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Reilua kauppaa

hyvissä merkeissä!

Pansiontie 6, Turku, p. 02 274 9880, www.lansivankkurit.com

SF-CARAVAN YHDISTYKSET:

KAARINA, LIETO, LOIMAA, MASKU, NAANTALI, PAIMIO, PARAINEN,
PIIKKIÖ, RAISIO, SALO, SAUVO, PYHÄJÄRVI, TURKU JA VAKKA-SUOMI

Päätoimittajan PALSTA

E

ipä olisi uskonut että toiveeni kunnon talvesta toteutuisi nyt
nähdyn ja koetun lailla.
Marraskuun lopulla alkanutta pakkasjaksoa riitti jo alkaneenkin vuoden puolelle.
Lumitöitä olemme saaneet tehdä enemmän kuin miesmuistiin ja suuri helpotus on ollutkin ainoastaan lumen keveys.
Tätä kirjoiteltaessa ollaan palattu taas normaalimpaan eli vesi ja räntäsateeseen mutta toivokaamme että talvipäiviä vielä kuitenkin jatkuisi. Pari lumista viime talvea ovat mielestäni osoittaneet sen kun
usean leudon talven jälkeen teiden ja kaupunkien kunnossapitomäärärahoja on leikattu niin me autoilijat ja jalankulkijat olemme sen
kyllä saaneet tuntea. Eritoten taajamissa on kulkuväylillä isoja lumipaakkuja aurauksen jäljiltä joiden kanssa saa olla tosi tarkkana auton
muoviosien kanssa, jotka eivät tunnetusti kestä kummoistakaan
töytäisyä. Kaupunkialueilla kun pienimmätkin lumityöt tehdään koneilla ja mitä erilaisimmilla aurausvehkeillä niin työn jälki on suunnattoman viimeistelemätöntä. Talonmiesten katoamisen myötä tämä
ja moni muukin asia on mennyt todella paljon huonompaan suuntaan.
Tarkoitukseni ei ole suunnata kritiikkiä niinkään auramiehiä kohtaan,
vaan kyllä vastuunkantajia pitää löytyä päättäjistä jotta ymmärtäisivät lisätä määrärahoja tulevillekin vuosille kaikenlaiseen teiden
kunnossapitoon.
Vastuuta emme me autoilijatkaan voi vältellä. Kyllä ne leudot
talvet meidätkin totuttivat täysin vääriin ajotapoihin. Vauhtia ei
osata pienentää kelin huonotessa, matka-aika tulisi suunnitella riittävän väljäksi mahdollisten säävaihteluiden mukaan, turvaväleistä
puhutaan paljon mutta käytännössä etäisyydet ovat aivan liian
pienet edellä ajavaan, eli lyhyesti sanottuna olemme kadottaneet
kyvyn ” lukea ” säässä ja tienpinnassa tapahtuvia muutoksia.
Nykyään käytössämme on vaikka millaisia välineitä mistä saa
paikkakuntaisia säätiedotuksia ja varoituksia joten käyttäkäämme
niitä apunamme unohtamatta kuitenkaan tärkeintä eli omia silmiämme ja tuntemuksia. Tämä edellä kerrottu tietenkin korostuu jos liikumme yhdistelmän tai matkailuauton kanssa ympärivuotisesti.
Pieniä ovat kuitenkin edelläkirjoitetut murheet verrattuna TYKS:n
osasto 416:sta (lasten syöpäosasto ) murheisiin. Vuoden 2010 viimeisessä Yt-kokouksessa yhdistykset tekivät päätöksen olla lähettämät-

tä toisilleen joulutervehdyksiä. Näin säästyneet varat (hankittiin n.
800€ arvosta leluja ) lahjoitettiin siis edellämainitulle osastolle.
Tilaisuudesta on juttu toisaalla tässä lehdessä ja toivottavasti siitäkin välittyy se mielihyvä jonka lahjoituksemme vastaanottajat tunsisvat .
Palaillaan seuraavassa numerossa hieman laajemminkin Turun
Seudun Yhteistoiminta-alueeseen ja sen toimintaan. On varmaan
paljon uusia jäseniä joille tuo sana ja toiminta on jäänyt hieman
arvoitukseksi
Eipä muuta kuin luistavia hiihtokelejä ja turvallisia kilometrejä
niin autolla kuin jalankin...
...toivottaa Markku

Tehtäväkierron mukaisesti toiminta-alueemme puheenjohtajuus vaihtuu aina vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Kuvassa vasemmalla oleva Sauvon yhdistyksen puh. johtaja
Mauri Arvola luovuttaa vetotehtävän vuodeksi Loimaan yhdistyksen edustajalle Taisto Lehtoselle.

Numero 1/2011 (135)
33. vuosikerta

Turun seudun yt-alueen

treffilista 2011
14.-16.01.

Caravan Show & Camping 2011,
Turun Messukeskus | Turku

21.-25.04.

Naamiaistreffit
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi

22.-25.04.

Pääsiäiskarnevaalit,
Kesäniemi, Vehmaa | Turku

13.-15.05.

Avajaistreffit/Ismon tapaaminen,
Krapuranta, Oripää | Loimaa

20.-22.05.

Aurinkotreffit Saloranta | Naantali

23.-26.06.

Juhannustreffit, Vankkuri-Vehmas,
Vehmaa | Raisio

05.-07.08.

Lavatreffit, Sarapisto | Sauvo

12.-14.08.

Haitaritreffit, Krapuranta, Oripää | Loimaa

26.-28.08.

Unhoituksen yö –treffit Rairanta,
Uusikaupunki | Vakka-Suomi

02.-04.09.

Syystreffit, Salakallio, Halikko | Salo

09.-11.09.

Rantalieskat, Mussalo,
Taivassalo | Masku ja ymp. kunnat

23.-25.09.

Valojuhlat, Leporanta | Lieto

30.09.-02.10. Valasrannan suurtreffit,
Valasranta, Pöytyä | TL-Pyhäjärvi
07.-09.10.

Silakkatreffit, Kesäniemi, Vehmaa | Turku

28.-30.10.

Hirvisoppatreffit, Rairanta,
Uusikaupunki | Vakka-Suomi

Päätoimittaja
Markku Tammi (52661)
Ripikatu 1 A 3, 21110 Naantali
Puh. 040 504 0259
Kustantaja
SF-C Turun Seudun YT-alue
YT-toimikunta
Puheenjohtaja
Taisto Lehtonen
Purotie 207, 21800 Kyrö
puh. 040 735 0967
taisto.lehtonen@pp4.inet.fi

Mainosmyyjä
Olavi Mäkinen, puh. 044 270 1287
makiset3@luukku.com
Painos
6500 kpl
Sivunvalmistus:
Rota-Finn Oy, Mika Ojala
mika@rota.fi
Osoitteenmuutokset
SF-Caravan ry Hämeenlinna
Puh. 03 615 311

Ilmoitushinnat ja koot (Huom. leveys aina ensin)
Etukansi............ 210 x 190 mm ( + 3 mm ylimeno).....................600€
Etukansi............ 190 x 179 mm (kehystetty).............................600€
Takakansi.......... 210 x 270 mm ( + 3 mm ylimeno).....................500€
Takakansi.......... 190 x 260 mm (kehystetty).............................500€
1/1 s................. 210 x 297 mm ( + 3 mm ylimeno).....................400€
1/1 s................. 190 x 267 mm (kehystetty).............................400€
1/2.................... 190 x 131 mm ................................................250€
1/4...................... 93 x 131 mm ................................................200€
1/8..................... 93 x 63 mm .................................................150€
Jos sama ilmoitus toistuu 4 kertaa on alennus -20%/ilmoitus.
2/2011 ......... aineisto 15.3. .................................... ilmestyy 8.4.
3/2011 ......... aineisto 28.6. .................................. ilmestyy 29.7.
4/2011 ......... aineisto 11.10. ................................ ilmestyy 4.11.

Vaunualueemme:
KAARINA
LIETO
LOIMAA
MASKU ja
YMP.KUNNAT
NAANTALI
RAISIO

Kuusisto, 040 764 4911
Leporanta, 040 718 0570
Krapuranta, Oripää 040 546 2058
Camping Mussalo,
Mussalo, Taivassalo 02 879 341, 0400 764 9391
Saloranta, 044 967 4453
Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmi, Vehmaa
(tied. 0400 740157)
SAUVO
Sarapisto, 02 473 1202, 050 466 1282
TL PYHÄJÄRVI Valasranta, Järvenpään tila, Yläne
(sopimusalue puh. 040 730 4921) Valasranta,
Yläne (kesäisin, sopimusalue)
TURKU
Kesäniemi, 02 433 3462 ja 044 291 1446 (Suominen)
Ruissalo, Turku (talvisin, syysk.-toukok.,
tied. 0400 704 179 Matti Vainio)
Kallionokka, Yläne, sopimusalue, puh. 256 3406,
049 526 055.
Lemmi-Caravan, 23100 Mynämäki, puh. 02 430 8734
yhteyshenkilöt Helga ja Pertti Rekola 0400 795 778
Livonsaari Caravan, Askainen, Pohjanpääntie 273,
040 5004401
VAKKASUOMI Rairanta, Vanhakartanontie 216
23500 Uusikaupunki, puh. 0500 825 899
PIIKKIÖ
Harvaluoto, Piikkiö 044 278 8949 (palvelut 1.6.–30.8.)
Tiedustelut ao. yhdistykseen.

Lehden vastuu rajoittuu ilmoituksen hintaan.
Lehti ei vastaa epäselvistä käsikirjoituksista tai
puhelimessa sattuneista väärinkäsityksistä johtuvista painovirheistä, eikä anna hyvitystä vähäisestä painovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä oleellisesti
sen mainosarvoa.

Kaarinan kuulumiset
Kuusisto p. 040 764 4911, www.sfckaarina.com
PUHEENJOHTAJA
Jari Välitalo
Kumputie 3, 21620 Kuusisto
Puh. 050 342 6585
puheenjohtaja@sfckaarina.com
SIHTEERI
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
Puh. 040 771 9854,
sihteeri@sfckaarina.com

No onkos tullut kesä nyt
talven keskelle?
Tässä karavaanareina ja vaunualueen vuosipaikkalaisina melko
uusien jäsenten ajatuksia vuoden
ajan vaihteluista ja vaunuilusta.
Hankimme vaunun syksyllä
2007. Kuvittelin, että kesän 2008
jälkeen vähän käytetty vaunu

myydään ja uudet lomakuviot
odottavat perhettä. Mutta toisin
kävi: kausipaikka vaihtui vuosipaikkaan ja nyt on jo 3 karavaanari kesää takana. Kesällä on
mukava liikkua oman ”hotellin”
kanssa kierrellen. Ja aina on yhtä mukava tulla koti Kuusistoon
takaisin.
Kesän juhlahetkiä rouvasihmi-

KOKOUSKUTSU
Kaarina 10.1.2011
SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla
sunnuntaina 17. huhtikuuta 2011 kello 12:00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu
Hallitus
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sen
vaunuilu
elämässä
ovat ehdottomasti olleet työaamut – tätä ei ihan heti uskoisi todeksi. Vaunualueen kesäaamut ovat ihania! Lintukon-

serttia kuunnellen on nautinnollista hörppiä aamukahvit vaunun
portaalla. Aamupesun yhteyteen
kuuluu ilman muuta pulahdus
mereen. Tämän päälle ajo kauniiden maisemien läpi kohti Turkua... voiko ihanammin päivän
enää alkaa!
Kevättä ja syksyä on vaunulla
ihailtu jo useasti. Tänä talvena
olemme päätyneet nauttimaan
myös lumen lumosta ja nopeasti
hämärtyvistä päivän hetkistä.
Laskujeni mukaan olemme vierailleet vaunulla kuukausittain

ympäri
vuoden. Talvella vaunulle vetää ehdottomasti
alueen sauna ja sauna seura. Onpa päästy kokemaan myös lumihangessa kierittely löylyjen välillä.
Lunta on sitten riittänyt. Ensin se ihastutti valkeudellaan ja
puhdistavalla ilmeellään. Sittemmin on into vähän laantunut
lumen tulosta. Onpa jopa jokunen
voimasanakin isännän suusta
päässyt aamusella, kun luontoäiti on yön aikana näyttänyt
pimeämmän puolensa valkean
lumisateen muodossa.
Kuusiston parhaita puolia ovat
ehdottomasti ulkoilumahdollisuudet ja luonnon rauha. Laiturin nokassa kesällä käyvä veneily kuhina hiljenee jäiden tulon
myötä ja se utuinen hiljaisuuden
tuntu rannassa hämärän hetkellä on lähes taianomainen.
Vaunuilun liittää niin automaattisesti lomailuun, että pelkkä vaunualueelle saapuminen
katkaisee stressin automaattisesti. Jo ajatus vaunuviikonlopusta hymyilyttää ja tuo hyvän
olon tunteen. Vielä kuitenkin
tuntuu siltä, että vaunuilun liittää kesään. Eli kesä tulee aina
talven keskelle, kun tulemme
vaunulle. Sama ilmiö tapahtuu,
kun tapaamme vaunualueen ihania ihmisiä talviaikaan. Eli lumesta ja talvesta huolimatta
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Peltoset elävät ”pelkkää kesää”
vaunuilun myötä!
Perheemme arvostaa erityisesti alueen ilmapiiriä, jossa jälkikasvu otetaan täysivaltaisina
jäseninä huomioon ja heidän
mielipiteitään kuunnellaan ja
arvostetaan. Siitä iso kiitos alueen kaikille aikuisille!
Tuire Peltonen 122218

Juhlavuosi
Alkanut vuosi on yhdistyksemme
toiminnassa jo 35.s. Yhdistys on
perustettu 3.5.1976 Kaarinan uimahallin takkatiloissa pidetyssä
perustamiskokouksessa. Kokoukseen oli kokoontunut toistakymmentä karavaanaria Kaarinasta ja lähikunnista. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin
Jaakko Kesäläinen. Vanhoista
pöytäkirjoista olen voinut lukea,
että toiminta yhdistyksessä on
alusta asti ollut aktiivista niin
oman leirialueen ja yhdistyksen
kehittämisessä kuin osallistumisessa liiton toimintaan. Tästä

kaikesta on tarkoitus tänä vuonna kirjoittaa myös pieni historiikki. Yhdistyksen 35-vuotisjuhlat pidetään Kuusiston leirialueella lauantaina 11.kesäkuuta. Muitakin aikoja ja paikkoja
mietittiin, mutta lopulta päädyttiin pitää kuitenkin juhlat leirialueella, jossa toiminta alkoi
heti yhdistyksen perustamisen
jälkeen. Ohessa vielä muutama
kuva viime vuoden kesäkauden
päättäjäisistä, jotka pidettiin
nyyttikestien muodossa.

