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Alkukesän olemme saaneet nauttia auringonpaisteestakin.

A
lkaessani rustata tätä kirjoitus-
ta tulin oikein hyvälle mielelle 
kun jommankumman iltapäivä-
lehden verkkosivuilla oli linkki 
otsikolla ”karavaanarius brän-

distyy” tai jotenkin sinnepäin. Jutussa kerrot-
tiin, että etenkin matkailuautojen myynti on 
noussut parikymmentä prosenttia verrattuna 
viime vuoteen ja nuoret kolmekymppiset ovat 
iso uusi asiakaskunta. On viimeinkin huomattu, 
että matkailuajoneuvoilla on todella monipuo-
liset käyttömahdollisuudet nykyajan harrastus-
ten parissa. Toivottavasti tämä suuntaus jatkuu 
ja karavaanarit alkavat saamaan sen arvostuk-
sen mikä yhteiskunnan yhtenä isona osana 
meille kuuluu.

Liittokokouksesta kuului keväällä  hyvää toi-
minta-alueellemme. Jari Valkeapää valittiin jat-
kamaan liittohallituksessa, voisiko sanoa jopa 
äänivyöryllä, hoitamaan alueemme jäsenistön 
etuja ja siinä samalla toimimaan myös kaikki-
en karavaanareiden edunvalvojana. Parhaat on-
nittelut vielä Jarille.

Kesä on taas lehden ilmestyessä pitkällä. Al-
kukesä on ollut varsin vaihtelevaa sateineen 
ja ukkosineen mutta paljon on mahtunut se-
kaan lämmintä ja hellettäkin. Todellista kesä-
säätä siis.  Toivotaan suotuisia kelejä jatkoon-
kin, jotta yhdistysten treffit eivät kovin paljon 
kärsisi osallistujapulaa ainakaan sateen johdos-
ta. Syyskokouksia ei sää haittaa joten osallis-
tukaapa niihin jälleen runsain joukoin. Kuten 

Kotimaisen sähköbussin "konehuone". 
Tuo harmaa iso laatikko on akku.

monesti olen todennut se on suorin, nopein ja 
varmin tapa vaikuttaa yhdistyksesi tekemisiin 
olemalla mukana päättämässä.

Eipä muuta tällä kertaa kuin oikein lämmintä 
ja aurinkoista kesänjatkoa ja kerätkääpä met-
sän antimia jälleen talven varalle.

terv. Markku 5266

PS. Hybridi- ja täyssähköautoja liikkuu päivä 
päivältä enemmän liikenteessä ja näyttää siltä 
ainakin tällä hetkellä  olevan se suunta mihin 
kehitys kulkee. Itselläni ja varmaan monella 
muullakin on ollut hieman ennakkoluuloja  
kyseisiin laitteisiin mutta omalta osaltani ne 
pyyhkäistiin kerralla pois kun oli mahdollisuus 
alkukesästä koeajaa kotimaista täyssähköbussia. 
Äänettömästi, ripeästi ja tasaisesti kulkeva 
bussi jonka ajoaika on n. 40 min. yllätti meidät 
kaikki koeajajat. Päätepysäkeillä 4-minuutin 
lataus ja taas mennään. Turkuun on syksyllä 
tulossa kuusi tällaista bussia sataman ja lento-
kentän (linja 1) väliseen liikenteeseen ja la-
tauspisteet molempiin päihin. Tervetuloa tu-
tustumaan saasteettomaampaan liikkumiseen.



Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

Numero 3/2016 (157) 
38. vuosikerta

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

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

4/2016  .................  aineisto 11.10.  .................... ilmestyy 4.11.

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

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

Kustantaja
VankkuriViesti ry

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

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

Painos  
6600 kpl

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

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

28.-31.07. Kuninkuusravit 2016
 Turun Messu- ja Kongressikeskus  |  Turku
11.-14.08. Haitaritreffit
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
12.-14.08. Lavatreffit
 Sarapisto  |  Sauvo
26.-28.08. Unhoituksen yö
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
02.-04.09. Rantalieskat
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp. kunnat
23.-25.09. Valojuhlat
 Leporanta, Lieto  |  Lieto
14.-16.10. Silakkatreffit
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
28.-30.10. Loppusyksyn soppatreffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
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Kuusisto Lepo ranta Krapu-
ranta Mussalo Salo ranta Harva-

luoto
Vankkuri 
-Vehmas Sarapisto Valas-

ranta
Kesä-
niemi Ruissalo Kallio-

nokka
Lemmi-
Caravan

Livon-
saari

Rai-
ranta

Kuusisto 32 71 80 50 25 64 51 76 65 32 75 68 59 87

Leporanta 32 49 78 53 24 62 44 59 63 33 57 67 61 86

Krapuranta 71 49 94 82 72 78 93 26 79 66 25 64 89 98

Mussalo 80 49 94 63 84 17 105 73 20 66 74 53 54 37

Saloranta 51 80 82 63 57 46 81 87 48 39 86 58 23 70

Harvaluoto 25 24 72 84 57 68 38 77 69 37 76 73 66 92

Vankkuri-Vehmas 64 62 78 17 46 68 89 57 4 51 58 33 38 31

Sarapisto 50 44 93 105 81 38 89 100 90 61 99 94 88 112

Valasranta 76 59 26 73 87 77 57 100 58 75 2 39 70 73

Kesäniemi 65 63 79 20 48 69 4 90 28 52 59 34 39 34

Ruissalo 32 33 66 66 39 37 51 61 75 52 73 55 45 73

Kallionokka 75 57 25 74 86 76 58 99 2 59 73 40 71 74

Lemmi-Caravan 68 67 64 53 58 73 33 94 39 34 55 40 50 45

Livonsaari 59 61 89 54 23 66 38 88 70 39 45 71 50 61

Rairanta 87 86 98 37 70 92 31 112 73 34 73 74 45 61

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

➌

❽

❻

❷

❶

⓫

⓮
❹

❼

⓯

❿

⓭

❺

❾⓬

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

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

Kaarinan kuulumiset Kokouskutsu
Kaarina 30.6.2016

SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla 

su 16 lokakuuta 2016 kello 12:00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kahvitarjoilu

Hallitus

SF-Caravan Kaarina ry 40v

S F-Caravan Kaarina ry:n  
40-vuotisjuhlat vietettiin 
Kuusistossa 11.6.2016 hy-

vässä tunnelmassa, vaikkakin hie-
man koleassa säässä. Mukaan oli 
kutsuttu kaupunginjohtaja,  liiton 
edustaja, vankkuriviestin jäsenyh-
distysten edustajat, yhdistyksen 
entiset puheenjohtajat sekä alueen 
naapureita jotka kaikki ottivat kii-
tettävästi osaa juhliimme.

Lipunnoston jälkeen varsinainen 
juhlatilaisuus alkoi Ramona Kuo-
ron lauluesityksillä. Laulujen jäl-
keen puheenjohtaja piti lyhyen pu-
heen, jossa todettiin myös yhdis-
tyksen perustamispäivä 3.5.1976, 
samassa hän totesi yhdistyksessä 
olleen kahdeksan eri puheenjohta-
jaa, samassa yhteydesssä hän to-
tesi, ettei yhdistyksen ja alueen 
hoito ole vain yhden miehen show, 
vaan toimintaan tarvitaan kaikki-
en jäsenten saumatonta yhteis-
työtä yhteisten toiveiden ja pää-

tösten saavuttamiseksi. tietenkin 
täytyy myös huomioida eri henki-
löiden tilanne, kaikki eivät voi jo-
ka kerta ja joka paikassa olla täy-
sillä mukana. 

Puheenjohtajan jälkeen Kaarinan 
kaupunginjohtaja Harri Virta toi 
kaupungin tervehdyksen juhlivalle 
yhdistykselle, mainiten samalla mm 
alueen vuokrasopimuksen jatkos-
ta aina vuoteen 2041 asti. Terveh-
dyksensä jälkeen hän yllätti juh-
lijat soittamalla kolme kappalet-
ta saksofonilla, jonka hän oli saa-
nut 50-vuotis lahjaksi vaimoltaan.

Sen jälkeen vuorossa oli liiton 
tervehdys jonka toi meille liitto-
hallituksen edustaja Hanna Joki-
nen. hän kertoi yhdistyksen his-
toriasta ja kehityksestä liiton nä-
kökulmasta.

Tämän jälkeen tulivat mukaan 
VankkuriViesti ry:n osakasyhdis-
tykset ” eli Turun seudun YT-alue” 
joista kaikki vuorollaan onnitteli-

vat yhdistystämme, onnittelupu-
heen piti Olli Rusi Vakka-Suomesta.

Viimeisenä, vaan ei vähäisimpä-
nä tervehdyksen toi meille naapu-
rien edustajana Erkki Saarnio ker-
toen juhlaväelle yhdistyksen on-
nistuneesta yhteistyöstä naapu-

ruston kanssa.
Onnittelujen jälkeen oli vuoros-

sa liiton ansiomerkkien jako. Täs-
sä vaiheessa on ikävä todeta, että 
yhdistyksemme toimivista jäsenis-
tä suuri osa on saanut kaikki mah-
dolliset  huomionosoitukset niin 

Hanna jokinen.jpg Kaupunginjohtaja.jpg

Kellon luovutus kaupunginjohtajalle.jpg
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Tilanne ennen juhlia
Alueemme läpi vedettiin Vuolahdentien ve-
siosuuskunnan vesi- ja paineviemäriputket, 
sekä koko saaren länsipäähän valokuitukaa-
pelit. Myös yhdistyksemme liittyy tulevai-
suudessa valokuituverkkoon nettiyhteyden 
osalta. Tämän kaiken piti olla valmiina 1.5. 
mennessä, mutta aina ei kaikki mene kuten 

Stromssössä, vaan mittarikaivot viivästyivät 
huomattavasti ja viimeiseen kaivuuvaihee-
seen ja kytekentätyö pääsi alkamaan vasta 
6.6.2016, eli muutamaa päivää ennen juhlia. 
Itsekin olin mukana avustamassa kaivuun 
suorittanutta yritystä. vielä keskiviikkona 
alueelle tulotie oli kokonaan auki ja kytken-

nät menossa. Mutta kun asialla oli homman-
sa osaava porukka niin torstaina 9.6 klo 15 
lähtivät koneet pois alueelta ja alue oli val-
mis vastaanottamaan juhlavieraat.

38147 kallu

Alue 8.6. Alue 9.6.

Ramona kuoro.jpg

Vankkuriviestin yhdistykset.jpg

yhdistyksemme, kuin liitonkin puo-
lelta. Onneksi kuitenkin toiminnassa 
on mukana nuoria aktiivisia jäseniä, 
jotka sitten tulevat aikanaan saamaan 
omat huomionsa. löysimme kuiten-
kin muutaman, joille voitiin anoa lii-
ton yhdistysmerkit. Jari Välitalo, ho-
peinen; Raimo Kankaanpää pronssi ja 
Reima Virtanen, pronssi, nämä merkit 
jakoi ansioituneille Hanna Jokinen lii-
ton puolesta. Lisäksi yhdistys luovutti 
Kaarinan kaupungille Kaarina kellon, 
jonka vastaanotti kaupunginjohtaja.

Tämän jälkeen kuulimme vielä kak-
si viihdekuoro Ramonan esittämää 
laulua.

Nyt olikin aika päästää meidän ak-
tiiviset emäntämme valloilleen valmis-
telemaan juhla-ateriaa, jossa pääosaa 
näytteli Auran palvituotteen valmis-
tama kokonainen porsas, josta tosiaan 
riitti syötävää kaikille juhliin osallis-
tuneille. Jälkiruokana oli tietenkin 
kakkukahvit ja lasillinen meille kai-
kille ulkopuolelta lahjoitettua juomaa.

Saunojen jälkeen iltaa jatkettiin 
Ari Aallon Atlantic orkesterin tah-
dissa tannsien.

Kokonaisuutena juhlistamme jäi 
miellyttävä muisto ja tästä kuuluu 
suuri kiitos aktiiviselle talkooväelle, 
joka järjesti juhlat, sekä tietysti kai-
kille vieraillemme, jotka toivat meil-
le sen juhlan tunnelman.

