes loppui työsuhde, ja lähdettiin Vehmaalle. 
Katseltiin eri alueilta, mutta päädyttiin tänne. Valintaan vaikutti 
se, että oltiin jo oltu jäsenenä alusta saakka. Liityin Raision yh-
distykseen, kun kaverit vaunuili täällä ja työkaverini Vilin kans-
sa olimme usein keskustelleet aiheesta. Joitakin kertoja vierailtiin 
alueella ennen kuin jäätiin vuosipaikkalaiseksi. 

Harrastukset:
Metsästys, kalastus ja näistä mahdollisesti saatu saaliin jalostami-
nen ovat harrasteista mieluisimpia juttuja.

Vuoden 2014 Karavaanarit 
Ulla-Maija ja Matti Pussinen
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Nyt se on taas tehty! Matka Saarenmaalle 4.6-7.6.2015 voi nyt alkaa.

Salon seudun karavaanarien kesän 
alkajaismatka on onnellisesti ta-
kanapäin. Muistot seuraavat meitä 
kesän yli ja kohdatessa muistelut 
saavat kielenkannat laulamaan.

Matkalaiset heräsivät kukin mis-
säkin päin kodeissaan aamun vas-
ta sarastaessa. Melkein kaikki oli-
vat saapuneet kirkkain silmin Sa-
lon torille, jossa jo odotti Seppo 

Rantanen MatkaHeinon bussilla, 
tavaraluukut ylhäällä, jotta mat-
katavarat löysivät paikkansa. Läh-
tö oli 5.30 ja kaikki olivat paikalla 
kellon lyömällä. Matka voi alkaa, 
pysähdyimme vielä pari kertaa ja 
otimme kyytiin vielä matkan var-
relta matkalaisia. Kohti Helsinkiä. 
Eckerö Linen laiva odotti satamas-
sa ja liput saatuamme suunnistim-
me laivaan aamiaiselle. Tuulinen 
sää heilutteli laivaa jonkin verran, 
matka kuitenkin sujui mukavasti, 
saavuimme Tallinnan satamaan. 
Kun kaikki olivat Sinikan lasku-
jen mukaan paikalla, niin matka 
jatkui kohti Saarenmaata. Sepon 
hauskuuttaessa meitä jutuillaan 

sekä varsinaisilla tiedoilla matka 
joutui mukavasti.

Saarenmaalle ei pääse ilman au-
tolauttaa, joten meillä oli autolle 
tilattu paikka määrättyyn kellon- 
aikaan. Seppo oli hyvin aikataulut-
tanut, emme joutuneet kauankaan 
odottamaan ajoa lautalle. Poistuim-
me autosta ja kiipesimme jyrkät 
portaat ylös kahvilaan ja muuhun 

huoltoon. Lauttamatka kesti noin 
puoli tuntia. Kun kahvit oli juotu 
niin alaspäin kohti bussia ja kaik-
ki olivat mukana keulaportin avau-
duttua, saavuimme Muhunsaarel-
le. Jotta päästään Saarenmaalle, 
pitää ajaa pengertietä pitkin, ve-
si on matalaa molemmilta puolil-
ta, joten vesistö on lintuystävälli-
nen, joutsenia näkyi. Bussi lipui 
vihreyden keskellä kohti hotellia. 
Hieman jo väsyneinä kirjauduim-
me sisään( kaikki varmaan tietä-
vät ryhmämatkan kaaoksen tai sa-
noisiko ruuhkan tuloaulassa).Kun 
kaikki olivat saaneet huoneiden-
sa avaimet ja vieneet matkatava-
rat, mentiin yhdessä illalliselle ho-

tellilla. Ruoka oli hyvää.

Kuressaare
Kuressaare on Viron suurimman 
saaren, Saarenmaan ainut kaupun-
ki ja 15000 ihmisen kotikaupunki. 
Se on syntynyt saarenmaalaisten 
ikivanhan tukikohdan ja kauppa-
paikan sijoille Pöduste-joen suulle 
noin tuhat vuotta sitten.

Kuressaare on kylpyläkaupun-
ki - vihreä ja romanttinen, tulvil-
laan historiaa.

Kaupungin synty. Kuressaaren 
historian voi jakaa jaksoihin.

1. Piispojen aika 1200-luku-1559.   
2. Tanskan vallan aika 1559-1645.  
3. Ruotsin vallan aika 1645-1710.  
4.  Venäjän vallan aika 1710- 1917.  
5. Viron ensimmäinen tasaval-
ta 1918- 1940.  6. Toinen maail-
mansota ja Neuvostoliiton miehi-
tys 1940-1990. 7. 1991 itsenäisyy-
den palauttaminen.

Piispanlinna- kaupungin alku ja 
matkailun vetonaula. Linnoitus on 
ainoa kokonaan säilynyt keskiaikai-
nen varustus koko Baltiassa ja Vi-
ron harvinaisimpia arkkitehtonisia 
muistomerkkejä.

Hyvin nukutun yön jälkeen au-
ringon valoon ja päivään heräten. 
Aamu oli omaa vapaata aikaa, jon-
ka voi käyttää jokainen haluamal-
laan tavalla. Aamusaunat ja -uin-
nit, suihkut, paseraukset  ennen 
aamupalaa. Aamiainen tarjoiltiin 
klo 7-10 välillä . Uudelleen ulos 
mennessä vasta tajusi missä oikein 
on, olihan siitä jo puhetta hotellille 
saapuessa. Vierekkäin on kolme ho-

tellia, saaneet nimensä Viron pre-
sidenttien mukaan. Meidän Meri-
niminen hotelli oli keskimmäinen. 
Hotellin edustalla on Tauno Kang-
ron veistos Suur Töll ja Piret kalan-
saaliineen. Veistos kuvaa hienosti 
kansantarun hahmoa, joka oli hy-
väsydäminen ja huumorintajuinen.

Kellon lähestyessä kahtatoista 
kerääntyivät matkalaiset linja-au-
ton luo. Ovien avauduttua iloisin 
mielin istuuduttiin omille paikoil-
le, tutustuminen Saarenmaahan ja 
Kuressaareen saattoi alkaa.

Puistot ja kylpyläelämää
Raatihuoneen ja vaakahuoneen ra-
kentamisen jälkeen kaupungin kes-
kusta siirtyi niiden tuntumaan, ja 
linna ympäristöineen, jossa oli van-
ha raunioitunut kirkko ja hauta-
usmaa, jäi tästä sivuun. Vapaa-
muotoisen puiston on suunnitellut 
Riian kaupunginarkkitehti Göggin-
ger vuonna 1861. Kuressaarea on 
kutsuttu klassismin helmeksi. Oma 
osansa klassistisen ilmeen rakentu-
misessa on ollut 1700-luvun jälki-
puolen Liivinmaan varakuvernööril-
lä Balthasar von Campenhausenilla 
(1745-1800), joka asui Saarenmaal-
la ja joka oli Katariin ll:n kauden 
valistusajan huomattavimpia po-
liittisia ja yhteiskunnallisia vaikut-
tajia. 1700-luvun jälkipuolella Eu-
roopan viheralueiden arkkitehtuu-
rissa siirryttiin englantilaistyyppi-
siin puistoihin. Tämä trendi näkyy 
Kuressaaren aatelisasuntojen suu-
rissa, puistomaisissa puutarhoissa.