Yhdistyksen hallitus
vuonna 2011
Jari Välitalo, puheenjohtaja
Kari Lehtinen, varapuheenjohtaja
Kalevi Lantonen, sihteeri
Kirsi Halsvaha
Anssi Kauppinen
Aulikki Kivekäs
Arto Peltonen
Aija Taskinen
Reima Virtanen
Hyvää alkanutta vuotta
toivottaen Pj Jari 105328
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Liedon kuulumiset
Leporanta puh. 040 718 0570. www.sfclieto.net
PUHEENJOHTAJA
Tauno Raitaluoma
Valjaskuja 6 as 5, 21420 Lieto
Puh. 0400 228 165, taukka@kolumbus.fi
SIHTEERI
Jari Valkeapää
Salassuontie 12, 21250 Masku
Puh. 040 720 0659
jarval@netti.fi

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Liedon
Seutu ry:n sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 05.03.2011 klo 15.00
yhdistyksemme alueella Leporannassa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Liedossa 7.12.2010
Hallitus

Liedon kuulumiset
Leporanta
Viime vuoden matkailijoita yhdistyksemme alueella kävi edellisvuotta hieman vähemmän,
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liekö lämmin sää pitänyt matkailijoita paikoillaan. Kaikesta
huolimatta alueella kävi niin
uusia, kuin vuosittain käyneitäkin matkailijoita.

Nyt luminen ja luonnonkaunis
Leporanta on matkailijoiden käytettävissä talvisiin rentoutumis
viikonvaihteisiin. Runsaasta lumentulosta huolimatta on Lepo-

rantaan pystytty pitämään tie
aurattuna ja onpa nyt hankittu
uusi lumiaurakin parantamaan
aurausmahdollisuuksia. Runsas
lumi vaunujen ja telttojen katoil-

1/2011

ta on hyvä käydä pikaisesti puhdistamassa välttyäkseen vaurioilta.
Yhdistyksemme nettisivut ovat
uusiutuneet ja voit seurata tapahtumia ja mahdollisia uutisia ym.
yhdistystä koskevia asioita nyt
osoitteessa sfclieto.net. Käykää
sivuilla ja antakaa palautetta toiminnastamme sivuilla olevan
anna palautetta sivun kautta.

Syyskokouksen satoa
Syksyn kokous sujui hyvässä hengessä keskustellen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin ja valittiin
yhdistyksemme hallitus, joka on
vuonna 2011 seuraava: Tauno
Raitaluoma (pj),. Jali Ahlgren,
Heikki Digert, Rauno Haapiseva,
Mauri Hietala, Päivi Huhtala
(vpj.), Timo Juuti, Eero Saarikkomäki, Jari Valkeapää (siht.).

Toimintaa Leporannassa
Maalispilkit pidetään Leporannassa 4-6.3.
Kevätkokous Leporannassa, maalispilkki tapahtuman yhteydessä
on asiapitoinen tietopaketti Lauantaina 5.3. klo 15.
Muista tapahtumista mainittakoon jo nyt talkoot 23.4. ja ajotaitopäivä 20.8.
Lähemmin kevään tapahtumista
seuraavassa numerossa ja yhdistyksemme nettisivuilla.
Vuosipaikkalainen, varaa isäntäviikkosi mahdollisimman pikaisesti, jotta saamme ajoissa
kesän isäntäviikot taas järjestykseen, lisäksi valitse vapaaehtoinen talviajan ja kevään viikonloppu päivystysvuorosi.

Loimaan kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Kai Välitalo
Palonkuja 7, 32200 Loimaa
Puh. 0400-985794, kai.valitalo@domus.fi
SIHTEERI
Regina Koschinski
Stenbackagränd 2 / (Stenbakankuja),
10600 Tammisaari
Puh. 0400 974 821
reginakoschinski@hotmail.com

Mukavin ajatuksin ja
terveisin Jari 31185
www.sfclieto.net

Aluemaksut 2011:
Vuosipaikka 280 euroa Liedon jäseniltä, 340 euroa vieraan yhdistyksen jäseniltä.(isäntävelvoite vuosipaikkalaisilla), vuosipaikka
voimassa jatkossa huhtikuusta huhtikuuhun.
Leirintämaksut (poislukien juhannus ja treffit)
• kesäaikana 14 euroa/vrk sis. saunan yleisillä vuoroilla ja valosähkön, ilmastointi ja lämmityssähkö erikseen mittarilla.
Muina aikoina 14 euroa/vrk +sähkö mittarilla.
• sähkö 0,25 euroa/kwh minimi 2 euroa/maksukerta.
• Seisontamaksu 1 euro/vrk
• Tilaussauna 10 euroa/50 min
• Päiväkäynti 4 euroa/auto-/vaunukunta (jos käyttää saunaa,
maksu vierassaunan mukaisesti)
• tarkemmat tiedot ja muut maksut näet paikanpäällä.

Perinteiset
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L e p o r a n n as s a 4 .
Pilkkimisen ohessa kivaa kisailua
ja tietenkin samanhenkistä seuraa.
Huolehdimme myös vatsastasi
maukkaalla hernekeitolla.
Kevätkokous.
SF-CARAVAN LIEDON SEUTU

.3 .

Syyskokouksessa Kulkurintuvassa oli väkeä kuin helluntaiepistolassa. Tässä
kuvassa osa kokousväestä. Tupa oli täynnä ulkoeteistä myöten. Henkilövalinnat kiinnostivat.

Caravan toimintaa 30-vuotta
Loimaan seudulla
SF-Caravan Loimaan Seutu ry
vietti yhdistyksen 30-vuotis juhliaan Loimaan Heimolinnassa
13.11.2010.
Yhdistyksen perustaminen sai
alkunsa 12.10.1980 Yläneen Kalikassa pidetyssä alustavassa kokoontumisessa, johon oli saapunut 12 vaunukuntaa. Heistä 7
vaunu-/autokuntaa on edelleen
perustamansa yhdistyksen liikkuvia jäseniä; 1438 Reijo Raitanen, 8189 Esko Välimäki, 9366
Anja Leino, 10799 Juhani Vuolio,
12576 Pentti Mäkinen, 13433 Arto Lähteenmäki ja 14312 Turkka
Saarento.
Heille annettiin Standardi 30-v

juhlien yhteydessä.
Loimaan Seudun Matkailuvaunuyhdistys SF-Caravan ry. perustamiskokous pidettiin 29.10.1980
Corolla Baarissa, kokoukseen olikin saapunut 30 vaunukuntaa.
Liiton edustajana ja asiamiehenä
toimi Reijo Numminen. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Esko Välimäki joka johti yhdistystä 7-vuotta.
Yhdistyksen sihteerinä aloitti
Marja-Liisa Hakala. Johtokuntaan
valittiin; Riitta Ala-Nissilä, Risto
Hakala, Maija Lähteenmäki, Heikki Petäjä, Liisa Saarento, Reijo
Raitanen, Yrjö Olkinuora ja Juhani Vuolio vpj. Kokouksen tavoit-
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Hopea ja kultamerkkien saajat yhteiskuvassa Heimolinnassa 30-vuotisjuhlien yhteydessä.

teiksi asetettiin 150 jäsentä joka
saavutettiin 1987. Oman leirintäalueen hankinta tuli ajankohtaiseksi 1990 jolloin hankittiin Krapuranta Oripäästä,
Muina puheenjohtajina ovat
toimineet Risto Hakala 88-93, Kalevi Ranta 94-96 sekä Risto Hakala 1997-. 2010 uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Kai Välitalo.
Nykyiseltä nimeltään SF-Caravan Loimaan Seutu ry on kasvanut keskisuureksi yhdistykseksi
liiton seitsemästäkymmenestä
jäsenyhdistyksestä. Jäsenmäärä
on noussut yli 450 ja Krapurannassa käy vierailijoita noin 2500
vrk vuodessa. Vuosipaikkalaisia
on 60-70.
Yhdistyksen suurin tapahtuma
vuosittain on Haitaritreffit, joihin tänä vuonna osallistui 350
vaunukuntaa. Haitarinsoittajia
oli paikalla 50. Tämä tapahtuma
on paisunut vuosi vuodelta. Haitaritreffejä vietettiin nyt neljännen kerran.
30-vuotisjuhliin vieraat toivotti tervetulleeksi pj. Risto Hakala,
käyden yhdistyksen historiaa lyhyesti läpi sekä valotti yhdistyksen nykytilaa ja tulevaisuutta.
Liiton tervehdyksen juhlivalle
yhdistykselle toi puheenjohtaja
Juha Hämäläinen joka korosti
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alueellisten caravan-yhdistysten
tarpeellisuutta, jotka toimivat
lähellä jäseniään.
Juhlassa jaettiin huomionosoituksia seuraaville henkilöille.
30-vuotta toiminnassa mukana
olleet; Kunniapuheenjohtajaksi
Risto Hakala, kunniajäseniksi
Marja-Liisa Hakala ja Anja Leino
Heille jaettiin myöskin yhdistyksen standardit. He luopuvat pitkäaikaisista tehtävistään yhdistyksen hyväksi ja siirtyvät rivicaravaanareiksi.
Kultaisen yhdistysmerkin saivat yli 15 v:en toiminnasta Marja-Liisa Mäkelä, Jaakko Mäkelä,
Mariitta Nenonen, Raimo Nenonen, Ritva Laine, Pertti Ylösmäki
ja Juhani Vuolio. Hopeisen yhdistysmerkin saivat yli 10 v:en
toiminnasta Tarja Metsola, Jorje
Metsola, Marja-Liisa Reunamo,
Matti Reunamo, Arja Malminen ja
Pentti Malminen.
Standardi jaettiin jo aikaisemmin kultamerkin saaneille yli 20
vuotta toiminnassa mukana olleille; Seppo Timonen, Pirjo Ylösmäki, Juhani Vuolio sekä nykyisen lipun / standardin suunnittelijalle Jaakko Mäkelälle sekä
Liiton puheenjohtaja Juhani Hämäläiselle ja uudelle puheenjohtajalle Kai Välitalolle.

On aika kiittää !
Perustamisvaiheesta saakka vastuullisessa aktiivitoiminnassa
mukana olleet Risto ja Marja-Liisa Hakala sekä Anja Leino luopuivat vuoden vaihteessa tehtävistään ja siirtyivät Risto kunniapuheenjohtajaksi ja Marja-Liisa
sekä Anja Leino kunniajäseniksi
ja samalla myöskin rivicaravaanareiksi.
On ollut mielenkiintoisia, vaihtelevaa joskus myöskin epämielui-

sia aikoja näiden 30:en caravantoimintavuoden aikana, jonka me
olemme olleet harrasteen vastuullisissa tehtävissä, Marja-Liisa sihteerinä, rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä, Anja kioskissa ja
toimikunnissa sekä Risto hallituksessa ja 20 vuotta puheenjohtajana.
SF-Caravan Loimaan Seutu ry
kasvoi tänä aikana keskisuureksi yhdistykseksi liiton 70 jäsen
yhdistyksistä, jäsenmäärä on
noussut yli 450 ja Krapurannasta

Terttu ja Tapio Tilan lahjoittaman 'Puurtajamaljan' saajana syyskokouksen
yhteydessä oli tänä vuonna pitkäaikainen Krapurannan monitoimimies Seppo Timonen. Palkinnonsaajan valitsi ja palkinnon luovutti puheenjohtaja
Risto Hakala.
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tullut suosittu matkailu ja leirintäalue, johon kannattaa tutustua.
Tapahtumista Suomen parhaat
treffit, Haitaritreffit ovat kuuluisat ja odotettu elokuun tapahtuma.
Vihdoinkin pääsemme siirtymään vapaaksi vapaa-ajan harrastajaksi, toki olemme luvanneet
antaa tukea ja neuvoja alkuvaiheessa.
Haluamme toivottaa nyt aktiiveille menestystä, ja onnistumisia, kehittäessänne yhdistyksen
ja Karapurannan toimintaa. Ottakaa toistenne mielipiteet ja
asiakkaiden palautteet huomioon.
Silloin on jatkuvuus ja kehitys
mahdollista.
KIITOS kaikille yhteistyössä
mukana olleille henkilöille ja yhteistyökumppaneille Teidän kanssanne on ollut hyvä tehdä caravantoimintaa.
9462 Risto ja Marja-Liisa
Hakala
9366 Anja Leino