Kallu 38147
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Liedon kuulumiset

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

SIHTEERI
Jari Valkeapää
Särkilahdenkatu 5 As 1, 21200 Raisio
Puh. 040 720 0659
jvalkeap@dnainternet.net

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

Kokouskutsu
SF-Caravan Liedon Seutu ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
 pidetään tiistaina 8.11.2016 klo 19.00

yhdistyksen alueella Leporannassa.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Hallitus

LEPORANNASSA 23-25.9.
VALOJUHLAT

Treffit päättyy klo 14. Treffimaksu 45€. Ei paikkavarauksia. 
Noudatamme uusia turvavälejä, auton voi joutua sijoittamaan erikseen 

määrättyyn paikkaan.

SF-CARAVAN LIEDON SEUTU RY

PERJANTAINA:
Portit aukeaa klo 14 

Karaoketanssit

SUNNUNTAINA:
Luontopolku 

Arpajaiset

LAUANTAINA:
Kisailua 

Orkesteritanssit 
Ari Aalto & Atlantic 
Ilotulitus (säävaraus) 

Leporannan kuulumisia

M atkailun sesonki on par-
haimmillaan tätä kirjoi-
tellessani, mutta syksy on 

myös hyvää aikaa ajella kohti Le-
porantaa ja viettää viikonloppuja 
luonnon ja sienestyksen parissa.

Alkukesä on matkailijoiden suh-
teen ollut viime vuotta parempi.  Al-
kuvuonna on yöpymisvuorokaudet 
yksikköjen kohdalta kasvanut noin 
10% ja henkilövuorokaudet lisään-
tyneet n. 27%.  Matkailijat ovat siis 
viihtyneet paikallaan edellisvuotta  
pidempään ja nauttineet kauniin 
rauhallisesta alueestamme.

Sosiaalitilojen laajennus on val-
mistunut.  Inva wc on ajan vaati-
musten mukainen sähköisine ovena-
vaajineen.  Miesten puolen laajen-
nuksessa on vedettömät pisuaarit.  
Kemsan tyhjennys ja harmaanveden 
tyhjennys ovat nyt samassa lämpi-
mässä tilassa. Naisten puoli on saa-
nut myös ehostusta.

Alueen sauna on yksi suosituimis-
ta, johtuen siitä, että se toimii ui-
mapukusaunana ja on tilava sekä 
mahdollistaa perheiden yhtäaikai-
sen saunomisen.  Kesäksi siihen saa-
tiin myös uusi kiuas joka on huo-
mattavasti äänettömämpi, että myös 
kuiskaileva keskustelu kaverin kans-
sa on mahdollista.

Alueelle on hankittu keväällä 
myös defibrillaattori eli defi, jonka 
tarkoitus on olla avuksi sydämen 
käyntihäiriölle.  Kesäkuun alussa 
opastettiin tämän laitteen käyt-
töä paikalla oleville ja toinenkin 
opastuskerta on varmaan jo to-
teutettu. Toivottavasti tämän lait-
teen hankinta ja tarve on alueel-
lemme aivan turha, eikä sitä kos-
kaan tarvita.

Kevään aikana oli raivattu alu-
een niemenkärki mukavaksi siis-
tiksi piknik paikaksi, johon oli teh-
ty myös pöytäryhmät.  Alueen ylä-
osan laituri on uusittu ja siitäkin 
on nyt erinomainen mahdollisuus 
mennä uimaan.

Tapahtumissa Vappuna ja Juhan-
nuksena oli karavaanarit hyvin liik-
keellä. Juhannuksenkin matkailu-
vaunuja ja –autoja oli yhteensä noin 
100, joka taitaa olla niitä ennätyk-
sellisiä määriä.

Karaokea on laulettu silloin täl-
löin viikonvaihteisin Kassun ve-
tämänä ja tanssijalka on monel-
la siinä samassa heilahdellut Rie-
muriihessä.  

Ilmoitus asiat
Jälleen kerran muistutan matkaili-
joita, että alueellamme käytetään 

yhtämittaista hyväksyttyä johtoa, 
minkäänlaisia omia jatkojohtoja ei 
sallita. Tämä asia on oman ja mui-
den turvallisuuden vuoksi välttä-
mätöntä.

Muistathan, että valojuhlia var-
ten on teltat ja katokset purettava 
ja vaunua mahdollisesti siirrettävä 
viimeistään viikkoa ennen treffe-
jä Isäntien ilmoittamaan paikkaan.

Vuosipaikkalaiset muistakaa il-
moitella yöpymisvuorokaudet kuu-
kausittain sähkömaksun yhteydessä.

Ajotaitoharjoittelua ja merkki-
suorituksia Leporannassa ajellaan 
Lauantaina 13.8.

Harjoitellaan ajotaitoa niin vau-
nulla, kuin matkailuautollakin. Har-
joittelu tässäkään asiassa ei koskaan 
ole pahasta, joten runsain joukoin 
harjoittelemaan ja ajamaan vaikka 
merkkisuorituksiakin. 

Valojuhlat ovat tänä vuonna 23-
25.9. kaikki jäsenet tervetulleita.

Syyskokous on tiistaina 8.11.2016 
klo 19.00 yhdistyksen alueella Le-
porannassa. Tervetuloa.

Kotisivumme www.sfclieto.net 
käykääpä vilkuilemassa.

Kesäterveisin
Jari 31185

Laiturin tekijät suunnittelutyössään. Leporannassa kesän kauneus parhaimmillaan. Niemen kärjen uusi piknik pakka.
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Loimaan kuulumiset

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

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

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

Kokouskutsu
SF-Caravan Loimaan Seutu ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
Krapurannan Kulkurintuvassa  la 15.10.2016  klo 14.00

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle 
määräämät ym. esille tulevat asiat.

Kaikki jäsenet, tervetuloa kokoukseen.
Kahvitarjoilu  klo 13.30.  

HALLITUS

Kesäiset terveiset Krapurannasta

T ämän lehden ilmestyessä ele-
tään jo pitkälti keskikesää, 
mutta paljon on ennättänyt 

tapahtua edellisen lehden ilmesty-
misen jälkeen.

Monet alueella vierailleet ihmet-
telivät keväällä alueella vallitsevaa 
myllerrystä.  Eräiden mielestä kuu-
lemma näytti kuin jokin hyvin pai-
kallinen myrsky olisi iskenyt alueel-
le. Vuosia oli jo puhuttu, että van-
hoja puita täytyy kaataa alueel-
ta turvallisuusriskin takia ja tänä 
keväänä se sitten vihdoin toteu-
tui. Puusavotta toi mukanaan pal-
jon erilaisia töitä alueen asukkail-
le, vaikka itse puiden kaatamiseen 
emme sekaantuneetkaan. Arviolta 
reilut 20 vaunua/autoa piti sijoit-
taa väliaikaisesti uudelleen. Tämä ei 
tietenkään ollut aivan pieni juttu 
osin sulavassa ja märässä ympäris-
tössä. Telttoja piti saada irti ja pur-
kaa ja taas kasata uudelleen vaunu-

jen takaisin siirtämisen jälkeen. Tä-
mä kaikki arvatenkin harmitti joita-
kin asukkaita, mutta vaihtoehtoja 
ei tällä kertaa ollut. 

Kevättalkoissa Vappuaattona riitti 
puuhasteltavaa. Risuja ja oksia tun-
tui olevan joka paikka tulvillaan, 
eikä läheskään kaikkea saatu ker-
ralla siivottua huomioiden, että ri-
susavotta ei ollut ainoa hoidettava 
asia. Projekti  jatkui aivan avajais-
ten alkumetreille saakka ja viimei-
setkin kaadetut puut alueelta läh-
tivät vain pari päivää ennen avajai-
sia. Avajaisten jälkeenkin on vielä 
kaivettu kantoja irti, tasoitettu tei-
tä ja isompia kuoppia täytetty. Lop-
putulemana voisi todeta, että  va-
lon ja tilan tuntu alueella lisääntyi 
valtavasti. Suuret kiitokset kaikille 
osallistujille työpanoksesta  ja hy-
västä yhteishengestä.

Avajaisia vietettiin 13.-15.5.2016. 
Osin sateisesta säästä huolimatta 

kävijämäärä noudatteli edellisten 
vuosien tasoa. Myöskin ohjelma 
koostui pääosin samoista elemen-
teistä kuin niin monina aiempina-
kin vuosina. Lauantai-illan kruuna-
si tanssit tanssiteltalla, jossa meitä 
viihdytti Tytti Pelkonen.

Tuntuu kuin aika kuluisi siivillä. 
Hetki sitten oli avajaiset ja Juhan-

nus tuntui vielä kaukaiselta ja nyt 
tätä kirjoittaessa Juhannuskin on jo 
vietetty. Jos oli sään kanssa toivo-
misen varaa edellisten kahden Ju-
hannuksen kanssa, niin tällä kertaa 
sää oli hyvin suosiollinen. Tavoittee-
na oli viettää rauhallinen perheju-
hannus ilman tiukkoja aikatauluja 
kuitenkin joitakin perinteitä nou-



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

www.loimaanlaatuauto.fi 

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

Lamminkatu 7 
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Lamminkatu 39 
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

Fiat-Hymer B 588 2,3 99.990
150 hv, takuu, ESP, 1-om., luist.esto, luist.esto, 
EBD, DSC, ASR, kattol., kattol., aut.ilm., ilmast., 
vak.nop.s., CD, alv-väh., 2016, 3 tkm

Fiat-Karmann Davis  590 FB 29.990
2007, 133 tmk

Ford-Hymer Exsis 572 46.990
Erillisvuoteilla, p.tutka, erik.vant., met.väri, 
ilmast., h-kirja, lohkol., vak.nop.s., CD, alv-väh., 
2xrenk., vetok., 2009, 96 tkm

Fiat-Knaus Sport Traveller 650 36.990
p.tutka, h-kirja, lohkol., CD, 2010, 83 tkm

Hobby 460 Ufe Premium 0 19.990
2013

Bürstner Fiat 56.990
Brevio Perform T605 
1-om., luist.esto, erik.vant., erik.vant., kattol., 
ilmast., h-kirja, vak.nop.s., 2xrenk., 2014, 15 tkm

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

Fiat-Knaus Sport Traveller 36.990
600 DKG ilmast., vak.nop.s., CD, alv-väh., 2011, 
71 tkm

Hobby 560 WLU 0 19.990
2010

Bürstner Viseo 720 Fiat 2,3JTD  69.990
150 hv, Prinsessa vuode! 1-om., ilmast., h-kirja, 
CD, alv-väh., 2015, 16 tkm

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

Mercedes-Benz-Frankia 54.990
Holiday Class  318Cdi Aut. 680/6800BD AC 
ESP, xenon, luist.esto, luist.esto, ASR, webasto, 
erik.vant., met.väri, ilmast., ym. 2008, 55 tkm

Fiat-Dethleffs Ducato 14.990
2,5 TD I 6842 1996, 162 tkm

Hobby 400 SFE DeLuxe 0 16.990
2014

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

Knaus Eifeland Holiday 495 TF 12.990
1 om, Täydellinen merkkiliikkeen huoltok., 
Trumatic-ilmastointi, 4hlö., kaasuhella, antenni, 
kasetti wc, suihku, jääk./pakastinl., 2008

Fiat-LMC I  595 74.990
nahkaverh., 1-om., met.väri, ilmast., h-kirja, vak.
nop.s., CD, 2016, 1 tkm

Adria Adora 552 PK 0 19.990
Huippusiisti, Nukkumapaikat 7:lle, Alde 
vesikeskus lämmitys, Lattialämmitys, 2011

Ford-Karmann Transit  Dexter 59.500
2016, 2 tkm

Dethleffs I 6501B Fiat 3.0 49.990
Advantage 160 hv, 2010, 49 tkm

Solifer Finlandia 560 MH 0 18.990
Erillisvuoteet, 2008

Fiat Pössl LMC Tourer 54 39.990
2010, 44 tkm

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

Fiat-Dethleffs Ducato 2,8 JTD 21.990
Globetrotter T5801 kattol., h-kirja, lohkol., CD, 
2xrenk., vetok., 2002, 110 tkm
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Haitaritreffit kymmenennen kerran Krapurannassa
Kymmenennet Haitaritteffit käyn-
nistyvät tuota pikaa Krapuran-
nassa. Valmisteluja Juhlatreffien 
onnistumiseksi  on tehty pitkään.  
Haitaritreffeillä homma toimii 
niin, että vieraita ja soittajia tu-
lee jo alkuviikosta tasaiseen tah-
tiin.Torstaina heitä on jo huomat-
tava määrä. Tästä johtuen tun-
nelma alueella onkin jo korkealla, 
kun aloitetaan torstai-illan 
’Förskotti’-tansseilla. Ja siitähän 
se treffihuuma sitten loppuvii-
koksi vaan kohoaa.