Rauhallisesti liikkuessamme saa-

Salon kuulumiset

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

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

www.sfc-salonseutu.fi

Kokouskutsu

SF-Caravan Salon seutu ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
pidetään keskiviikkona 7.10.2015 klo 19.00 

Keskustan koulun auditoriossa, Kavilankatu 1, 24100 Salo.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
syyskokoukselle määräämät asiat.

Kahvitarjoilu klo 18.30.
Ota mukaan voimassa oleva jäsenkortti.

Salossa 7.12.2014
HALLITUS

Tämän sivun kursivoitu teksti on lainattu kirjasta TOP of ESTONIA  Kuressaare.

Menossa ja tulossa.
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MATKAILUAUTOT 
JA VAUNUT

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

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

www.autosimelius.fi 

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

Toivottaa kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen tervetulleeksi 
yhteiseen syystapaamiseen. Kokoonnumme Raatalaan, 
Kauppilan ladon idyllisiin maisemiin, Mäentie 210, Salo.

Mukaan pääsee maksamalla 15 €/matkailuajoneuvo.

Raatalassa tavataan 4.-6.9.2015

Tervetuloa mukaan!
SF-CARAVAN SALON SEUTU RY

TEATTERIMATKA TAMPEREELLE
Tervetuloa Sf-Caravan Salon Seutu ry:n järjestämälle teatterimatkalle 
Tampereen Työväenteatteriin katsomaan Viimeinen Pasodoble näytel-
mää. Päärooleissa Ilmari Saarelainen ja Marja Packalen.
Heidän unelmansa oli oma ihana asunto auringossa. Oma pittoreski parveke, pi-
halla uima-allas, leppeitä tuulahduksia rantakadun kahviloissa. Aitoa välimerellistä 
elämänmenoa. Pois ankeanharmaasta Suomesta viettämään ansaittuja eläkepäiviä.

Unelmalla oli hintansa. Tyyne ja Pentti luopuivat Suomessa kaikesta, myös läsnä-
olostaan lastenlastensa arjessa. Kaksikymmentä vuotta on kulunut, mutta eloi-
sa espanjalaisuus ei ota tarttuakseen, vaikka kuinka siemailisi viiniä ja tanssahteli-
si pasodoblea. Oliko ratkaisu sittenkään oikea? Espanjassa kumpikin vuorollaan – 
ja taatusti eri aikaan - ikävöi Suomen joulua ja kesämökkiä.

Tyynelle ja Pentille sattuu kömmähdyksiä pelottavan usein, kuinka sitä nyt kaik-
kea muistaisi! Espanjan-tuttaville täytyy pitää rapistuva julkisivu kunnossa, silläkin 
uhalla että sähläysten peittelyt ja selitykset repeävät reippaasti komiikan puolelle.

Aili ja Eero ovat toista maata. Tyylikäs pariskunta on ajan hermolla, osaa hoitaa asi-
ansa fiksusti ja käytellä nykyajan vempaimia. He myös tietävät, milloin ostaa, mil-
loin myydä – se onkin tärkeä taito kiinteistöjen hintojen vapaassa pudotuksessa, 
kun asunnostaan ei tahdo enää saada edes pankin saatavia.

Kun Espanjan kupla puhkeaa, paljastuu yllättäviä salaisuuksia.

Haikeanhauskan Viimeisen pasodoblen herkullisissa rooleissa nähdään elämän-
makuisen komiikan mestareita!

Lähtö Salon torilta 17.10.2015 kello 10. Esitys alkaa klo 13.00. Hinta 42 Eur, 
40 Eur eläkeläiset, hinta sisältää linja-automatkan, lipun ja kahvin / teen se-
kä leivoksen väliajalla.

Ilmoittautuminen ja matkan maksu viimeistään 11.9.2015 sähköpostilla sinik-
ka.koivunen@nordea.fi tai puh. 050-5515257 miel. iltaisin. Matkan hinta makse-
taan Sf-Caravan Salon Seudun tilille FI1611353000308338. Viitenumero 123. Mu-
kaan mahtuu 50 nopeinta. Tervetuloa mukaan!

Saapastreffit 
21.-23.8.2015
Halikon Salakalliolla
Salaistentie 782

Tule mukaan mukavaan menoon!
Treffimaksu 45e, sis. valosähkön, 

vain käteismaksu.
Tervetuloa! SFC Salon seutu ry

PERJANTAINA
Anna Schukov

Yhteislaulua ja tanssia

LAUANTAINA
Tytti Pelkosen 

orkesteri

Tulevia tapahtumia:

21.-23.8.2015 Saapastreffit Salakalliolla
4.-6.9.2015 Yhdistyksen jäsenistön oma tapaaminen Raatalassa, 
5.9.2015  Teräsmieskisa
2.-4.10.2015 Silakkarieha Salakalliolla
 Leikkimielinen ajotaitokisa klo 13.00.
7.10.2015 Syyskokous 
 Keskustan koululla klo 19.00
 Kavilankatu 1 24100 Salo. Kahvitarjoilu klo 18.30
17.10.2015 Teatterimatka Tampereen Työväenteatteriin 
 Viimeinen Pasodoble
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toimme ihailla mäntymetsiä, kylis-
sä talojen eteen oli istutettu siree-
nejä. Kauniina kukoistavat pensaat 
erivärisin kukin, lila, valkoinen ja 
paljon puhuttu tumma luumu hi-
velivät silmiämme. Kävimme Triigin 
satamassa kääntymässä, sieltä on 
säännöllinen lauttayhteys Hiiden-
maalle. Leisistä voi ajaa Mustjalan 
kunnan Pangan kylän pengermälle. 
Saarenmaan tunnetuimpiin nähtä-
vyyksiin kuuluu 22 metrin korkui-
nen Pangan törmä. Kahvit ja jääte-
löt nautittuamme jatkoimme mat-
kaa Kaaliin.

Kaali
Saarenmaalla on tapana sanoa, et-
tä jos ei ole nähnyt Kaalin kraatte-
rijärveä, ei ole käynyt Saarenmaal-
la. Itse järvi on kookkaiden puiden 
reunustamien vallien takana kuin 
piilossa. Tätä luonnonihmettä voi 
tarkastella vallien sisäpuolelta, ylös-
päin paiskautuneiden kalkkiliuske-
kerrosten suojaan rakennetulta nä-
köalatasanteelta. Sitä, milloin suh-
teellisen suuri rautameteoriitti tänne 
putosi, ei tiedetä tarkalleen. Silmä-
määräisesti arvioituna kraatteri on 
nuori, noin 3000 vuotta. Asiantun-
tijoiden näkemykset sen iästä vaih-
televat 2800:n ja 7500:n vuodenvä-
lillä. Kaivosinsinööri Ivan Reinwald 

löysi vuonna 1937 yhdestä sivuk-
raatterista meteoriitin palasia, jot-
ka sisälsivät lähes 8% meteoriiteille 
ominaista nikkeliä. Siten Reinwald 
todisti järven taivaallisen alkuperän.

