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Syksyinen  
tervehdys  
ystävät

K
uten kuvasta näkyy pihlajamarjasatoa tuli tänä vuon-
na reilusti. Miltei kaikki muu kasvu olikin sitten rei-
lusti myöhässä johtuen tietenkin viileähköstä ja osin 
sateisestakin kesästä. Kesä ei tosiaankaan missään 
vaiheessa oikein alkanut mille emme mitään voi. Mi-
nulla ei tarkkaa tietoa ole alueidemme kävijämääristä 

mutta joillakin alueilla on kaikesta huolimatta lisäystäkin ollut. Posi-
tiiviseen kehitykseen on varmasti osansa tuonut myös tämän kesän 
runsaat tapahtumat Turussa joissa liikkui kymmeniä- jopa satoja tuhan-
sia ihmisiä. VankkuriViestiry:n toiminta-alueella on vihdoinkin myös 
taloudellisesti hyvä vauhti päällä josta myös alueemme matkailuajoneu-
vokauppiaat ovat toivottavasti saaneet osansa. Hyvä näin että tarjonta 
säilyy entisellään tai vaikkapa hieman lisääntyisikin. Liittomme uudel-
la puheenjohtajalla Olli Rusilla on ollut puolisen vuotta aikaa tutustua 
ja valmistautua uuteen ja haastavaan tehtäväänsä. Tiedän ja monen 
muunkin olen kuullut kertovan Ollin kovasta paneutumisesta tulevaan. 

Emme voi muuta kuin toivottaa menestystä sekä antaa kaiken apumme 
ja tukemme hänelle jotta hommat mallikkaasti hoituvat. Eipä kummem-
pia tällä kertaa kuin hyvää vuoden loppua sekä Oikein Hyvää Joulua 
sekä Menestyksekkäämpää Uutta Vuotta niin lukijoille kuin yhteistyö-
kumppaneillekkin.

terv. Markku 52661

ps. yli kaksikymmentä vuotta VankkuriViestissä erilaisissa tehtävissä 
mukana olleena niin nyt tuo aika lähestyy loppuaan. Hoidan päätoimit-
tajan tehtävät 2.2018 lehden valmistumiseen asti. Olemme siirtyneet 
kokonaan kesämökkiaikaan kun myin vaunumme kesällä pois. Jos olet 
itse tai tiedät halukkaan henkilön olevan kiinnostunut tehtävästä niin 
ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Tänä päivänä työ on helpompaa ja 
yksinkertaisempaa kuin milloinkaan, johtuen siitä että rahaliikenteen 
hoitaa ansiokkaasti Kalevi Lantonen sekä myös siksi että aineistot tulevat 
ajallaan. 

Tämän syksyn pihlajamarjasato oli runsas.



VankkuriViesti ry 
toivottaa kaikille 
Karavaanareille

 Hyvää ja Rauhallista 
Joulua sekä 

Menestyksekästä 
Uutta Vuotta!

Numero 4/2017 (162) 
39. 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.

1/2018  .................  aineisto 16.1.  ...................... ilmestyy 9.2.

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
Markku Malmberg
Tennbyntie 32 as. 12,  
21600 Parainen
p. 040 822 3065
malmberg.markku@gmail.com

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

Painos  
6600 kpl

Sivunvalmistus:
Rota-Mainos Oy, Timo Back
mika@rota.fi

Osoitteenmuutokset
SF-Caravan ry Hämeenlinna
P. (03) 615 311
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Best-Caravan Oy  
ohikulkutien varressa

Joitakin vuosia sitten avattiin uusi alan liike ohikulkutien 
varteen Liedon Tuulissuolle. Toiminta on käynnistynyt hyvin 
ja viimeisen vuoden aikana tehdyt uudistukset myyntitilois-
sa ovat vain vauhdittaneet kasvua. Merkkivalikoima on laaja 

sekä nyt on viimeisimpänä tullut mukaan myös tunnetusti laadukkaan 
Hymerin autot ja vaunut. Hallissa sisällä on myös varsin laaja caravan-
market jossa on runsaasti tarjolla niin tarvikkeita kuin varaosiakin. 
Telttoja on myös pystytettynä hallissa useita mahdollistaen tarkem-
man tutkiskelun. Huollot ja korjaukset niin matkailuautojen alus-
toihin (esim. öljynvaihdot, jakopäät sekä jarrut) kuin myös asuin-
osienkin korjaukset hoituvat vankalla kokemuksella.

Tervetuloa tutustumaan.

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

Laadukasta ilmoitus- ja sivunvalmistusta.

Aikakaus-, suorajakelu- ja mainoslehtien suunnittelu ja toteutus.

Kuvapankkipalvelut. Tuotekuvaus.

Julisteet, streamerit, ulkolakanat ym.

painotuotteet ja jakelut.

••

••
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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: 



Vuosikokous 8.10.
SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen vuosikokous
pidettiin Kuusiston mastomajalla 8.10.2017.
Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen mukaiset asiat. 
Puheenjohtajaksi valittiin 2018-2019 edelleen Kalevi Lantonen 
hallituksen erovuoroisten tilalle kaudelle 2018-2019 valittiin 
uudelleen Jan-Gunnar Rönnblad ja Reima Virtanen, sekä uu-
tena jäsenenä Juha Kukkavuori. Toiminnantarkastajiksi valit-
tiin edelleen Susanna Friman ja Kari Lehtinen sekä varalle 
Mauno Räsänen. 
Vuoden 2018 hallituksen laatimat toimintasuunnitelma ja 
talousarviot hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Muina asioina 
todettiin yhdistyksen joulujuhla, joka pidetään Kuusistossa 
2.12.2017.
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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

Ajatuksia matkan varrelta

Mennyt alkukesä meni 
”In WC:n varakennus-
puuhissa. Ulkokuori 
saatiin valmiiksi sopi-

vasti ennen kesäkauden ruuhkia. 
suurin ongelma on edelleen lat-
tiavalun kuivumisen hitaus, joka 
on estänyt lattia vesieristyksen 
jaalaatoituksen laiton. tästä raken-
nuksesta emme ole halunneet teh-
dä ”hometaloa” hosumalla laatoi-
tuksen kanssa. Normaali kuivumis-
aika valulle on 15-17 viikkoa va-
lusta, eli juhannuksesta. Ei hätä 
ole tämännäköinen vaan tehdään 
tila valmiiksi ensi kesää varten. 

Yhtenä ongelmana oli kesän ai-
kana saarelle vedetyn paineviemä-
rin aiheuttama hajuhaitta vapaa-
viemäristä. Asia saatiin kaupungin 
osalta kuntoon vasta syksyllä. Toi-
vottavasti alueella käyneet vierai-
lijat eivät pahastuneet kysesises-
tä haitasta.

Kesä käyttöaste alueellamme oli 
erittäin hyvä, vierailijoita oli huo-
mattavasti edellisvuosia enemmän 
ja osa heistä viihtyi pidempään alu-

eellamme. Hetkittäi alkoi olla pula 
vaunupaikoista alueellamme, mut-
ta onneksi osaavat isännät saivat 
homman sujumaan kiitettävästi. eli 
suuret kiitokset kesäkauden isän-
nille kaikille yhdessä ja jokaisel-
le erikseen, ilman teitä homma ei 
olisi sujunut.

Syyskokousta edeltävänä päivänä 
lauantaina alueella pidettiin pie-
nessä tihkusateessa syyskunnos-
tustalkoot. Sade ei tuntunut tal-
kooväkeä haittavan, vaan paikal-
le oli saapunut kiitettävä määrä 
talkoolaisia ja kaikki suunnitellut 
tehtävät kunnostus- ja varmistus-
tehtävät harvointeja myöten saa-
tiin valmiiksi. talkoiden päätteeksi 
saimme naisväen valmistamaa mau-
kasta lihakeittoa. 

Ennen tulevaa kesää tarkoitukse-
na on saada valmiiksi sekä InvaWC, 
että kemssan tyhjennyspaikka ja 
siivoustarvike varasto.

Joulujuhlaa odotellessa
Kallu 38147

     SF-Caravan Kaarina ry:n 

  PIKKUJOULUJUHLA
vietetään SFC-Kuusiston mastomajalla  
lauantaina 2.12.2017 klo 18.30 alkaen 

Ohjelmassa: 
joulupuuro 

jouluaiheista ohjelmaa 

Juhlaan osallistujille aluemaksu 0€,  
sähkö kulutuksen mukaan.

Tervetuloa! 

Hallitus 8.10.2017

PS. Otathan  

pikku paketin  

pukinkonttiin



SF-Caravan Liedon Seutu ry kiittää kuluneesta  
vuodesta toivottaen kaikille oikein 

Hyvää ja Rauhallista  
Joulunaikaa ja  

Hyvää Uutta Vuotta 2018!
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Liedon kuulumiset

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

SIHTEERI
Elina Tukkiniemi 
Valjaskuja 4 A 4, 21420 Lieto 
puh. 040-5894111 
tukkiniemi@hotmail.com

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

Liedon kuulumiset

Kesän vilkkaus on taittu-
nut syystalven rauhalli-
seen oleskeluun Leporan-
nassa. Sienikausi on juu-

ri parhaimmillaan ja puolukat on 
poimittu. Kesän aikana uusi kaivo 
on saanut veden riittämään, mutta 
pientä parannusta vielä vesijärjes-
telmään pitää tehdä. Yläosan sosi-
aalitilan lämminvesijärjestelmä on 
uudistettu ja tiskipaikkaa laajen-
nettu. Uusi upea grillikota on saatu 
alueelle, jossa onkin jo runsaasti 
ollut käyttöä, tämäkin vaatii perus-
tuksiin vielä pientä fiksausta.

Keskikesällä on tullut tavaksi 
viettää unikeonpäivää myös Le-
porannassa. Tämän vuoden uni-
kekokasteen sai Rauno Laiho, jo-
ka yleensä ei ole näin pitkäuninen 
kuin tällä kertaa.Unikeon löyty-
misen jälkeen ja kulkueessa hä-
net kuljetettuaan lammen viileään 
veteen oli aamiaisen aika.  Kaikil-
le oli tarjolla kunnon aamupuuro, 
joka maistui ja sitä riitti kaikille 
alueella oleville, joten aamupalan 
teko sujui matkailijoilta unikeon-
päivänä helposti.

Ajotaitoviikonvaihdetta elokuus-

sa Niemisen Lauri oli tullut jäl-
leen vetämään. Harjoittelijoita se-
kä konkareita oli koittamassa tai-
tojaan runsaasti, joten merkkisuo-
rituksiakin tuli ajettua niin autolla 
kuin vaunullakin aina pronssista 
platinaan. Merkkisuorituksia ajet-
tiin yhteensä 12, joista 4 vaunulla 
ja 8 autolla.