Runsaitten puskasoittojen lisäksi 
perjantaina kello 14 soitellaan har-
monikkaa tanssiteltalla joko yk-
sittäisesityksinä tai pienissä ryh-

missä. Naispuolisten ja nuorten 
haitaristien osuus on vuosi vuo-
delta ollut kasvussa. Viime vuonna 
naisia oli runsaasti yli kymmenen. 
Koko Haitaritreffien historian ajan 
on nuorilla soittajilla ollut hyvä 
edustus. Muistetaan vuosien var-
relta Tia Riihimäeltä, Henkka Es-
poosta, Jesse Raisiosta, Totiset 
serkukset Elina, Tiia ja Petra Tu-
rusta, Hilla ja Otso Porista, Vilma 
Viren Kokkolasta ja monia muita 
ihania ’mukuloita’ Haitaritreffeillä. 
Tässä tapahtumassa pääsevät kaik-
ki halukkaat mukavasti toteutta-
maan soittamisen iloa. 

Klo 17 on Kulkurintuvassa Pe-
limannipalaveri. Se on erittäin 
tärkeä kokoontuminen ja harras 

toiveeni on, että kaikki treffeille 
soittamaan tulevat haitaristit ovat 
paikalla. Palaverissa käydään lä-
pi koko treffien ohjelmakirjo se-
kä sovitaan tanssisoittovuorot. Sa-
malla selviää paljonko soittajia on 
tänä vuonna paikalla. Perjantaina 
illalla on Juhlatreffien avajaissoi-
tot ja Haitaritanssit Tanssiteltalla 
sekä erittäin suosittuja yhteislau-
luja Pelimannipenkillä. 

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. Klo 14 Tanssiteltalla 
nähdään ja kuullaan esitys nimel-
tään ’Kulkurin kaiho’. Sen sisältö 

selviää paikan päällä. 
Illalla päästäänkin sitten tref-

fien päätapahtumaan, lauantai-il-
lan ’Muistojen ilta’-illanviettoon. 
Siinä näemme ja kuulemme parin 
tunnin ajan monenlaisia haitari-
musiikki- ja muita esityksiä. Sen 
jälkeen alkaakin sitten Haitarit-
reffitanssiaiset ja yhteislaulut Pe-
limanninpenkillä.

Soittajat sekä treffivieraat. Ot-
takaa suunnaksi Krapuranta ja 
olkaa sydämellisesti tervetulleet 
kymmenennen kerran vietettävil-
le JuhlaHaitaritreffeille.

Taisto Lehtonen
Haitaritreffien 

ohjelmavastaava

dattaen ja mielestäni tässä aivan 
kelvollisesti onnistuttiinkin. Aat-
toiltana oli perinteinen lipunnosto 
yhteislauluineen, kokkokin saatiin 
palamaan – vaikkei siltä näyttänyt-
kään. Paikalla oli runsaasti lapsia 
ja heille oli järjestetty tietovisailu-
luontopolku, joka sai paljon kiitos-
ta osakseen. Pomppulinna ja lasten 

lämmitetty uima-allas olivat myös 
ahkerassa käytössä. Aattoillan tans-
seissa musiikista vastasi tällä ker-
taa Duo Traband.

Katseet täytyy vähitellen kään-
tää elokuulle ja tuleviin 10-vuo-
tis Haitaritreffeihin, jotka viete-
tään 11.-14.8.2016. Taisto kertoo 
omassaan jutussaan enemmän si-

sällöstä ja minun tehtävä on vasta-
ta kysymykseen onko tällä kertaa 
olemassa ”vara-aluetta”.  Lyhyes-
ti sanottuna vara-alue on olemas-
sa. Lähistöllä oleva pelto saadaan 
käyttöön vara-alueeksi. Huomioi-
tavaa on kuitenkin se, ettei vara-
alueella ole erikseen mitään palve-
luita. Käytetään siis varsinaisen lei-

rintäalueen palveluita. Tästä johtu-
en treffihinta on vain puolet siitä, 
mitä varsinaisella alueella olevat 
maksavat. Toisaalta vara-alueelle 
saa vapaasti laittaa teltan/katok-
sen, mikä ei varsinaisella alueella 
ole mahdollista.

Terv. Paavo
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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

Terveiset Mussalosta!

T änä vuonna saimme nauttia 
kuivasta ja lämpimästä ke-
väästä. Ero vuoden takaiseen 

on merkittävä, sillä vierailijoita on 
ollut mukavasti jo kevään aikana 
ja alkukesänä. Valitettavimpana 
tapahtumana tänä keväänä on las-
ten pelihuoneeseen kohdistunut 
ilkivalta. Yhdistys hankki pelihuo-
neeseen kaksi konsolia ja niihin 
uudet näytöt, joista toinen rikot-
tiin jo ensimmäisen viikon aikana. 
Nyt olemme poistaneet pelikonso-
lit käytöstä ja mietimme, miten 
jatkossa tulisi toimia, sillä tämä ei 
ole ensimmäinen kerta, kun ilki-
valtaa tapahtuu. 
Nyt kun juhannuskin on jo takana, 
niin toivotaan lämpimien kelien 
jatkuvan pitkälle syksyyn.  Alueel-
la saatiin vihdoinkin uudet wc- 
tilat käyttöön rantasaunojen yh-
teyteen juuri sopivasti juhannuk-
seksi. Muuten rakennusprojekti ei 
ole edennyt urakoitsijan puolesta 
aivan niin kuin olisi pitänyt, mut-
ta eiköhän tuo loppukin saada kun-
toon kesän aikana. 

Kevätkokous ja 
siivoustalkoot 22.4-
24.4.2016
Yhdistyksen sääntömääräinen ke-
vätkokous pidettiin Mussalossa 
sunnuntaina 24.4.2016. Kokouk-
sessa oli läsnä 48 äänivaltaista jä-
sentä. Yhdistyksen puheenjohtaja 
avasi kokouksen toivottaen läsnä-
olijat tervetulleiksi ja kertomalla 
lyhyesti tulevan vuoden tapahtu-
mista. Kokouksen puheenjohtajak-
si valittiin Stig Laaksonen ja sih-

teerinä toimi Arja Haikonen. Ko-
kous sujui nopeasti ja käsiteltävis-
tä asioista päätettiin yksimielises-
ti. Tilinpäätös ja toimintakertomus 
vahvistettiin ja vastuuvapaus 
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 keittolounas 
ja päälle vielä kahvit ja uunituo-
reet pullat. Talkooviikonloppuna 
saimme nauttia hyvästä säästä ja 
siksi talkoilu sujui mallikkaasti. 
Kiitos vielä kaikille talkoissa mu-
kana olleille. 

 
Liittokokous
SF-Caravan ry:n liittokokous pidet-
tiin tänä vuonna 21.5.2016 Oulun 

Musiikkikeskuksen Madetojan sa-
lissa ja samaan aikaan vietettiin 
liittokokoustreffejä Nallikarin 
upeissa maisemissa.

Hallituksen jäseniksi valittiin 
jatkoon Hanna Jokinen (SF Cara-
van Kokemäen seutu ry), Jari Val-
keapää (SF Caravan Liedon seutu 
ry) sekä uutena Pirjo Kuisma (SF 
Caravan Oulun Seutu ry). 

Kokouksessa käsiteltiin yhdis-
tyksen sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksessa päätettiin, että jäsen-
maksuja ei koroteta. Myöskään eh-
dotettua sääntöuudistusta ei hy-
väksytty. 

Turvallisuusinfo Viking 
Linellä 17.4.2016
Sunnuntai-aamulla kokoonnuttiin 
Viking Linen terminaaliin ja läh-
dimme viettämään päivää merellä 
piknik-risteilyn merkeissä. Päivän 

aiheena leirintäalueen turvallisuus-
info, jonka tuli pitämään liiton 
puolesta Markku Vänskä. Laivayh-
tiön puolesta saimme täyden yllä-
pidon lisäksi myös kokoustilan 
käyttöömme. 

Juhannustapahtuma
Perinteistä juhannustapahtumaa 
vietettiin Camping Mussalossa 23.-
26.6.2016. Juhannukseksi ennus-
tettu lämmin sää toteutuikin ja se 
näkyi myös vierailijoiden määrässä. 
Parin vuoden tauon jälkeen alue 
olikin täynnä juhlivia ja hyvästä 
säästä nauttivia karavaanareita. 
Juhannus sujui rauhallisesti, vaik-
ka alue oli täynnä. Tästä kiitos 
kaikille mukana olleille.

Juhannuksen ohjelmassa oli 
luonnollisesti saunat päivittäin. 
Perjantaina eli juhannusaattona oli 
ohjelmassa lasten Mussalo-rastit. 

Kokouskutsu
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
pidetään sunnuntaina 9.10.2016, klo 12.00, 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
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Lipunnosto oli aattona kello 18 ja 
lipun noustessa salkoon laulettiin 
yhteisesti lippulaulu. Lipunnos-
ton jälkeen järjestettiin aikuisille 
jo perinteeksi muodostunut koli-
kon heitto;  jos viime vuoden voit-
toheitto oli tarkka, niin nyt voit-
taja pisti vielä paremmaksi. Kokko 
sytytettiin tyynessä ja lämpimässä 
säässä kello 20.30, jonka jälkeen 
tanssittiin Ari Aalto ja Atlantic-yh-
tyeen tahdittamana.

 Aamuvirkuille oli järjestetty pe-
rinteinen luontopolku juhannus-
päivän aamuun, jossa parhaiten 
pärjännyt palkittiin. Luontopolun 
jälkeen oli vuorossa Kari Raiskion 
musiikkiesitys kioskin terassilla. 
Illalla oli vuorossa karaoketanssit 
juhlasalissa.

Sunnuntai-aamupäivällä kello 
11.00 alkaen järjestettiin jo pe-
rinteeksi muodostuneet arpajaiset. 
Suuret kiitokset kaikille arpajais-
palkintoja lahjoittaneille.  

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 

kaikkia jäseniä, jotka ottivat osaa 
järjestelyihin ja panoksellaan mah-
dollistivat yhteisen juhannuksen 
vieton.

 Ennakkotietoa tulevista 
tapahtumista
Rantalieskat-treffit 2.-4.9.2016 
Camping Mussalossa. Ohjelmassa 
perjantaina karaoketanssit sekä 
lauantaina luvassa perinteinen 
treffit-ohjelma, joka huipentuu il-
lan tansseihin Mika Rosendahlin 
ja Hupilupa-orkesterin tahditta-
mana. 

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

Yhdistyksen perinteistä joulu-
juhlaa vietetään 26.11.2016 Cam-
ping Mussalossa. Hinta ja tarkem-
mat ohjeet ilmoittautumisesta seu-
raavassa VankkuriViestissä ja lä-
hempänä tapahtumaa yhdistyksen 
kotisivulla www.sfcmussalo.fi. 

Hyvää kesän jatkoa kaikille! 
Terveisin Kari

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.

2.-4.9.2016
Camping MussalossaMussalontie 356, Taivassalo

Treffimaksu 45 € sis. valosähkön ja saunat. 
Tervetuloa treffeille.

SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry.

Naantalin kuulumiset

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

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

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

Kokouskutsu
SF-Caravan Naantali ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
 pidetään keskiviikkona 19.10.2016  alkaen klo 19.00 

Naantalin Aurinkosäätiön palvelutalon Aurinkokammarissa.
 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

HALLITUS

Tervehdys ystävät!

K esä on tullut ja kelitkin 
ovat olleet ajoittain erin-
omaisen kesäiset, jopa jo 

toukokuussa.  Hellepäivistäkin on 
jo saatu nauttia.

Edellisessä lehdessä oli kutsu ke-
vätkokoukseen.  Kokous pidettiin ja 
paikalla oli 32 yhdistyksemme ak-
tiivista jäsentä.  Kokous sujui hy-
vässä hengessä vilkkaan keskuste-

lun ja mielipiteiden vaihdon mer-
keissä.  Vaikka tilinpäätös osoitti 
aikaisemmista vuosista poiketen 
tappiota, sai hallitus toimistaan 
tili- ja vastuuvapauden.  Tappio-
ta tuli hyvästä kesästä huolimat-
ta WC-laajennuksen ja muiden in-
vestointien johdosta.
Alkanut kesäkausi ja Aurinkotref-
fien onnistuminen toivottavasti 

korjaavat tilanteen ja pystymme 
edelleen kehittämään Salorantaa 
ja järjestämään jäsenillemme muu-
takin toimintaa, kuten vuosikoko-
us edellytti.

Kevään siivouspäivä Salorannas-
sa järjestettiin pari viikkoa ennen 
Aurinkotreffejä.  Paikalla oli ilah-
duttavan suuri joukko ahkeria tal-
koolaisia.  Saimme kaikki suunni-

tellut työt tehdyiksi iltapäivään 
mennessä ja saatoimme nauttia 
hyvillä mielin talkoosoppaa. Salo-
ranta oli valmis vastaanottamaan 
treffivieraita.
Aurinkotreffit olivat jälleen me-
nestys.  Salorannassa oli vieraita 
ennätykselliset 95 vaunu- tai au-
tokuntaa ja omaa väkeäkin paikal-
la oli 36 karavaanaria.  Salorantaa 
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on mitoitettu 120 sähköistettyä 
paikkaa, joten alue oli siis ääriään 
myöten täynnä, kun lisäksi saatiin 
majoitettua kolme yhden yön kä-
vijää.  Myös säät suosivat treffejä 
niin, että kaikilla oli hyvä mieli.  
Yhdessä olon ja tuttujen tapaami-
sen ohella kierrettiin perinteinen 
luontopolku siihen liittyvine teh-
tävineen.  Perjantai-iltana oli pe-
rinteiset latotanssit West Wing 
-orkesterin tahdittamana ja lauan-
taina tanssittiin ja laulettiin  ka-
raokeisäntä Risto Lehtilän johdol-
la.  Suuret kiitokset kaikille vie-
raille, omalle väelle ja erityisesti 
kaikille treffeillä talkoisiin osallis-
tuneille.  Teitte kaikki yhdessä 
treffeistä erittäin miellyttävän ja 
muistoihin jäävän tapahtuman.
Juhannus on myös jo ohi.  Varsi-
nais-Suomen juhannus alkoi hie-
man kosteissa ja viileissä merkeis-
sä, mutta parani edetessään.  Sa-
lorannan juhannus sujui kuulema-
ni mukaan hyvin ja rauhallisesti, 
kuten ennenkin.  Toivottavasti 
kesä jatkuu hyvien säiden merkeis-
sä, että karavaanarit olisivat ah-
kerasti liikkeellä.  Toivottelen myös 
omalle väelle antoisia karavaani-
retkiä.  Omaan kulkineeseen on 
nyt, kesäkuun loppuun mennessä 
kertynyt vajaat 3000 kilometriä ja 

tätä kirjoittaessani olen heräile-
mässä Itävallan Alppien keskellä 
lumihuippuja katsellen.
Vaikka vielä on kesää jäljellä, niin 
tiedoksi saatetaan, että Saloran-

nassa pidetään kesäkauden 2016 
päättäjäiset syyskuun 3. päivänä.  
Perinteisen pitkän pöydän lisäksi 
paikalle on tarkoitus saada truba-
duuri kitaroineen viihdyttämään 

meitä ja vetämään yhteislaulua.  
Tervetuloa kaikki iloisin mielin pai-
kalle.

Kesäterveisin Jyrki 96942

Salorannan Aurinkotreffien lipunnosto.

Saloranta Aurinkotreffien aikaan.
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Aurinkoista kesää Paraisilta!

K esä on jo pitkällä ja lämpi-
mät kelitkin ovat vihdoin 
tulleet.

Juhannusta vietettiin perintei-
seen tapaan. Pitkäpöytä jäi tänä 

vuonna pois, kun keli ei oikein suo-
sinut juhannusaaton iltapäivällä. 
Lipunnoston yhteydessä arvottiin 
arpajaiset. Naistoimikunta oli saa-
nut hankittua paljon arpajaisvoit-

toja, joten moni henkilö sai voi-
ton itselleen.

Illalla sytytettiin nuotio rantaan 
ja yhteislaulu raikui.

Juhannuspäivänä pidettiin tik-

kakisa ja voittajaksi tuli aikuisis-
sa Jari Silkka ja lasten sarjassa Ro-
bin Keihäs. Illalla tanssittiin vielä 
haitarimusiikin tahtiin yläalueella.

Elokuussa pelataan taas maas-
togolfin Stagsund-Open. Lisätieto-
ja tapahtumasta ilmoitustaululla ja 
kotisivuilla.

Yhdistys järjestää matkan Lahden 
Caravan-messuille la 17.9.2016. Il-
moittautumiset Marjo-Riitta Kopo-
selle puh. 0400-536 377 tai marjo-
riittakoponen@gmail.com, viimeis-
tään 26.8.2016. Hinta 25 €/hlö.

Kesäkauden päättäjäiset pidetään 
Stagsundissa la 1.10.2016 klo 10.00

Yhdistyksen syyskokous la 
8.10.2016 klo 13.00 Mälö Bygde-
gårdenissa

Hyvää loppukesää!!!
SF-C 120962

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

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

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

Kokouskutsu
SF-Caravan Paraisten seutu ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
pidetään lauantaina 08.10.2016 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 14.6.2015
Hallitus

Yhteislaulajat tositoimissa Juhannustuli

N yt on kesä kauneimmillaan 
ja loma-aika parhaimmil-
laan.

Meillä talvi meni suht matkat-

tomasti, mutta nyt taas ”pyörät 
jo pyörivät”. Olimme Liittokoko-
uksessa Oulun Nallikarissa, joka 
on aivan upea paikka hiekkaran-

toineen. Pikku sade virkisti ilmaa, 
mutta muuten oli tosi lämmin ja 
aurinkoinen sää. 

Yövyimme kotimatkalla Seinä-
joen leirintäalueella, joka oli ra-
joitetuin palveluin auki. Oli ihan 
riittävä meille, koska suht kaik-
ki oli kuitenkin itsellä mukana. 
Emmekä olleet ainoat asiakkaat 
alueella J

Kävimme myös onnittelemassa 
SF Kuusiston yhdistystä, sen täyt-
täessä kunnioitettavan 40 vuotta, 

ja oli kyllä komeat juhlat.
Juhannusta vietimme Liedon Le-

porannassa ja niin kaunis ja läm-
min oli ilma, että talviturkkikin 
tuli jätettyä lampeen.

Olemme tässä juuri suunnitte-
lemassa uusia reissuja kesän mit-
taan tehtäväksi ja saas nähdä sit-
ten mitkä kaikki toteutuivat.

Aurinkoista kesää kaikille. Moik-
kaillaan.

terveisin Tuula
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Kokouskutsu
SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
 Pidetään torstaina 06.10.2016 klo 19.00

Piikkiön Osuuspankin kerhohuoneella. Hadvalantie 10, 21500 Piikkiö
 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
syyskokoukselle määräämät asiat.

Ennen kokousta kahvitarjoilu klo. 18.30 alkaen.
HALLITUS

Piikkiön kuulumiset

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

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

Harvaluoto, p. 044 278 8949

Tervehdys karavaaranit, 
kirjoittaessani tätä Piikkiön yhdistyksen vankkuriviesti-osuutta juhan-
nus on jo vietetty. Oma juhannuksemme meni tällä kertaa mökillä ja 
veneessä. Harvaluodon karavaanialueella vietettiin juhannusta perin-
teisin menoin, seurustelun ja kokon polton merkeissä. Kaarinan yhdis-
tyksen 40v. juhliin osallistuttiin 4 hengen voimin, terkkuja sinne 
Kuusistoon, kivaa oli. Pieni kesälomaretki on tarkoitus tehdä omalla 
kalustolla minne?, kyllä se tulee. Pieni katsaus mitä Harvaluodon alu-
eella on tapahtunut viihtyvyyden eteen. Toukokuun alussa on liitytty 
vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriyhteyteen.Helpottaa sesonkiaikana wc- 
ja vesihuoltoa. Yhdistyksen jäsenet, ja muutkin jotka tätä luette, käyt-
täkää aluetta, rantasaunallakin oli jotain pientä remonttia keväällä. 
Harvaluoto on nyt kauneimmillaan.

Tämän kirjoitti JL 69906

Tervehdys!

Ensimmäinen pohjoisen reissu takana karavaanarina sekä ylipäätään 
ensimmäinen lapin matka. Liikkeellä olimme auto ja vaunu yhdistel-
mällä. Kilometrejä kertyi 2760 km. Ja yöpymisvuorokausia 9. Määrän 
pää oli Ivalo ja Inarin järvi. Paikan päällä yövyimme tuttavani pihassa 
joten hän myös toimi meille turisteille loistavana matkaoppaana. Mat-
kalla jo saimme tutustua moniin loistaviin karavaani- alueisiin. Reissu 
oli sikäli nopea tempoinen, että joka päivä vaihdettiin maisemaa Ivaloa 
lukuun ottamatta. Kelit vaihtelivat hurjasti matkan aikana kesäkuun 
alussa. Vielä 6.6 maanantaina Tuurin kyläkaupalla oli shortsikelit ja 
sitten  Luostolla taas 9.6 torstaina kuten kuvasta näkyy niin “hieman” 
toisenlaiset. 

Terveisin Juha SFC 122482

Kesäkauden päättäjäiset
Kauden päättäjäiset vietetään Harvaluodossa 

caravan-alueella 9. – 11.9.2016
Kaikki jäsenet tervetuloa hyvään seuraan, perinteisen pitkän 

pöydän ääreen nyyttikestien muodossa. 
Viikonloppuna mahdollisuus myös saunomiseen ja uintiin.
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Kokouskutsu
SF-Caravan Raision seutu ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
 sunnuntaina 30.10.2016 klo 12.00 Vankkurisalissa, 

Vankkuri-Vehmaalla, Rautilassa. 

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

Hallitus

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

Terveiset Vehmassalmen 
rannalta

K esä on parhaimmillaan, kun 
juhannus on juuri vietetty 
ja lomakausi edessä. Luon-

to on vehreimmillään ja kukkaset 
kukkivat vuorollaan ja tuovat iloa 
meidän elämään.

Lausun lämpimät kiitokset kai-
kille Vankkuri-Vehmaalla juhannus-
ta viettäneille. Tunnelma alueella 
oli väkimäärästä huolimatta hyvin 
seesteinen ja rauhallinen. Järjeste-
lyt sujuivat niin kuin ne oli suun-
niteltukin, kiitos tästä kuuluu ko-
ko talkooporukalle, joka laittoi it-
sensä likoon yhteisen hyvän puo-
lesta. Kiitos.

On pakko kehua, että aattona 
meillä oli esiintymässä uusi tut-
tavuus Tanssiorkesteri Petoman. 
Sitä voi suositella kaikille hyvästä 
tanssimusiikista ja tanssimisesta 
pitäville. Painakaa nimi mieleen.