Ruokailu on melkein aina päivän 
kohokohta, niin nytkin. Syötyäm-
me ja” viinit juotuamme” kävelim-
me tien toiselle puolelle, jossa oli 

matkamuistomyyntipiste: oli kata-
jasta tehtyjä pihtejä, lastoja sekä 
dolomiitista valmistettuja kippo-
ja ja kuppeja.

Kun vatsat olivat täynnä, saa-
toimme suunnata takaisin hotel-
lille. Hotellille saavuttuamme pai-
kallaan oli pienet päikkärit, sen jäl-
keen uudelleen tutustumaan kau-
punkiin ja sen kauppoihin.

Aamu oli samankaltainen kuin 
edellä. Tuulinen päivä. Retki aloi-
tettiin klo 12. Seppo kierrätti mei-
tä katsomassa paikallista asutusta 
käännellen ja peruuttaen taitavasti 
kapeilla kaduilla ja kujilla. Ajelim-
me Roomassaareen, se on kaupungin 
lähialuetta. Golf-kentän tuntumas-
sa katsoimme mitä kummallisempia 
asuinrakennuksia ja niiden raken-
tamisratkaisuja. Sieltä jatkoimme 
satamaan, joka on* pääasiallisesti 
portti merelle ja koko Saarenmaan 
tärkein satama. Roomassaareen  ra-
kennettiin satama vuonna 1894, ja 

alkuaikoina myös kylpylöihin saapu-
vat kesävieraat tulivat Saarenmaal-
le tätä kautta.( Satamalla on myös 
oma surullinen historiansa, sodan 
ajoilta.) Sataman lähellä on lento-
kenttä. Jotkut saarenmaalaiset sa-
novat, että sataman viereen tar-
vittiin lentokenttä, jotta kalasta-
jat  pääsisivät lounastauolle nope-
asti Tallinnaan ravintolaan syömään. 
Nykyisin täältä on säännöllinen yh-
teys Tallinnaan ja Ruhnulle, kesäl-
lä myös Helsinkiin, Tukholmaan ja 
Visbyhyn.* Hotellille päin ajaessam-
me ihastelimme sireenien tuuheutta 
sekä niiden värejä. Kahvihammas-
takin alkoi kolottaa, niinpä poik-
kesimme ravintolaan. Osa lähti tu-
tustumaan ympäristöön, kohta taas 
jatkettiin matkaa. Vielä käytiin et-
simässä niitä tumman luumun vä-
risiä taimia (ei löytynyt) sekä kä-

vimme tavaratalossa( tiedon mu-
kaan niitäkin on saarella ainakin 
5 kpl). Kohti hotellia.

Puutarhakaupunki Kuressaare. Yli 
puolet asuu puutarhan ympäröimis-
sä omakotitaloissa. Pehmeä merel-
linen ilmasto mahdollistaa monien 
etelämpää kotoisin olevien puiden 
ja pensaiden kasvattamisen. Kures-
saare on kuin suuri kasvitieteellinen 
puutarha. Yksi saaren vanhimmista 
vieraista puulajeista, mustaselja, 
kasvaa luonnonvaraisena Keski-Eu-
roopassa ja on Kuressaaren vertaus-
kuva. Kuressaarelaisten puutarhat  
ovat kuin vierasperäisten puiden ja 
pensaiden täyttämiä arboretumeita 
(kokeiluviljelmiä). Pääkadun kans-
sa samansuuntaisilla kaduilla kuten 
Uus, Pärna, Kungla, mutta myös To-
ri, on säilynyt pieniä 1800-luvulta 
peräisin olevia puisia omakotitalo-
ja, joiden koristuksina on puupit-
siä, taoksia ja lasikuisteja. Ne ovat 
aikansa maailmankuva ja arvoase-

telmien heijastumia.
Hotellille tultua  kylpylän ja 

kauppojen jälkeen alkaa pikkuhil-
jaa ajatukset karata kotiin- lähtöön. 
Ei vielä, kerran on illallinen, joka 
syödään Myllyssä. Se on keskellä 
Kuressaaren keskustaa (silläkin on 
oma historiassa). Aikaa oli vielä ja 
nyt lähdettiin omatoimisesti tutus-
tumaan Piispanlinnaan.

Piispanlinna – kaupungin alku ja 
matkailun vetonaula
Saksalaiset ristiritarit perustivat 
1200- 1300- luvuilla valloittami-
aan alueita hallitakseen Kuressaa-
ren vanhimman, piispanlinnan. Se 
oli Saare-läänen piispan asunto. Lin-
noituksen suojelupyhimys oli evan-
kelista Johannes, jonka vertausku-
va on kotka. Samalla nimellä kut-
suttiin myös linnoituksen ympäril-
le syntynyttä asutuskeskusta aina 
vuoteen 1918, jolloin 700 vuotta 
kestänyt Saksalaisen ritarikunnan 
valta päättyi.

Kuressaaren linnan mahtavuus, 
massiivisuus ja suljettu ulkoinen il-
me juontavat rakennuksen käyttö-
tarkoituksesta  puolustusvarustuk-
sena.  Linnan vaikuttava olemus on 
suurelta osin rakennusmateriaalin, 
dolomiitin ansiota. Se on louhitta-
essa suhteellisen pehmeää ja help-
poa työstää. Ajan mittaan se muut-
tuu säiden armoilla yhä kovemmak-
si ja kovemmaksi.

Kiinnostavaa historiaa on pal-
jon, joten tietomäärä on suuri, ha-
lusin vähän raottaa historian ovea.

Tavarat pakattu, suihku, aamu-
palalle ja välittömästi lähtö kohti 
Tallinnaa. Lauttarantaan saavuttu-
amme oli vielä aikaa. Siinä oli pyy-
dys , jos oli jäänyt vielä jotain osta-
matta vaikka tuliaisia. Melkein os-
tin hatun. Lautan ylähyllyn kautta 
kahvioon ja takaisin autoon, ollaan 
mantereen puolella. Katajat ja män-
nyt vilkkuivat ikkunasta, kun reip-
paasti ajoimme kohti satamaa. Vielä 
muutama pysähdys. Kahvihampaan 
kolotus, sekä ne tumman luumun 
väriset taimet piti löytää ja löytyi-
vät. Nyt satamaan aikuisten tikka-
rikaupan kautta, sitten syömään 
kuka minnekin. Laivalle. Kotimat-
ka saattoi alkaa. 

Teksti: Riittaleena, 
kuvat: Sinikka

Tämän sivun kursivoitu teksti on lainattu kirjasta UHU SAARENMAA HIIDENMAA
.

Yhden puun penkki.

Matkalla nähtyä.

Sireenien loistoa.
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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!
Juhannus on vietetty hieman vaih-
televassa säässä; onneksi aattoilta 
oli poutainen! Keskikesän juhlaa 
oli Sarapistoon tullut viettämään 
jälleen runsaslukuinen caravan-
kansa. Juhlallisuudet alkoivat pe-
rinteisesti lipunnostolla rannalla ja 
jatkuivat tansseilla tanssilavalla 
trubaduurin monipuolisen musiikin 
tahdissa. Kaunis juhannuskokko 
kruunasi illan, juhannussalon ko-
meillessa vieressä. Juhannuspäivä-
nä laulettiin ensin lasten karaoke 
ja illalla aikuiset valtasivat tanssi-
lavan karaoken tahtiin.