Valojuhla treffit oli Leporannas-
sa jälleen onnistunut tapahtuma. 
Alueelle oli saapunut 225 yksik-
köä viettämään mukavaa syksyis-
tä viikonloppua ystävien kesken. 
Tänä vuonna oli treffien teemana 
Inkkari, jonka ympärille oli ohjel-
maa ja valoasetelmia rakenneltu.
Metsään oli rakennettu inkkarikylä 
toteemeineen ja tiipii telttoineen, 
lisäksi itse Istuva Härkä (Suomisen 
Hessu) oli paikalla inkkarikylässä. 
Inkkarirummun tömähdellessä lap-
set ja aikuisetkin iloitsivat yhdessä 
tekemisen hauskuudesta. Inkkari-
kylässä innostuneet lapset tekivät 
päähineitä, kasvomaalauksia ja sai-
vat kyydin myös poniajelulla ink-
karityyliin. Nuorisolle Rauno Lai-
hon johdolla tehtiin linnunpönt-
töjä innostuneesti ja mielenkiin-

nolla isolla porukalla.
Perjantain karaokeillassa oli run-

saasti laulajia ja totta kai myös 
tanssilattialle kertyi porukkaa, 
Lauantain tanssit tahditti tänä 
vuonna Pekka Rinne ja Kuunsil-
ta. Valoasetelmia ja valaistusta oli 
päivänmittaan rakenneltu ja upeita 
asetelmia oli useita, joissa oli myös 
huomioitu intiaaniteema.

Alueen puustoa grillisaarekkeen 
ympärillä oli valaistu eri värein ja 
saatu upeaa näyttävyyttä valon 
voimalla. Ennen upeaa ilotulitus-
ta lipui jälleen vene lammenpintaa 
josta soitto kantautui joka puolelle 
aluetta, saaden kylmät väreet pin-
taan ja sydämen sykkimään syksyn 
pimeyden keskellä.

Tiedotettavaa

Muistakaahan vuosipaikkalaiset 
merkata isäntäviikonloppu talvi-
kaudelle, että palvelu ja perusasi-
at hoituvat koko vuoden.

Yhdistyksen kotisivu löytyy os-
oitteesta: www.sfclieto.net

Yhdistyksen facebook sivusto on 
Leporanta SF-Caravan Liedon Seutu 
ry, käykääpä tykkäämässä.

Muistathan, että yhdistyksen 
syyskokous on 8.11. klo 18.30 Par-
maharjulla, jossa tulee löytää yh-
distykselle uusi puheenjohtaja, kun 
Taukka on ilmoittanut luopuvan-
sa tehtävästä.

Terveisin
Jari 31185 

Poniajelua Intiaanikylässä. Linnunpöntön rakentajien joukko.
Intiaanipäällikkö  
Istuva Härkä.

Valon juhlaa ja väriloistoa.



SF-C Loimaan Seutu ry:n

PIKKUJOULURUOKAILU
(ei ohjelmaa eikä lahjoja)

Lauantaina 2.12.2017 klo 18.00 alkaen  
Ravintola Karoliina Virttaanraitti 6, Virttaa.

Mukaan mahtuu 70 ensiksi ilmoittautunutta. 
Osallistumismaksu 20€/hlö, lapset alle 15v 10€/hlö. 

Maksu yhdistyksen tilille 
FI39 5238 0550 0762 21/pikkujouluruokailu.

Ilmoittautumiset Hannulle 0440 535434. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.11.2017. 
Ilmoita samalla, tuletko linja-autokyydillä. 

Linja-autokuljetus lähtee  
Krapurannasta klo 17.30.

Tervetuloa!
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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

Kuluvan vuoden kesänä 
varmastikin yleisin pu-
heenaihe oli vallitseva 
sää. Kunnon helleilmoja 

odoteltiin ja odottavan aika oli 
pitkä. Ei tullut helteitä, mutta oli-
han toki välillä kauniita ja lämpi-
miä kesäpäiviä. Sitä paitsi, jos 
uima-altaalla polskuttelevilta lap-
silta asiaa kysyi, niin ainakin hei-
dän mielestään oli riittävän läm-
mintä – ainakin vesi.

Kevään räntä- ja lumisateiden ai-
kaan talkoolaiset urakoivat lasten 
uima-altaan suojaksi uuden katok-
sen. Tällä saatiin paljon parannus-
ta paitsi ulkonäköön kuin myös-
kin toimivuuteen. Samalla asen-
nettiin myös altaan veden ph-ar-
voa säätelevä automatiikka. Näin 

saatiin helpotusta altaan ylläpi-
toon ja hoitoon.

Vierailijoiden määrä on ollut ku-
takuinkin samaa suuruusluokkaa 
kuin edellisenäkin kesänä. Kesä-
kausi lähti keväällä käyntiin hy-
vinkin vauhdikkaasti ja vierailijoita 
oli enemmän kuin pitkiin aikoihin. 
Myöskin kausipaikkalaisten määrä 
on hienoisessa kasvussa. Kerätyis-
sä palautteissa eniten kiitosta on 
tullut alueemme rauhallisuudesta 
ja siisteydestä sekä saunan hyvis-
tä löylyistä. Risujakin toki olemme 
saaneet ja rakentavia parannuseh-
dotuksia. Näitä kaikkia porukalla 
pähkäillään ja yritetään tehdä pa-
rannuksia, jotta asiakasviihtyvyys 
edelleen paranisi.

Kesän päätapahtumaa Haitaritref-

fejä vietettiin teemalla 100 vuoti-
as Suomi. Tapahtuma keräsi jälleen 
mukavasti paitsi kävijöitä myös soit-
tajia. Tapahtuma järjestettiin nyt 
11:sta kerran ja oli samalla viimei-
nen, josta Taisto Lehtonen vastasi 
esitysten ja soittajien osalta. Suuri 
kiitos Taistolle kaikista näistä vuo-
sista yhdistyksemme puolesta. Jä-
tät jälkeesi suuret saappaat, joihin 
seuraajasi joutuu astumaan.

Pikkujouluruokailu tänä vuon-
na 2.12. klo 18 ravintola Karolii-
nassa Virttaalla. Tänäkin vuon-
na halukkaille on järjestetty lin-
ja-autokyyti Krapurannasta. Vie-
lä ehtii ilmoittautua mukaan. 
Soita Hannulle 0440 535 434. 

Mukavaa pikkujouluaikaa ja Jou-
lun odotusta kaikille.

T. Paavo

Ilmakuva Haitaritreffeiltä.

Ottelun tiimellystä lasten treffeillä.

Krapurannan Kuulumisia
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Haitaritreffit koettiin yhdennentoista kerran

Yhdennettoista Haitarit-
reffit oli saanut säätie-
teilijät lupailemaan uk-
kosta, sadetta, tuulta ja 

vaikka minkälaista ilmaa, mutta 
eivät pystyneet nujertamaan tref-
feille tulevien karavaanarien uskoa, 
että aina ennenkin näistä on sel-
vitty. Hyvä niin. Alue oli täynnä, 
eli 300 uskalikkoa oli mukana. Tot-
ta kai välillä satoi, mutta mitään 
ohjelmia tai tarjoilua ei sade hai-
tannut.

Ohjelmaa olikin kerrakseen, sil-
lä treffeihin oli lisätty  yksi päi-
vä. Förskottihumpat olivatkin jo 
keskiviikkona ja avajaiset torstai-
na. Torstaina olikin jo täysi mei-
ninki päällä. Soittajia oli yli  nel-
jäkymmentä ja siitähän sitä haita-
rimusiikkia sitten irtosi. Myöskin 
yhteislauluja harrastettiin jo kes-
kiviikosta alkaen.

Treffien teemana oli Suomi 100 
vuotta. Ohjelmaa oli laadittu tee-
maa noudatellen. Isänmaallises-
sa illassa perjantaina oli erittäin 
ansiokas musiikki- ja lauluesitys 
Strömbergin Niken ja Kuvajan Se-
pon johdolla. Esiintyjiä oli lähes 
kymmenen ja se oli myöskin an-
siokkaasti juonnettu. Ohjelma kesti 
kolme varttia ja siinä ajassa kuul-
tiin suomalaisia sävelmiä eri vuosi-
kymmeniltä.Ohjelman jälkeen pääs-
tettiin nelisenkymmentä haitaria 
ääneen soitellen sota-ajan säveliä 
ynnä muuta. Ja tietysti kymme-
nen jälkeen jatkettiin tansseilla.

Lauantaina torisoitot siirrettiin 
suosiolla Tanssiteltalle. Ei satanut, 
mutta pilvet olivat sen verran tum-
mia, ettei kalliita haitareita lähdet-
ty torille viemään. Klo 13 lauan-
taina kuultiin Sota-ajan laulujen 
kooste Tanssiteltalla. Kuusi laula-
jaa joita säesti kolme harmonik-

kaa, lauloi tuttuja ja tunteellisia 
sota-ajan lauluja. Esiintyjät oli-
vat pukeutuneet sotilasasuihin ja 
tunnelma tilaisuudessa oli käsin 
kosketeltava.

Lauantai-illan illanvietossa kuul-
tiin yhteissoittojen lisäksi monia 
taidokkaita yksilösuorituksia. Sep-
po Hankaniemi aloitti illan Accosi-
on-tangolla oikein mallikkaasti yli 
viidenkymmenen vuoden tanssior-
kesterisoiton antamalla kokemuk-
sella. Sepon jälkeen oikea riemu 
repesi, kun Vilma Viren Kokkolas-
ta soitti kappaleen Höyhen ilmas-
sa. No kaikki paikallaolijat ovat 
varmasti samaa mieltä, että höy-
hen oli varmasti ilmassa. Niin val-
loittavaa Vilman soitto oli. Vilma 
kertoili, että häntä kiinnostaa ko-
vasti klassinen musiikki haitarilla 
soitettuna. Saa nähdä, mitä tule-
man pitää.

Sitten seuraavana Krapurannan 
omat haitaristit, Mikko ja Japi soit-
tivat erittäin hienon kaksiäänisen 
sovituksen Metsäkukkia-valssista. 
Myöskin Jesse Pusa, fiksu nuorimies 
Raisiosta oli treffimenossa mukana 
soitellen ahkerasti alueella. Huh-
talan Paavo oli tehnyt kappaleen 
nimeltä Hulivilipoika jonka tulkit-
sivat Nicke ja Timo. Nicke jatkoi 
koskettavalla esityksellä kappa-
leella Myrskyluodon Maija. Hieno 
esitys. Ja hienot esitykset jatkui-
vat. Vexi Jauhiainen soitti kappa-
leen Soittajan kaipuu siihen mal-
liin, että kosteita silmäkulmia oli 
havaittavissa.

Sitten räjäytti pankin Haitarit-
reffien päävelmu Kvistin Eki Se-
veri-hahmollaan. On siinä luon-
nonlahjakkuus suunsoitossa, esitti 
myöskin laulun Paskareissu, mut-
ta tulipahan tehtyä. Kansa tykkä-
si, kaunis kiitos Ekille. Arja-Irmeli 

ja Matti Hietanen esittivät taidok-
kaasti laulun, Kun. Veitikat Jukka 
ja Vexi soittivat treffikansan sydä-
meen kappaleella Sirkkojen tans-
si ja jatkoksi Vilma ja Jukka soit-
tivat kappaleen Kultainen harmo-
nikka. Eikä se siihenkään heillä 
loppunut, Seppo, Vilma ja Jukka 
esittivät kappaleen Hanuri ja Hat-
tu. Milla ja Timo Punkalaitumel-
ta hauskuuttivat yleisöä kappa-
leilla Naapurin Kaisa ja Hurmalan 
häät. Erkki Maronen Oulusta ja Ve-
xi Jauhiainen Helsingistä esittivät 
yleisön pyynnöstä kappaleen Ilta 
Oulunjoella. Mahtava esitys. Kyllä 
yleisö tietää, mitää pyytää.