Uuden puheenjohtajan
tervehdys
Yksi aikakausi on päättynyt Loimaan yhdistyksessä kun Risto
Hakala jää ’eläkkeelle puheenjohtajan virasta’ uuden puheenjohtajan aloittaessa oman pestinsä.
Tässä vaiheessa on hyvä tilaisuus
uuden puheenjohtajan esitellä itsensä näin lehden välityksellä.
Olen Kai Välitalo 40 vuotias perheenisä Loimaalta ja olen ollut 22
vuotta Domus-yhtiön palveluksessa. Perheeseeni kuuluu vaimo Päivi, sekä lapset Ville 9 v., Viivi 7 v.
ja Veera 5 vuotta. Tällä porukalla
olemme vaunuilleet ympäri Suomea noin 7 vuotta. Kaksi vuotta
olemme olleet Krapurannan vuosipaikkalaisina opetellen talvivaunuilua jo toista talvea. Loimaan
yhdistyksen hallituksessa olen
ollut vuoden nuorisovastaavana.
Uuden pestin otan vastaan nöyrällä mielellä ja innolla odotan
tulevaa vaunuilukesää. Toivottavasti ilmat suosivat tulevanakin
kesänä. Puheenjohtajan työhön
olen saanut avuksi hyvän hallituksen, jossa on mukana nuoruuden intoa sekä vanhempien tietoa
ja taitoa, jota löytyy myös koko

Tehtävistä luopuvat Marja-Liisa ja Risto Hakala ja uudet haasteiden vastaanottajat Päivi ja Kai Välitalo yhteispotretissa Heimolinnassa.

alueelta. Vanha puheenjohtaja on
luvannut antaa taustatukea uuden
taipaleeni alussa. Eteen tulee varmasti uusia asioita, mutta niistä
selviää kysymällä. Sanontahan
kuuluu ettei kysyvä tieltä eksy.
Aluettamme haluan viedä
eteenpäin uusilla ja vanhoilla asioilla, yhteistyötä tekemällä omien
ja vieraiden kanssa. Alueella on
ajan saatossa tehty työtä todella
paljon, joten jatketaan vanhan
korjaamista ja uuden rakentamista .Toivon tulevalta kaudelta avoimuutta ja yhdessä tekemistä oman
alueemme hyväksi, jotta me kaikki viihtyisimme vapaa-ajallamme
autoilun ja vaunuilun merkeissä.
Krapuranta on lapsiystävällinen
alue. Oli mukava huomata uutta
vuotta vastaanotettaessa, kuinka
lapsiperheiden määrä on lisääntynyt. Uuden vuoden juhlinnassa
oli mukana 21 lasta, 18 aikuista.
Aloitimme uudenvuoden juhlinnan saunan ja hyvän suosion
saaneen avantouinnin sekä lumihankikylvyn merkeissä, kukin
uskalluksensa mukaan. Saunan
lauteilla oli ajoittain tungosta ja
alalauteetkin olivat välillä käytössä.Illalla söimme Kulkurintuvassa uudenvuoden herkkuja huvitoimikunnan ja asukkaiden
yhdessä tekemällä nyyttikesti
pöydällä . Ruokailun jälkeen oli
mukava ampua lasten ja nuorten
raketit. Aikuisillekin jäi vähän
ammuttavaa puolenyön aikaan,

kun vuosi vaihtui.
Näillä eväillä on hyvä mennä
vuotta eteen päin ja kehitellä jatkossakin yhteisiä illanviettoja,
joihin jokainen voi oman tilanteensa mukaan osallistua. Toivotan uudet ja vanhat kävijät tervetulleiksi tulevana kautena aurinkoiseen Krapurantaan.
Yhteistyöterveisin
Kai Välitalo 106543
puheenjohtaja

Juhlallisuuksia ja
uusia tuulia
Krapurantaan
Loimaan Seudun yhdistyksellä
on ollut monivivahteinen vuosi
2010. Hieman haikeutta vanhojen
koeteltujen rutiinien muuttues-

sa osittain vereksiin
voimiin, hieman ymmärrettävää jännittyneisyyttä, että mitenkäs nuoremmat
vetovastuuhenkilöt
paikkansa klaaraavat. Henkilökohtainen mielipiteeni on,
että uudistuminen ja
nuorempien voimien
esiinmarssi on alueen
ja yhdistyksen kannalta täysin välttämätöntä. Näin on kaikessa elävässä elämä ssä ja n i i n on
myöskin näissä caravanasioissa. Se ei tarkoita sitä, etteikö
vanhat hyväksi koetut asiat olisi jatkossakin käytössä, vanhemmat caravaanarit
ovat tehneet pyyteettömästi
alueen asioitten eteen valtavan
määrän työtä ja juuri siksi heidän neuvonsa ja ohjeensa ovat
äärimmäisen tärkeitä näinä nuorennusmurrosten aikoina. Eteenpäin elävän mieli ja yhteistyö on
voimavaroista se kaikkein suurin. Yhteen hiileen puhaltamalla voimme saada kauniita ja kauaskantoisia tuloksia. Tehkäämme
siis juuri niin.
Viime vuosi oli myös juhlien
vuosi. Keväällä Krapuranta täytti 20 vuotta ja syksyllä Loimaan
Seudun yhdistys 30 vuotta. Jo
nämä komeat vuosiluvut kertovat, että toiminnalla on rikkaat
ja ansiokkaat perinteet. Ketään
muita unohtamatta Risto Hakalan erittäin ansiokas ja pitkä
työsarka Krapurannan ja yhdis-

Caravan kesän aloitusmatka
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tyksen kehittämisessä hakee
vertaistaan. Hänen pohjaton innostuksensa Krapurannan monipuoliseen palveluiden parantamiseen on ollut mahdollista hänen avaran ja uusia asioita kaihtamattoman luonteensa ansiosta.
Myös hänen siviilityönsä on antanut näköalapaikan monenlaisille hankinnoille, joita on alueen
kehittämisessä tarvittu. Hän on
osannut käyttää tilaisuuksia sekä ammattitaitoaan hyväkseen
hankintojen teossa. Sitten toinen
puheenjohtajalle ensiarvoisen
tärkeä asia ovat ihmissuhdetaidot. Niin kauan kuin olen Riston
tuntenut, olen nostanut hattua
hänen kykyynsä hoitaa näitä
asioita fiksusti ja katsellen useammalta kantilta. Monien vankkumattomien mielipiteiden myrskyssä luoviminen on taitolaji,
josta selviämistä ei kaikille ole
suotu. Risto on selvinnyt hyvin.
Hän jättää suuret saappaat täytettäväksi seuraajalleen. Henkilökohtaisesti uskon, että Kaitsu
II täyttää nämä saappaat ennen
pitkää erittäin hyvin. Ensin voi
villasukan käyttö saappaassa olla aiheellista pehmentämään
vaihdoksen tuomia haasteita,
mutta ennen kuin huomaammekaan, saappaat täyttyvät ilman
villasukkaakin. Näin tapahtuu
kun me kaikki annamme vankkumattoman tuen hänen tulevalle toiminnalleen.
Kunniapuheenjohtajaa kauniisti kiittäen, uudelle puheenjohtajalle menestystä toivottaen

Taisto Lehtonen
040-7350967

Syyskokouksen satoa
Loimaan Seudun syyskokouksessa oli tunnelmaa kuin helluntaiepistolassa. Kulkurintupa oli
täynnä eteistä myöten kuin turusen pyssy. Puheenjohtajan vaihdos kiinnosti. Ja tietenkin muutkin yhdistystä koskevat päätökset. Puheenjohtajasta käytiin
äänestys, koska ehdokkaita oli
enemmän kuin yksi. Äänestyksessä uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin Kai Välitalo, 37 ääntä ja
toisena ehdokkaana olleen Esa
Mäen saadessa 27 ääntä.
Hallituksen jäsenten ja heille
määrättyjen erityistehtävien lista muodostui seuraavanlaiseksi:
Kai Välitalo, puheenjohtaja, YTalueen yhdyshenkilö, caravanhuippujen yhdyshenkilö, Kai YliLassila, varapuheenjohtaja, kotimaanmatkailun asiamies, Regina
Koschinski, sihteeri, Juha Knuutila, rahastonhoitaja, nuorisoyhdyshenkilö, Esa Mäki, Jorje Metsola, kunnossapito, Soile Koski,
vuosipaikkavastaava, Pirjo Ylösmäki, huvitoimikunta, Pekka Kiviaho, talotekniikka.
Muut toimihenkilöt: Seppo Timonen, jäsenkirjuri, LVIS-vastaava, Taisto Lehtonen, tiedottaja,
YT-alueen yhdyshenkilö, Arja
Malminen, kioskivastava, tarvikemyynti, Seppo Suominen, ulkom. matkailuasiamies, Juhani
Vuolio, teknisen toimikunnan
kokoonkutsuja, kunnossapito,
tapahtumien järjestelytoimikunta; kokoonkutsuja Jaakko Mäkelä, Marja-Liisa Mäkelä, Taisto ja
Heli Lehtonen, Raimo ja Mariitta
Nenonen, Bo ja Regina Kocshinski,
Pertti ja Pirjo Ylösmäki.

KOKOUSKUTSU
SF-C Loimaan Seutu ry:n sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS
pidetään Krapurannassa Kulkurintuvassa
la 26.3. klo 14 alkaen.
Kahvitus klo 13.30.
Käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät ym. esille tulevat asiat.
Tervetuloa joukolla mukaan.
HALLITUS
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Maskun kuulumiset

Taisto Lehtonen,
tiedottaja

Camping Mussalo, Mussalontie 356, 23310 Taivassalo, 040-764 9391
mussalo@taivassalo.net, www.sfcmussalo.com
PUHEENJOHTAJA
Stig Laaksonen
Tuulikinkatu 8 as 4, 20780 Kaarina
Puh. 0440 122 550, stigunposti@luukku.com
SIHTEERI
Kauko Leppäkangas
Käätyjärvenkatu 5, 23500 Uusikaupunki
Puh. 0400 826 413,
kauko.leppakangas@uusikaupunki.fi

CAMPING MUSSALON HINNAT 2011
Vuosipaikka, SF-C Maskun jäsen, isäntävuorovelvoite............. 300 €
Vuosipaikka, SF-C muun yhd. jäsen, isäntävuorovelvoite..........450 €
Kausipaikka 1.6. – 31.8. isäntävuorovelvoite.......................... 260 €
Kausipaikka 1.1 – 31.4...........................................................170 €
Kausipaikka 1.9. – 31.12........................................................170 €
Aluemaksu, SF-C jäsen....................................................16 € / vrk
Aluemaksu, Scandinavian Card-jäsen...............................18 € / vrk
Aluemaksu, muut...........................................................20 € / vrk
Aluemaksu, vene............................................................18 € / vrk
Aluemaksu, teltta max. 4 henk.......................................18 € / vrk
Vuosipaikkalaisen vieras (yli 12v. hlö).............................. 5 € / vrk
Vaunun seisonta.............................................................. 3 € / vrk
Päiväkäyntimaksu matkailuajoneuvolta..................................... 5 €
Venepaikka vuosipaikkalaiselle, ensimmäinen vuosi................ 60 €
Venepaikka vuosipaikkalaiselle, seuraavat vuodet.................... 35 €
Sähkön kulutusmaksu kiinteällä kWh-mittarilla...........0,25 € / kWh
1.1.-31.3. vuosipaikkalaiselle kiinteällä kWh-mittarilla...0,16 € / kWh
(edellyttää mittarin lukemaa kauden alussa ja lopussa)
Kulutusmaksun lisäksi perusmaksu,
jos yli 2 kk:n maksujakso..................................................2 € / kk
Lämmityssähkö / ilmastointi ilman mittaria...................10 € / vrk
Auton lohkolämmityssähkö, 2 tuntia......................................... 3 €
Auton, vaunun tai veneen pesumaksu....................................... 3 €
Tilaussauna 50 min................................................................ 20 €
Sauna, vieraat yleisillä vuoroilla............................................... 5 €
Soutuvene / 4 tuntia................................................................ 5 €
Huoneet, ajalla 1.6. – 31.8. (max. 4 henk./huone).............30 € / vrk
Huoneet muina aikoina sopimuksen mukaan....................40 € / vrk
Asuttu vuorokausi sisältää saunan yleisillä vuoroilla sekä valosähkön,
max 350 W.
Mittarisähkön pienin kertaveloitus 2 €. Irtomittareita ei hyväksytä.
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Puheenjohtajan mietteitä
Vuoden 2010 loppupuoli oli varsin
kylmä ja lumi tuli varhain jo marraskuussa - ja jäädäkseen. Kylmistä ilmoista ja runsaasta lumesta
huolimatta on alkutalvi ollut Camping Mussalossa edellisvuosien
kaltainen. Uskollisimmat ja uskaliaimmat ovat silti viikosta toiseen
majailleet vaunuissaan, kuka pari kolme vuorokautta ja kuka pari
kolme viikkoa kerralla putkeen.
Toki tämä sitkeä sissiporukka on
aika pieni.
Yhdistyksen joulujuhlia vietettiin 27.11.2010. Juhlijoita oli paikalla 46 aikuista ja 6 lasta. Juhla
onnistui nappiin ja kaikilla oli
hyvä joulumieli. Juhlinta aloitettiin jo päivällä kuusen koristelulla, jossa lapset olivat innolla mukana. Joulusauna oli lämmin tavanomaisesta poiketen jo iltapäivällä, jotta kaikilla jäi aikaa valmistautua juhliin. Varsinainen
juhla oli vuorossa klo 16.00 alkaen
glögi tarjoilulla ja siitä sitten hetken rupattelun jälkeen siirryttiin
jouluruokailuun noutopöydästä.
Ruoka oli maittavaa ja sitä oli riittävästi. Juhlan kohokohta oli tietenkin joulupukin tulo, mitä jouduttiin aikaistamaan lasten alkaessa käydä levottomaksi. Syyn
varmaankin kaikki ymmärtää.
Pukin lähdettyä päästiin vihdoin nauttimaan kahvista ja täytekakuista. Kävi myös kova polemiikki, kun vähän
vanhemmat lapset
aprikoivat kuka
pukki oli. Ongelma
pyrittiin ratkaisemaan sillä, kuka oli
ollut salista poissa
pukin vierailun aikana. Mutta totuushan on, että on vain
yksi oikea Korvatunturilla asuva joulupukki, joten arvailut
sikseen.
Tunnelman noustessa ja pienempien juhlijoiden jo mentyä höyhensaarelle nukkumatin luo, koottiin pöydät
kasaan ja tehtiin tilaa
tanssikärpäsen pureman
saaneille tontuille. Juhlinta jatkui