Lasten lauantaisen piirustuskil-
pailun voitti Milla Laakso äänestyk-
sen perusteella ja komea piirustus 
tullaan painattamaan T -paitoihin. 
Paidat tulevat myyntiin ja niiden 
tuotto käytetään lasten viihtymi-
sen tukemiseen.

Tapahtumia on ollut koko 
kevään...
Pääsiäisenä laiteltiin omia tiluksia 
kuntoon ja syötiin mämmiä kera 
munien takkatuvassa.

Vapun teemana oli hattubileet 
ja tietenkin paras hattu palkittiin: 
Onnea Hanna Laakso! Tanssilaval-
la laulettiin karaokea ja nähtiin mi-
tä upeimpia hattuja: oli itsetehty-
jä sekä perintökalleuksia valkolak-
kien kera nähtävillä. Vapunpäivänä 

nautimme yhdessä munkit ja simat 
takkatuvassa. Takkatuvan pöydil-
le saimme Satu Niran kirjailemat 
pöytäliinat.

Työväen juhlallisuudet vaihtuivat 
lauantaiksi talkootouhuihin, jotka 
onnistuivat erinomaisesti. Kiitos 
kaikille talkoolaisille! Kyllä meidän 
kelpaa esitellä mm. aidattua leikki-
paikkaamme, jonka aidan maalauk-
sen viimeistelivät lapset lasten vii-
konloppuna.

Toukokuun 16. päivä järjestettiin 
ajotaitoharjoittelua Suojalan kentäl-
lä, jossa sai harjoitella yhdistelmäl-

lä tai matkailuautolla mm. taskuun 
peruuttamista. Ajotaitomerkkejäkin 
suoritettiin mukavasti. Kiitos Lau-
rille ja Katille rauhallisesta opasta-
misesta ja tarkasta tuomaroinnis-
ta! Kaikki osallistujat saivat Rinta-
Joupin lippalakin. Järjestänemme 
tämän tapahtuman uudelleen en-
si keväänä.

Kesäkauden avajaisia vietettiin 
helluntai viikonloppuna 80 -luvun 
teemalla. Tanssilavalla kuuntelim-
me 80 -luvun levymusiikkia ja tie-
tysti teeman mukaisesti pukeutu-
neena. Jälleen osallistujia oli mu-

Kokouskutsu

SF-Caravan Sauvon seutu ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
pidetään sunnuntaina 25.10.2015 klo 12.00

Sarapiston takkahuoneessa osoitteessa Nokantie 3, Sauvo.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat.

Ota mukaan voimassaoleva jäsenkorttisi.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Sauvossa 22.6.2015. Hallitus.

LAVATREFFIT 
SAUVON SARAPISTOSSA

7 – 9.8.2015

OHJELMASSA mm.
Leirihartaus, kirkkokahvit, arpajaiset, 

luontopolku, kisailua aikuisille ja lapsille

Tanssit tahdittaa ANU KIVELÄ & PCO

Treffimaksu 40 €
(sis. Valosähkö)

TERVETULOA!

Hallituksen jäsen Marja-Leena 
Sauhula on vuodesta 2008 toiminut 
leiritoimikunnassa ja on edelleen 
erittäin aktiivinen puurtaja. Vappu-
päivän tarjoilutkin järjestyivät.

Paras vappuhattu ja Hanna Laakso 
palkintoineen.

Hattubileiden karaoken vetäjät Kaj Kesälä ja Marcus Sandberg.
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TL-Pyhäjärven kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Matti Ylinen
Nummentie 24 C, 27500 Kauttua
Puh. 050 919 0875, mylinen@netti.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

Valasrannan 30-vuotis synttärikevään 
ja -kesän tapahtumia 
Kovin on erikoinen ollut ilmojen 
suhteen alkanut kesäkautemme 
Valasrannassa. Talven taittuminen 
jatkui aina lähes huhtikuun lop-
puun. Keväällä aikaisin  ahkeroim-
me talkoohengessä uudisrakennuk-

sen sekä lisäalueen kanssa. Karaoke 
telttakin on vauhdilla valmistu-
massa tänä kesänä. 

Myös alueellamme on edelleen 
saunomista uikkarisaunassa joka 
päivä keväästä syksyyn.

Marjastus, kalastus ja luonnossa 
liikkuminen on Valasrannan alueen 
vahvuuksia lomailijoille, lavatans-
sit lisäksi laadukkaalla VPK-lavalla.

Jäi vielä mainitsematta tuo lap-
sille erikoinen matala ja erittäin 
laaja hiekkapohjainen uimaranta 
jota ei voi enempää sanoin kuva-
ta se on tultava näkemään ja ko-
kemaan. 

Tässä lopuksi haluaisimme an-
taa vielä vinkin koukkukuumeen 

Pysähtyneet vankkurit

SF-C18920
Esko Kröger
s. 04.12.1954
k. 01.06.2015

Muistoa kunnioittaen
SF-C TL Pyhäjärvi ry

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 19227
Matti Armas Rantanen

s. 10.12.1939
k. 27.03.2015

Muistoa kunnioittaen
SF-C TL Pyhäjärvi ry

Muistettavaa
KESÄKUU... 
Saunat LA-TO 14-20   PE 14-21.  
Tervetuloa löylyttelemään 
vaikka päivittäin
7-9.8. Lavatreffit.
29.8. Muinaistulet.
26.9. Kesäkauden 
 päättäjäiset.
24.10. Syystalkoot
25.10. Syyskokous klo 12
7.11. Vietetään Isänpäivää 
 kakkukahvilla.
28.11. Sarapiston 
 pikkujoulut.
31.12. Uusivuosi.

Kalastuskilpailut
19.9. Lasten onkikilpailu 
 klo 10-12
26.9. Syyskalakilpailu  
 klo 8-14, 1 vapa/hlö

kavasti, kiitos kaikille!
Koska saamme viettää vapaa-ai-

kaamme meren äärellä, kuuluu ak-
tiviteetteihimme kalastaminen. Ka-
lastuskilpailuja on järjestetty lap-
sille ja aikuisille. Lasten kilpailun 
voitti Tami Manelius. Onnea!

Aikuisten kalakilpailun voitti 
Jarkko Ruokolainen. Onnea!

Alueemme on kauniissa kangas-
metsässä meren rannalla ja kara-
vaanareita on vauvasta vaariin, jo-
ten  olemme satsanneet turvallisuu-

teen. Viimeisin hankintam-
me on defibrillaattori, joka 
sijaitsee lehtimajassa. Ky-
seessä on erittäin helppo-
käyttöinen ”maallikkomal-
li”, jota jokainen voi käyt-
tää ensiaputilanteissa. Kou-
lutusta on jo järjestetty ja 
järjestetään kaikille haluk-
kaille.

Tulevia tapahtumia....
Perinteiset lavatreffit järjestetään 
7.-9.8.15. Tämä yhteinen tapahtu-
mamme on suuri talkoovoiman näy-
tös, joten käythän tarkastamassa 
tehtävälistan toimiston seinältä. 
”Jokainen voi tehdä jotain eikä ku-
kaan voi tehdä kaikkea”!