Tähän loppuun kertoisin tiedo-
tusluontoisena asiana, että nämä 
olivat viimeiset Haitaritreffit Tais-
ton vetämänä.Minulle henkilökoh-
taisesti tämä kulunut kymmenen 
vuotta on merkinnyt paljon. Pie-
nestä ideasta ja vaatimattomasta 
alusta on kasvanut mahtava tapah-
tuma, joka on laajalla alueella jo 
käsite. Haitaritreffit on ainoa treffi-
tapahtuma Suomessa, joka on koot-
tu yhden soittimen, haitarin ympä-
rille. Olen vuosien mittaan ajatel-
lut niin, että kun ihmiset tietävät, 
minkälaista musiikkia pääsääntöi-
sesti haitarilla soitetaan, on help-
po tulla paikalle vanhan tanssimu-

siikin ja iskelmän pariin. Olen on-
nellinen vuosien mittaan saamas-
tani kannustavasta vilpittömästä 
palautteesta. Vaikka treffien oh-
jelmapuolen vetovastuu on ollut 
minulla, käytännön järjestelyissä 
on mukana kymmeniä Krapuran-
nan aktiiveja. Hommat ovat hoi-
tuneet hienosti vuodesta toiseen.

Haitaritreffien tulevaisuudesta 
iloisena asiana todetaan, että in-
nokas uusi vetäjä on Jarmo Toivo-
nen Somerolta. Hän on kuulunut 
useita vuosia Krapurannan aktiivei-
hin ja ollut pitkään Haitaritreffi-
en äänentoistovastaavana. Japilla 
on ruutia tehdä asioita neljänkym-
men ikävuoden antamalla innolla. 
Onnenpotkut takapuoleen ja kyllä 
se siitä. Olet jo ollut monena vuo-
tena remmissä. 

Haluan kiittää kaikkia Haitarit-
reffeillä vuosien mittaan mukana 
olleita. Erityisesti haluan kiittää 
vaimoani Heliä. Hän on ollut tu-
kena ja turvana auttamassa ja kan-
nustamassa vuodesta toiseen Haita-
ritreffien onnistumiseksi. Ja onnis-
tuttu on. Parhaana vuonna mukana 
oli 480 vaunukuntaa ja parhaana 
vuonna 58 soittajaa.

Kiitän ja kumarran
Taisto, ohjelmavastaava

Haitaritreffien musisointia. Lasten treffien merirosvon aarteen etsintää.

Venetsialaiset alkoivat herkullisella paellalla.
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Asuntoautot -ja vaunut, autot ja moottoripyörät 
Asuntoautot ja –vaunut nyt Lamminkatu 39:stä.

Lamminkatu 7 
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Lamminkatu 39 
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

Ford Kuga 2,0TDCi 4WD Titanium S 21.990
2012, 140 hv, 5-ov. 107 tkm

Fiat-Hymer B 588 2,3  99.990
2016, 150 hv, takuu, ESP, 1-om., luist.esto, luist.
esto, EBD, DSC, ASR, kattol., kattol., aut.ilm., 3 tkm

Knaus Südwind 590 FUS 24.990
2013, Scandinavian Edition

Fiat-Knaus Sport Traveller 600 DKG 34.990
2011, ilmast., vak.nop.s., CD, alv-väh., 92 tkm

Fiat-Sea Sharky l7 2,2 24.990
2007, 121 tkm

Dethleffs Camper 450 FL 0 19.990
2013, 1-om., kattol.

Burstner Fiat Brevio Perform T605  52.990
2014, 1-om., luist.esto, erik.vant., erik.vant., kat-
tol., ilmast., h-kirja, vak.nop.s., 2xrenk., 15 tkm

Fiat-Adria 833 Compact sls 833 64.990
Compact SLS, 2017, 3 tkm

Ford-Rimor Katamarano 3 32.990
2009, 71 tkm

Adria Adora 552 PK 0 18.990
2011, huippusiisti, nukkumapaikat 7:lle, Alde 
vesikeskus lämmitys, lattialämmitys

Fiat-LMC I 595 69.990
2016, nahkaverh., 1-om., met.väri, ilmast., 
h-kirja, vak.nop.s., CD, 1 tkm

Kawasaki Z 800 ABS  8.990
2015, 3 tkm

Fiat Pössl LMC Tourer 54 36.890
2010, met.väri, h-kirja, vak.nop.s., CD, 44 tkm

Ford Mondeo 2,0 TDCi DPF 13.980
Trend Design M6 Wagon 2010, 115 hv, 149 tkm

Fiat-Capron Sunlight T69L Hubbet  57.990
2016,  ESP, luist.esto, kattol., ilmast., h-kirja, vak.
nop.s., CD, alv-väh., 3 tkm

Kabe Safi r gle King Size  10.990
2000, erillisvuoteet

Dethleffs Esprit i 7150-2 DBM 94.990
2016, 2 tkm

Fiat-Ahorn Poker 8 2,0 JTD 22.990
2006, 53 tkm

Nissan Navara King Cab 2,3 DCI  36.900
MT N-Connecta AVM & Led Hea 2016, 160 hp, 
takuu, alv-väh., ESP, navi, erik.vant., aut.ilm. 4 tkm

Fiat-LMC 671 g 3.0 JTD AC 35.990
2009, 90 tkm

Volvo V40 D2 Business aut  18.890
2013, 165 tkm

Fiat-Knaus Sport Traveller 650 34.990
2010, p.tutka, h-kirja, lohkol., CD, 108 tkm

Fiat-Elnagh Super D 115 23.990
2006, 1-om., p.tutka, webasto, kattol., CD, 
2xrenk., vetok., 113 tkm

Ford Ranger Super Cab XL 2,5 TDCi  23.490
4x4 AC 2011, 1-om., met.väri, ilmast., h-kirja, 
CD, alv-väh., vetok., 58 tkm
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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
Tuija Palin
Pajutie 2, 21310 Vahto
Puh. 040 535 1734, tuija.palin@pp.inet.fi

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

Kesäkausi on jälleen ohi ja 
syksyiset säät ovat saa-
puneet Mussaloon. Vaik-
ka viikonloppuisin alu-

eella käy vielä jonkin verran vie-
railijoita, niin vilkkaan kesän jäl-
keen alue tuntuu lähes autiolta. 

Tämä kausi alkoi täysin toisen-
laisissa merkeissä kuin edellinen; 
heti keväästä lähtien vierailijoi-
ta oli liikkeellä mukavissa määrin 
aina syyskuun alkupuolelle saak-
ka. Tänä vuonna matkailijoita oli 
liikkeellä edellisvuotta enemmän 
ja heistä monet olivat ensimmäis-
tä kertaa vierailulla Mussalossa ja 
monen ensikertalaisen kuultiin saa-
neen vinkkejä Mussaloon liitty-
en; he totesivat tyytyväisinä, et-
tä kaikki kehut olivat ansaittu-

ja ja kertoivat tulevansa varmas-
ti uudestaan. 

Elokuun viimeisenä viikonloppu-
na vietettiin jo perinteeksi muodos-
tunutta Muinaistulien iltaa.Edelli-
sistä vuosista poiketen illanvietto 
aloitettiin jo alkuillasta Suomi100-
illallisella, jota meillä vietettiin ni-
mellä ”Mussalon taivaan alla”. Sa-
man aikaisesti tapahtumaa vietet-
tiin ympäri Suomea, Eurooppaa ja 
jopa Yhdysvalloissa asti. Illallisen 
pitkään pöytään osallistui ennätyk-
selliset yli 130 ruokailijaa. Saim-
me nauttia maukkaasta illallisesta 
vaihtelevassa säässä. Ruokailun jäl-
keen siirryimme perinteiselle pai-
kalle leirintäalueen kalliolle sytyt-
tämään muinaistulen. 

Rantalieskat-treffit  
1.-3.9.2017
Tänäkin vuonna alueella oli run-
saasti iloisia karavaanareita, jotka 
olivat saapuneet Mussaloon viet-
tämään yhteistä syysviikonloppua. 
Treffiväkeä oli saapunut paikalle 
pitkin viikkoa varmistaakseen paik-
kansa Rantalieskoilla. Viikonlopun 
saimme viettää kohtalaisen hyvän 
sään vallitessa. 

Rantalieskojen ohjelma nou-
datti pitkälti vanhaa perinnettä. 
Saunat olivat lämpiminä päivittäin 
torstaista alkaen ja arpoja myytiin 
alueella lauantain aikana useam-
man henkilön toimesta perinteek-
si muodostuneisiin sunnuntain ar-
pajaisiin. Perjantai-illan karaoke-
tansseissa oli väkeä salin täydeltä. 

Lauantai alkoi lipun nostolla ja 
tervetulotoivotuksilla, jonka jäl-
keen jatkettiin lasten puuhatapah-
tumalla koulurakennuksen leikki-
huoneessa. Puuhatapahtuman jäl-
keen oli perinteisen luontopolun 
vuoro, jonka jälkeen oli vuoros-
sa leikkimielinen turnaus, jossa 
kisattiin neljässä eri lajissa. Pis-
teet laskettiin yhteen ja eniten 
pisteitä saanut julistettiin voitta-
jaksi. Sarjoja oli kaksi: alle ja yli 
18-vuotiaat.   

Lauantaina oli tarjolla herkulli-
nen lohikeitto, joka oli tällä ker-
taa kermainen. Perinteinen kokko 
sytytettiin illalla ennen tanssien 
alkua. Lauantai-iltana treffiväkeä 
tanssitti uusi tuttavuus, Copi 5-or-
kesteri, joka sai treffikansan san-
koin joukoin tanssilattialle.  

Sunnuntai alkoi arpajaisilla kel-
lo 11.00. Yllätyksellistä tällä ker-
taa olikin se miten monet viihtyi-
vät alueella kauniissa lähes kesäi-
sessä säässä pitkälle iltapäivään, 
koska yleensä alue on tyhjentynyt 
heti arpajaisten jälkeen. 

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 61140
Jorma Juhani Koskinen

s. 10.8.1943
k. 2.10.2017

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Masku ja  
Ympäristökunnat ry



Tervehdys karavaanarit!

Syksy on tätä kirjoittaessa-
ni kauneimmillaan värien-
sä puolesta. Sade ja pilviset 
päivät hieman tuota kau-

neutta tosin himmentävät.
Mennyt kesä oli niin ikään säi-

den puolesta vaihteleva ja ajoittain 
viileähkö. Salorannassa sitä ei kui-
tenkaan huomannut, sillä alueel-

lamme kävi vieraita jopa edellis-
tä vuotta enemmän. Kotimaisten 
karavaaneiden lisäksi vieraina oli 
jälleen varsin paljon matkailijoita 
muualtakin Euroopasta. 

Lopetin edellisen kirjoitukseni 
toteamukseen, että Salorantaan 
oli saapunut lupauksensa mukai-
sesti suurehko saksalaisryhmä. He 

tuntuivat jälleen viihtyvän luo-
namme erinomaisesti. Heille jär-
jestettiin mm. oma luontopolku, 
mistä he pitivät suuresti. Suoma-
laismetsä oli heille uusi ja eksoot-
tinen kokemus niin, että jopa pui-
ta piti päästä halaamaan. Heidän 
vierailunsa kruunasivat latotans-
sit. Koko joukko kokoontui ladol-

le omine tuoleineen ja suurin osa 
heistä myös osallistui tansseihin 
ja lauluun.