pitkälle seuraavalle vuorokaudelle ennen kuin väki siirtyi omiin
vaunuihinsa yöpuulle.
Heti joulun jälkeen oli ilmalämpöpumpun asennus vuorossa huoltorakennukseen. Joulunpyhinä oli
lunta kinostanut paikoin yli polven korkuisesti ja se tiesi lumihommia, jotta lämpöpumppu-urakoitsija pääsi töihin. Onneksi taas
Mauri ja hänen vanha luotettava
Valmet-traktorinsa tuli lumilingon
kanssa avaamaan tiet ja tekemään
kulun helpommaksi kinoksien keskellä.
Iltapäivällä oli ilmalämpöpumpun asennus suoritettu ja täytyy
todeta, että kyllä laite luovutti
lempeän lämmön sisätiloihin,
vaikka ulkona oli pakkasta 10 astetta. Kyllä nykytekniikka on ihmeellistä, kun laite tekee kylmästä ulkoilmasta lämmintä sisäilmaa.
Vuodenvaihdetta vastaanotettiin pienellä porukalla. Yhdeksän
vaunukuntaa oli tullut Uutta Vuotta juhlimaan saunomisen ja ruokailun merkeissä pitkässä pöydässä, tällä kertaa toki sisätiloissa.
Muutaman minuutin ennakolla
ennen vuodenvaihdetta saatiin
nähdä ja kokea hienoin ilotulitus,
mitä Camping Mussalossa on koskaan ollut. Raketti toisensa jälkeen
lähti taivaalle vuoden vaihtumisen

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään lauantaina 9.4.2011 klo 12 alkaen
Camping Mussalossa, Mussalontie 356, Taivassalo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
kevätkokoukselle määräämät asiat.
Tervetuloa kaikki yhdistyksemme jäsenet kokoukseen
päättämään yhteisistä asioista!
Jäsenkortti mukaan.
Kahvitarjoilu klo 11.30 ennen kokouksen alkua.
Taivassalossa 28.11.2010
Hallitus

merkiksi. Toki jo muutama pienempi raketti ja paukku ammuttiin
alkuillasta nuorison toimesta.
Alkanut vuosi 2011 ja kulunut
talvikausi näyttää ainakin lumen
osalta rikkovan monin paikoin
pitkäaikaiset ennätykset eteläisessä Suomessa. Tämä tietenkin
antaa kaikki mahdollisuudet talvisille harrastuksille, mitä ne sitten kullakin ovat, mutta nyt kannattaa ulkoilla ja nauttia kaikin
siemauksin hienoista talvisäistä.
Haluan vielä lopuksi toivottaa
kaikille lukijoille, yhdistyksen jäsenille ja heidän perheilleen oikein
Hyvää Uutta Vuotta ja matkailukautta 2011.
Stigu

Talviaika Camping
Mussalossa
Talviaikana 1.1.-31.5. ja 1.9.-31.12.
on alue pääsääntöisesti vuosipaikkalaisten käytössä ja alueen portit
lukossa lukuun ottamatta viikonloppuja toukokuussa ja syyskuussa, jolloin on isäntäpäivystys. Jos
alueella on talviaikana omaa väkeä
paikalla, on portit päiväaikana
avoinna ja yöaikana kiinni. Kaikki vierailijat otetaan luonnollisesti avosylin vastaan mahdollisuuksien mukaan. Kaikkia kesäaikaisia
palveluita ei ole talvella saatavissa,
mutta huoltorakennuksen palvelut
ovat toiminnassa ja sauna lämpiää
satunnaisesti sään salliessa. ■
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Naantalin kuulumiset
www.sfcnaantali.yhdistysavain.fi, Saloranta p. 044 9674 453
PUHEENJOHTAJA
Kari Rainetsalo
Talvikkikatu 7, 21110 Naantali
Puh. 0400 789 020,
kari.rainetsalo@dnainternet.fi
SIHTEERI
Jukka Saarinen
Haikarinkatu 5 A 6, 21110 Naantali
Puh. 040-3113 879,
jukka.saarinen1@dnainternet.net

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Naantali ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään
torstaina, 17. päivänä maaliskuuta 2011 klo 19.00 alkaen
Aurinkosäätiön palvelutalossa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Pullakahvitarjoilu
Tervetuloa!
Johtokunta

Tervehdys ystävät
Useita kymmeniä senttejä lunta
on sadellut sitten viime kirjoitusten. Olosuhteet ovat olleet kovat
niin jalankulkijoille , autoilijoille ja niille joiden onni ja autuus
on saada tehdä lumitöitä. Lumihan on ollut kevyttä pakkaslunta ja siitä asumuksille , vaunuille kuin etuteltoillekkaan ei suurempaa riesaa ole ollut. Nyt tätä
kirjoitettaessa kun on suojakeli
ja vähän vettäkin satelee tilanne
muuttuu oleellisesti ja painoa tulee huomattavasti lisää. Talojen
kuin vaunujenkin katolle jos menee kannattaa kyllä miettiä kaksi kertaa ja noudattaa äärimmäistä varovaisuutta. Etuteltan katon
puhdistukseen sitä vastoin on
Salorannassa valtavan hieno väline joka on kaikkien käytettävissä.
No talvi on ja kuuluukin olla
tälläista ja olemmehan saaneet
nauttia kauniista maisemista ja
vähän suksillakin päässeet suihkimaan. Kevään edistyessä sateetkin todennäköisesti vähenevät ja auringonpaiste valtaa alaa
ja sitä myöden kesä lähenee vauhdilla.
Palataan vielä viime vuoden
lopulle sen verran että Kauneimmat Joululaulut laulettiin Kimmon johdolla ja hän myös oli kehitellyt tilaisuuteen pientä ohjelmaa mukanaolijoiden iloksi.
Uusi 10-kuution jätevesitankki
saatiin myös asennettua juuri
ennen lumisateita ja pakkasia.
Tankki tulee vähentämään tyhjennyskertoja oleellisesti ja sitä
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kautta myös kustannuksia eikä
niitä hajuhaittojen poistumisiakaan kannata vähätellä.
Heti viime lehden ilmestymisen
jälkeen oli yhdistyksemme syyskokous. Paikalla oli erittäin runsaslukuinen ja aktiivinen osanottajajoukko.Kokous päätti nostaa
jäsenmaksumme 15€:n/vuosi ja
perhejäsenen 3€:n /vuosi. Salorantaan johtavalle tielle tullaan
asentamaan myös kevytrakenteinen puomi jolla pyritään rauhoittamaan turhaa ajelua tiellä. Edelleen päätettiin kohentaa alueen
yleisvalaistusta sekä lisätä sähkötolppia. Tänä vuonna tullaan
myös puuttumaan viallisiin ja
laittomiin sähköjohtoihin aiempaa tiukemmin. Kokous toivoi
myös että jokainen huolehtii
vuokraamansa kausipaikan yleisestä siisteydestä ympärivuotisesti. Paljon on siis rahareikiä
yhdistykselle tulossa joten jäsenmaksun korotukset ovat paikallaan etenkin kun ne edelleenkin ovat valtakunnallista keskitasoa.Sinulla on muuten mahdollisuus käydä verkkosivuillamme
ehdottamassa miten sinä haluaisit kehittää Salorantaa. Etusivulta löytyy painike ehdotuksia
varten. Käyppä klikkailemassa ja
keksi rakentavia ehdotuksia yhdistyksen varoille. Meillä on muutaman henkilön kanssa ollut teknisiä ongelmia jäseneksi kirjautumisessa. En tiedä mistä johtuu
mutta asiaa selvitellään.
Tässä turinat tällä kertaa. Seuraava lehti kun ilmestyy kevät on

jo hyvässä vauhdissa ja hanget
pienentyneet. Sitä odotellessa
kauniita kevätpäiviä kaikille
t. Markku 52661

Yhdistyksen hallitus
2011
Puheenjohtaja Kari Rainetsalo,
varapuheenjohtaja Hemmo Järvinen, sihteeri Jukka Saarinen.
Jäsenet: Raija Hongisto, Katri
Penttinen, Risto Mäkelä, Pekka
Niinikorpi, Jouko Lintula, Simo
Kankare sekä Jari Grönberg.

Yhdistyksen
toimihenkilöt 2011
Jäsenkirjuri Ritva Tolonen, rahastonhoitaja Risto Mäkelä, Salorantatoimikunnan vetäjä Pekka Niinikorpi, matkailuasiamies

koti- ja ulkomaa: Kari Rainetsalo, matkailuautoasiamies Hemmo
järvinen, tekninen asiamies Ari
Suomi, tiedotus Markku Tammi,
nuorisoyhdyshenkilö Jutta Rinneranta.
Salorannan hankinnat Sirpa Niinikorpi.

Tulevia ulkoilupäivä
Salorannassa 5.3.
Tervetuloa ulkoilemaan ja nauttimaan kevään ensiaskeleista
kelien suomin mahdollisuuksin.
Yhdistys tarjoaa perinteisesti
makkarat ja mehut.

Aurinkotreffit 20.-22.5
Tervetuloa treffeillemme omat ja
vieraat karavaanarit , läheltä ja
kaukaa. Ohjelma noudattelee tuttuja turvallisia perinteitä.
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Paimion kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Jorma Tuominen
Tapionkaaritie 4, 21530 Paimio
Puh. 050 563 0812, 02 470 5812
jorma_tuominen@luukku.com
SIHTEERI
Marja Kytösaho
Sammontie 1, 21530 Paimio
Puh. 0400 979 197

Talvinen tervehdys Paimiosta
Joulu meni ja uuttavuotta 2011
juhlittu, ajatukset alkaa olla keväthangilla ja tulevassa kesässä.
Vaikka lunta ja pakkasta on ollut
Marraskuulta asti kai se kevät ja
kesä kuitenkin tänäkin vuonna
tulee. Palataan kuitenkin vielä
menneeseen eli vuoteen 2010 ja
syyskokouksen päätöksiin. Kokous päätti irtisanoa 1.1.2011
alkaen Ab Tempus R&H oy:n ja
Paimion Seudun Caravaanarit ry:n
välisen käyttösopimuksen Vestlaxin suositusalueesta. Alueella
oli/on hyvät ulkoilu mahdollisuudet (kalastus, marjojen ja sienien
poiminta). Mutta alueen ilmapiiri oli tullut sellaiseksi, että Paimion Caravaanarit eivät oleet
tervetulleita alueelle vaan jos
siellä kävit, tuli tunne, että olemme rasitteena alueelle joten kokous päätti yksimielisest irtisanoa sopimuksen.
Joten nyt olemme sitten ilman
minkäänlaistakaan aluetta, nyt
sitten "tuntosarvet" ulos ja kuulostelemaan olisiko jossain aluetta tai yhteistyökumppania joka
olisi kiinnostunut yhteistyöstä
meidän kanssamme.
Kokouksessa suoritettiin myös
henkilövalinnat tuleville vuosille: Puheenjohtajan pestiin tuli
vielä kahden vuoden jatko eli
kausi 2011-2012; Kiitos luottamuksesta. Hallituksen erovuoroiset jäsenet valittiin myös kaudelle 2011-2012. Mutta ennen hallituksen järjestäytymiskokousta
tuli tieto, että kaksi uudelleen
hallituksen jäseniksi valittua
henkilöä oli eronnut yhdistyksestä. Hallitus keskusteli syntynees-

tä tilanteesta ja totesi hallituksen
vahvuuden olevan sääntöjen mukainen, puheenjohtaja ja neljä
jäsentä (sääntöjen mukaan 3 - 8
jäsentä), joten ei järjestetä ylimääräistä valintakokousta. Hallitus on vuonna 2011 puheenjohtaja Jorma Tuominen,jäsenet Esa
Hautala, Markku Iltanen, Kalle
Kytösaho ja Kirsti Suomi, varapuheenjohtajaksi valittiin Esa Hautala ja sihteeriksi Marja Kytösaho,
rahastonhoitaja/jäsenkirjuriksi
valittiin Ella-Maija Iltanen ja YTAlueen toimikuntaan valittiin
Jorma Tuominen sekä Markku Iltanen. Syyskokouksessa tuli esille toive iltaretkestä jollekin lähialueen luontopolulle ja Caravan
viikonlopusta jollakin alueelle tai
muuten sopivaan kohteeseen.
Vaikka viime vuotinen tapaaminen Piikkiö Harvaluodossa ei yhteensattumien vuoksi saanut kovin suurta suosiota, mutta jos
yritetään paremmalla onnella
tänä vuonna.
Tulkaa keväkokoukseen keskustelemaan ja esittämään ehdotuksia, kokous pidetään tutussa
paikassa Paimion "Ankkalammella" lauantaina 9.4. klo 19.00
Pientä iltapalaa ja virvokkeita
tarjolla, saunomis- ja uintimahdollisuus. Virallinen kokouskutsu
toisaalla tässä lehdessä. Hyvää ja
turvallista Caravan-matkailuvuotta kaikille. Vaikka omat matkat
taitavat jäädä vähiin kun tuli
myytyä vaunu pois, pitää kai lähteä telttailemaan.
Hyvää loppuvuotta 2011
t. Jorma Tuominen 051624-0