Tervetuloa koko maakunnan vau-
nukansa läheltä ja kaukaa lavatref-
feille Sarapistoon, jossa on tiedossa 
erittäin aktiivinen viikonloppu mo-
nipuolisella ohjelmalla kaiken ikäi-

sille karavaanareille!
Syyskokous takkatuvassa su 

25.10. klo 12. Tervetuloa päättä-
mään yhteisistä asioista ja teke-
mään valintoja luottamustehtäviin 
(kutsu ohessa). Yhdistyksen halli-
tus kokoontuu kuukausittain  kä-
sittelemään alueen ja yhdistyksen 
asioita. Hallitukselle voi esittää asi-
oita mm. toimistolta saatavalla lo-
makkeella: jäsen asiaa hallitukselle.

Tapahtumakalenterista löytyy jo 
paljon ohjelmaa loppukesällekin, jo-
ten seuratkaahan aktiivisesti alueen 
ilmoitustaulua, nettisivustoa, jäse-
nistön facebook -viestittelyä ja tul-
kaa paikan päälle tarkastamaan mis-
sä mennään. Lapset ja nuoret jär-
jestävät jatkuvasti tekemistä Vaton 
ympärillä, eikä näistä ilmoiteta etu-
käteen. Tervetuloa kaikki mukaan!

    
Näkemisiin, 

Mari 117895-1

Ajotaitokilpailussa esimerkillisesti peruuttaa 
puheenjohta Kimmo Laine.

Kokouskutsu

SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
pidetään sunnuntaina 11.10.2015 klo 13.00 Yläneen Osuuspankin 

kokoushuoneessa, osoite Haverintie 6 Yläne.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hallitus

hoitoon niin uusille kuin vanhoil-
le karavaanareille, että tutustu-
kaa SFC-pyhäjärven nettisivuihin.  

Nyt Valasrannan juhlavuonna on 
teema viikonloppuja. On opastet-
tu luontoretki -, kirppis-, naami-
asiset-, rosvopaisti- ja Venetsia-

lais teemoja sekä lapsille aina jo-
tain pientä lauantaisin

Tietysti kaikkiin  toivotaan run-
saasti osallistujia. 

Valasrannasta terkkuja 
Jouko ja Manu
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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

Liittokokous 
          Joensuussa
Liiton vuosikokous pidettiin Jo-
ensuussa 23.5. treffien yhteydes-
sä, kuten perinteeksi on tullut 
näin ei olla niin riippuvaisia ma-
joitusmahdollisuuksista kun ko-
kousedustajien oma majoituska-
lusto on käytössä lisäksi muillakin 
jäsenillä on mahdollisuus päästä 
seuraamaan liittokokousta. 

Liittokokous vietiin jouhevas-
ti läpi hallitukseen valittiin uu-
det erovuoroiset uudelleen jatko-
kaudelle. Tilinpäätöksessä vahvis-
tettiin alijäämä mikä johtui liiton 
juhlavuoden sekä Porissa pidetyn 
FICC rallin kuluista. Talousarvion 
pohjana pidettiin nykyistä jäsen-
maksukertymää eli liiton jäsen-
maksuosuus pysyy samana. Toi-
mintasuunnitelmassa liiton pu-
heenjohtaja Juha Hämäläinen ja 
toiminnanjohtaja Timo Piilonen 
kertoivat  liittohallituksen huolen 
siitä vaikka jäsenmäärä on jatku-
vassa tosin lievässä nousussa on 
kokonais järjestäytymisaste hiljal-

leen pudonnut. Kokonais järjestäy-
tymisaste on tällä hetkellä vähän 
yli 50% kun se on ollut parhaim-
millaan 65%. Syksyn aikana liit-
tohallitus jalkautuu alueellisesti 
keskustelemaan yhdistysten kans-
sa miten liitto pystyisi paremmin 
palvelemaan jäsenistöä.

Treffialue oli Holiday Linnunlah-
den leirintäalue melkein Joensuun 
keskustassa. Kokous pidettiin vie-
reisessä Itä-Suomen yliopiston Ca-
relia-salissa. Treffijärjestelyt toi-
mivat hyvin Pielisen-Karjalan yh-
distyksen järjestäminä. Holiday 
Linnunlahti avattiin liittokokous-
treffejä varten viikon aikaisem-
min normaalista ja kaikki toimin-
nat pelasivat muuten hyvin alu-
eella. Leirintä-alue tosin oli vie-
lä talven jäljiltä hieman pehmeä 
eli alueella jouduttiin avustamaan 
matkailuvälineitä märällä nurmi-
kolla. Ensivuonna liittokokous pi-
detään Oulussa ja Leirintäalueena 
on Nallikari.  Pg

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 11632
Pauli Paakki
s. 26.09.1931
k.11.04.2015

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Turku ry

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 387
Kerpo Risto Uuno Olavi

s. 10.02.1940
k. 17.05.2015

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Turku ry
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Livonsaaressa kesään
On valmistauduttu koko alkuvuoden ja nyt 
on alue uusiutunut huomattavasti. Alueelta 
on kevään aikana raivattu puita ja pensaita 
maisemien ilmavuuden parantamiseksi. Ra-
kennukset ovat saaneet uudet maalit pintaan. 
Lastenmaailma eli leikkikenttä on korjattu 
ja laitteet ovat saaneet omat pirteän värit 
pintaansa. Saunat ovat saaneet uudet lauteet 
ja kiukaat varmistaen hyvät löylyt myös 
jatkossa.

Koirille oma uimaranta valmistui juu-
ri kesän kynnyksellä mahdollistaen koira-
perheille mukavan hetken koirien uima-
retkellä. Rannassa on hyvä matala mereen 
laskeva laituri, josta koirien on hyvä men-
nä mereen.  

Hei nyt me grillataan, sillä viimeisin uu-
distus kohdistui kesän harrastukseen gril-
laukseen. Grillikota eli paikallisesti mutte-
ri on kunnostettu sekä saanut uuden tuli-
pesän. Mutterin viereen on kalamiehiä var-
ten muurattu savustukseen sopiva tulipesä. 
Rannan uimakopin paikalle on nyt uusi ke-

säkeittiö palvelemaan kesän retkeilijöitä. 
Kesäkeittiön katolla sijaitsee edelleen ran-
tasuihkun lämpöelementit taaten lämpimän 
suihkun uimareille.

Alueelta lähtee uusi luontopolku (n.3.5km) 
läheiselle Samppavuoren näkötornille, josta 
avautuu upeat näkymät ympäröivään saa-
ristoon. 