Isäntävuorot varattiin jälleen hy-
vissä ajoin ja kuulemani palautteen 
mukaan isännät hoitivat vuoron-
sa taa kerran kiitettävällä taval-
la. Matkailijat kiittelivät säännöl-
lisesti kauniin alueemme lisäksi 
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Naantalin kuulumiset

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

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

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

Haluan kiittää kaikkia osallistu-
jia, lahjoittajia sekä ahkeria talkoo-
laisia, jotka takasivat Ranta-lies-
ka-treffien onnistumisen. 

Vaikka Rantalieskat-treffit ovat 
perinteisesti päättäneet leirintä-
kauden, ei Mussalo kuitenkaan täy-
sin hiljene vaan jatkamme toimin-
taamme pitkin syksyä. Viikonlop-
pujen isäntävuorot olivat käytössä 
lokakuun loppuun asti, jonka jäl-
keenkin vierailijat ovat tervetul-
leita alueelle. 

Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin sunnuntaina 
8.10.2017. Kokouksessa oli paikal-
la 109 äänivaltaista jäsentä. Ko-
kouksessa valittiin yhdistykselle 
uusi puheenjohtaja. Puheenjoh-
tajan paikasta kiinnostuneita oli 
kaksi henkilöä: Kari Haapanen ja 

Ari Rantasalo. Allekirjoittanut oli 
jo aiemmin ilmoittanut, ettei aio 
asettua ehdolle seuraavalle 2-vuo-
tiskaudelle. Uudeksi puheenjohta-
jaksi kausille 2018-2019 äänestet-
tiin Kari Haapanen. 

Kaudelle 2018-2019 valitut nel-
jä hallituksen jäsentä ovat Jarmo 
Nyback, Pentti Maksula, Jarmo Lai-
ne ja Ari Rantasalo. Kari Haapa-
sen paikalle hallitukseen kaudel-
le 2018 valittiin Sakari Kemell. Sa-
mana viikonloppuna pidettiin myös 
syystalkoot, joissa siivottiin ylei-
set tilat ja laitettiin muutenkin 
paikkoja talvikuntoon. Tällä ker-
taa sää ei todellakaan suosinut ul-
kotöiden tekemistä, mutta saimme 
siitä huolimatta kaikki tärkeimmät 
työt tehtyä.   

Yhdistyksen perinteistä jou-

lujuhlaa vietetään lauantaina 
25.11.2017 Camping Mussalossa. 
Tarkempi ilmoitus tässä lehdessä.

Haluan omasta puolestani onni-
tella yhdistyksemme uutta puheen-
johtajaa ja samalla kiittää yhdis-
tyksemme jäseniä saamastani tues-
ta. Kiitos myös kaikille hallituksen 
jäsenille vuosien varrelta, joiden 
kanssa olemme yhdessä työsken-

nelleet yhdistyksemme hyväksi.  
Kiitos myös kaikille teille mui-

den yhdistysten toimijoille, joiden 
kanssa olen saanut olla tekemisis-
sä näiden vuosien aikana. 

Haluan lopuksi toivottaa kai-
kille hyvää loppuvuotta 2017 se-
kä oikein rauhallista joulua ja hy-
vää uutta vuotta 2018!

Kari

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Naantali ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
 pidetään torstaina 30.11.2017 kello 19.00 alkaen  

Aurinkosäätiön palvelutalo, Naantali. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämien asioiden  
lisäksi: Salorannan hinnat vuodelle 2018,  

yhdistyksen sääntöjen muutos. 

HALLITUS



Hyvää Joulua  
ja Onnellista  

Uutta Vuotta 2018
SF-Caravan Paimion Seutu ry

saamaansa hyvää kohtelua. Kiitos 
kaikille, jatkamme samaan malliin 
tulevana suvena.

Hyvin menneen kesän jälkeen 
salorantalaiset kokoontuivat ke-
säkauden päättäjäisiin lauantaina 
16.9.2017 perinteisen pitkän pöy-
dän ääreen. Itse en valitettavasti 
päässyt paikalle, joten paremmat 
muistelot täytyy jättää tästä leh-

destä pois. Paikalla oli kuulemani 
mukaan kuitenkin mukavan pal-
jon ihmisiä hyviä tarjottavia naut-
timassa. Paikalle oli saapunut myös 
trubaduuri viihdyttämään ja lau-
lattamaan juhlijoita. Kun iltakin 
oli vielä ajankohtaan nähden koh-
tuullisen lämmin ja poutainen, jäi 
juhlista kaikille hyvä mieli.

Syystalkoot on jo lehden ilmes-

tyessä pidetty. Toivottavasti saam-
me talkoisiin paljon innokkaita te-
kijöitä ja tietysti toivon mahdolli-
simman hyvää säätä.

Sääntömääräinen syyskokouk-
semme pidetään Aurinkosäätiön 
palvelutalolla torstaina 30.11.2017 
kello 19.00 alkaen. Asialistalla on 
sääntöjen mukaisesti puheenjoh-
tajan valinta, hallituksen erovuo-

roisten jäsenten tilalle uusien va-
linta, Salorannan hintojen tarkistus 
ja yhdistyksen sääntöjen päivitys. 
Tervetuloa kaikki jäsenet tekemään 
päätöksiä yhdistyksemme tulevai-
suudesta.

Mukavaa syksyn jatkoa ja 
talven odotusta toivoo Jyrki 

96942

14 4/2017

Terveiset Paimiosta

Paljon on Paimionjoessa 
vettä virrannut kun, tääl-
tä on viimeksi kirjoiteltu. 
Kesä on ollut myöskin 

meillä sateinen ja kylmä. Meillä oli 
kesällä toinen ylimääräinen kokous 
jossa pääaiheena oli yhdistyksen 
purkaminen. Kokoukseen osallistui 
pieni joukko jäseniä ja liittohalli-
tuksen edustaja Hanna Jokinen 
joka kertoi liiton ajatuksia kysei-
seen asiaan. Äänestyksen tulos oli 

että, yhdistys jatkaa toimintaansa 
entiseen tapaan.

Syyskuussa pidimme yhdistyk-
sen 40-juhlat Paimion Karhu-lam-
mella. Jäseniä oli mukavasti ja yt-
alueen edustajat sekä liiton edus-
taja Hanna Jokinen. Yhdistyksen 
puheenjohtaja ja sihteeri toivotti-
vat jäsenet ja kutsuvieraat terve-
tulleeksi. Jonka jälkeen puheen-
johtaja piti puheen ja kohotimme 
maljan juhlan kunniaksi. Nautim-

me runsaasta ja maittavasta lou-
naspöydän antimista ja orkesteri 
soitti rauhallista musiikkia taus-
talla. Tämän jälkeen Hanna Joki-
nen onnitteli yhdistystä pitkästä 
taipaleesta joka on yt-alueen kol-
manneksi vanhin ja toivotti yhdis-
tykselle pitkää ikää ja valoisaa tu-
levaisuutta.

Yt-alueen edustajat onnitteli-
vat yhdistystä. Tilitoimisto Peima-
rin edustaja Ella-Maija Iltanen an-

toi lahjakortin. Tämän jälkeen ku-
kitettiin pitkäaikainen puheen-
johtaja (12-v) Jorma Tuominen ja 
sihteeri Maija Kytösaho sekä Ella-
Maija Iltanen. Nykyiset hallituksen 
jäsenet saivat yhdistyksen pöytäst-
rardin. Tämän jälkeen oli vapaata 
seurustelua ja lopuksi joimme hy-
vät kakkukahvit.

Pst M-L.

Paimion kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Esa Hautala
Kotipolku 3, 21530 Paimio
Puh. 050 543 2041
hautala.esa@hotmail.com

SIHTEERI
Marja-Liisa Lankinen
Piimätie 10, 31500 Koski TL
marja-liisa@lankinen.mobi

Saksalaiset halaavat puita metsäretkellä.

Juhlateltta syyskauden päättäjäisiin rakenteilla.

Pitkäpöytä Saksalaisten tapaan.



Hyvää Joulua ja  
Onnellista Uutta Vuotta

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

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

Paraisten kuulumisia…

Nyt on syksy jo pitkällä ja 
päivät lyhenee. Yhdistyk-
sen 40-vuotisjuhlat su-
juivat hienosti elokuussa. 

Päiväjuhlassa yhdistystä onnitteli 
useampi Vankkuriviestin yhdistys. 
Liitosta yhdistystä onnitteli vara-
puheenjohtaja Minna Joensuu. 
Juhlassa palkittiin useampi yhdis-
tyksen jäsen yhdistystoiminnan 
eteen tehdystä työstä. Kultaisella 
ansiomerkillä palkittiin Matti Grön-

roos ja Risto Karjalainen, hopeisel-
la ansiomerkillä Timo Keihäs ja 
pronssisella ansiomerkillä Marjo-
Riitta Koponen, Nicklas Engman ja 
Hannu Soini. Lisäksi yhdistys pal-
kitsi Kauko Lehden, Leila Forsma-
nin ja Leena Grönroosin yhdistyk-
sen eteen tehdystä työstä.

Iltajuhla sujui mukavasti hyvän 
ruoan ja orkesterin tahdissa pik-
kutunneille asti.

Elokuun viimeisenä lauantaina 
pidettiin Metsägolfin Stagsund-
open ja voittajaksi kolmannen 
kerran peräkkäin palkittiin Nick-
las Engman.

Kesäkauden päättäjäisissä kil-
pailtiin neliottelussa ja siinäkin 
voiton vei Nicklas Engman. Illan 
päätteeksi syötiin Jussi Vepsän te-
kemiä ribseja. Porukkaa oli pal-
jon paikalla ja ruoka maistui ja il-
lan päätteeksi pääsi karaokeakin 
laulamaan. Kiitos kaikille muka-
na olleille.

Yhdistyksen syyskokous pidet-
tiin la 7.10.17. Puheenjohtajana 
jatkaa Timo Keihäs ja hallitukseen 
valittiin Markku Malmberg, Marjo-
Riitta Koponen ja Bengt Johansson. 

Kokous hyväksyi SF-Caravan ry:n 
uudet mallisäännöt. Ensi vuodek-
si on suunnitteilla messumatka El-
miaan tai vaihtoehtoisesti Dussel-
dorffiin. Lisää infoa matkasta en-
si vuoden puolella.

Ensi vuoden toimintasuunnitel-
ma ja budjetti hyväksyttiin ja pää-
tettiin ensi vuoden kesäkauden 
avajaisista ja päättäjäisistä.

Yhdistyksen puurojuhlaa vie-
tetään Stagsundissa lauantaina 
2.12.17 klo.18.00

Hyvää loppuvuotta kaikille!
SF-C 120962

Neliottelu 30.9.17.

Showdown tanssitti illan aikana välillä vauhdikkaasti.

Ansiomerkkien saajat pronssi Marjo Koponen, hopea Timo Keihäs, 
kultaiset Matti Grönroos ja Risto Karjalainen.



Syyskokous 5.10.
Kokouksessa hyväksyttiin muutoksitta hallituksen laatima  
talousarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2018.
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti  
v. 2018 - 2019 Riitta Katajainen.
Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Merja Vuorinen 
sekä Åke Lärka uudelleen sekä uutena Eerik Lintunen ja  
Kari Yrjänäinen. Valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat  
Marjo Leppänen. Juha Piiroinen. Juha Tammisto sekä  
Kalevi Katajainen.