Lumen
sulamista
odotellessa!
Auto on tosiaan
seissyt koko syksyn ja alkutalven. Hiljaiseloa
on siis riittänyt
meidän huushollissamme.
Nelijalkaista on yritetty sosiaalistaa ja säilyttää sen
pienessä päässä miten karvakaravaanari käyttäytyy. Keväämmällä
liikkeelle päästessä nähdään miten
opetukset ovat onnistuneet.
Syyskokouksessa ei uusia jäseniä
hallitukseen ilmaantunut. Siinä
olisi hyvä tilaisuus päästä vaikuttamaan ja tuoda uusia tuoreita
ideoita toimintaan. Saattaisipa
päästä edustamaan yhdistystä tarvittaessa. Pistäkääpä mieleenne ja
tulkaa seuraavaan kokoukseen kun
valintoja tapahtuu.
Suoraselkäisiä ja rehtejä ihmisiä
kaivataan aina. Yhdessä suunnitellen saamme toiminnastamme
mieleistänne. Odotuksia ja toiveita on vaikea arvailla, ellei niitä
ilmaista ja tekijöitäkin kaivataan.
Luontoretki keväämmällä on
suunnitteilla. Samoin viikonlopun
vietto porukalla. Paikat kumpaankin ovat vielä päättämättä. Ehdotuksia ja ideoita vastaanotetaan!
Se on aika kumma miten vuodenajat ja päivien valoisuus vaikuttaa ihmiseen. Syksyn tullen
käpertyy ihan mielellään koloonsa. Päivien pidentyessä ja luonnon
heräillessä herää ikään kuin talviunesta itsekin.
Pakkaset piilottivat meidät pirttiin, melkein tyystin ennen kyl-

mään tottumista.
Onneksi ne varmistivat valkean
joulun. Niitä harmaita loskajouluja jo riittikin.
Kyllä lumi ja pakkanen talveen
kuuluvat. Niitä ei tänä vuonna tarvinnut lähteä muualta hakemaan.
Välillä tuntuu jopa ylitarjonnalta.
Vuoden pimein aika ei tuntunut
niin synkältä lumen valaistessa.
Onneksi päivä on pidentynyt ja
kohta menoveret alkavat virrata
muiden kevätpurojen myötä mikäli vanhat merkit pitää paikkansa.
Kaikilla ne eivät tosin jähmety
pakkasillakaan.
Leirintäopasta odotellaan ja
treffilistoja tutkitaan varmaan
monessa huushollissa suunnitelmia
tehden. Samoin meillä.
Kotona on helppo pähkäillä,
että miksei kukaan järjestä mitään ja sellaista ja sellaistakin
voitaisiin tehdä. Ikävä kyllä yhtään ajatustenlukijaa ei ole joukkoomme sattunut. Vain kertomalla ne selviävät.
Joten tavataanpa kevätkokouksessa oikein porukalla ja tehdään myös niitä yhteisiä suunnitelmia.
KS 113034

SF - Caravan Paimion Seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS.
Kokous pidetään Paimion Maauimalan
"Ankkalammen" Takkatuvassa,
Sähköyhtiöntie 193. Lauantaina 9.4.2011 klo 19.00
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat;
mm. toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2010
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus klo. 18.00
Kahvia ja pientä iltapalaa sekä virvokkeita tarjolla.
Kokouksen jälkeen mahdollisuus saunomiseen ja uintiin.
Jäsenet tervetuloa.
HALLITUS
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Paraisten kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Risto Karjalainen
Hietapellonkatu 5 as 24, 21600 Parainen
Puh. 050 567 6542, 02-273 9933 (työ)
risto.karjalainen@narmaplan.fi
SIHTEERI
Timo Keihäs
Puh. 050 342 3925
timo.keihas@hotmail.com

KOKOUSKUTSU
SF-caravan Paraisten seutu ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään tiistaina 8. maaliskuuta 2011 kello 19.00
alkaen Pippurikujan pihaton ylisillä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n kevätkokousasiat
sekä hallitukselle esitetyt asiat.
Kahvitarjoilu ennen kokousta, tervetuloa!
Parainen 11.12.2010 Hallitus

Hyvää alkavaa vuotta 2011
Ulkona on taas talvi, onneksi ilmasto lämpenee, kuinkahan kylmä olisi jos ilmasto ei sittenkään
olisi lämmennyt!
Uusi hallitus on järjestäytymis
kokouksessaan tehnyt valinnat:
varapuheenjohtaja Matti Grönroos,
sihteeri Timo Keihäs, jäsenkirjuri Nicklas Engman ja rahastonhoitaja Tarja Elo-Lundberg sekä hal-

lituksen jäsenet Leena Grönroos
ja Tom Lindholm.
Syysliittokokous pidettiin Hyvinkäällä, jossa liittokokous hyväksyi liiton jäsenmaksun korottamisesta puolellatoista eurolla
(1,50 €). Paraisten jäsenyhdistyksen jäsenmaksua ei ole korotettu
vuosikymmeniin, koska jäsenpalautuksena tulevat rahat ovat

toistaiseksi riittäneet. Ainoa syy,
miksi jäsenmaksuamme ehkä pitäisi korottaa, on jo vuoden uudessa asussa ilmestynyt Vankkuriviesti, joka maksaa noin kaksinkertaisesti enemmän kuin
edellinen sanomalehti. Mutta
koitamme pärjätä vielä tällä samalla jäsenmaksulla.
Tänä vuonna on pääpaino alu-

eellamme uuden alueen valmiiksi saattaminen, sillä rakennuslupa umpeutuu tuota pikaa.
Hiihtolomaviikolla vietetään
Stagsundissa ulkoilupäivää, lisätietoja paikallisesta lehdestä, kotisivuilta sekä alueen ilmoitustaululta.
SF-C 91470

Loppiaisen lumikinokset Stagsundissa
Markku Vuono huomioitiin caravankellolla

Tanssia joulujuhlassa

Kirje joulupukille
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Piikkiön kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Riitta Katajainen
Katajaisentie 13, 21500 Piikkiö
Puh. 02 479 5448, 040 513 6986
riitta.katajainen@elisanet.fi
SIHTEERI
Marianne Louhevirta
Koivumäentie 2, 21500 Piikkiö
Puh. 050 562 4142
mallalouhevirta@gmail.com

Lumisia terveisiä
Harvaluodosta
Kaikille oikein hyvää uuttavuotta
2011, ja todella lumista sellaista.
Tässä kun istuskelen vaunussa
ja kirjoittelen tätä juttua, niin
tulee vääjäämättä mieleen tämä
paljon puhuttu ilmaston lämpeneminen.Ulkona on lunta tasaisesti puolisen metriä ja pikku
pakkanen paukkuu nurkissa. Kaikella kunnioituksella kaikkia talvisia harrastuksia kohtaan, niin
minulle ainakin lumen tulo jo
riittää.
‘Mukavasti on porukka näin
loppiaisen kunniaksi lähteneet
ulkoilemaan ja pilkkijöitä on meren jäällä kymmenittäin. Ovat

löytänee lumisurffaritkin tänne
Harvaluotoon. Aina vaan kun heitä on paikalla, niin kellään muulla ei sitten ihan niin kivaa olekaan, kun toi kova tuuli on heidän kaverinsa. Toivottavasti tulevaisuudessa nähtäisiin myös
avantouimarit täällä ja olisi meilläkin saunomis mahdollisuus talvisin.
Toivottavasti tästä vuodesta
muodostuu taas kaikilta osin hieman edellistä vuotta parempi, ja
kaikenlaiset onnettomuudet harrastuksemme parissa jäisivät tapahtumatta. Kaikki vaihtaa nyt
viimeistään, jokaisen sisällä vaunussa ja asuntoautossa polttamansa tuikun tai kynttilän, aidosta siihen pattereilla toimi-

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään torstaina 10.3.2011 klo. 19.00.
Piikkiön osuuspankin kerhohuoneella, osoitteessa
Hadvalantie 10, 21500 Piikkiö.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
kevätkokoukselle määräämät asiat.
Ennen kokousta kahvitarjoilu.
HALLITUS

vaan. Ovat todella aidon näköisiä
ja jää vahingot vähemmälle.
Pikujouluja vietimme juhlapalvelu Primadonnan tiloissa pukkilassa. Osanottaja määrä oli tiloihin juuri sopiva, ruoka oli totutusti hyvää. Pienet paketit, mukana olleille, jakoi jonkinlainen
porsaan ja undulaatin yhdistelmä
(väristä päätellen),erittäin hauskan ohjelma numeron tämä otus
toi tullessaan, kiitos siitä hänelle. Jouluruuan jälkeen pistimme
jalalla koreasti Rautalan Timpan
soittaessa tahdit.

Hallituksenvalinnat
Uuden hallituksen järjestäytymis
kokouksessa valittiin varapu-

heenjohtajaksi Jyrki Hongisto
Yhdistyksen sihteeriksi Marianne
Louhevirta ja jäsenkirjuriksi Kalevi Katajainen.

Vuosipaikkamaksut
HUOM !! viimevuotiseen tapaan
mikäli haluat uusia kausipaikkasi, niin maksathan yhdistyksen
tilille 471410-263480 200 euroa
28.02.-11 mennessä.
Uudet sopimukset allekirjoitetaan toimintakauden avajaisissa
jotka pidetään 6 – 8.5-2011. Mikäli on jotain kysyttävää asiasta,
voit soittaa puheenjohtajalle.
Talviterveisin
Pasi 130482

Talvista maisemaa Harvaluodosta 2011.
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Raision kuulumiset
Vankkuri-Vehmas puh. 0400 705 516
PUHEENJOHTAJA
Jouni Lindqvist
Mäki-Heikkiläntie 9, 21290 Rusko
Puh. 0400 527 858
jounilindqvist60@gmail.com
SIHTEERI
Marjo Korpelainen
Puh. 050-3446293
marjo.korpelainen@com.fi
Vuoden Karavaanari Mirja ja Vesa Tuomi ja Puuhapannun saajat Liisa
ja Jarmo Lindqvist.

Puheenjohtajan Uuden Vuoden Terveiset
Vuosi on taas vaihtunut ja haluan
vielä toivottaa kaikille yhdistyksen jäsenille oikein hyvää uutta
vuotta 2011.
Palataan kuitenkin vielä takaisin vuoteen 2010. Yhdistyksen
joulujuhlat vietettiin perinteisesti Vehmaalla vankkurisalissa
jonne oli saapunut paikalle n. 50

jäsentä. Juhlat taas aloitettiin
julkaisemalla vuoden karavaanariperhe. Hallitus yksimielisesti
valitsi Mirja ja Vesa Tuomen. Onnea heille vielä kerran. Puuhapannukin oli päätetty jakaa kuten
muinakin vuosina. Nyt puuhapannu n sa iv at L i i sa ja Ja r mo
Lindqvist. Myös heille vielä on-

nittelut.
Vuosi vaihtui Vehmaalla jonne
oli karavaanareita tullut paikalle
juhlimaan ja raketteja ampumaan.
Itse en päässyt vaimoni kanssa
sitä juhlimaan koska välillä työt
haittaavat vapaa-aikaa, mutta en
anna sen haitata tahti sillä onhan
noita vuoden vaihteita vielä jäljel-

lä. Taas ollaan yhtä vuotta vanhempia itse kukin.
Nyt kun ollaan päästy vuoden
2011 puolelle, niin mietitään
vähän tulevaisuutta. Perinteiset
maukujaiset järjestetään hiihtolomaviikon päätteeksi eli 25 27.2.2011. Silloin on treffi- ja huvitoimikunta järjestäneet jotakin

Vaunukaupan erikoisliike
Palvelevaa vaunukauppaa jo yli 25 vuoden ajan.
Suomalaisiin oloihin tehty.
Vedettävyys huippuluokkaa.

Kantatut käytävämatot
mittojesi mukaan matkailuvaunuihin ja -autoihin.
Puh. 0400 485 348
16

Euroopan myydyin vaunu,
runsas varustetaso.