Livonsaaren seuraavia tapahtumia ovat 
18.7. pidettävä Kirpputoripäivä, jolloin kaik-
ki itselle tarpeeton tavara vaihtaa omistajaa 
edullisin hinnoin.  21.-23.8. pidettävä Mui-
naistulien yö tapahtumassa päätähtenä on 
rosvopaisti. Rosvopaistiarinaa aletaan polt-
tamaan aikaisin aamulla ja puoliltapäivin 
arina avataan ja kaikkien osallistujien ros-
vopaistipaketit laitetaan arinan lämpöön. 
Arinan lämmittämistä jatketaan iltaan klo 
17.00 jolloin arina jälleen avataan ja pääs-
tään herkuttelemaan. Sopiva lihapaketti on 
n.1.5-3kg painoinen riippuen omasta näläs-
tä. Lihapakettien pitäisi olla valmiina lau-
antaiaamuna klo 10.30.  Pg

Kallionokan juhannus
Johon kuuluu perinteisesti myös komea kokko alueen rannalla kallionokalla. Kallionokan 
kokko on ehkä Pyhäjärven suurin ja siksi kuuluisin, jota tullaan veneilläkin katsomaan 
pidemmältäkin. Kokko sytytettiin puolenyön aikaan illan ollessa sopivasti jo hämärä. 
Järvimaisemassa iso kokko oli erittäin näyttävä.
Juhannuspäivän ohjelmassa oli Kyllikin ja Pekan vetämä Bingo, joka keräsi saliin alueen 
asukkaat jännäämään osuuko omaan lappuun oikeat numerot.
Aatto- ja juhannuspäivän iltaan kuuluivat tietenkin tanssit lavalla.
Kallionokan seuraavat tapahtumat ovat 11.7. pidettävä Rannalta onkimiskilpailu. sekä 
7.-9.8 pidettävät Lastentreffit/Naamiaiset.  Pg

Nuoren isäntäparin ensimmäinen yhteinen lipun nosto.

Kuva: Timo Vanne

Livonsaaren 
Juhannus
Livonsaaren Juhannus pidettiin perinteisin menoin 
aikaisempien vuosien ohjelmarunkoa hyödyntäen. 
Keskikesän kunniaksi nostetun lippuseremonian 
suorittivat nyt Livonsaaren isäntäpari Jari ja Kirsi 
Vähätalo. Lippulauluun osallistuivat kaikki paikal-
la olleet. Jari Vähätalon tervehdyssanojen jälkeen 
Laulettiin yhteislauluna muutama kesäinen laulu 
Terhi Suovasen säestämänä. 

Aattoillan tansseissa kohdattiin pieni takais-
ku kun illan säestäjä jäi tulematta paikalle. Tilan-
ne korjattiin pikaisesti Livon oman DJ. Timpan ja 
karaoken ansiosta. Ilta onnistui ehkä paremmin 
kuin elävän musiikin tahdittamana. Tanssisali oli 
valomerkkiin asti tupaten täynnä ja juhannusmieli 
kaikilla korkealla. Juhannuksen perinteisiin kuu-
lui myös kokko, joka poltettiin iltasella siten et-
tä perheen pienimmätkin kerkisivät sitä ihannoi-
maan. Juhannuspäivän urheilutapahtumassa saap-
paanheitto oli ehdoton ykköslaji niin miesten kuin 
naistenkin sarjassa nähtiin komeita kaaria. Nuor-
tensarjoissa oli selvästi kova yrittämisen halu ja 
myös nuortensarjojen heitoissa tuli mestariheittoja.

Naantalin aurinko kurkki kirkkaana juhannuk-
sena vaikka Juhannuspäivän iltapuolella aurinko-
kin aloitti pesemään kasvojaan ruiskien vettä ko-
ko illan. Pg
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Kokouskutsu

SF-Caravan Turku ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään keskiviikkona, 21. päivänä lokakuuta 2015 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. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016, uusien 

jäsenten valinta johtokuntaan erovuoroisten tilalle kaudeksi 2016-
2017 ja toimikuntien vetäjien valinta vuodelle 2016).

Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu 
Restel ravintolassa klo 18.00 alkaen. Tervetuloa!

Turussa 4.5.2015     Johtokunta

Ruissalon Talvialue
Ruissalon Talvialue avautuu jälleen 1.9. Isäntänä Talvialueella toi-
mii Matti ja Pirjo Vainio. Talvialue on erittäin suosittu ja täyttyy 
aika nopeasti syyskuun aikana. Syystreffit eivät kuulu talvialueen 
kausimaksuun. Talvialueen kausipaikat on sovittava alueen isännän 
Matti Vainion kanssa paikan päällä Ruissalossa tai puh. 0400 704179.

Vuoden Leirintäalue tarjoaa hyvät palvelut ympäri vuoden. Par-
hainta Ruissalossa on ulkoilumahdollisuudet meren rannalla  sekä 
kaupungin läheisyys. Joukkoliikenneyhteys keskustaan aivan lei-
rintäalueen keskeltä. Ruissalon kylpylän palvelut ovat myös alu-
een vieressä.

Talvialueen isännällä on tilastot edellisten vuosien yöpymisis-
tä joiden perusteella tyhjillään seisovat vaunut sijoitetaan alu-
een reunoille.

Talvialueella ei ole isäntävelvoitetta mutta oman paikan hoita-
minen (lumenluonti, haravointi,ym)  kuuluu jokaisen itse hoidet-
taviin tehtäviin. 

Juhannus Kesäniemessä
Juhannus viikolla säätiedote lupai-
li sateista Juhannusta, mutta kuin-
ka kävikään.

Aattona toimisto ajan jälkeen pi-
dettiin perinteinen Kesäniemikas-
te. Kaste on vanha perinne Kesä-
niemessä. Siinä pariskunnat saa-
vat hauskoja ja välillä vaativiakin 
tehtäviä tehtäväkseen.

Tänä vuonna nämä onnelliset oli-
vat Anne Koivu ja Arto Mankinen 
sekä Marja-Leena ja Simo Virtala. 
Muistoksi he saivat taulut komis-
tamaan vaunujensa seinää.

Saunan raikkaina ja mieli kor-
kealla kokoonnuttiin Lippukalli-
olle lipun nostoon.

Lippulaulua laulettaessa herrat 
Matti Ojala ja Gunnar Leino nosti-
vat lipun salkoon.

Kaunis sää helli meitä, vaikka 
taivaalla oli uhkaavia sade pilviä.

Illalla tanssittiin Ylä-Lystillä Aki 
Korhosen tahdeissa ja sai yleisön 
pyörähtelemään parketeilla aina 
viimeiseen valssiin saakka. Kovasti 
kehuttiin nuorta artistia.

Juhannuspäivänä vuorossa oli 
tikkakisat. Lapsia ja nuoria ei mon-
taakaan paikalle saapunut:
Alle 7 vuotiaat:
1. Eemil
2. Ada 
3. Adele
Alle 15 vuotiaita oli vain
1. Nea
Naisten sarjan kolme parasta:
1. Tuula
2. Paula
3. Pirkko
Miesten sarjan kolme parasta:
1. Seppo
2. Arto
3. Toni

Naisten ja miesten sarjojen voitot 
veivät Tampereelta tulleet vierai-
lijat sekä kiertopalkinto parhaasta 
tuloksesta matkasivat Tampereelle 
Onnea molemmille ja ensi vuonna 
nähdään.

Tikkojen jälkeen kirmattiin pa-
ri lähtöä juhannus totoa.

Illalla Ylä-Lystillä laulettiin ka-
raokea ja tanssittiin hyvien laula-
jien tahdeissa.