Hyvää Joulua ja  
Onnellista Uutta Vuotta

SF-Caravan Piikkiö ry
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Piikkiön kuulumiset

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

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

Harvaluoto, p. 044 278 8949

Puheenjohtajan syksyiset terveiset

Syksyn tullessa voimme pa-
lata kuluneeseen kesään. 
Jokaisella varmasti on pei-
liin katsomisen aika, onko 

talkoohenki hiipunut yhteisen har-
rastuksemme parissa. Henkilöt jot-
ka osallistuvat, heitä arvostellaan 
ja takerrutaan pikkuseikkoihin 
vaikka jokainen varmasti tekee 
parhaansa.

Kesä on alueella ollut hiljaisem-
pi viime vuoden kesään verrattu-
na, johtunee ehkä huonostaja kyl-
mästä säästä. Kuitenkin yhdellä 
isäntäviikolla jouduimme ilmoit-
tamaan soittajille alueen olevan 
täynnä. (purjelaivat Turussa) Kä-
vijöiltä olemme saaneet kiitokset 
rauhallisesta ja pienestä alueesta, 
sekä vessojen ja suihkujen siis-

teydestä. Nämä kiitokset kuulu-
vat kausipaikkalaisille jotka hoi-
tavat viikon isäntävuoron.

Kesäkauden päättäjäisiä tänä-
vuonna ilma ei oikein suosinut.
Yhteensattumien sekä ehkä kiin-
nostuksen puutteen vuoksi meitä 
oli tosi vähän pitkän pöydän
ympärillä, ruokaa oli riittävästi.
monipuolista, herkullista.

Kiitos kaikille jotka olitte vaivau-
tuneet laittamaan ruokaa, oli mu-
kavaa yhdessäolo.

Syyskokouksessa 5.10 tulin va-
lituksi jatkamaan puheenjohtajan 
työtä kahdella vuodella. Kiitos kai-
kille kokouksessa mukana olleille, 
yritetään jatkaa yhdessä.

Riitta 13128

Vaunualueelta heinäkuu 2017.

Heinäkuinen Harvaluoto.
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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

Puheenjohtajan syysterveiset

Meidän perheessä on jo-
ka aamu tapana mer-
kata kirjaan aamun ja 
yön lämpötilat sekä 

sademillit. Heinäkuun alussa kun 
viimeksi kirjoittelin VankkuriVies-
tiin, oli aamulla 14,8 astetta. Las-
kin kaikki päivät lokakuun 1 päi-
vään asti ja keskiarvoksi sain 12,5 
astetta päivittäin. Joten kovin 
viileistä aamupäivistä on saatu 
nauttia.

Kesä meni ja jotain aktiviteettia 
Vehmaallakin suoritettiin. Elokuun 
alussa alueelle pöllähti muutama 
vaunukunta tanssin harrastajia ja 
he intoutuivat opettamaan meille 
lavatansseja. Saatiin Vankkurisali 
täyteen innokkaita opettelijoita. 
Kyllä siinä vaiheessa oli jo kesän 
tuntua ilmassa, koska hiki tuntui 
pukkaavaan yhden jos toisenkin ot-
salle ja selkään. Kiitos mukavasti 
järjestetystä päivästä menee Lava-
hirmuille. Illalla vielä harjoiteltiin 
päivällä opittuja muuveja.

Elokuun lopulla tarjottiin kai-
kille alueella oleville 35-vuotisjuh-
la kahvit. Vankkurisaliin järjeste-
tyt pöydät ja tuolit olivat viimei-
seen saakka täynnä, ja terassi oli 
täynnä kenkiä.

Annan lämpimän kiitoksen kai-
kille juhlallisen hetken mahdollis-
taneille, salin koristelijoille, leipo-
jille, kahvin keittäjille, tarjoilijoille, 
ja etenkin kaikille mukaan tulleille.

Samana päivänä järjestettiin yh-
teinen pitkäpöytä omine naposte-
luineen, jo päivällä koristeltuun 
pöytään Vankkurisalissa.

Kesän päätteeksi vietettiin jäl-
leen Varjojuhannusta eli koko ju-
hannuksen töissä olleet viettivät 
juhannusta. Rosvopaisti oli muhi-
nut koko päivän kuopassaan, mut-
ta lihojen esille ottamisen jälkeen 
saivat kuumat hiilet viereisen ok-
sakasan palamaan. Kun varsinaise-
na juhannuksena ei meillä pystytä 
kokkoa polttamaan, niin näin jälki-
juhannuksena se onnistui kylläkin 

vähän vahingossa. Kuvistakin voi-
daan päätellä, että ollaan jo syk-
syssä kun pihlajanmarjat ovat jo 
kovin punaiset.

Kesän aikana VankkuriViestin 
yhdistyksistä täyttivät pyöreitä 
vuosia SF-Caravan Paraisten seu-
tu ry 40 vuotta, samoin SF-Cara-
van Paimion seutu ry ja SF-Caravan 
Vakka-Suomi ry täytti 30 vuotta. 
Lämpimät onnittelut teille kaikil-
le vielä kerran.

Tämän lehden ilmestyessä ovat 
syksyn siivoustalkoot pidetty ja lai-

tettu alue taas talvikuntoon. Leh-
det haravoitu, ainakin toivon niin. 
Joskus on lokakuun loppupuolella 
tullut talkoiden edellä lunta, joten 
lehtiä ei pystytty juuri sinä päivä-
nä haravoimaan. Seuraavana vii-
konvaihteena se jo onnistui, eikä 
tuuli paljon riepottanut märkiä leh-
tiä. Syyskokous on pidetty 22.10. 
Syyskokouksessa käsiteltiin uu-
det yhdistyksen säännöt. Syysko-
kous asioita olivat myös puheen-
johtajan valinta kahdeksi vuodek-
si ja hallituksen jäsenten valinta. 

   SF-Caravan Raision Seutu ry:n 

 PIKKUJOULUJUHLA
Vankkuri-Vehmaalla  

lauantaina 2.12.2017 klo18.00

Ohjelmassa mm. jouluruokaa ja  
jouluista ohjelmaa.

Tanssit tahdittaa  
Marianne Kantola ja  

Jenni & Seppo Mäkikalli
Arvontaa

20€ /aikuinen, 5-12 v 10 € ja alle 5 v ilmaiseksi. 
Maksu yhdistyksen tilille  

FI25 5280 0020 0725 26 / Joulujuhla, 
 x aik. + x lasta 

24.11.2017 mennessä

P.S. Ken lahjan tuo, se lahjan saa

Tervetuloa! 
Hallitus 

Ilta Vankkuri-Vehmaalla.

35-v juhlakahvivieraita.
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Syksy 2017 Vankkuri-Vehmaalla

Kesä tuli ja meni ja sitten 
olikin aika viettää kesä-
kauden päättäjäisiä ja 
yhdistyksemme 35 -vuo-

tispäiviä. Pidimme isot 30-vuotis-
juhlat joten päätimme, että vie-
tämme 35-vuotisjuhlia hieman 
pienimmissä merkeissä. 26.8. tar-
joiltiin kahvit ja kakut kaikille 
paikalla oleville karavaanareille. 
Paikalla oli n. 100 karavaanaria. 
Kiitos kaikille oman alueen väelle 
sekä vierailijoille sekä suuri kiitos 
keittiöväelle.  

Kun sitten olimme saaneet kah-
vit ja kakut laskeutumaan, ryh-
dyimme tekemään ruokaa kesä-
kauden päättäjäisiä varten. Joka 
puolelle vaunualuetta kävi mel-
koinen kuhina iltapäivän ruokai-
lua varten. Yhteinen pitkä pöytä 
tehtiin Vankkurisaliin, koska ul-
kona oli melkoinen tuuli. Vank-
kurisalissa oli ihana kaikkien eri-
laisten ruokien tuoksu. Jokainen 
perhe tai ryhmä oli tehnyt oman-
laisia ruokia. Syöjiä salissa oli n. 
30. Salissa kävi melkoinen kihinä 

ja kuhina. Syötiin omia ja vähän 
naapureidenkin ruokia. Ilta päät-
tyi saunomiseen ja uimiseen. Illalla 
Vehmassalmen lavalla esiintyi Tarja 
Lunnas ja sinne suuntasi osa kara-
vaanareista viettämään loppuiltaa.

Yhdistyksemme on muutamana 
vuonna järjestänyt juhannuksen 
työntekijöille ns. varjojuhannuk-
sen. Niin myös tänäkin vuonna ja 
ajankohtana oli 9.9. Varjojuhan-
nus alkoi naisten ja miesten sau-
navuoroille. Kun kaikki olivat pu-
keutuneet ja kaunistautuneet oli 

aika aloittaa ilta Vankkurisalissa. 
Naiset olivat päivällä mm. keittä-
neet perunoita, tehneet salaatte-
ja ym. ja Seppo kumppaneineen oli 
tehnyt kaikille rosvopaistia. Paisti 
ja kaikki ruoka oli hyvin makoisaa. 
Syömisen jälkeen kisailtiin mm. 
musavisassa ja arvuuttelukisassa. 
Ilta oli hauska ja mukava. Ilmakin 
oli ihan yhtä lämmin ja sateinen 
kuin juhannuksenakin. Kiitos kai-
kille mukana olleille.

Hyvää syksyn alkua kaikille!
Maiju

Päätöksistä tiedotetaan seuraavas-
sa lehdessämme.

Hallitus valitsee syksyisin Vuo-
den Karavaanari sekä Puuhapannun 
saajat alueelta. Pikkujoulujuhlien 
ohjelmaan kuuluu mm. näiden jul-
kistaminen. Pikkujoulujuhlat jär-
jestetään omassa Vankkurisalissa ja 
nautitaan erinomaisesta jouluruo-
asta. Olemme pitkästä aikaa saa-
neet kanssamme musisoimaan Ma-
riannen sekä Jennin ja Sepon. Jo 
hyvän tanssimusiikin takia kan-
nattaa lähteä Vankkuri-Vehmaal-
le pikkujoulun viettoon.

Kiitos jäsenistölle tästä vuodes-
ta ja toivotan kaikille SF-Caravan 
Raision seutu ry:n jäsenille Rauhal-
lista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta

    
Hanne

Rosvopaisti mestari  
Seppo lihan jaon merkeissä. Savustettu hauki. 35-v juhlakahvit.

Kalan maistajaiset.

Varjojuhannusta valmistellaan. Tanssin hurmaa.

Hauen kesyttäjät.Kummeli rannalla.



SF-Caravan Salon seutu ry järjestää matkan 

Caravan- ja Matkamessuille 
20.1.2018 Helsingin Messukeskukseen.

Lähtö Salon torilta kello 8.00. Matkan hinta 19€.