Puh. 03 435 6330
Murrontie 11, 30420 Forssa
www.forssanvankkuri.fi
1/2011

ohjelmaa viikonlopuksi. Minulle
tuleen tiedon mukaan lauantaina
on tarjolla lohikeittoa.
Palataan kevään ja kesän asioihin seuraavassa lehdessä, jäävät
sit ten joka i selle pa remm i n
mieleen.
Sihteeri laittaa ohessa vuosipaikan maksuohjeet ja tilitiedot
ja rahastonhoitaja laittaa uuden
hinnaston 2011.
Vielä kerran kaikille lukijoille
oikein hyvää alkanutta vuotta
2011.
Terveisin
Jouni 31407

SF-Caravan Raision
seutu ry Hallitus 2011
Jouni Lindqvist, puheenjohtaja
Matti Pussinen, varapuheenjohtaja
Armi Filppu
Eero Halomo, rahastonhoitaja
Ari Heinonen
Vesa Hirvonen
Veikko Holappa
Taito Korpelainen
Hanne Lassila
Marjo Korpelainen, sihteeri
Vuosipaikkamaksu on mahdollista suorittaa kahdessa erässä;
1. erä 28.2. ja 2. erä 30.4.2011

KOKOUSKUTSU
Sf-Caravan Raision seutu ry:n varsinaiset-, perhe- ja yli 15-vuotiaat
nuorisojäsenet kutsutaan sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka
pidetään 26.3.2011 alkaen klo. 12.00 Vankkurisalissa,
Vankkuri-Vehmas, Rautila
Ennen kokousta on kahvitarjoilu klo. 11.30.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4 § syyskokoukselle
määräämät asiat.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan vain paikalla olevilla jäsenillä on
äänioikeus. Muista ottaa jäsenkortti mukaan
Hallitus

viesti

SF-CARAVAN RAISION SEUTU RY HINNASTO 2011
JÄSENMAKSUT
Varsinaiset jäsenet
Perhe- ja nuorisojäsen
Ulkojäsenet
LEIRINTÄ
Vuosipaikka Raision jäsen, sis. isäntävuoron
Vuosipaikka, muu jäsen,sis. Isäntävuoron
KAUSIPAIKAT SISÄLTÄÄ ISÄNTÄVUORON
Alkuvuosi 1.1-30.4.2011
Kesäkausi 1.5-30.9.2011
Loppuvuosi 1.10-31.12.2011
Loppuvuosi 1.9-31.12.2011
1 kk paikka ilman sähköä
2 kk paikka ilman sähköä
1.1-30.6.2011
1.7-31.12.2011
1 viikon paikka ilman sähköä
2 viikon paikka ilman sähköä
1.1-31.5 ja 1.9-31.12.2011 vrk
sähkö kulutuksen mukaan

300 €
337 €

107 €
234 €
84 €
110 €
150 €
174 €
206 €
206 €
70 €
112 €
14 €

ALUEMAKSUT
Vuorokausimaksu 1.6-31.8.2011, sis. valosähkön
14 €
Mökkivuokra/vuorokausi
19 €
Päiväkäynti vaunu/auto
6€
Yövieras toisen vaunussa, sis. valosähkön
4€
Seisontamaksu/vrk
1,10 €
Asuntovaunut/autot ilmastointilaite, sähkö kulutuksen mukaan
SÄHKÖ
Kulutuksen mukaam
Valosähkö/vuorokausi
Lämmityssähkö/vuorokausi
SAUNAMAKSUT
Perhesauna/50 min.
Tilaussauna isolle ryhmälle
50 nim. (iso sauna)
MUUT MAKSUT
Pesukoneen käyttö/koneell.
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tavataan!
Tre ffeillä

14 €
5€
23 €

0,25 €
2,75 €
7,70 €

8€
18 €

2€

Kuivauskaappi/kerta
Henkilöauton pesu
Matkailuvaunun/-auton pesu

1,50 €
2€
3,50 €

VENEPAIKAT
Soutu ja moottoriveneet 5 hv ja alle
Moottoveneet yli 5 hv
Rekisteröidyt veneet alle 6 m
Rekisteröidyt veneet ja yli 6m

20 €
50 €
50 €
100 €

KAASU
Kaasupullo 11kg
Kaasupullo 5kg
Hintamuutokset ovat mahdollisia.

18 €
13 €
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Salon kuulumiset
www.sfc-salonseutu.fi
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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Salon seutu ry:n sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS pidetään keskiviikkona 23.3.2011 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 16.12.2010
Hallitus

Puheenjohtajan aatoksia
Talvi on tullut harvinaisen aikaisin ja kovat pakkaset ovat
paukkuneet jo marraskuun lopulla. Mukavammalta tämä kuitenkin tuntuu kuin mustat loppuvuodet. Kolme vuotta on kulunut puheenjohtajana ja neljäs
vuosi alkamassa. On ollut mukava nähdä ja tutustua moniin

oman ja naapuriyhdistyksiemme
jäseniin eri tilaisuuksissa. Kiitokset kuuluvat myös eri toimikuntien porukoille, joiden ansiosta olemme kyseiset tilaisuudet
saaneet pidettyä. Itsenäisyyspäivänä kokoonnuimmekin vuoden 2011 suunnittelupalaveriin
ja jo perinteeksi muodostuneel-

le toimikuntien yhteiselle joululounaalle.
Meillä on sama ongelma kuin
muillakin yhdistyksillä. Tekijät
ikääntyvät. Siispä uusia tekijöitä ja ideoita kaivataan. Jos tunnet halua liittyä toimikuntiimme, ota rohkeasti yhteyttä minuun tai hallituksemme jäseniin.

Valmis osaaja ei tarvitse olla,
vaan koulutamme porukkaamme.
Seuraava koulutusviikonloppu
pidetään keväällä.
Nyt jännitämme, mikä Vuohensaaren leirintäalueen kohtalo on
vuonna 2011. Salon kaupunki
kilpailuttaa uudet yrittäjät ja
sitten myöhemmin näemme, mi-

MATKAILUAUTOT
JA VAUNUT

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

Örninkatu 8, SALO,
p. 733 1550, 0400 533 144,
0445 511 557
ark. 10-18, la 10-14

www.autosimelius.fi
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tä palveluja valittu yrittäjä tarjoaa. Vuohensaaressa on pidetty yhdistyksen omat syystapaamiset, saas nähdä miten käy
tänä vuonna.
Päivät pitenevät ja kovaa
vauhtia mennään kohti kevättä.
Lopuksi haluan toivottaa leppoisaa karavaanivuotta 2011
kaikille.
Sinikka

Vuoden 2011 keskeiset
toimihenkilöt on
valittu

Sauvon kuulumiset
www.sfc-sarapisto.net, sfc.sarapisto@kolumbus.fi
PUHEENJOHTAJA
Kimmo Laine
Itätalontie 76, 21570 Sauvo
Puh. 044 3546447
kimmo@okaria.fi

Yhdistystämme luotsaa puheenjohtajana tämänkin vuoden Sinikka Koivunen, sekä varapuheenjohtajana että sihteerinä
toimii edelleen Tero Leino, muita hallituksessa istuvia ovat
Timo Laakso, Esko Erkkilä, Arja
Paasikivi, Martti Heinonen ja
Marjut Rahja. Uutena hallitukseen tulivat valituiksi Kari Kaivonen ja Jorma Kilkki.

SIHTEERI
Merja Arvola
Suotorpankuja 4 A 1, 20460 Turku
Puh. 0400 683 864,
merja.arvola@dnainternet.net

Talvilomatapahtuma

Puheenjohtaja
Sinikka Koivunen

Viikko 8 on perinteinen talvilomaviikko meille eteläsuomalaisille, varsinkin lapsiperheille, joissa on koulukkaita. Salakalliolla on luvassa hiihtokilpailut lauantaina 26.2. 2011
kello14 alkaen ( säävaraus).
Tule siis perheinesi viettämään
hiihtolomaa Salakalliolle.

Aarto Väyrynen Vuoden Karavaanari 2010.
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Tule mukaan kesäkuun alussa
matkallemme Viroon.
Matka sisältää bussikuljetukset, laivamatkat, 1 yö
Hiidenmaalla, 2 yötä Haapsalussa ja 3 ruokailua.
Lähdemme torstai aamuna Salon torilta, takaisin
Saloon palaamme sunnuntai-iltana.
Lisätietoja www.sfc-salonseutu.fi
Ilmoittautuminen 3.5.2011 mennessä
sähköpostilla sinikka.koivunen@nordea.fi tai
puh. 050-5515257 iltaisin.
Muista mainita ilmoittautumisen yhteydessä
mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Matka maksetaan 3.5.2011 mennessä SF-Caravan
Salon Seutu ry:n tilille 113530-308338.
Laita viestiksi lähtijöiden nimet.
Ystävällisin terveisin
SF-Caravan Salon Seutu ry matkailutoimikunta

Ei olisi uskonut

M

inä ainakaan en olisi uskonut, että kahtena vuotena peräkkäin sataa näin
paljon lunta. Toisethan ovat siihen jo kyllästyneet. Mutta, jos
vaihtoehto olisi se jo tutuksi tullut vesisade, musta maa, loska ja
jäätikkö, tiedän ainakin itse,
kumman mieluummin valitsen:
Ne lumityöt ja valkoisen maiseman.
Etuteltan puheissa on käyty
keskustelua vaunun katon lumikuormasta ja toiset ajattelevat,
että lumityöt hoidetaan kevvääm-mäl-lä. Jos itse emme päässeet aikoinaan vaunulle, kävimme
kuitenkin luomassa lumet katolta ja vaunun ympäriltä. Vaunun
ilmanvaihto huoletti meitä ja
”kotieläimet”. Sinne oli myös mukavampi mennä, kun polku oli
luotu ja vähän enemmänkin.
Usein ihmettelemme sitä, että
joku ei pidä kalliista kalustostaan

huolta. Keväällä sitten ei meinata uskoa silmiään, kun sisällä
odottaa yllätys. Hiirien juhlinnan
jäljiltä on istuinten pehmusteet
täynnä käytäviä ja seinien väliset
eristeet puruina.

Pomintoja
syyskokouksesta
Mutta usko tai älä, niin taas kerran mahtui kaikki ilmoittautuneet takkahuoneeseen juhlimaan
yhdistyksen joulujuhlaa ja vastaanottamaan joulupukkia muoreineen. Ja meillä kaikilla oli niin
mukavaa.
Sen sijaan uskon asia ei ole,
että perinteiset pilkkikisat pidetään lauantaina 26.2.11 ja isäntävuorolista tulee ilmoitustaululle viikolla kahdeksan yhtä varmasti kuin karavaani kulkee.
Kimmo Laine valittiin yksimielisesti yhdistyksen puheenjohta-
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jaksi kaudeksi 2011–2012. Hallituksen kokoonpanon suurin muutos olikin, että Mauri Arvola
vaihtoi paikkaa Kimmo Laineen
kanssa. Uutena hallitukseen tulivat Mika Laakso ja Toni Loiske.
Hallituksen kokoonpano vuonna
2011 on: Marja-Leena Aro-Heinilä, Mauri Arvola, Juha Elovaara,
Juhani Ivanoff, Pentti Känkänen,
Mika Laakso, Toni Loiske ja Pirjo
Söderholm.
Sarapiston lisäalueen osto kariutui siihen, ettei omistaja halunnut myydä aluetta. Samana
päivän aamuna, 23.10.2010, kun
syyskokous pidettiin, alueesta
tehtiin 30-vuoden vuokrasopimus.
Alueen kehittäminen/rakentaminen aloitetaan uudesta toimistorakennuksesta, kun kaikki luvat
kunnan kanssa on saatu kuntoon.
Miesten saunan korjaus alkaa
aivan näinä päivinä ja se tulee
taas hetken aikaa vaikuttamaan
saunavuoroihin. Saunavuoroihinhan vaikuttavat myös alueen tapahtumat ja silloin onkin parempi käydä tarkastamassa saunaaika ilmoitustaululta.
Kokouksessa käytiin, silmälläpitäen tulevaa sesonkia, pääpiirteittäin läpi Isännän toimintaohje.
Tärkeimpänä huomio siitä, että
Isäntä vastaa/on vastuussa monista asioista ja näin ollen Isännän sana on laki alueella.
Ja vaikka tuossa oli asiaa syyskokouksesta, niin yhdistyksen
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 2.4.2011 klo
16.00 Sarapiston takkahuoneessa
(erillinen ilmoitus). Samaisessa
takkahuoneessa ja samana päivänä on venetoimikunnan kokous
eli 2.4.2011 klo 12.00 ja kutsu
koskee kaikkia veneilijöitä.

Uuden puheenjohtajan
haastattelu
Nimi: Kimmo Laine, 47 vuotta.
Perheeseen kuuluvat: Vaimo Heli ja pojat Valtteri, Santeri, Artturi ja Elmeri.
Karavaanari: Vuodesta 1989.
Vaunuelämän mukavin muisto:
Mukavimmat muistot ovat perheen yhteisissä kesälomareissuissa, jolloin on käyty eläintarhoissa, huvipuistoissa ja monissa
nähtävyyksissä. Suurperheen
vaunuilussa tiivis tunnelma ja
yhdessä vietetty aika on mieliin
painuvaa.
Vaunuelämän sattumus/kommellus: Kahden viikon reissun
aikana Pajeroon tehdään kansiremontti ja kaksi lasta sairastaa vesirokon, mutta silti matka jatkui.
Kimmo on ollut karavaanari vuodesta 1989 ja kertoi, että ensimmäinen vaunu lainattiin juhannukseksi tuttavilta 1988, eikä
sitä enää sen jälkeen palautettu.
Seuraavana vuonna liityttiin jäseneksi Paimion yhdistykseen.
Muutaman vuoden päästä aloimme puuhata Sauvoon omaa yhdistystä. Vaunumatkailumme on
ollut pääosin kotimaan kohteissa
kaikkialla Suomessa. Myös perheen partioharrastukseen vaunu
on sopinut hyvin. Nykyisillään
vaunuilu on pitkälti paikallaoloa
kesäisen Sarapiston merellisissä
maisemissa, josta on helppo kuljettaa lapsia jalkapalloharkkoihin
ja peleihin, joita kesäisin on paljon. Kimmo on toiminut yhdistyksessä muutenkin jo aktiivina
vuosien ajan mm. Hallituksessa
hän on ollut mukana yhdistyksen
perustamisesta asti kahta välivuotta lukuunottamatta.