Sade ei onneksi häirinnyt lain-
kaan juhannus ohjelmaamme vaik-
ka se uhkaavalta näytti.

Kiitos kaikille mukana olleille.

Seuraavat tapahtumat Kesänie-
messä pidetään 25.07 jolloin on 
vuorossa Unikeon Juhla. Tällä ker-
taa on vuorossa naispuoleinen Uni-
keko, joka tarjoaa kaikille aamu-
kahvit Ylä-Lystillä. Kun unikeko 
on nostettu merestä ja kahvit juo-
tu jatkuu normaali päiväohjelma.  
Illalla tanssitaan Tutta Carpelanin 
tahdeissa.

Best-Caravan Petankicup turna-
us Kesäniemessä 08.08. Pelaajille 
on tarjolla pelin päätteeksi sop-
pa-ruokaa pientä korvausta vas-
taan. Illalla tanssitaan Timo Rau-
talan tahdeissa.
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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

Terveiset Rairannasta

Nyt kesäkuun lopussa kesä taitaa 
olla vasta alussa. Koko kesäkuu oli 
melko kolea ja sateinen ja se näkyi 
myös matkailijamäärissä. Juhan-
nuksenakin oli vieraita Rairannas-
sa vähemmän kuin lähivuosina, 
mutta toisaalta kesäpaikkalaisia 
on nyt huomattavasti enemmän 
kuin muina vuosina. Kaikille kesä-
paikan hakijoille ei edes paikkaa 
järjestynyt, aktiivisimmat kuiten-
kin paikkansa saivat.
Vuosipaikoissa on ollut myös aikai-
sempaa enemmän vaihtuvuutta. 
Mistä se kertoo, en osaa sanoa. Paik-
kaansa pettyneitä ei ole kuitenkaan 
ollut. Yleinen taloudellinen tilanne, 
polttoaineen hinta, työllisyystilan-
ne jne vaikuttavat jotakin kautta 
tähänkin harrastukseen.

Mikä on karavaanari?
Tähän on haettu vastauksia  net-
tikeskusteluissa ja yleensäkin ai-
heen ympärillä käydyissä keskus-
teluissa. Toiset ovat sitä mieltä, 
että vain liikkuvat matkailijat ovat 
oikeita karavaanareita. Ja he vie-
roksuvat myös alueiden nykymuo-
toista toimintaa  ja varsinkin niil-
lä olevia kausipaikkalaisia ja eten-
kin kausipaikkalaisten tekemiä 
rakennelmia. Myös päiväkävijöiden 
ja kausipaikkalaisten hinnoittelus-
ta  useat ovat mieltä, että kausi-
paikkalaiset nauttivat muiden tu-
kea ja että jopa liittokin tukee 
alueita ja näin myös kausipaikka-
toimintaa. Nämä ajatukset yleensä 
ammutaan alas kertomalla, että 
jokainen yhdistys päättää toimin-
nastaan ja hinnoistaan sääntöjen-
sä puitteissa, joiden tietysti tulee 
olla liiton sääntöjen kanssa sopu-
soinnussa. Yhdistyksen hallitus 
päättää, ketä alueelle otetaan, ku-
ka siellä saa olla ja miten siellä 
toimitaan. Liitto ei puutu miten-
kään alueen toimintaan. Se aino-
astaan antaa neuvoja ja tukea sitä 
erikseen pyydettäessä. Hallitus 
päättää ja on myös vastuussa  alu-
een toiminnasta. Niinpä kaikkiin 
poikkeaviin rakennelmiin ja muihin 
vastaaviin tarvitaan hallituksen 
lupa. Jopa paikan istutukset ovat 
sellaisia.  Kun alueen yleisilmee-
seen vaikuttavia istutuksia on vau-
nupaikalle tehty, ei niitä saa siitä 

lähdettäessä sopimatta kaivaa pois.
Kevään mittaan on aluetta ko-

vasti kohenneltu. Paikkojen lupa-
tilanne on nyt kunnossa. Näkösuo-
ja- ja äänisuoja-aidat on rakennet-
tu ja niistä tuli oikein kivan nä-
köisiä pelosta huolimatta. Työtä 
ja euroja siihen kuitenkin upposi. 

Leikkikenttää on korjattu ja uu-
sia laitteita on hankittu. Se vasta 
onkin kallista puuhaa. Suuri osa 
korjauksen rahoituksesta on pe-
räisin tölkki- ja pullokeräyksestä, 

jota on tehty usea vuosi juuri tä-
hän tarkoitukseen.

Hieman tuntuu turhauttavalta 
rakentaa tiloja ja hankkia pelejä 
ja ajanvietettä näille karavaanari-
en perillisille, kun muutamat tu-

hoavat yhdessä yössä lähes kaiken, 
mitä käsiin sattuu. 

Juhannuksena tuhoaminen ta-
pahtui pikkutunneilla, joten asi-
alla eivät olleet kovin pienet lap-
set, heidäthän vanhemmat laitta-
vat nukkumaan jo edellisen päivän 
puolella. Tuhoa tekivät lapselliset 
nuoret, siis ne, jotka eivät vielä 
pysty ajattelemaan teon vaikutuk-
sia. Karavaanialue ei ole lastentar-
ha, johon lapset tuodaan isäntien 
paimennettaviksi. Seuratkaa hy-

vät vanhemmat, mitä jälkikasvun-
ne tekee, näin valtaosa toimiikin.

Keväällä suoritettiin ns. SAFE-
TY WALK. Jotakin huomautetta-
vaa löydettiin ja nekin on jo kor-
jattu. Jotkut dokumentit kaipaavat 

Kokouskutsu

SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään Rairannassa 
17.10.2015 klo 14.00.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokoukselle 
määräämät asiat.

Ennen kokousta kahvitarjoilu.

HALLITUS

Puheenjohtaja Reijo Silokoski

Nuorisotilassa suuripiirtein kaikki kuvassa oleva on jollain tavalla rikottu.
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Ramin rattailta Rairannasta

päivitystä ja parempaa esilläoloa.
Kesäksi luvattu sj-linjan siirto 

ns. uudella alueella siirtyy syys-
kuulle. Syyt siirtoon ovat häiriöt 
sesongin aikana ja kyseisen kaape-
lin toimitusvaikeudet. Linjan siir-
ron jälkeen on mahdollisuus raken-
taa portille ajokaivon päälle katos, 
jolloin sade- ja sulamisvedet eivät 

valu kaivoon ja viemäriin eivätkä 
aiheuta talvella jäätymisvaaraa.

Tulevia tapahtumia...
Unhoituksen yö –treffit on elokuun 
viimeisenä viikonloppuna eli  28. 
– 30.8.. Silloin taas syödään pit-
kässä pöydässä kolme grillattua 
possua sekä tietysti runsaasti mui-

ta ruokia. Tämä tilaisuus on ollut 
erittäin suosittu, vaikka on paljol-
ti ilmoista kiinni.
Tanssiorkesterina on  Voitto Taka-
sen yhtye.