Vieressämme olevalla Vehmassal-
men paviljongilla järjestetään ke-
sällä monet tanssit 23.7. Muisto-
jen Vehmassalmi- Nostalgiatanssit 
esiintyjinä  Dallapé ja The Sharks. 
13.8. Rautalankayhtye Vanaja, 
20.8. Tulipunaruusut, Arto Nuo-
tio ja Sebastian Ahlgren sekä 27.8 

Finlanders ja Tsuubiduu.
On hienoa, että tanssilavakult-

tuuri on taas pinnalla ja rohkeita 
tanssien järjestäjiä löytyy, toivot-
tavasti vielä löytyy tanssikansaa 
kuluttamaan tanssilattiaa ja kan-
nattamaan järjestäjiä.

Keväällä aluettamme siivottiin 
jälleen ja paljon saatiin aikaiseksi 
mukavalla porukalla. Uusi tiekin 
sai alkunsa, ja se on vielä nimeä 
vailla. Taidan laittaa nimiehdotus-
kilpailun pystyyn, jotta saadaan 
sillekin oma osoitteensa. Samana 
viikonloppuna pidettiin myös ke-
vätkokous ja vuoden 2015 tilinpää-
tös ja toimintakertomus hyväksyt-
tiin ja hallitus sai vastuuvapauden.

Liittokokous järjestettiin tänä 
vuonna Oulussa ja kokouksessa oli 
mielenkiintoisia äänestyksiä. 

Uusiksi liittohallituksen jäseniksi 
valittiin Pirjo Kuisma Oulusta, Jari 
Valkeapää Raisiosta ja Hanna Joki-
nen Porista. Liittohallituksen laa-
tima uusi sääntöehdotus ja liiton 
jäsenmaksun korotus äänestettiin 
molemmat nurin.

Kiitos SFC Kaarinalle leppoisis-
ta 40 vuotisjuhlista, oli taas mu-

Hallituksen jäsenen esittely

Nimi:  Sirpa Rantanen 
Jäsennumero: 64007-1

Karavaanihistoria: 
Ensimmäinen kokemus vaunuelämästä oli 90-luvulla tuttava 
pariskunnan vaunussa ja kuinkas ollakaan juuri 
Vankkurivehmaalla. Seuraavana vuonna oli sitten vuokravaunun 
paikka ja vuonna 92 sitten ostettiin se ensimmäinen oma vaunu. 
Sillä sitten kierrettiin 11 vuotta ristiin rastiin ympäri Suomen 
maan ja käytiin vähän myös naapurimaissa. Vankkurivehmaalle 
jämähdettiin ensin kesäpaikalle ja pikkuhiljaa se sitten jäi 
kokonaan paikoilleen. Ja hyvin on viihdytty.

Harrastukset: matkustelu

Kesäkauden päättäjäiset
Vankkuri-Vehmaalla  3.9.2016 klo 15.00

Mikäli haluat osallistua yhteisruokailuun, ilmoittaudu maksamalla 
SFC Raision seutu ry:n tilille: FI54 2278 1800 0309 74 

viim. ma 22.8.2016
15€ aikuinen, 8€ 5-12 v ja alle 5 v ilmaiseksi.

kava tavata YT-alueen porukkaa.
Kesäkauden päätöstä vietetään 

poikkeuksellisesti lauantaina 3.9. 
Järjestetään jotain hyvää ruokaa 
nautittavaksi, laitetaan illalla lyh-
dyt valaisemaan aluetta ja viete-
tään rattoisa ilta. 

Syyssiivoustalkoot on päätetty 
pitää lauantaina 29.10 ja syysko-
kous heti sunnuntaina 30.10., jol-
loin päätetään ensi vuoden yhtei-
sistä asioista. 

Nähdään taas Hanne 74067

Juhannustreffien lupaperikokoelma.Juhannus parhaimmillaan.



18 3/2016

Kevään ja kesän tapahtumia Vankkuri-Vehmaalla
Nyt kun on saatu juhannuskin 
vietettyä, on hyvä hetki pysähtyä 
miettimään miten äkkiä vuoden en-
simmäinen puolisko on mennyt. Se 
pitää kyllä paikkansa, kun vanha 
kansa sanoo, että mitä vanhem-
maksi tulee, sitä nopeammin aika 
kuluu. Tämä pitää kyllä hyvin paik-
kansa.  Joten muistellaan vähän 
aikaa taaksepäin.

Pääsiäinen vietettiin lähestulkoon 
oman väen kesken. Perjantaina nai-
silla oli ohjelmassa askartelua, mie-
hillä äijämölkkyä.  Osallistujia mo-
lempiin oli melko vähän. Yhdessä 
joimme hyvät päiväkahvit Vankkuri-
salissa. Väki oli varmaan keräämässä 
voimia illan saunomiseen. Olihan se 
vähän erilaista kun normaalisti eli 
meillä oli puilla lämmitettävä kyl-
pypalju saunan vieressä. Oli se aika 
makeeta istuskella siellä pipo pääs-
sä!  Saunojen jälkeen visailtiin pa-
reittain tietovisan parissa. Tietovisan 
voittivat Ulla-Maija ja Tate.  Lauan-
taina meillä oli ulkona ”Väärän kä-
den ” kisa. Heitettiin narua, saapas-

ta ja tikkaa. Eli heitot heitettiin ” 
huonommalla” kädellä ei ”kirjoitus-
kädellä” . Kaikki 3 eri heittoa las-
kettiin yhteen ja siten löytyi voit-
tajat. Lapsilla, naisilla ja miehillä 
oli omat sarjat.  Taas illalla saunot-
tiin ja käytiin paljussa. Lauantai-il-
lan tansseissa meillä oli soittamas-
sa Tero Vall Vehmaalta. Illan teema-
na oli Noidat ja velhot. Kyllä nii-
tä sitten saapuikin monennäköistä 
ja -kokoista noitaa sekä velhoa il-
lan tansseihin. Sunnuntai-aamuna 
kaikki saivat nukkua pitkään ja vas-
ta iltapäivällä pelasimme muutaman 
kierroksen bingoa.  Illalla oli vielä 
vuorossa saunat ja palju. Maanan-
taina väki lähti kotia kohti.

Vapun vietimme munkkeja syö-
den ja simaa juoden sekä karaoke 
laulaen.

Juhannuskin sitten saapui ja 
aloimme viettää keskikesän juh-
laa. Vaunuja saapui alueellemme ta-
saisesti sunnuntaista lähtien. Tors-
taina meillä oli karaoketanssit Veh-
massalmen lavalla. Väkeä oli melko 

paljon ja myös janoisia tanssijoi-
ta ja laulajia. Perjantaina päiväl-
lä oli muutamia myyjiä alueellam-
me, mm. korumyyjiä, laukkumyy-
jä, vihannesmyyjä. Iltapäivällä ki-
sailtiin juhannuskisan merkeissä 
rannassa.  Lippu nostettiin ja lau-
lettiin lippulaulu trumpetin säes-
täessä laulajia. Kiitokset Karille soi-
tosta!  Juhannusaaton tanssit tans-
sittiin tanssiorkesteri Petomanin 
soittaessa tanssimusiikkia.  Lau-
antai-aamu aloitettiin tanssinope-
tuksella lavalla. Opetettiin fuskua 
ja humppaa. Mukana oli n. 20 in-
nokasta paria ja opettajina oli Raija 
ja Pekka Heikkilä. Kiitokset tanssi-
joille ja opettajille.  Samaan aikaan 
Vankkurisalissa oli lapsille ja nuo-
rille Singstar-kisa.  Johtuiko aikai-
sesta ajankohdasta vai mistä, niin 
osallistujia kisaan oli melko vähän. 
Alueella kävi myös kalakauppias, 
jolla oli myös mansikkaa ja hernet-
tä myytävänä. Sammutintarkasta-
jakin kävi taas tarkastamassa sam-
muttimia. Alueellemme oli levitetty 

21 eri kirjainta, josta piti tehdä yk-
si lause. Oli mukava seurata kuin-
ka väki kiersi alueella ja haki niitä 
kirjaimia. Visaan osallistui 46 vau-
nukuntaa. 41 oli keksinyt oikean 
lauseen. Taisi olla liian helppo lau-
se, pitää seuraavaksi varmaan kek-
siä vaikeampi lause. Juhannuskisa 
ja –visan voittajat julkaistiin arpa-
jaisten yhteydessä. Arpajaisten pää-
palkinto oli tänä vuonna kaasugrilli. 
Palkintoina oli myös mm. virkattu-
ja päiväpeittoja ja tyynyjä. Lapsilla 
oli myös piirustuskisa, jossa kaik-
ki olivat voittajia.  Ilta päätettiin 
juhannustansseihin lavalla Johan-
na Pakosen &  Midinetin tahdeissa.

Tänä vuonna väkeä oli hieman vä-
hemmän kuin aikaisempina vuosina. 
Meillä oli hauskat juhannusjuhlat ja 
kerrankin ilma oli meille suotuisa.

Kiitokset vielä kerran kaikille ju-
hannusta kanssamme viettäneille ja 
nähdään taas!

Treffi- ja huvitmk:n puolesta, 
Maiju

Siivoustalkooporukka työnjaossa.

Vankkkurihymiölaatta kunniapaikalleen.

Defibrillaattorin käyttö koulutusta. Mökin pohjan tekoa raskaalla kalustolla.

Noitia ja velhoja.

Noitia liikkeellä.

Pääsiäispupuja.

Vankkurihymiölaatan vastaanotto.
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Salon kuulumiset

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

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

www.sfc-salonseutu.fi

Kokouskutsu
SF-Caravan Salon seutu ry:n säätömääräinen 

SYYSKOKOUS
pidetään keskiviikkona 12.10.2016 klo 19.00 

Keskustan koulun auditoriossa, Kavilankatu 1, 24100 Salo.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat. Kahvitarjoilu klo 18.30.
Ota mukaan voimassa oleva jäsenkortti.

Salossa 6.12. 2015
HALLITUS

Salon karavaanareitten matka Tarttoon kesäkuussa 2016

Alatskiven entisöityyn linnaan tutustuimme myös matkan aikana.

Kaksoispatsaassa kuvanveistäjä Ulo 
Oun on kuvannut itsensä ja vau-
vaikäisen poikansa Kristjanin 
samassa koossa, jolloin aikuisen ja 
lapsen kehon erilaiset mittasuhteet 
tulevat esiin hienosti ja oivaltavasti.

Yli kaupungin ulottuu Toomemäen 
kilometrien pituinen lehtimetsä, ja 
tämänkin puun syliin ottamiseen 
tarvittiin kolme henkilöä.

Raatihuoneen torilla sijaitseva ns. 
Barklayn talo on vino, koska talon 
toinen sivu on vajonnut muiden 
Tarton keskustan rakennusten lailla. 
Toisen sivun perustukset ovat 
vakaasti vanhan kaupunginmuurin 
päällä.

Toomemäellä sijaitsee kivistä ja puusta 
rakennettu Enkelinsilta, joka on varsinkin 
turistien ja hääparien suosima käyntikohde. 
Vastapäätä on myös Pirunsilta. 

Ruokailu Ruutikellarissa, joka on päässyt Guinnesin ennätysten kirjaan 
maailman korkeimmalla (10,2 m) salillaan.

Menossa  Viron Maantiemuseoon Hevosvetoinen tielana



20 3/2016

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.

My Fair Lady
SF Caravan Salon seutu järjestää teatterimatkan

Lohjan Teatteriin 12.11.2016. 

Ensi-ilta: 29.10.2016

Kukkaistyttö Eliza Doolittlestä kertova musikaali on ollut huippusuosittu jo 
lähes 50 vuoden ajan. 
Elizalla on enkelinkasvot, mutta yhtä ronski kieli ja käytöstavat kuin 
englantilaisella katupojalla. 
Kieltentutkija Henry Higgins kouluttaa Elizaa seurapiirikaunottareksi lyötyään 
asiasta ensin vetoa ystävänsä everstin kanssa. Ja Eliza-parka joutuu miesten 
pelinappulaksi tietämättään vedosta. 
Elizana Lohjan Teatterissa nähdään ihastuttava tangokuningatar finalisti 
Annina Alanen ja Higginsinä charmantti Joni Pitkonen. 
Ensiesityksensä Shaw`n Pygmalion-näytelmään perustuva musikaali sai 
1956 Broadwaylla. 1964 valmistui taas Moss Hartin ohjaama musikaalin 
filmiversio, joka sai 8 Oscar-palkintoa.