TL Pyhäjärven kuulumiset
Yhdistyksen numerot p. 040 730 4921, www.sf-caravantlpyhajarvi.fi
PUHEENJOHTAJA
Arto Vilen
Meijerikuja 4 A 7, 21380 Aura
Puh. 040 509 1542, arto.vilen@suomi24.fi
SIHTEERI
Tuija Tikka
Westerholminkatu 3 G 83, 20320 Turku
Puh. 040 846 6452, tuija.tikka@gmail.com
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Edellisen kauden puheenjohtaja Mauri Arvola toivottaa Kimmo
Laineelle onnea ja menestystä
tehtävässään. Omasta puolestaan
Mauri Arvola kiittää jäseniä ja

yhteistyökumppaneita kuluneesta ajasta ja toivottaa kaikille hyvää alkanutta vuotta.
Merja 29963-1

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Sauvon seutu ry:n sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS la 2.4.2011 klo 16.00
Sarapiston takkahuoneessa, osoitteessa Nokantie 3, Sauvo.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat, mm. tilinpäätös.
Ota mukaan voimassaoleva jäsenkorttisi.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Turussa 8.1.2011
Hallitus

Käyttömaksut 2011
Vuorokausimaksu - sisältää valosähkön............................... 14.00€
Mittarisähkömaksu..............................................................0.29€
Venepaikkamaksu.............................................................. 40.00€
Vuosialuemaksu/oman yhd. jäsen...................................... 350.00€
Vuosialuemaksu/muun yhd. jäsen..................................... 380.00€
1/2 vuoden maksu/oman yhd. jäsen.................................. 280.00€
1/2 vuoden maksu/muun yhd. jäsen...................................310.00€
(12-kk ja 6kk sisältävät isäntävelvoitteen)
3 kk maksu/oman yhd. jäsen............................................ 225.00€
3kk maksu/muun yhd. jäsen............................................... 245.00
Kuukausimaksu/oman yhd. jäsen...................................... 140.00€
Kuukausimaksu/muun yhd. jäsen...................................... 150.00€
(3 kk ja 1 kk ei isäntävelvoitetta)
Kaikki hinnat sisältävät alv:n
HUOM! VUOSI- JA KAUSIMAKSUT EIVÄT SISÄLLÄ TREFFIMAKSUJA.
KAIKISTA TREFFIEN AIKANA ALUEELLA OLEVISTA MATKAILUAJONEUVOISTA PERITÄÄN TREFFIMAKSU KOKONAAN.
Netillä maksuja maksettaessa on huomioitava, että riittävät tiedot
maksajasta ja siitä mitä maksetaan välittyvät mukana.
Vuosialuemaksun/12kk voi maksaa kahdessa erässä toinen erä helmija toinen toukokuun loppuun mennessä tai kokonaisuudessaan helmikuun loppuun mennessä. Venepaikka pitää olla maksettuna maaliskuun loppuun mennessä, jos haluat säilyttää edellisen vuoden
paikkasi. Lisätietoja maksuista saa alueelta.

Lumiset terveiset
Valasrannalta!

T

alvi tuli lumen ja pakkasen
kera, mutta eihän se karavaanarikansaa ole ennenkään haitannut.
Syksyn lehdet saatiin talkoilla kerättyä onneksi ennen lumen
tuloa. Porukka vaan oli vähän
pieni, mutta sitäkin aktiivisempi. Kolmena viikonloppuna lehtipuhaltimet pörisi, haravat suih-

kivat ja nauru raikui. Tästä voi
päätellä, että hauskaa oli ja työt
tuli tehtyä siinä sivussa. Erja
taiteili hyvät einehet vatsan
täytteeksi ja sauna lämpesi iltaisin kipeitä (naurusta?) lihaksia
hellimään.
Halloweenia vietettin lasten
johdolla. Tupa oli somistettu teemaan kuuluvalla tyylillä. Tarjol-
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la oli myös ohjelmaa ja pientä
purtavaa.
Lumen tultua alkoi näkyä tonttujen jälkiä maastossa, ja sitten
olikin jo pikkujouluaika. Aamusella aloitettiin lasten kanssa
leipoen ja tupaa siivoten. Osallistuja pikkujouluun oli mukana
34 henkilöä. Sopu sijaa antaa, ja
mukavasti kaikki mahduttiin.
Ohjelmassa oli tietysti jouluruokailu, vähän leikkiä, mm.
uusi TERVETULOA VALASRANNALLE päivitys, tietysti Joulupukin vierailu ja lopuksi levytanssit. Joulukahvilla saatiin
sitten lasten leipomat joulutortut
ja piparit.
Riehakkaissa sekä ehkä vähän
haikeissakin tunnelmissa vaihdettiin vuotta isolla porukalla.
Kaukaisin vieras tälläkertaa taisi olla, ei Korvatunturilta, vaan
Thaimaasta! Kaukainen vieraamme pääsi tutustumaan myös saunan ja avantouinnin saloihin...
Toivottavasti tapaamme vielä!
Nyt nautitaan vielä hetki valkoisista hangista ja auringon

paisteesta.
Kiitos kaikille talvipuolella
asusteleville mukavasta talvesta.
Viikonloppuisin on ollut n.10
vaunukuntaa paikalla säällä kuin
säällä. Kohta on taas se aika kun
siirrymme kesäalueelle ja uuteen
kesään.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään 20.03.2011. Klo: 13 Yläneen osuuspankin kokoushuoneessa.
Kokouksen jälkeen voi alkaa
varaamaan paikkaa ja isäntävuoroa kesäalueelta. Edellisen leiripäällikön, Eero Kakomäen, jäätyä
vapaalle, saappaisiin on astunut
Mika Leino, jonka puoleen voi
kääntyä paikka- yms. asioissa.
Yhteystiedot löytyvät yhdistyksen sivuilta.
Muistathan myös että, Valasrannan suur tref f it on 29.92.10.2011!
Tervetuloa viettämään mukavaa aikaa iloisten ihmisten seuraan Valasrannalle!
T. Sirpa 44440

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Tl Pyhäjärvi ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään
sunnuntaina 20. päivänä maaliskuuta 2011
klo 13.00 alkaen Yläneen Osuuspankin kerhohuoneessa
osoitteessa Haverintie 6, 21900 Yläne.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Yläneellä 5.12.2010
Hallitus

AV-HUOLTO A. Vilén
• Matkailuajoneuvojen huollot, korjaukset,
kaasuasennukset ym.
• Varaosatoimitukset • Asiakaskäynnit

040 509 1542

arto.vilen@suomi24.fi

Uusi osoitteemme 1.3.2011 alkaen
Kuovinkuja 15 B, 21380 Aura

21

Turun kuulumiset

KOKOUSKUTSU

Kerhohuoneisto Linnankatu 49 A, 20100 Turku, puh/fax 02 230 8623.
Päivystys kerholla ja puhelimitse ma klo 18-20.
Kesäniemi, Kesäniementie 99, Rautila, 23210 Vehmaa,
puh. 02 433 3462. www.sfcturku.fi, sfcturku@sfcturku.fi
PUHEENJOHTAJA
Pentti Groth
Vaulokuja 2 A 8, 20210 Turku
Puh. 0400 824 471, pgroth@netti.fi
SIHTEERI
Soili Huhta
Salamäentie 70, 32500 Oripää
Puh. 0400 968 200, soili.huhta@gmail.com

2011

Caravan Show & Camping

Soili, Matti,Brita ja Ritva osastomme päivystysvuorossa.

P

idettiin 13.-16.1. Turun Messukeskuksessa. Turun yhdistys järjesti samaan aikaan piha-alueella treffit joihin
osallistui 350 matkailuajoneuvoa
ympäri maata. Kaukaisimmat vieraat tulivat Kemi- Hamina akselilta. Ruotsin järjestön(CC) koko
johto vietti myös viikonlopun
tutustuen messu ja treffijärjestelyihin. Mukana oli myös Eestikaravanin puheenjohtaja puolisoineen sekä myös Kroatian järjestön puheenjohtaja Kroatian
edustajat jakoivat SF-Caravanin
messuosastolla kauniita punaisia
sydämiä joita monet keräsivät
muistoksi.
Treffijärjestelyissä lumimassat
suurin haaste. Lumen ajo aloitettiin jo Loppiaisviikolla ja sitä

22

jatkettiin kiihtyvällä tahdilla
torstaihin treffien ensimmäisen
sisäänajopäivän aamuun. Torstain
vastaisena yönä satoi vielä 10
senttiä uutta lunta joka aurattiin vielä aamupäivän aikana,
jolloin alkoi leirin sähköverkon
rakentaminen. Lumenajossa ajettiin satoja kuormia lunta Raisionjoen rantaan pois treffialueelta.
Treffiohjelmassa oli uutuutena lauantain iltapäivätanssit Tarja
Lunnaksen ja Rosso orkester in
tahdeissa. Koiravaljakot vedättivät karavaanareita
myös s uu r ien

SF-Caravan Turku ry:n sääntömääräinen kevätkokous
pidetään keskiviikkona, 30. päivänä maaliskuuta 2011 klo 19.00
alkaen Turun yliopiston lääketieteen laitosrakennus
Medisiinan luentosalissa auditorium externum osoitteessa
Kiinamyllynkatu 10, Turku.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
(mm. toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2010).
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu
Medisiinan aulassa klo 18.00 alkaen. Tervetuloa!
Turussa 3.1.2011

Hallitus

Caravan Show & Camping 2011 ARVONTA
Visailun palauttaneiden kesken arvotuissa ilmaisiin viikonloppuihin joko Ruissalossa tai Kesäniemessä voitot osuivat seuraaville: Koskinen Matti H:linna, Nurmi Altti Nakkila, Tuominen
Brita Toijala, Winqvist Kari Porvoo ja Haaranen Matti Raisio.
Kaavakkeen palauttaneita oli kaikkiaan 75.
Onnea kaikille voittajille !
lumikasojen vierellä. vuoden kasen ansiota kun sähkökatkokkaravankoirakilpailu on myös siakin oli vain muutama koko
vakiintunut Caravan Show:n viikonlopun aikana. lauantain
ohjelmistoon. Vaikka karavaana- 20 asteen pakkanen poltti kaareilla onkin paljon koiria mukaan sua ennätyksellisesti. Kaasua
uskaltautui 11 koiraa. Kilpailu kului 157 pulloa. Joukossa oli
on leikkimielinen ja valintape- lukuisia karavaanarin pulloja,
rusteet ovatkin rotumäärityk- jotka loppuivat 02-04. välillä
sistä poiketen hyvin
v ä ljät . K i lp a i lu s s a
haetaan siis varsinaista karavan koiraa.
Messuilla ennätysmyynti. Vaikka talouden merkit eivät ole
näy ttäneet kov in
valoi silta on ka ravaanareilla usko parempaan talouteen vahva.
Uusia matkailuajoneuvokauppoja tehtiin en- Arja ja Brita päivystysvuorossa taustalla osa
nätyksellisesti, myös myynnissä olleista jäsentarvikkeista.
tarvike ja oheistuotteet
menivät hyvin kaupaksi. Mes- viilentäen nopeasti vaunut.
suilla oli näytteillä koko 2011
Treff ijärjestelyiden onnismallivuosi ja kaikki merkit.
tumisesta vastasi 57 karavaanarTreffijärjestelyt sujuivat kiia tehden ympäripyöreitä
itettävästi olisiko
ollut kovan
pak-

Komea uusi Camaro
kilpa-auto oli nuorempien (ja myös
vähän vanhempien) kiinnostuksen kohde
MoMo Racing Teamin osastolla.
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päiviä, jotta treffivieraat viihtyivät treffeillä. Moitteitakin tuli
aamusuihkujen puuttumisesta
joita joku jäi kaipaamaan. Suihkut olivat kuitenkin järjestetty
iltapäivisin klo 15.-18. välille viereisen Hotelli Artukaisten Paviljonkin saunatiloissa. Kaasunmyyntipalvelusta suitsutettiin
kiitosta vaikka eräs karavaanari
moittikin leikkisästi että 3 minuutin odotusajassa olisi vielä pe-

traamista.
Caravan Show & Camping uusi
3-vuotinen jatkosopimus jatkaa
SF-Caravan ry:n ja Turun Messuja Congressikeskuksen sekä SFCaravan Turku ry:n pitkää ja
menestyksekästä yhteistyötä
vuoteen 2014. Caravan show &
Camping järjestetään jatkossa
myös tammikuussa tutulla paikalla.
Pg.

Sunnuntain kahvitilaisuuteen kokoontui lähes kaikki järjestelyissä
mukana olleet toimihenkilöt.

Club Solifer
Finland

Dethleffskerholaiset
messuilla
Dethleffs Club of Finland
perustettiin heinäkuussa
2010. Jäseniä kerhossa on
218. Perustamisen yhteydessä päätettiin kokoontua
kolme kertaa vuodessa. Yhdeksi kohteeksi valittiin
Turun Caravan Show & Camping. Tapahtumaan jäsenistöstä osallistui 76 perhettä,
joista 18 ilmoittautui uusina jäseninä. Kerho teki itseään tunnetuksi omalla
osastolla. Jäsenten kesken
arvottiin Turun Caravanpisteen ja Helsinki Caravanin
lahjoittama navigaattori.
Onnetar suosi Seppo Anttilaa Kortejoelta. Kerhomme
jäsen Rolf Niemi piti yleisöluennon kosk ien Viroon
suuntautuvaa matkailua.
Kerhon kannalta tapahtuma
onnistui hyvin – kaikilla
tuntui olevan hauskaa ainakin iltariennoissa tanssien merkeissä. Näkyivätpä
jotkut pyörähtävän parketilla päivätansseissakin.
Kaiken kaikkiaan talvinen
tapahtuma parhaasta päästä. Seuraavan kerran kerholaiset kokoontuvat Ruununhelmessä 1-3.7.2011. Lisätietoja kerhosta saat osoitteesta: http://dethleffsclub.
nettisivu.org. Nähdään samoissa merkeissä myös ensivuonna. Terveisin Reijo
Kylmänen, kerhon vetäjä.