Ilmoittautumiset 14.1.2018 mennessä 
Sinikka Koivunen, iltaisin 050 551 5257

Tulevat tapahtumat:
31.12.2017 Uusi vuosi  

Salakalliolla

20.1.2018 Matkamessut  
Helsingin Messukeskus

27.1.2018 Tammitanssit  
Halikon Nuorisoseurantalo

Syyskokous 11.10.
SF-Caravan Salon seutu ry:n syyskokouksessa 11.10.2017 oli  
26  jäsentä paikalla. Leilan tarjoilemien maukkaiden pullakah-
vien jälkeen kokoonnuttiin Uskelan koulun auditorioon 
suunnittelemaan tulevan vuoden tapahtumia. Toimintasuun-
nitelma ja talousarvio hyväksyttiin hallituksen esittämässä 
muodossa. Ohjelma noudattelee perinteistä linjaa tapaamisi-
neen ja matkoineen.
Puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin 
Sinikka Koivunen.  Hallituksessa erovuoroiset Timo Laakso, 
Tero Leino ja Kari Kuortti valittiin uudelleen ja uutena  
jäsenenä Esko Erkkilä. Hallituksessa jatkavat Martti Heinonen, 
Sari Murtomäki, Marjut Rahja ja Jaakko Mäki.
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Salon kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Sinikka Koivunen
Artunkuja 8, 24260 Salo
Puh. 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

Raatalan maisemaa.

Terveiset Raatalasta



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.

20 4/2017

TAMMITANSSIT 
Lauantaina 27.1.2018  kello 18 – 0.30

Halikon nuorisoseurantalo, Mustamäentie 169, Halikko 

Tanssit tahdittaa

Elina H.Band
Tarjolla maittavaa ruokaa, kakkukahvit ja tanssia.

Liput 25€, lapset 12,50€.

Lippuja saa Areva-Service, Satamakatu 20, tai maksamalla 
tilille 17.1.2018 mennessä SF-Caravan Salon Seutu ry:n tilille

 FI16 1135 3000 3083 38. Laita viitenumero 123.  
Maksetut liput saa paikan päältä.

TERVETULOA !

Syksyinen lippukuva.Juha Siikarla Raatalan lavalla.

Tunnelmakuvia yhdistyksen 
jäsentapaamisesta Raatalassa



Hyvää Joulua  
ja Onnellista  

Uutta Vuotta 2018
SF-Caravan Sauvon seutu ry
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Sauvon kuulumiset

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

SIHTEERI
Kirsi Kallio
sihteeri@sfc-sarapisto.net

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

Terveiset Sarapistosta!

Niin se kesä vaihtui syk-
syksi ja seuraavaksi on 
ohjelmassa syystalkoot 
ja sääntömääräinen syys-

kokous. Tämä lehti ilmestyy vasta 
kokouksen jälkeen, jolloin on va-
littuna vuodelle 2018 hallitus sekä 
uusi yhdistyksen puheenjohtaja. 
Usean vuoden vastuullisesti ja me-
nestyksekkäästi puheenjohtajana 
toiminut Kimmo Laine ilmoitti vuo-
si sitten, että hän on valmis jat-

kamaan vielä vain yhden vuoden! 
Vuosi vierähti nopeasti! Kimmolle 
lämmin kiitos kuluneista vuosista. 
Toivon sydämestäni, että vakaan 
yhdistyksemme puheenjohtajaksi 
tulee sitoutunut ihminen, jonka 
tukena on hallitus yhteistyössä 
jäsenistön kanssa.

Edellisen Vankkuriviestin kirjoi-
tuksen jälkeen on Sarapistossa jär-
jestetty vuoden suurin tapahtuma: 
Lavatreffit 11. – 13.8.17! Punapai-

taiset treffien vastuuhenkilöt sai-
vat monipuolisen ohjelman ohel-
la paljon kiitoksia iloisuudestaan 
ja palvelualttiudestaan. Talkooväki 
onnistui siis tehtävässään jälleen 
mainiosti; suuret kiitokset kaikil-
le. Juhlan ja viihtyvyyden tekevät 
kaikki yhdessä! Kiitos koko vaunu-
kansalle; vierailijoille ja kausipaik-
kalaisille viihdyttävästä viikonlo-
pusta. Arpajaiset ja palkintojen ja-
ko oli tänä vuonna pitkästä aikaa 

sunnuntai aamuna, jolloin hieman 
ripsotti vettä. Näin treffilahja: sa-
teenvarjo saatiin heti käyttöön. 
Perinteinen perjantain karaoke, 
lauantai aamun lipunnosto leiri-
hartauden kera sekä kisailut ke-
räsivät kivasti osallistujia. Myös 
luontopolku kiperine kysymyksi-
neen sai hymyt huulille. Lavatreffi-
en päätapahtuman, lavatanssit lau-
antai-iltana tahditti ansiokkaasti 
West Wing! Kiitosta ja kehuja sai 

Treffien markkinahumua.
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myös 25-vuotiaan yhdistyksen tarjoama lohisoppa maitta-
vine leipineen. Ensi vuonna uudelleen…

Syksyllä 16.9. järjestettiin kalastuskilpailut aurinkoises-
sa säässä. Voittajia olivat Ulla Raikaa ja Matti Karvia, toi-
sena Aroheinilä Marja-Leena ja Pentti sekä kolmantena  
Juhani Ivanoff ja Lauri Mannström. Lapsista palkittiin Salla  
Koponen ja Roni Bergfors. Onnittelut!

Kesäkauden päätöstä juhlittiin 7.10. tanssilavalla October-
fest teemalla. Nyt toista kertaa järjestetyt teemalliset juh-
lat olivat menestys kisoineen ja tarjoiluineen; bratwurst ja 
hapankaali maistui. Kiitos osallistujille. Oheiset kuvat ker-
tonevat osan kesän tarinaa... 

Näkemisiin,  
Mari Kesälä 117895-1

Vieraileva vanhus.

Pääpalkinnon voittaja kera talkoolaisten.

All Stars kävi esiintymässä elokuun 5.Ajotaitomerkin voittaneet.
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TL-Pyhäjärven kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Arto Vilen
Kolkkalantie 8 C 8, 32210 Loimaa
Puh. 040 360 8270
arto.vilen56@gmail.com

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

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

Hei kaikille!

Taas on aika vierähtänyt, 
loppuvuotta kohden men-
nään. Leirit on purettu ja 
alue laitettu talvilevolle. 

Odotellan kevättä, jotta saataisiin 
leirejä taas pystyttää. Tänä vuonna 
taisi jäädä kesä tulematta, ilmat 
olivat sen verran viileitä mutta vä-
keä kävi mukavasti alueella ja ui-
massakin rohkeimmat kävivät. 
Pyhäjärvi on lapsiystävällinen jär-
vi uimiseen mutta myöskin hyvillä 

tuulilla järvellä voi harrastaa ve-
siurheilua mm. surffausta ja leija-
lautailua.

Heinäkuussa yhdistys tarjosi 
kakkukahvit tänä vuonna tasa-
vuosia täyttäneille, aktiivijäsenil-
le. Heinäkuussa oli myös naisten 
hemmottelupäivä; oli monenlais-
ta hemmottelua tarjolla mm hie-
rontaa, kasvohoitoa, jalkahoitoa, 
hiusten leikkuuta ja oli myös eri-
laisia tuotteita esittelyssä.

Elokuussa vietettiin perinteisiä 
rosvopaisteja ja venetsialaisia. Pais-
tit kypsyivät taas mureiksi ja lohet 
saatiin loimutetuksi. Venetsialaisia 
vietettiin 26.8. vaunut/autot oli-
vat hienosti valaistu.

Syyskuussa oli ysäribileet, kiitok-
set vielä DJ Timo Kovaselle huimas-
ta esityksestä valoineen ja savuko-
neineen sekä tietysti huippuhyväs-
tä musiikista. Toivottavasti saamme 
jatkossakin kuulla ja nähdä hienoa 

esitystä ja musiikkia.
Lokakuussa 1.10. oli yhdistyk-

semme sääntömääräinen syyskoko-
us. Yhdistyksen puheenjohtajaksi 
vuosiksi 2018-2019 valittiin Jyrki 
Lindell. Hallitukseen erovuorois-
ten tilalle valittiin vuosiksi 2018-
2019 Mika Leino, Sami Ylösmäki ja 
Arja Filppa. Syyskokous hyväksyi 
myös uudet liiton tekemät yhdis-
tysten mallisäännöt.

Kiitos kaikille vierailijoille ja alu-
een asukkaille menneestä kaudes-
ta, tervetuloa jälleen ensi vuonna.

Toivotan kaikille karavaaraneille 
hyvää loppuvuotta ja joulun odo-
tusta.

Ulla 80840

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 123894-1
Riitta-Liisa Metsätähti

s. 2.3.1945
k. 26.8.2017

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry
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Turun kuulumiset

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

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

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

Show’ 2018
Järjestetään 12.-14.1.2018 Turun 
Messu- ja kongressikeskuksessa ja 
Caravan Show- treffit keskuksen 
piha alueella samaan aikaan. Mes-
sut ovat parista viimeisestä tapah-
tumasta kasvattanut myyntiään 
siten, että kaikki isot lattiapaikat 
on myyty. Reunapaikoille on tu-
lossa tarvike ym. myyntiä. D-hal-
lissa on jälleen mielenkiintoista 
katseltavaa moottoriurheilun ja eri 
harrastelajien puolelta. Eri messu-
osastoilla on myös tarjolla uuden 
kaluston ohella uudehkoja hyvä-
kuntoisia käytettyjä matkailuajo-
neuvoja. Käytetyt ovat esillä siten 
että ne erottuvat selvästi uusista. 

Ohjelmaa messuilla riittää. Lau-
antain tähtenä esiintyy auditorios-
sa Pepe Willberg. Perjantain ja lau-
antain tanssit tahdittaa Sakke Koti-
lainen ja  Focus orkesteri. Luennot 

ja tiedotustilaisuudet ovat erittäin 
suosittuja. Ensi kesänä pidettävän 
Saksan FICC  Rallyn pitopaikka on 
Paaren-Glienissä on MAFZ – Mär-
kishes näyttely- ja vapaa-aikakes-
kus. Suomalaisten taas helposti ta-
voiteltavissa oleva leiripaikan esit-
tely luentosalissa on kiinnostavaa 
kuunneltavaa. 

Treffiorganisaatio on varannut 
treffialueen tehden siitä tilapäisen 
leirintäalueilmoituksen, pelastus-
suunnitelman sekä muut tarvitta-
vat varaukset leirin onnistumiseksi. 
Tammikuun tapahtumaa on muu-
tamana vuonna haitannut erilaiset 
sääilmiöt jotka vaihtelevat vesisa-
teesta lumisateeseen ja auringos-
ta pakkaseen. Sääennustetta ei ta-
pahtuman ajalle voi varata mutta 
talviseen keliin on syytä varautua. 

Pg.

1. Duracel
Hirvirinne Markku
Virtanen Anne
Virtanen Mauri
2.Simpauttajat
Virtala Simo
Moisio Ari
Helenius Toni

3.Smp
Saartomaa Pentti
Alasmaa Marjatta
Myllylä Seppo

Kyky pelaaja Micke Ekblad
Onnea vielä voittajille!
(Kuvat Raimo Kivilä)

  Best Caravan Cup
Kahdeksan joukkuetta ilmoittautui määräaikaan mennessä kinkkiseen 
kisailuun. Säännöt kerrattiin vielä ennen pelien alkua ja ajaksi sovittiin 
30min. Puolivälissä pelejä pidettiin kaffe paussi. Heikko sateen ropaus 
saatiin myös niskaamme mikä ei haitannut pelejä ,ainoastaan virkisti. 
Ennen finaaleja oli ruokatauko jonka likat olivat soppatykillä loihtineet. 
Kiitos siitä heille. Soppa oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Iso KIITOS pe-
lien tuomaroinnista Pentti Hjerppelle sekä sihteeri Hanna Hjerppelle. 
Illalla tanssittiin Tutan tahdeilla. Tässä vielä kolmen kärki.
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Kesäniemen laavu
Kesäniemeen valmistunut laavu on saanut yleisön suosion. Laavuun on lyhyt patikointimat-
ka alueen reunalle ja luonnon keskelle. Korkealta paikalta voi iltahämärissä nähdä uteliaita 
peuroja tai hirviä. Laavun varustuksiin kuuluu puiden lisäksi kahvipannu jossa valmistuu 
nokikahvit retkeilijälle. Laavun vieraskirjassa on jo monien käyttäjien terveiset kirjoitettuna.