Lähtö Salon torilta lauantaina 12.11.2016 kello 11.30. 
Esitys alkaa klo 13.00.
Hinta 30 € sisältää linja-automatkan, lipun ja kahvin / teen sekä leivoksen 
väliajalla. 
 
Ilmoittautuminen ja matkan maksu viimeistään 5.10.2016 sähköpostilla 
sinikka.koivunen@nordea.fi tai puh. 050-5515257 miel. iltaisin. 
Matkan hinta maksetaan Sf-Caravan Salon Seudun tilille 
FI16 11353000308338. Viitenumero 123. 
Mukaan mahtuu 50 nopeinta. Tervetuloa mukaan! 

Tulevia tapahtumia:
2.-4.9.2016 
jäsenistön oma tapaaminen Raatalassa, Mäentie 210, Salo

7.-9.10 2016 
Silakkarieha Salakalliolla, Salaistentie 782, Salo

12.10.2016 
Syyskokous kello 19, Salon keskustan koulu, 

Kavilankatu 1, Salo

12.11.2016 
Teatterimatka Lohjan teatteriin, lisätietoja nettisivuilla

Ohjelmassa mm Teräsmies- ja Rautarouva-kisat.
Tarkempi ohjelma löytyy nettisivulta lähempänä tapahtumaa.

 SF-CARAVAN SALON SEUTU RY 
Toivottaa kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen tervetulleeksi 
yhteiseen syystapaamiseen. Kokoonnumme Raatalaan, Kauppilan 
ladon idyllisiin maisemiin, Mäentie 210, Salo. 
Mukaan pääsee maksamalla 15e/matkailuajoneuvo.             

RAATALASSA TAVATAAN 2 - 4.9.2016

Tarton kasvitieteellinen puutarha on perustettu jo vuonna 1803. 
Lajeja löytyy nykyään noin 8000.
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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

Merellisen Sauvon Sarapistossa….

J uhannusta, keskikesän juh-
laa vietettiin Sarapistossa 
erittäin runsaslukuisen 

vaunukansan sekä lämpimien säi-
den kera. Lapsille ja nuorille oli 
tikkakisat, juhannussalon tekoa 
ja kavereita uimassa, leikkipai-
kalla, trampoliinilla sekä Vatossa. 
Kokko syttyi leimahtaen jo kello 
22, jotta perheen pienimmätkin 
saivat nähdä kauniin kokon me-
ren rannalla. Aaton tanssimusii-
kista kauniiksi koristellulla la-
valla vastasi Walzing Machine, 
Johan Puumala. Juhannuspäivän 
iltana tanssilavalla ohjelmana oli 
karaoke. Lavalla kuultiin 44 lau-
lua useiden esittäjien tulkitse-
mana.

Kevätkokous ja -talkoot
Lauantaina 25.4. talkoilla saatiin 
Sarapiston kevätsiivous tehtyä, vaik-
ka aamulla laverit olivat jäässä ja 
iltapäivästä satoi lunta! Kiitos kai-
kille säätä uhmanneille talkoolai-
sille ja iso kiitos muonatiimille! 
Sunnuntain kevätkokoukseen osal-
listui 37 henkeä ja hallitus sekä 
tilivelvolliset saivat yksimielisesti 
vastuuvapauden. Kokouksessa hah-
moteltiin tulevia rakennusprojek-
teja: varastorakennus, rappuset ja 
tanssilavan kunnostus. Pitkään ah-
kerana talkoolaisena tunnetulle 
Raimo Sauhulalle myönnettiin kun-
niajäsenyys. Onnea Raimo! Kaikki 
toivotetaan jälleen kerran tervetul-
leiksi Sarapiston talkoisiin. Jos huo-

maa alueella jonkin epäkohdan tai 
korjattavan ”jutun”, niin siitä voi 
käydä kirjaamassa viestin toimis-
toon.

Pitkin kevättä oli pientä 
ohjelmaa…
Pääsiäisenä oli tarjolla munaa ja 
mämmiä takkatuvassa sekä kara-

Kokouskutsu
SF-Caravan Sauvon seutu ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
pidetään sunnuntaina 23.10.2016 klo 12.00 

Sarapiston takkahuoneessa osoitteessa Nokantie 3, Sauvo. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat. 
Ota mukaan voimassaoleva jäsenkorttisi. 

Kahvitarjoilu, tervetuloa! 

Sauvossa 29.6.2016. 
Hallitus.

Juhannuskokko laiturilta.

Vapputunnelmia.
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Pysähtyneet vankkurit

Hannele ”Hansu” Laine

Muistoa kunnioittaen
SF -Caravan Sauvon seutu ry

Juhannusnostalgiaa.

Kalastuskilpailun palkittuja.

Lasten tikkakisat.

oketanssit. Huhtikuussa venetoi-
mikunnan organisoimana laitettiin 
venelaituri talkoilla paikoilleen, ja 
näin mahdollistui jälleen Sarapis-
ton yksi suosituimmista harrastuk-

sista: kalastus. Kalastuskisoja on 
järjestetty lapsille sekä venekun-
nille. Osallistujia on ollut kiitettä-
västi ja jännitystä on riittänyt, kun 
kerran virallinen puntarikin hajo-

Tapahtumakalenteri löytyy yhdistyksen 
kotisivuilta: www.sfc-sarapisto.net:
pe 12.8.-su 14.8. Lavatreffit mm. Iskelmäyhtye Pokka
la 27.8. Muinaistulet
la 1.10. Kesäkauden päätös: October –festivaali
la 22.10. Talkoot
su 23.10. Syyskokous
la 12.11. Isänpäivä kahvit
la 26.11. Joulujuhla
la 31.12. Uuden Vuoden vastaanotto

LAVATREFFIT
Sauvon Sarapistossa 12.-14.8.2016

OHJELMASSA mm. Leirihartaus, kirkkokahvit, 
arpajaiset, luontopolku, kisailua aikuisille ja 
lapsille. 

Tanssit tahdittaa ISKELMÄYHTYE POKKA.

Treffimaksu 40 € (sis. Valosähkö) TERVETULOA!

si kalansaalien ääreen. Vappuaat-
tona tarjoiltiin takkatuvassa munk-
keja sekä simaa ja illalla oli mah-
dollisuus laulaa tanssilavalla kara-
okea. Toukokuun lopulla harjoitel-
tiin Niemisen Laurin opastamana 
auto -ja vaunuyhdistelmän sekä 
matkailuajoneuvon käsittelyä ja 
hieman kisailtiinkin. Ajotaitomerk-
kejä suoritettiin useita ”erivärisiä”, 
onnittelut onnistuneille! Ajohar-
joittelun jälkeen juhlistettiin ke-
säkauden avajaisia tanssilavalla 
Country – musiikin tahdissa Cow-
boy -hatut päässä. 

Valmistaudutaan elokuun 
Treffeille ja syksyyn…
Virkistystoimikunta on järjestäy-
tynyt Lavatreffejä varten ja ohjel-
man suunnittelu on jo pitkällä. 
Luvassa on jälleen tapahtumarikas 
treffiviikonloppu 12. – 14.8.16 kai-
ken ikäisille perheille ja matkaa-
jille. Arpajaispalkintoja otetaan 
vastaan toimistolla ja torimyyjät 
voivat olla yhteydessä Kesälän Kait-
suun lunastaakseen myyntipaikat. 
Ohessa on mainos Sarapiston La-
vatreffeistä 2016!

Näkemisiin, Mari 117895-1
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TL-Pyhäjärven kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Arto Vilen
Horsmantie 11 A 15, 21380 Aura
Puh. 040 360 8270
arto.vilen@suomi24.fi

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

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

Tervehdys!

K esäkuu on jo meneillään, 
kun tätä kirjoitan. Kevät on 
ollut säiden puolesta muka-

va, lämmintä on riittänyt. 
Kevättalkoot pidettiin 23.4., näin 

taas saatiin alue siivottua ja alue 
avattiin 29.4. Alueella on tehty pie-
niä ehostuksia. Lasten kesäkioski 
koki laajennuksen, nyt on tilaa myy-
dä jäätelöä ja limpparia ym. Alueen 
laajennusosa on  saanut uuden so-
rapeitteen, joten nyt on mukava 
leiriytyä. Alueellaame tehtiin tur-
vatarkastus ja turvakävely 7.5. Lii-
tosta oli Reijo Tuomaala kertomassa 
turvallisuudesta ja samalla tehtiin 
alueen tarkastus. Lasten leikkipai-
kalle tuli pieniä korjausehdotuksia, 

nyt ne on tehty, joten lasten on tur-
vallista leikkiä ja uusi keinukin on 
nyt turvallinen. Huvi- ja treffitoi-
mikunta on taas ahkerasti keksinyt 
kivaa ohjelmaa tälle kesälle, on mm 
naisten hemmottelupäivää, rosvo-
paistit ja venetsialaiset. Ohjelmalis-
ta oli edellisessä lehdessä, jollet ole 
sitä lukenut, niin nettisivuiltamme 
löytyy sama lista ja toki alueemme 
ilmoitustauluilta myös.

Laulun sanoja lainatakseni, ”vie-
lä on kesää jäljellä, vielä tulee kau-
niita päiviä ...”

Tervetuloa kesän viettoon Valas-
rannalle.

Ulla 80840

Kokouskutsu
SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry:n säätömääräinen 

SYYSKOKOUS
pidetään sunnuntaina 2.10.2016 klo 13.00 

Yläneen Osuuspankin kokoushuoneessa, osoite Haverintie 6 Yläne.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hallitus
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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. 02 230 8623. 
Päivystys kerholla ja puhelimitse ma klo 18-20. 
Kesäniemi, p. 02 433 3462. www.sfcturku.fi, sfcturku@sfcturku.fi

Kokouskutsu
SF-Caravan Turku ry:n säätömääräinen 

SYYSKOKOUS
pidetään keskiviikkona 19. lokakuuta 2016 klo 19.00 alkaen
Turun Messu- ja Kongressikeskuksen Restel ravintolassa.

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

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
(mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017, yhdistyksen pu-
heenjohtajan valinta kaudelle 2017-2018 sekä uusien jäsenten valinta 
johtokuntaan erovuoroisten tilalle kaudeksi 2017-2018 ja toimikuntien 

vetäjien valinta vuodelle 2017).
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu Restel ravintolassa

klo 18.00 alkaen.

Tervetuloa!

Turussa 6.6.2016
Johtokunta

Ajotaitoasiaa!
Kesälomat alkavat kohta olla taka-
na päin vaikka kesä jatkuukin. Lo-
mareissuistakin on mukavat muistot 
vielä tuoreena mielessä. Ajotaidon 
puolesta naiset ainakin valmistau-
tuivat hyvin kesälomareissuille käy-
mällä oikein porukalla toukokuun 
viimeisenä harjoituspäivänä ajamas-
sa niin matkailuautolla kuin vau-
nullakin ajoharjoitteluradan mes-
sukeskuksen pihalla. Tilaisuudessa 
suoritettiin myös merkkiajoja ajo-
taitomerkin saamiseksi. 

Jos kesän aikana on tuntunut 
vielä esimerkiksi peruuttaminen 
hankalalta ei kannata vielä heit-
tää hanskoja naulaan vaan käydä 
harjoittelemassa lisää turvallises-

sa paikassa jossa saa myös hyviä 
neuvoja ajoneuvoyhdistelmän kä-
sittelyyn.

Hyvä tilaisuus harjoitteluun on 
syyskuussa Turun Messukeskuksen 
parkkipaikalla kun yhdistyksemme 
turvatoimikunta järjestää ajotaito-
harjoitus tilaisuuksia. Harjoituksis-
sa tarvitaan oma auto ja peilit sekä 
oma matkailuauto. Harjoitusvau-
nun tuo paikalle turvatoimikunta.