Loppusyksyn soppatreffit  lo-
kakuun viimeisenä viikonloppuna 
eli   23. – 25.10. on yhdistyksem-
me suosituin treffi. Soppaa , toi-

vottavasti hirvisoppaa yhdistys tar-
joaa kaikille alueella oleville. Tans-
siorkesterina  KAIHO

Katsokaa Rairannan nettisivuilta 
treffien ohjelma, joka julkaistaan 
”Tapahtumissa” n. 3 viikkoa ennen 
kyseistä tapahtumaa.

Terveisin Reijo

Istuskelin Rairannan saunan teras-
silla muutamana heinäkuisena il-
tana, kun hyvän tuulisen näköinen 
mies käveli rantaan ja hetken pääs-
tä tuli hymyillen takaisin.  Huu-
dahdin hänelle, että tule saunaan. 
Mies totesi: ”Do you speak english” 
eli puhutko englantia ja  totesin 
siihen, että ” ein bischen deutsch”, 
vähän saksaa.  Mies olikin juuri 
saksalainen, Willhelm ja lupasi tul-
la pian saunaan. Hetken päästä 
hän istui jo vierelläni saunan lau-
teilla. Hän kertoi,  että pitää sau-
nomisesta ja käy saksassakin ker-
ran viikossa yleisessä saunassa.

Opiskelusta on kulunut jo niin 

kauan aikaa, että saksan kielen 
sanavarasto on supistunut paljon. 
Kyllä me ”Willin” kanssa kuiten-
kin pärjäsimme ja ymmärsimme 
toisiamme. Menin vielä samana il-
tana keskustelemaan  hänen asun-
toautoonsa.  Tapasin myös hänen 
vaimonsa Kristinin. Hyvän tuuli-
nen pariskunta kertoi harrastavan-
sa vaeltamista ja heidän suosikki-
kohde on Korsika, jossa he ovat 
käyneet monta kertaa. He olivat 
Suomessa ensimmäistä kertaa ja 
olivat tulleet Etelä-Ruotsin kautta 
Tukholmaan ja sieltä laivalla Hel-
sinkiin. He aikovat viipyä Suomes-
sa kolme viikkoa ja suunnitelmissa 

oli mennä poikki Suomen Kilpisjär-
velle ja sieltä Norjan kautta takai-
sin Saksaan, jonne suunnitelmis-
sa on palata vasta syyskuussa. Jo 
saunassa ”Willi” kertoi, että heil-
lä on ongelma, kun heillä on eri-
lainen jenka kaasulaitteissa kuin 
Suomessa ja kyseli, mistä hän saisi 
adapterin eli sovittimen.  Lupasin 
selvittää asian ja soitin seuraava-
na aamua Best-Caravanille ja siel-
tä kerrottiin, että heillä on adap-
tereita. Ilmoitin sitten tiedon ”Wil-
lille” ja hän kertoi menevänsä os-
tamaan sen. Olemme kirjoitelleet 
toisillemme sähköpostin välityk-
sellä. Tätä kirjoittaessani tuli juu-
ri viesti Nordkapista, johon he oli-
vat matkallaan saapuneet. ”Olem-
me erittäin tyytyväisiä matkaam-
me ja nautimme, että teimme sen 
tänne”, luki eräässä viestissä.

Onneksi olkoon puheenjohtaja!
Puheenjohtajamme täytti muu-

tama päivä sitten pyöreitä vuosi 
eli 70 vuotta, joten onneksi olkoon 
vielä. Reijo on toiminut ansiokkaas-
ti puheenjohtajana 17 vuotta. Se 
on ollut yhdistyksessämme suuren 
kehityksen aikaa. Reijon tehtävä ei 
ole ollut pelkästään nuijan heilut-
tamista ja kokouksia, vaan paljon 
enemmän. Moni ei ehkä tule ajatel-
leeksi, minkälaisen työmäärän Rei-
jo on tehnyt yhdistyksen hyväksi. 
Yhdistyksen puheenjohtajuuden li-

säksi hän on vetänyt myös viemä-
riosuuskunnan puheenjohtajuut-
ta, eikä se ole ollut helpoimmasta 
päästä. Moninaiset ovat olleet teh-
tävät .  Reijo on nähty iltamyöhäi-
sellä tai aamuvarhaisella vaikkapa 
tutkimassa likakaivoa. kun putket 
ovat olleet tukkeissa. Hyvin usein 
tuntuu, etteivät kaikki ne työt mi-
tä hän tekee, olisi puheenjohtajal-
le kuuluvia, mutta kun niitä ei ku-
kaan muukaan tee, niin Reijo te-
kee. Yhden miehen panos voi olla 
suurelle joukolle tärkeä.

Lopuksi pieni kevennys
Kalle pyrki poliisikouluun. Hän 
joutui kokeeseen. Poliisimestari 
tempaisi pistoolin vyöltään, täh-
täsi Kallea ja ampui luodin tämän 
hatun läpi. Ilmekään ei värähtänyt.

– Loistavaa, läpäisitte kokeen, 
poliisimestari sanoi. Tässä teille 
satanen, ostakaa uusi hattu itsel-
lenne. Kalle otti rahat ja kysyi: 
– Entä housut?

Alkukesä on ollut säiltään epä-
vakainen, mutta toivottavasti 
olemme saaneet sen jälkeen naut-
tia auringosta ja lämpimistä säis-
tä. Toivotan kaikille lukijoille oi-
kein hyvää syyskesää ja iloista ka-
ravan mieltä. 

Rami

Willhelm Hausmanin 
kanssa saunassa

Willhelm ja Kristin Hausman.
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Lemmikkieläinpäivillä palkitut koirat, 
omistajat ja tuomarit.

Jukka ja Sara ja tanssi nimeltä 
”hymyhuulet”.

Kati Laitinen, Suomen ensimmäinen SF-C:n 
ajotaidon suurmestari asuntoautolla.

Niin iloinen tapaaminen.

Ihastellaan kauniita puukkoja 
harrastenäyttelyssä.

Martta ja Maija hallitsevat 
kädentaidot.

Harrasteviikonloppuna palkitut 
käpygolfaajat.

Säätä ei voi valita, ei edes 
juhannukseksi.

Juhannusmölkyn voittajajoukkue.

Joskus onni suosii ja 
se hymyillyttää.

Taidonnäyte 
mölkkykisasta.

Isabellasta on kasvanut 
iso tyttö.



31

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.



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

OHIKULKUTIE

OHIKULKUTI

HELSINGIN VALTATIE  

TUULI SUONTIE

HÄMEENTIE

LO
UKIN

A
ISTEN

TIE

VA
KIO

TIE 4

E

VÄLITIE

S

LITTOINEN

Tervetuloa tutustumaan niin ajoneuvoihin kuin 
henkilökuntaammekin. Nähdään Liedossa!

Löydät meidät
Tuulissuolta!

Tutut ammattilaiset palveluksessasi!

www.best-caravan.fi

Rauno Jerkku
Puh. 044-206 7539

Leo Lindwall
Puh. 0400-150 583

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

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

Tutustu meillä Turun suurimpaan 
SISÄTILANÄYTTELYYN!

Tutut huolto-
miehemme 
huoltavat 

vaunusi tai autosi 
ammattitaidolla. 

Teemme myös 
alustahuollot 

öljynvaihtoineen.

BEST-CARAVAN 
LIEDOSSA 

JO 2 VUOTTA!