Kesäniemen kaava
Ranta asemakaavan muutos on ollut näytteillä 
viimeisen kerran Vehmaan kunnan ilmoitustau-
lulla. Yhtään muistutusta ei näytteillä oloaika-
na kaavamuutoksesta tehty. Kaava etenee syk-
syn aikana vehmaan kunnan käsittelyyn ja 
päätettäväksi.

Kesäniemen leirintä-
tarjous jäsenille
Yhdistyksen hallitus päätti keväällä tarjota yh-
distyksemme jäsenille tutustumismahdollisuuden 
Kesäniemeen yhdistyksen omalle alueelle. Tar-
jous on otettu hyvin vastaan mutta vielä on 
yhdistyksessämme jäseniä joille Kesäniemeen 
tutustuminen on jäänyt tekemättä. Vielä on 
aikaa käydä Kesäniemessä vaikka vain henkilö-
autolla viikonloppuisin. 

AJA Hiljaa isi nyt vaan...
Syksy on taas saapunut ja vaanarit 
palaavat omille kausipaikoilleen. 
Kesä ei ollut kaikilta osin mukavaa, 
tai joku voi kyllä pitää pitkistä 
sadepäivistä, enhän minä sitä tie-
dä. Puhun vain omasta näkövikke-
listäni. Syyskuun alku näyttää 
lupaavalta aurinkoa ja poutaa. 
Luksusta.

Vaunut ja auton ovat omilla pai-
koillaan terasseineen ja telttoi-
neen, mutta se kiire niiden luo tun-
tuu ihmeelliselle kun jo melkein 
perillä, vauhti on joillakin hieman 
suuri. Alueilla joilla on paljon lap-
sia pyörineen ja muilla liikkumis 
välineillä he voivat putkahtaa no-

peastikin vaunun tai auto takaa 
sinuun eteesi , mitä sitten? Hä-
märässäkin näkö heikkenee vaik-
ka alueella olisi valotkin sytytet-
tyinä. Jos malttaisimme ajella hil-
jaa 10 -15 km mukaan kaikki voisi-
vat huomata toisensa ja vahingoita 
vältyttäisiin, ennekuin on myö-
häistä. Kaikilla alueilla ei ole no-
peusrajoituksia ainakaan merkeillä 
osoitettu, mutta fiksuina me hil-
jennämme vauhdin alhaiseksi, ei-
kö niin. Toivotan kaikille iloista ja 
sienirikasta alkavaa syksyä. Ja ei 
kun luontoon. 

Rl.

Ruissalon Talvialue
Syksy on pyörähtänyt vauhdilla 
käyntiin vierailijoita Talvialueella 
käy runsaasti näin syksyllä. Eksoot-
tisimmat kävijät tänä syksynä saa-
puivat Japanista asti vähän erikoi-
semmalla matkailuautolla mitä 
olemme täällä tottuneet. Myös ko-
timaasta löytyy erikoisia yhdistel-
miä ja jotka keräävät heti tarkempia 
silmäilyjä kun alueelle saapuvat.

Talvialue täyttyi heti syyskuun 
alussa mutta vierailijoille paikat 
löytyvät vaikka alue on täynnä. 
Talvialueen suosio on kaupungin 
läheisyys, merimaisema, hyvät ul-
koilumaastot sekä kunnallinen bus-
silinja aivan alueen keskeltä.

Talvialueen keskustelutilaisuus 

pidettiin 7.10. Villa Saaron ravin-
tolassa. Talvialueen traktori nou-
si tärkeimmäksi asiaksi keskuste-
luissa. Vanhalle Valmetille on an-
nettu sen verran tekohengitystä 
että sen jarrut korjattiin ja vaih-
dettiin toinen takarengas. Valme-
tilla päästään kausi alkuun mutta 
uudemman traktorin hankinta on 
edessä. Valmetti on peruja kaupun-
gilta, kun se siirrettiin Ruissalon 
leirintäalueen käyttöön kaupun-
gin luopuessa traktorikalustostaan. 
Yhdistys osti Valmetin kaupungil-
ta kymmenisen vuotta sitten, jot-
ta sitä voitaisiin käyttää talviaika-
na lumenajossa, jonka tehtävän se 
on täyttänyt kohtuullisen hyvin. 



SF-Caravan Turku ry:n jäsentarjous 2017
Kesäniemi on yhdistyksemme oma alue. Hieno 13ha alue meren 
rannalla. Yhdistyksen hallitus tarjoaa jokaiselle yhdistyksemme 
jäsenelle tutustumistarjouksen omalle alueellemme Kesäniemeen. 
Tutustumistarjous on 2vrk:n  yöpymisestä veloitetaan vain 1vrk. 
Tarjous ei ole käytössä treffeillä. Tarjous on käytettävissä 1 kerran 
vuoden 2017 aikana.
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Livonsaari valmistautuu 
talveen
Syksyn tuntua oli jo elokuun lo-
pulla järjestetyissä Rosvopaisti 
tapahtumassa. Laulumaan Ilpo ja 
Kankariston Esa laittoivat herä-
tyskellot soimaan aikaisin sytyt-
tääkseen rosvopaistimonttuun 
tulen. Kuumat liekit loimusivat 
hetkeä myöhemmin montusta. 
Puolilta päivin montun kuumaan 
syleilyyn laitettiin lähes 40 eri 
reseptien mukaan paketoitua ros-
vopaistia. Lihapaketit saivat olla 
montun kuumuudessa ilta kuuteen 
jonka jälkeen lihat olivat valmis-
tuneet herkullisiksi Rosvopaisteik-
si. Paistomestarien asentama läm-
pömittarin lukema osoitti montun 
oikean kuumuuden. Päivän mit-
taan Terhi Suovanen tunnelmoi 
haitarimusiikilla montun ympäril-

lä vieraileville karavaanareille.  
Rosvopaistia odoteltaessa pidettiin 
alueen koirakilpailu jossa alueen 
hellyttävimmät koirat palkittiin 
pokaaleilla ja koirien herkuilla. 
Illalla kun rosvopaistit oli syöty 
järjesti Marja-Liisa Leppänen ai-
vojumppaa kinkkisen tietokilpai-
lun puitteissa. Aivojumpan jälkeen 
siirryttiin tanssilavalle Vinkkilän 
Dynamon ottaessa ohjat käsiinsä 
tanssittaen karavaanareita loppu 
illan.

Kesäkauden  
päättäjäiset 16.9.
Alkoivat ilakoiden erilaisilla oh-
jelmilla.  Lapsille järjestettiin les-
tinheittokilpailu ja aikuisille Eva 
puolestaan suositun tietovisan. 

Päivän aikana pidettiin myös pie-
nimuotoiset arpajaiset. Livonsaa-
ren perinteinen valokuvauskilpai-
lu ratkesi illan karaoketanssien 
väliajalla. Valokuvakilpailuun osal-
listui 8 valokuvaa josta asukkaat 
olivat äänestäneet omat suosik-
kinsa. Karaoketanssien päätyttyä 
valot sammuivat riemuliiteristä 
talvenajaksi. Seuraavana päivänä 
riemuliiterissä olevat kalusteet 
kasattiin tiukasti yhteen tehtäes-
sä tilaa asukkaiden kesätavaroille 
jotka tulevat säilytykseen talven-
tuiskuilta suojaan.

Remontti alkaa
Syksyn aikana rantasaunat remon-
toidaan. Uusinnan kohteeksi jou-
tuvat lattiapinnoitteet, viemärit 
ja lauteet jotka uusitaan. Ennen 
talvea myös aluetta kohennetaan 
ja rakennuksien tarvittavat kor-
jaukset tehdään. Alueen mökin 
myös laitetaan talvikuntoon odot-
tamaan seuraavaa kautta. Livon-
saareen johtavan Pohjanpääntien 
asfaltoinnin uusiminen ja korja-
ukset saatiin päätökseen syys-
kuussa parantaen kulkua ilman 
routavaurioita.
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Paimio 40v. 
Paimion Yhdistys juhli 40v. taivaltaan Kaimalan 
Karhulammella 16.9. Tilaisuuteen onnitteluja 
toi SF-Caravan ry ja terveiset lausui hallituksen 
jäsen Hanna Jokinen. YT alueen yhdistykset 
osallistuivat yhteislahjalla ja kukilla juhlaan. 
Yhdistyksen puheenjohtaja Esa Hautalalla oli 
toipilaana kova tehtävä toimia isäntänä juhlas-
sa. Juhlassa palkittiin myös muutama yhdis-
tyksen aktiivi joille puheenjohtaja saatesanoi-
na sanoi humoristisesti että, huomionosoitus 
tarkoittaa vähintään 10 vuoden jatkopestiä 
yhdistyksen töissä. Puheenjohtaja peräänkuu-
lutti lähes jokaisessa yhdistyksessä olevaa juh-
laryijyä ja sen tekijää. Paimion yhdistys oli 
ryijyn saanut 10 vuotisjuhlillaan.

Parainen 40v. 
Paraisten Yhdistys juhli 40v. juhliaan 5.8.  
Mälö Bugdegårdenissa. SF-Caravan ry:n onnit-
telut juhlaan toi SF-Caravanin varapuheenjoh-
taja Minna Joensuu. YT-alueemme oli myös 
hyvin edustettuna juhlassa luovuttaen YT-alu-
een yhteisen lahjan ja onnittelukukat. Läm-
minhenkisessä juhlassa Paraisten yhdistys pal-
kitsi yhdistyksen aktiiveja. Yhdistyksen pu-
heenjohtaja Timo Keihäs esitteli juhlan päät-
teeksi yhdistyksen aluetta joka sijaitsee juhla-
paikan läheisyydessä YT edustajille.

Vakka-Suomi 30v. 
Vakka-Suomen yhdistys päätti vuoden synty-
mäpäiväjuhlat viettämällä 30 vuotisjuhliaan 
30.9. Omalla alueellaan Rairannassa. SF-Caravan 
ry:n tervehdyksen juhlaan toi liiton varapu-
heenjohtaja Minna Joensuu. Kuten muissakin 
juhlissa niin myös Vakka-Suomen yhdistyksen 
juhlissa palkittiin ansioituneita jäseniä pitkä-
aikaisesta toiminnasta yhdistyksen hyväksi. 
Liiton ansiomerkit ja plaketit jakoi Minna jo-
ensuu yhdessä yhdistyksen puheenjohtajan 
Reijo Silokosken kanssa. Yhdistystä onnittele-
massa olivat myös YT-alueen yhdistykset, Pir-
kanmaan ja Hyvinkään yhdistykset, Uudenkau-
pungin matkailujohtaja, yhteistyökumppanei-
ta sekä alueen naapureita. 