Harjoittelupäivät ovat maanan-
taisin syyskuun 12. ja 19. päivä. 
Klo 17.00-19.00 Harjoittelut ovat 
maksuttomia kaikkien yhdistysten 
jäsenille. Tervetuloa

Eesti Karavanin jäsenmaksut
Eesti Karavan ottaa mielellään vanhat jäsenet takaisin. Ilmoittamal-
la vanhan jäsennumeron ja maksamalla jäsenmaksun alla olevalle 
pankkitilille.
Jäsenmaksua 20€/vuosi
MTÜ Klubi Eesti Karavan | Swedbank a/a EE562200221010206644
Teemme jokaiselle jäsenelle muovisen jäsenkortin kuten Suomessa-
kin, tämä tulee vaikka postissa kotiosoitteeseen. Katso kuva ohessa.
Katso lisää: http://eestikaravan.eu/et/uudised/klubi-eesti-karavan-
liikmemaks-2016/  
Eesti Caravan on uudistunut vuodella 2013 ja on nyt toiminnut 3 v. 
uudella konseptilla. Me emme omista enää camping-alueita Eestissa, 
tarjoamme jäsenille eri etuja, kuten Suomessakin tehdään. Meillä on 
monia yhteistyökumppaneita camping-alueita Eestissä sekä eri palve-
luja (esim. AGA kaasu ym) mistä saa merkittäviä alennuksia. Samoin 

uudet hyvät kotisivut, valitettavasti ei suomenkielisenä.
Meillä nyt noin 150 aktiivista jäsentä täällä (3 vuotta sitten kun aloi-
tetiin uudella konseptilla niin meitä oli vain 30), tänä vuotena tul-
lut lisää uusia jäseniä lähes 35! 

Best Regards, Ivar Kalev 
Member of the Board | Klubi Eesti Karavan | Tel +372 5011183 
www.eestikaravan.eu 
aastast 1980
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Yhdistyksemme 
syyskokous!
Yhdistyksemme syyskokous on jäl-
leen edessä. Kokous pidetään 
19.10.2016 Turun Messukeskuksen 
Restel ravintolassa alkaen klo 
19.00. Syyskokouksessa jäsenistö 
vahvistaa johtokunnan esittämän 
toimintasuunnitelman seuraavalle 
kaudelle. Kokouksessa päätetään 
johtokunnan esittämä talousarvio-
ehdotus seuraavalle kaudelle. Syys-
kokous valitsee uudet toimihenki-
löt erovuoroisten tilalle. Nyt käy-
dään vaalit puheenjohtajan sekä 

neljän johtokunnan jäsenen valit-
semiseksi erovuoroisten tilalle myös 
erovuoroiset voidaan valita uudel-
leen jos kokous heidät ehdottaa ja 
erovuoroiset ovat käytettävissä. 

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

Vuoden hauskin 
Petanqueturnaus 
Kesäniemessä 6.8.2016
Kerää kasaan kolmihenkinen joukkue, ilmoittaudu aamulla legen-
daariselle petanquetuomari Pentti Hjerppelle ja peli voi alkaa!

Päivän mittaan tarjolla pientä purtavaa ja illalla tanssit Merja Leh-
tisen johdolla!

TERVETULOA! Normaalit leiriytymismaksut

Ruissalon Talvialue 
kutsuu...
Talvialueen kausi 2016-2017 alkaa 
jälleen 1.9. Alueen isäntä Matti 
Vainio on vastaanottamassa niin 
vanhat kuin uudetkin karavaanarit 
alueelle. Talvialue täyttyy nopeas-
ti jo syyskuussa eli kannattaa kii-
rehtiä Ruissaloon heti 1.9 ja vara-
ta talvipaikka Matilta. 

Ruissalon Talvialueelta on hyvät 
luontopolut ja ulkoilureitit pitem-
päänkin ulkoiluun. Leirintäaluetta 
kiertävä luontopolku kulkee aivan 
rantoja pitkin josta saa hyvän ku-
van Ruissalon luonnosta. Talvialu-
eelta menee kaupunkiin asti myös 
pyörä- ja kävelytie. Talvialueelta on 
myös lyhyt kävelymatka Ruissalon 
kylpylään joka tarjoaa monenlais-
ta hemmottelua ja viihdettä koko 
perheelle. Kasvitieteellinen puu-
tarha on ympäri vuoden kukkalois-

tossa eri vuodenaikojen mukaan ja 
on erinomainen tutustumiskohde 
myös reippaan kävelymatkan pääs-
sä. Paluumatkalla voi poiketa Hon-
kapirttiin jossa tuoksuvat herkul-
linen hernekeitto ja pannari sekä 
tuoreet munkit.

Talvialueen keskeltä kulkee Fö-
li liikenne kaupungin keskustaan 
torin laidalle eli omalle autolle voi 
antaa vapaapäivän. 

Muita aktiviteettejä Talvialueel-
la ovat mm. avantouinti joka alkaa 
1.10. Leirintäalueen isot grillika-
tokset (4kpl.) ovat alueen vapaassa 
käytössä. Talvialueen isolla laitu-
rilla on hyvä seurata isojen laivo-
jen kulkua sekä meren myllerrystä.  
Tervetuloa Ruissalon Talvialueelle. 

Pg.

Matin tasavuodet täyttyivät jo ke-
säkuussa mutta Matti juhli synty-
mäpäiväänsä vaimonsa Pirjon kans-
sa silloin etelän lämmössä. 3.7. 
juhlittiin jälkikäteen Matin synty-
mäpäiviä Villa Saaron yläkerrassa. 
Juhlahuone olikin ääriään myöten 
täynnä sukulaisista ja karavaana-
reista. 

Matti Vainion 
tasavuodet 
täyttyivät
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Livonsaaressa vipinää
Kesä Livonsaaressa alkoi touko-
kuussa 21 päivä kun alueella pi-
dettiin yhteiset siivoustalkoot. 
Tanssisali tyhjennettiin ja puu-
nattiin talven jäljiltä ja illalla par-
kettia päästiin jo testaamaan. 
Siinä ohessa pidettiin aluekokous 
jossa valittiin huvitoimikunta. Niin 
ja kun kerran talkoita tehtiin kuu-
lui mukaan myös talkoosoppa.

4.6 pidettiin Turvallisuusviikon-
loppu jossa koeponnistettiin ja 
tarkistettiin matkailuajoneuvojen 

kaasulaitteita. Sarka Caravanin 
pojat tekivät myös pienempiä kor-
jauksia viikonlopun aikana. Vaik-
ka vaunujen käsisammuttimet 
eivät ole enää katsastusvaruste 
tarkastettiin myös ne. Käsisam-
mutin on kuitenkin se nopein tur-
va kun palo jostain syystä alkaa.

24.6. vietettiin Juhannusta myös 
Livonsaaressa kokon polttamisen 
ohella. Aatto alkoi tanssisalin ko-
ristelulla koivun oksilla. Illalla 
kokoonnuttiin huoltorakennuk-

selle nostamaan lippu keskikesän 
juhlaa komistamaan. Lippu nos-
tettiin lippulaulun säestyksellä, 
jotka tulivat Terhi Suovasen hai-
tarista. Tervetuliais sanat lausui 
huvitoimikunnan puheenjohtaja 
Esa Kankaristo. Lipunnoston jäl-
keen nuoriso valtasi tanssisalin 
pitäen siellä diskoa kokon sytyt-
tämiseen asti. Alueen asukkaat 

kokoontuivat rannalle kun kokko 
sytytettiin. Kokon loimuille an-
nettiin kyytiä Terhin säestyksellä 
ja yhteislaululla. Kun kokko oli 
palanut loppuun siirryttiin tans-
sisaliin Dj.Timon tahdittamiin 
tansseihin. 

Juhannuspäivä oli urheilun vu-
oro päälajina oli saappaanheitto. 
Nuorten kisassa nähtiin todellisia 

Matkalla SF-Caravan ry:n 
liittokokoukseen
Matkamme liitokokoukseen kesti viikon sekä saman verran paluumat-
kaan. Toukokuu vaikka onkin hyvin keväinen tuo eteen ongelman 
missä yöpyä sillä yleiset leirintäalueet ovat vielä talviunilla tai kevät-
remontin kourissa. Siispä turvauduimme kokonaan omiin SF-C alueisiin, 
joissa kaikissa palvelu pelasi viimeisen päälle. Vastaanotto oli ystäväl-
listä ja tulijasta huolehdittiin kuin perheenjäsenestä. Monella alueella 
on asukkaat tehneet mitä kekseliäämpiä juttuja alueen viihtyisyyden 
lisäämiseksi. Mukavaa on huomata maantieteellinen ero alueiden koris-
telussa joista saa hyviä vinkkejä oman vaunupaikan viihtyvyyden lisää-
miseen. 

Uusia ideoita ja vinkkejä voi hakea lähes jokaiselta alueelta eikä ku-
kaan idealainauksista tule jälkeenpäin haukkumaan.  Pg.
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taidon näytteitä ja komeita kaar-
ia. Tasavertaisuuden vuoksi kaikki 
osallistujat palkittiin jäätelöllä.

Naisten ja miesten sarjassa oli 
kisa aika kova. Naistensarja ratke-
si yli 17 metrin heitolla mutta mi-
esten sarjan voittoheitto lensi 24 
metrin viivalle ja hiukan päälle-
kin. Kumpikin voittaja palkittiin 
viinipullolla. Sunnuntaina vietetti-
in ”vapaapäivää” korjattiin koivu-
noksat ja muut juhannusrekvisii-
tat pois. Aikaa jäi myös uimiselle, 
peleille ja erilaisille vapaa-ajan 
vietoille. 

16.7. Vietettiin lasten toimintapäi-
vää, jossa lapsille oli järjestetty 
hauskaa toimintaa. Suunnistus- ja 
luontopolku on rastitettu siten et-
tä älylaitteista ei saisi apua. Sa-
maan aikaan Huoltorakennuksen 
edessä pidettiin kirpputoria. Illal-
la oli tanssisalissa uusi tapahtuma 
Livonsaari Caravan Back to 80’ ka-
saribileet. Karavaanarit olivat son-
nustautuneet 80 luvun tyyliin hy-
vin aktiivisesti vaikka joku koiran-
leuka murjaisi sen olevan hänelle 
helppoa koska kaikki vaatteensa 
ovat 80 luvulta. No kuitenkin ilta 

oli hauska ja saa varmasti jatkoa 
ensi vuonna.

Tulossa 
27.8. Muinaistulien yö. Rosvopais-
tia paistetaan perinteisesti mii-
lussa ja miilu avataan klo 17. jol-
loin päästään herkuttelemaan. 
Rosvopaistin jokainen hankkii ja 
paketoi itse. Sopiva paisti on n. 2 
kiloinen porsaan kasler- tai nis-
kapaisti omilla mausteilla. Liha-
paketit laitetaan miiluun puolil-
tapäivin. Rosvopaistien kypsyessä 
pidetään koirakilpailut alueen 

koirien kesken. Alueen asukkaiden 
suljetulla lippuäänestyksellä vali-
taan vuoden suosikkikoira. Ros-
vopaistien syömisen jälkeen pide-
tään kalorienpolttotanssit tanssi-
salissa.

17.9. pidetään kesäkauden päät-
täjäiset. Ilmassa on jo hieman 
haikeutta mutta viikonloppu vie-
tetään iloiten kynttilälyhtyjen 
antamassa loisteessa.  Päivällä 
pidetään arpajaiset ja illalla tans-
sitaan ja ehkä joku pääsee esittä-
mään taitojaan karaokessa.
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Vuoden hauskin  
Petanqueturnaus 
Kesäniemessä 6.8.2016 
Kerää kasaan kolmihenkinen joukkue, ilmoittaudu aamulla 
legendaariselle petanquetuomari Pentti Hjerppelle ja peli voi alkaa! 
 