Terveiset 30-vuotiaalta yhdistykseltämme

Edellisiä vuosia vilkkaampi 
matkailukesä on taas ta-
kana. Vaikka tilastoja ei 
ole vielä käytettävissä, 

voi kesän liikevaihdosta ja uusis-
ta ja ensikertalaisten määrästä 
päätellä, että kesä oli edellisiä 
vuosia parempi. Osan vilkastumi-
sesta selittänee liittyminen cara-
vanhuippuihin. Ainakin niitä 
kuudensia ilmaisia yöpymisiä ker-
tyi melkoisesti.

Yhdistyksemme juhli 
30-vuotistaivaltaan syys-
kuun lopulla. Yhdistys pe-
rustettiin varsinaisesti lo-
kakuun 25. päivänä 1987. 
Juhlapäivä aloitettiin juh-
lallisella lipunnostolla klo 
11.00. Klo 12.00 oli pää-
juhla ja sen jälkeen kaikil-
le alueella oleville tarjot-
tiin lohikeitto ja juhlakah-
vit. Illalla tanssittiin Arto 
Nuotion musiikin tahdissa. 
Ennen tansseja oli upeaksi 
kehuttu ilotulitus.

10 vuotta sitten juhlim-
me 20-vuotisjuhlaa Raila-
kassa, silloin aivan uudessa 
monitoimihallissa ja samalla 
vietimme myös sen avajai-
sia. Monet tanssit on sittemmin 
sen lattialla tanssittu ja kevääl-
lä lattia olikin jo kuluneen nä-
köinen ja se hiottiin ja vahattiin 
uudelleen. Se tehtiinkin 30-vuo-
tisjuhlaa silmälläpitäen. 

30 vuotta edustaa valtakunnal-
lisesti caravanyhdistysten keski-
ikää, koska niihin aikoihin perus-
tettiin monia uusia yhdistyksiä ja 

useimmilla uusilla yhdistyksillä 
oli ajatuksena saada myös oma 
alue, näin meilläkin. Yhdistyk-
semme koko edustaa runsasta kes-
kikokoa. Jäsenmäärä oli 20-vuo-
tisjuhlien aikaan vajaa 700 ja nyt 
se on yli 900. Jäsenmäärien kehi-
tys on yleisesti viime vuosina hi-
dastunut, näin meilläkin, mutta 
tämä vuosi on ollut jäsenkehityk-
sessä meillä taas nousujohteista.

 Liiton tervehdyksen juhlaan 
toi varapuheenjohtaja Minna Jo-
ensuu. Hän toi esille tervehdyk-
sessään, mitä tärkeitä asioita on 
jäänyt mieliimme yhdistyksem-
me perustamisvuodelta 1987. Nii-
tä hän ansiokkaasti linkitti ka-
ravaanaritoimintaan. Hän esit-
ti tyytyväisyytensä siihen, et-
tä yhdistys on muistanut monia 

pitkään toiminnassa mukana ol-
leita ansiomerkein. Hän suoritti 
myös tunnustusmerkkien jaon. 
Juhlaan oli kokoontunut melkein 
250 osanottajaa.

Valtakunnan tasolla liiton jä-
senmäärä on viime vuodet lie-
västi laskenut ja tämän suunnan 
kääntäminen on varmasti liiton 
uuden puheenjohtajan, meidän 
tämänhetkisen varapuheenjoh-

tajan Olli Rusinkin yksi tärkeim-
mistä haasteista. Mitähän tulee 
vaikuttamaan se, kun jäsenetu 
kuulumisesta useampaan yhdis-
tykseen vain yhdellä liiton mak-
sulla poistuu ensi vuoden alussa. 
Joku vaikutus sillä on eri yhdis-
tysten-kin jäsenmääriin.

Maailma on muuttunut ja tä-
mä harrastuskin on muuttunut. 

Asuntoautot ovat melkoisesti li-
sääntyneet. Kun Rairantaa 90-lu-
vun alussa rakennettiin, oli vau-
nukalusto nykyisiin verrattuna 
kooltaan varsin pieniä ja asun-
toautoja ei juurikaan ollut. Vau-
nupaikat tehtiin sen ajan kalus-
ton mukaisiksi ja se on nyt ongel-
ma. Kun vielä tulivat uudet tur-
vavälisäännöt, vähenivät paikat 
ja vetoautojen parkkiongelmat 

tulivat tapetille.
Yhdistyksemme alue Rai-

ranta on yksi parhaista esi-
merkeistä talkootyön voi-
masta. Alue oli 30 vuotta 
sitten pelkkää tiheää met-
sää. Siitä silloinen karavaa-
nariporukka rupesi aluetta 
rakentamaan ja rakentami-
nen jatkuu. Juhlassa pal-
kittiinkin aktiivisesti yh-
distyksessä toimineita jä-
seniä. He ovat toimineen 
eri hallinnollisissa tehtä-
vissä ja toimikunnissa edus-
taen sellaista ryhmää, jot-
ka ovat aina olleet valmii-
ta kun on tarvittu.

Ansiomerkkejä luovutet-
tiin kaikkiaan 17, joista 3 

oli ansiolevykkeitä. He olivat jo 
aikaisemmin saaneet kultaisen 
merkin. He ovat Lasse Aaltonen, 
Tarmo Pakola ja Kirsti Saksi.

Kultaisen merkin saivat Ismo 
Villman ja Anna-Maija Villman.

Hopeisen saivat Harri Joke-
la, Raili Rimpiläinen,Tapio Saha, 
Kristiina Saha, Niina Tuomisto, 
ja Jorma Korhonen,
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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

Juhlaan oli kokoontunut melkein 250 osanottajaa.

Varapuheenjohtaja Minna Joensuu.



Tulevat tapahtumat:
Perinteisiä TALKOOKAUDEN päättäjäisiä  
vietetään 18.11. klo 19.00. Tervetuloa mukaan kaikki 
toimintaan osallistuneet. Hyvää ruokaa ja muuta muka-
vaa taas tiedossa.

PIKKUJOULUA vietetään 2.12. klo 19.00.

Mahdollisesti tehdään reissu MATKAMESSUILLE  
Helsinkiin tammikuun puolivälissä. Siitä tarkemmin 
nettisivuillamme ajankohdan lähestyessä.

Ramin rattailta 

Odotimme kesää, jota ei 
tullutkaan, totesi Tapani 
Salmi laittaessaan vaunua 
ja telttaa talvikuntoon. 

Mielestäni hän osui melko tavalla 
naulan kantaan, sillä yhtäläiset 
kauniit ja lämpimät päivät olivat 
kortilla. Kesäkauden huipennus, 
”Unhoituksen yö” tapahtuma ke-
räsi jälleen runsaasti karavaanarei-
ta. Miesmuistiin on pitkä pöydän 
antimet ja ohjelmallinen puoli voi-
tu nauttia melko mukavassa kesä-
säässä. Nyt piti läheltä, ettei kas-
tuttu, mutta itse ruokailu osio 
onnistui kuitenkin kastumatta. 

Jonkin verran Matti Koiviston tai-
dokkaiden imitaatio- ja lauluesi-
tysten lomassa sään haltija muis-
tutti olemassa olostaan. Naurun 
remahdukset kaikuivat, kun ”la-
valle” tuli yllätysvieraina useita 
julkisuuden henkilöitä Koiviston 
esittämänä.

Juhlavuosi Rairannassa päät-
tyi yhdistyksen 30-vuotis juh-
liin. Sitä ennen juhannuksena oli 
nautittu alueen 25 vuotis juhla-
kahvit. Eero Aitamurron johdolla 
tehty pioneerityö alueen etsimi-
sessä, löytämisessä ja rakentami-
sessa on kantanut hyvää hedelmää.  

Pronssisen merkin saivat Marja 
Korhonen, Pekka Stenholm, Olli 
Rusi, Kari Loven, Anneli Nummi, 
Jaana Ruoho ja Sinikka Vehma-
nen. Onnittelut kaikille ansio-
merkin saaneille.

Mikäli ensi vuoden toiminta-
suunnitelma hyväksyttiin syys-
kokouksessa, sitä ei vielä kirjoi-
tushetkellä tiedetty, rakennetaan 
nk yläalueelle uusi wc-rakennus. 
Siihen tulee pari wc:tä, suihku, 
tiskipaikka, kemssan tyhjennys ja 
pieni varasto. Paineviemäriverk-
ko laajenee sinne ja se on hieman 
haasteellisempi kohta suunnitel-
missa. Varovaisen kyselyn mukaan 

talkoolaisia löytyy kyseiseen pro-
jektiin. Keittiön tytöt ovat taas 
luvanneet laittaa talkoolaisille 
hyvät ruoat kuten ennenkin.

Rakennus korvaa nykyisen puu-
ceen, joka on melkeinpä häpeä-
pilkku alueellamme, josta paine-
viemärijärjestelmä vie jätevedet 
kunnalliseen viemäriin. Ja tan-
kin tyhjentäminenkin on kallista, 
koska se pitää hoitaa tilaustyönä. 

Koska tämä on vuoden viimei-
nen lehti, toivotetaan kaikille 
HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA!

Syksyisin terveisin 
Reijo
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Kuvassa kaikki ansiomerkin saaneet.

Minna kiinnittämässä merkkiä Annelin rintaan.

Yhdistyksen 

  PIKKUJOULUJUHLA
RAIRANNASSA

2.12. klo 19.00
Tanssiorkesteri COSMOS

Joulupuuro ja kahvi+ joulutorttu
Joulupukki vierailee juhlassa. 
Varaa pieni paketti mukaan.



Eeron 10 vuotisen puheenjohtaja kauden jälkeen, hä-
nen suuriin saappaisiin astui Reijo Silokoski, eivätkä 
saappaat ole ainakaan pienentyneet Reijon 20 vuotisen 
puheenjohtajakauden aikana. Yhdistyksen 30-vuotis-
juhlissa voitiin todeta, ”ettei tämä alue ole itsestään 
syntynyt, vaan on siihen on tarvittu kaksi hyvää ja ” 
työhullua puheenjohtajaa”, ja paljon ahkeria talkoo-
miehiä ja –naisia. 

Lopuksi kevennyksenä. Maailman nopein: Suoma-
lainen ravimies, ruotsalainen ratsumies ja norjalai-
nen hevosmies keskustelivat siitä, mikä on maail-
man nopein juttu.

Ruotsalinen aloitti: - Viiva on nopein, se kulkee 
lakkaamatta ees taas, eikä pysähdy mihinkään. Nor-
jalainen vetosi tutkimustuloksiin: - Salama on maa-
ilman nopein, se kulkee valon nopeudella. Suomalai-
nen tokaisi keskustelun päätteeksi: - Vaikka menin 
viivana vessaan ja vedin salamana housut kinttuun, 
niin vahinko oli jo tapahtunut.

Lopuksi toivotan lukijoille ”Oikein hyvää ja rau-
haisaa joulua sekä onnea kohtuullisesti ensi vuo-
deksi.

RAMI

VankkuriViesti ry:n edustajat 
onnittelemassa juhlivaa 
yhdistystä.

Yhdistyksen 30 vuotis  

juhlallisuudet päättyivät  

ilotulitukseen ja juhlatansseihin.

30 4/2017

Pasi Annala, taidokkaiden  
kuvien takana. Matti Koivisto viihdytti taidokkailla esiyksillään.

Vaikka sadeuhka oli "Unhoituksen yön" pitkässä pöydässä  
päällä, selvittiin siitä pääosin kastumatta.
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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.