Päivän mittaan tarjolla pientä purtavaa ja illalla tanssit Merja Lehtisen 
johdolla! 
 
TERVETULOA!                Normaalit leiriytymismaksut 

PERINTEISISTÄ PERINTEISIMMÄT 
UNIKEONKESTIT KESÄNIEMESSÄ 
Lauantaina 23.7.2016
Ken saakaan tänä vuonna Kesänie-
men Unikeon kunniakkaan viitan 
harteilleen? 
Se selviää kun olet lauantaiaamul-
la rannalla katsomassa! 
Tarjolla tietysti aamukahvit ja pul-
lat. Illalla tanssitaan Kalmarin 
Unioni-yhtyeen tahdeissa

VUODEN HAUSKIN 
PETANQUETURNAUS 
KESÄNIEMESSÄ 6.8.2016  
Kerää kasaan kolmihenkinen jouk-
kue, ilmoittaudu aamulla legen-
daariselle petanquetuomari Pentti 
Hjerppelle ja peli voi alkaa! 
Päivän mittaan tarjolla pientä pur-
tavaa ja illalla tanssit Merja Lehti-
sen johdolla! 
TERVETULOA! Normaalit leiriyty-
mismaksut

SILAKAT SAAVAT KYYTIÄ 
LOKAKUUSSA 14.-16.10.
Kesäniemessä pidettävillä Silakkat-
reffeillä. Silakkaa on luvassa 300kg 
josta hyvin valmistuu kaikille tref-
filäisille viikonlopun herkkuateriat. 

Tapahtumia 
Kesäniemessä •

SF-Caravan ry:n vuosikokous 
pidettiin Oulussa toukokuun 21 
päivä. Kokousviikonloppu aloitet-
tiin Nallikarissa perjantaina juh-
lallisella leirintäkauden avauksel-
la. Perjantaina pidettiin myös hal-
litusehdokkaiden vaalitentti jonka 
mallikkaasti vetivät Olli Rusi Vak-
ka-Suomen yhdistyksestä ja Tuula 
Ylisuutari Lohenpyrstöstä. Vaali-
tentissä oli 6 osallistuja jotka oli-
vat ehdolla liiton hallitukseen. 
Mitään suurta ja ennenkuuluma-
tonta sanomaa ei vaalitentissä 
kuultu vaikka joukossa oli pitkän-
linjan järjestöaktiiveja. Vaaliten-
tissä otettiin varman päälle ja vä-
hän jännitettiin eikä kovin uska-
liaisiin avauksiin kukaan ehdok-
kaista alkanut. Perjantai ilta vie-

tettiin Nallikarissa eri ohjelmien 
parissa valmistautuen lauantain 
kokoukseen. 

Pitkähköön vuosikokoukseen 
mahtui 3 äänestystä. Muutam-
illa kokousedustajilla oli kiire-
empi television ääreen katso-
maan jääkiekkoa kuin olla lop-
puun kokouksessa, jossa kuiten-

kin käsiteltiin asioita pitkälle 
tulevaisuuteen. Liittohallituk-
sen jäsenten valinta meni kuiten-
kin hyvässä yhteisymmärryksessä 
mutta seuraava äänestys liiton 
sääntöjen muuttamiseksi torjut-
tiin selvästi äänestyksellä. Liiton 
sääntömuutosta käsiteltiin kevääl-
lä Hattulassa pidetyssä tulevaisu-
usseminaarissa jossa sääntömuu-
tos sai täystyrmäyksen kuitenkin 
raakile tuotiin vuosikokoukseen. 
Myös jäsenmaksujen korotukses-
ta äänestettiin. 3€ jäsenmaksu-
korotus oli selvästi liikaa kok-
oukselle varsinkin aikana jolloin 
lähes kaikkia perheitä koskettaa 
työttömyys. Jäsenmaksun koro-
tus olisi mennyt ilmeisesti suor-
aan markkinointi Oy:n tappion 
kattamiseen koska toimintasuun-
nitelmassa ei ollut mitään uutta 
johon noin suurta korotusta olisi 
tarvittu. Vuosikokous jätti myös 
hyväksymästä talousarvion vuo-
den 2017 osalta, johon palataan 
seuraavassa kokouksessa 2017. 

Omituista kokouksessa oli se 
että muutamat kokousedustajat 
ja jopa liiton johto ovat unohta-
neet että kokouksen päätökset 
ovat demokraattisia päätöksiä ja 
niitä pitäisi kunnioittaa ja pu-
linat pois ja nokka kohti uusia 
haasteita. Uusia eväitä on kek-
sittävä karavaanarien saamisek-
si järjestön piiriin jonka mahdol-
lisuuden nykyiset säännöt hyvin 
mahdollistavat. 

Liittokokous pidettiin treffikok-
ouksena ja samalla vuoden 2016 
leirintäkauden avauksena Oulun 
Nallikarin leirintäalueella. 

Pg.
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Vakka-Suomen kuulumiset

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

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

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

Ohjelmassa mm :
 » Heilastelukahvit lauantaina
 » Sammuttimien tarkastusta
 » Kisailua perheille
 » Arpajaiset ym         Treffimaksu 40€

Rairannan kesäisiä 
terveisiä

K esä on parhaimmillaan, 
mutta liikkuvat matkailijat 
vasta suunnittelevat mat-

kojaan. Toivotaan lehden ilmesty-
essä lomaliikenteen olevan vilk-
kaimmillaan. Kesälomat ovat pik-
kuhiljaa siirtyneet heinä- elokuul-
le muun euroopan tavoin. Nyt 
heinäkuun alussa liikenne tuntuu 
kiihtyvän. 

 Yöpyjiä on jo jonkin verran alu-
eella ja juhannuksenakin oli vierai-
ta ihan kohtuullisesti. Ei tosin sii-
nä määrin kuin 5 – 10 vuotta sit-
ten. Monen yhdistyksen talous on 
pitkälti matkailijoiden varassa ja se 
tuleekin olemaan melkoinen haas-

te tulevaisuudessa. Kun yhdistys-
ten talous tiukkenee, jäsenmäärät 
vähenevät  ja talkoohenkisyys hii-
puu nykyporukan vanhetessa, mi-
ten alueiden kehittämisen käy.  Se 
aikanaan nähdään. Tällaisia kuvia 
maalaillaan jopa liitonkin tahol-
ta. Liiton talous on enemmän riip-
puvainen jäsenkehityksestä kuin 
alueyhdistykset, joilla suurimmalla 
osalla on jäsenmaksutulon   lisäk-
si leirintätoimintaa. Jäsenmäärän 
putoaminen ei vaikuta radikaalisti 
tulokseen, jos vaan kävijöitä riit-
tää. Kävijämäärät ovat palveluista 
kiinni. Hinta-laatusuhteen on ol-
tava kunnossa.

Tieremontti
Tulotien korjauksesta kirjoiteltiin 
jo viime numerossa.

Korjausta jatkettiin toukokuun 
alussa ja myös asfaltti vedettiin 
siinä yhteydessä. Ennen asfaltoin-
tia selvisi, että iso tierumpu  tien 

puolivälissä oli alaosastaan ruos-
tunut lähes pois, joten se joudut-
tiin kokonaan uusimaan.

Nyt rumpu on vahvaa 2-kerros-
muovia, jonka alle roudankaan ei 
pitäisi niin helposti päästä.

Tien ajopinta leveni parikym-
mentä senttiä ja nyt siinä pää-
see henkilöautot reilusti ohitta-
maan. Vaunujen ja asuntoauto-
jen on syytä edelleen ohitella sitä 

varten olevilla paikoilla. Asfaltti-
työ kesti yhden  päivän. Onneksi 
oli vielä hiljaista aikaa eikä ku-
kaan  joutunut kohtuuttomasti 
odottelemaan.

Kokouskutsu
SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n säätömääräinen 

SYYSKOKOUS
pidetään Rairannassa 15.10.2016 klo 14.00

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat. 
Ennen kokousta kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hallitus
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Tulevia tapahtumia
Lasten onkikilpailu 23.7.
Joillekin tämä tieto voi tulla liian myöhään, koska lehden virallinen 
ilmestymispäivä on 22.7.

Unhoituksen yö 26. – 28.8.
Pitkä pöytä on odotettu ohjelmanumero. Pöydän aikana on ohjelmaa ja 
tietysti ne 3 grillattua possua lisukkeinen ovat se pääohjelma.

Hirvisoppatreffit 28. – 30.10.
Treffit on ilmoitettu soppatreffeinä, koska hirven saaminen on aina 
ollut hankalaa tilaisuuden aikaisen ajankohdan vuoksi. Nyt on kuiten-
kin hirvi luvattu ja se tulee keskisestä Suomesta, jossa metsästyskausi 
on sopivasti menossa.

Siisteys on kaiken a ja o.
SFC-alueet ovat lähes kaikki siis-
tejä  sekä sisältä että ulkoa. Siis-
teys onkin yksi merkittävimmistä 
asioista leirintäalueita arvostetta-
essa. Siisteys on myös alueen kus-
tannuseristä suurin ja siitäkin pää-
osa kohdistuu sesonkiaikaan.

Siistin vastakohta on epäsiisti ja 
valitettavasti sillä voi myös ”terro-
risoida” ja kohteena voi olla alue 
yleisesti, sen siistijät tai vaikkapa 

isännät. Rairannassa on ollut tä-
mänsuuntaista terrorismia useina 
kesinä ,mutta nyt se on mennyt jo 
mittoihin, jolloin oli tehtävä jota-
kin tällaisen homman estämiseksi. 

Kaikenlaisia maalareita aina put-
kahtaa pinnalle, mutta  ulosteilla 
maalaavia taiteilijoita on onneksi 
vähän. Tämän kesän tihutyöt ovat 
tapahtuneen pääosin N-kirjaimella 
varustetuissa vessoissa.

Helluntaiheilastelut
Heilastelut pidettiin taas pienen kat-
kon jälkeen. Ajankohta oli sikäli 
huono, että säätieteilijät ennustivat 

jo runsas viikko aikaisemmin hellun-
taiksi huonoa säätä. Näin kävikin ja 
se näkyi heti  vierasmäärässä.

Arpakauppa sentään jotenkuten kävi, mutta paljon jäi myymättäkin.

Juhannus
Juhannus meni ilmojen puoles-

ta nappiin. Vieraita vaunukuntia 
tuli alueelle yli sata ja muutama 
niistä jäikin pitemmäksi aikaa. Ju-
hannuksen ohjelma oli perinteis-
tä ja loimutettu lohikin teki hy-
vin kauppansa. Sitä ei tarvinnut 
edes kuuluttaa.

Mökkykisa kuuluu jo perinteisiin.

Ja mikähän 
kisa tässä 
on käyty?

Sanna Arell
orkestereineen

Unhoituksen yössä 
26. -28.8.
LAUANTAINA  

3 grillattua possua 

pitkässä pöydässä sekä 

muuta maittavaa purtavaa. 

Pitkän pöydän aikana 

musiikkia ja viihdettä.

Hirvisoppa-
treffeillä 
28.-30.10.

Toni Tapani  
& Sea Star

Tarkemmat ohjelmat 
kuukautta ennen 
treffejä nettisivuilta: 
www.rairanta.fi/
tapahtumat
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Tuulissuontie 9
21420 Lieto

050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi

www.turunajovaruste.fi
Soliferin ja Polarin 

valtuutettu huoltokorjaamo

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

huollot, varaosat jne.



Parhaat merkit • Vaihdokit • Rahoitus • Huolto • Varaosat • CaravanMarket
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HELSINGIN VALTATIE  
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Tervetuloa tutustumaan uusimpiin ajoneuvoihin 
ja monipuoliseen CaravanMarkettiin. 

Löydät meidät
Tuulissuolta!

Tutut ammattilaiset palveluksessasi!

www.best-caravan.fi

Rauno Jerkku
Puh. 044-206 7539

Leo Lindwall
Puh. 0400-150 583

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

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

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

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

BEST-CARAVAN 
LIEDOSSA 

JO 4 VUOTTA!

Monimerkkihuolto toimii 
nykyaikaisissa tiloissa!