Talvellakin voidaan pelata.

Kesäniemessä tapahtuu
Lastentapahtuma
Seuraava tapahtuma Kesäniemessä varmasti onnistuu elleivät luonnon voimat heitä aivan talvea pyllylleen. Lastentapahtuma hiihtolomaviikon huipennukseksi talviseen elementtiin. Viimevuonna ei
voitu kelkkailla napakelkalla kun jäänpäälle tuli vesi. tänä vuonna
jää on paksua ja vedestä ei ole pelkoa. Luvassa on koiravaljakkoajoa
lumikelkalla vetoa ja mönkkärillä vedätystä ja tietysti jotain lämmintä evästä vatsaan.

Pääsiäiskarnevaalit
Tuskin talvi on vielä menettänyt lumivaippaansa Pääsiäisenä jolloin
vietetään Pääsiäiskarnevaaleja Kesäniemessä. Pääsiäiseen kuuluu
Rosvopaisti ja Miilumestarin valinta. Pikkutrulleille on järjestetty
omaa ohjelmaa ja aikuiset tietenkin tanssahtelevat Ylälystillä.

Piti vuosikokouksen Caravan
Show & Camping treffien yhteydessä. Messukeskuksen hyiseen
pakkaseen oli saapunut parisenkymmentä clubilaista ja osa oli
myös majoittunut viereiseen Hotelli Artukaisten Paviljonkiin.
Clubin vuosikokous sujui jouhev a s t i pu he enjoht aja R i s to
Rönnemaan johdolla. Solifer
tehtaan edustaja toi terveiset aktiiviselle yhdistykselle kertoen
että tehtaalla menee hyvin ja viime vuosi oli kolmen tappiollisen
vuoden jälkeen + merkkinen. Solifer tulee jatkossa keskittymään
vain matkailuajoneuvoihin. Polkupyörät, mopot ym oheistuotteet
ulkoistetaan. Tehtaan päätös keskittyä matkailuajoneuvoihin lupaa hy vää Solifer matkailuvaunujen ja autojen kehitykselle.
Clubiin on liittynyt ennätysmäärä uusi jäseniä jotka
toivotetaan tervetulleiksi clubiin.
Clubin osoite on www.clubsolifer.fi jonka kautta myös voi liittyä clubiin. Pg.

Ruissalosta
Ruissalon Talvialue on suurten lumivallien ympäröimänä. Jokainen vaunuilija on saanut tehdä kunnolla lumitöitä pitäessään vaunun ympäristön puhtaana. Talvialueen isäntä Matti Vainio on antanut
kyytiä vanhalle Valmetille ajaessaan lumikasoja reunemmalle ja samalla pitäen kulkuväylät lumettomina. Voisinkin sanoa että Talvialueella on oma vuoristo joka on tehty lumesta.
Talvialueen suosio jatkuu eikä vapaita paikkoja löydy muuta kuin vierailijoille. Talvialueella on
uusi kokemisen arvoinen tutustumiskohde niille jotka pitävät munkeista. Ruissalon kahvila Tuulenpääntie 4:ssä tarjoaa Turun isoimmat rengasmunkit aromikkaan kahvin kera. Kahvilassa on toki tarjolla muitakin herkkuja kuten leivonnaisia ja pikkusuolaisia makupaloja.
Ruissalon Kahvila sijaitsee kuuvan tienhaarasta 100 metriä talvialueelle päin.
Talvialueen jatkosopimus on edelleen työn alla. Neuvottelut Turku Touringin kanssa ovat siinä vaiheessa että tällä hetkellä voitaisiin tehdä vuoden jatkosopimus. Jatkosopimuksen allekirjoitus täytyy
tehdä ennen kuin tiedot menevät SF-Caravanin alueoppaaseen. Pg.
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Saku

Piki ja Vili

Vuoden 2011 Caravankoira

C

aravan Show & Camping on taas vietetty
ja kuten tapoihin kuuluu valittiin vuodelle 2011 myös caravankoira.
Taas on aika myös muistuttaa karavaanereita joilla on koira, että rohkenisivat tulla kisaamaan leikkimieliseen kilpaan, jossa ei koirilta
vaadita mitään muuta kuin olla mahdollisimman
karavaanihenkinen, ei tarvita mukana papereita eikä todistuksia vain koira ja tietysti isäntä sitä taluttamaan. Tämän vuoden kisan spon-

sorina toimi Nestle Purina edustaja Jarmo Seppälän ollessa kaikkien palkintojen ja kisakehän
lahjoittajana ja siitä hänelle suuri kiitos.
Kisa on siis osallistujille täysin maksuton ja
erittäin hauska treffitapahtuma myös niille
jotka osallistuvat mukaan vain katselijoina,
palkintopussi on kolmelle valitulle aina kilojen
painoinen, sisältäen ruokaa, herkkuja, palkintoja ja myös tietysti paljon muistoja.
Olavi Mäkisen, Tuire Mäkisen ja Ritva Puus-

tisen lisäksi kisan tuomarina toimi Henry
Toivari.
2011 karavan koiraksi valittiin Jari Naakan
koira Saku, toiseksi Juha Luostarisen Vili ja
kolmanneksi Ritva Backmanin Piki.
Ola 53496

A.Aalto & Atlantic

T

anssiyhtye A.Aaalto&Atlantic on toiminut vuodesta 1997, jolloin alku
oli ns. autotallibändinä ja siitä sitten aloitettiin
julkinen esiintyminen
erilaisilla lavoilla ja tapahtumilla. Olemme tehneet
keikkaa jo viiden vuoden
ajan A.Aallon rytmiorkesterin kanssa ja kiertäneet ympäri Suomea, olemme itsekin
karavaanareita ja olemme halukkaita tulemaan treffeille ja
muihin tapahtumiin. Yhteyshenkilönä toimii Veli-Matti
Kaskinen puh. 044-9072586.
Yhtye on 4 tai 3 henkinen toiveiden mukaan.
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parasta palvelua, tarKIstetut hInnat!
varaa nyt talvihinnalla, kun valikoima on
parhaimmillaan, maksa maalis- huhtikuussa.
nyt vIelä jOpa 2000 € lIsävarusteet Kaupan päälle

43900€
Challenger Genesis 44 – 10
24 tkm, Ford 2.2 TDCi 140 hv

39900€
Challenger Genesis 40 – 08
23 tkm, Fiat 2.3 JTD 130 hv

43900€
Challenger Mageo S – 09
24 tkm, Fiat 2.3 JTD 130 hv

38900€
Challenger Genesis 34 – 10
25 tkm, Ford 2.2 TDCi 140 hv

43900€
Challenger Genesis 38 – 10
21 tkm, Fiat 2.3 JTD 130 hv

38300€
Challenger Genesis 34 – 10
33 tkm, Ford 2.2 TDCi 140 hv

43300€

41900€

Challenger Genesis 44 – 10
29 tkm, Ford 2.2 TDCi 140 hv

Challenger Genesis 44 – 09
28 tkm, Ford 2.2 TDCi 140 hv

35900€

34900€

Solifer Colorado 675 Ti -05
112 tkm, VW-T5 2.5 TDi 174 hv

Challenger Genesis 34 – 08
18 tkm, Ford 2.2 TDCi 130 hv

Meiltä saat nyt
parhaan lähivakuutustarjouksen!

KASKo nyT -70%
Sekä muita hyviä
lisäetuja!

29900€
Challenger 101 – 05 92 tkm,
Fiat 2,3 JTD 130 hv

44900€
Challenger Genesis 51 – 10
26 tkm, Ford 2.4 TDCi 140 hv

38900€
Challenger Genesis 31 – 10
23 tkm, Ford 2.2 TDCi 140 hv

Auton ostajalle lasivakuutus vielä kaupan päälle.

44900€
Challenger Mageo 129 – 10
32 tkm, Fiat 2.3 JTD 130 hv

38300€
Challenger Genesis 31 – 10
29 tkm, Ford 2.2 TDCi 140 hv

42900€
Challenger Genesis 47 – 10
36 tkm, Ford 2.4 TDCi 140 hv

44900€
Parhaat kesä- ja talvipeitot
lähes kaikkiin merkkeihin

Challenger Genesis 47 – 10
27 tkm, Ford 2.4 TDCi 140 hv

39300€

39900€
Challenger Genesis 43 – 10
18 tkm, Ford 2.2 TDCi 140 hv

Challenger Genesis 43 – 10
21 tkm, Ford 2.2 TDCi 140 hv

36900€

35900€

35900€

Challenger Genesis 33 – 09
30 tkm, Ford 2.2 TDCi 140 hv

Challenger Genesis 43 – 07
27 tkm, Ford 2.2 TDCi 130 hv

Challenger Genesis 33 – 09
35 tkm, Ford 2.2 TDCi 140 hv

Käyttöopastus ja puhelintuki sisältyvät tietysti aina kauppaan!
vuOKraus • talvIpeItOt • lOKarIt • MOOttOrIn pOhjasuOjat • yM. yM.

aina ajankohtaiset tiedot, hyvät sisäkuvat ja tekniset tiedot netissä, katso!

www.matkailuauto.info
Interplus Oy • turKu • puh. 040-5033 213
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Yt-toimikunnan
joululahja

YT

-toimikunnan kerääm ä n joulul a hja n
kohteena oli vuonna
2010 TYKS:an lasten syöpäosasto
416. Toiveiden mukaisesti hankittiin lapsille lahjoja pienten
vauvojen leluista aina isompien
toiveisiin. Kuusi isoa kassia täyttyi mukavasti erilaisista tuotteista, oli video pelejä, pehmoleluja,
pelejä, cd-levyjä, elokuvia jne.

Lahjat käytiin luovuttamassa
jouluaaton aattona osastolle.
Osastolla saimme lämpimän
vastaan oton kahvin, pullan ja
mukavan keskustelun niin sairaalan osaston kuin karavaanarien toiminnoistakin. Osaston
yli-lääkärin Päivi Lähteenmäen
kertoessa osaston toiminnasta
ja kaikista lasten vapaa-ajan vieton välineiden tarpeellisuuksis-

ta koska osa lapsista viettää paljon sairaalassa aikaa omassa
huoneessa, olimme itse iloisia
että tuomamme lahjat tulevat
palvelemaan mahdollisimman
montaa potilasta.
Ryhmämme jäsenille Mauri Arvolalle, Soili Huhdalle, Olavi Mäkiselle ja Tuire Mäkiselle käynti

näin juuri Joulun alla oli mieltä
liikuttava ja antoi erittäin lämpimän olon, ja siihen osaston
työntekijöiden kerronnat vielä
toivat tunteen että käyntimme
oli heille kaikille mieluisa. Toivotamme koko osasto 416:lle niin
pienille potilaille kuin työntekijöillekin Hyvää Uutta Vuotta.

Ajanvaraus puh. 010 320 1740
Palvelemme arkisin klo 8.00-17.00

Korjauspalvelut
• Tasa- ja poimupeltipintojen alumiinikorjaukset
• Kaikkien muoviosien korjaukset liimatekniikalla
• Kaikki lasikuitutyöt korjauksista muutoksiin
• Peltikolhujen korjaukset maalaamatta

Tuulilasipalvelut
• Tuulilasien kiveniskukorjaukset
• Tuulilasien naarmunpoisto hionnalla
Maalauspalvelut
• Ajoneuvojen maalaustyöt

Tutustu myös muihin palveluihimme osoitteessa www.caramax.fi
Peltsaarenkatu 3
20780 KAARINA
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Ajanvaraus
Puh. 010 320 1740

asiakaspalvelu@caramax.fi
www.caramax.fi
1/2011
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Vakka-Suomen kuulumiset
Rairanta puh. 0500 825 899, www.rairanta.fi
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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n
KEVÄTKOKOUS
Rairannan päärakennuksessa
lauantaina 12.03.2011 klo 14
Esillä sääntömääräiset asiat
Kahvitarjoilu klo 13 alkaen.
Tervetuloa!
HALLITUS

Puheenjohtajan palsta

A

loitin edellisen lehden
juttuni: ”Tuleekohan aikainen talvi,kun tätä kirjoittaessani 12.10. sataa lunta”.
Nyt kirjoitan tätä 9.1. ja on kahteen kuukauteen ensimmäinen
suojapäivä ja lunta on enemmän
kuin tarpeeksi. Onneksi en sen
enempää ennustellut.
Kalastajat ovat olleet tyytyväisiä kunnon talveen, kun jäätä on ollut jo marraskuusta asti
ja sekä verkkokalastus että pilkkiminen on onnistunut hyvin ja
kalaakin on tullut. Talvella käy
vieraita vähän, mutta kyllä liikettä on ollut, eivätkä kaikki
kalastajia. Hiihtoladuista on kyselty kovasti ja onhan latuja ollut. Saimme käyttöömme erään
vuosipaikkalaisen moottorikel-

kan ladun kunnossapitoon ja hän
hommasi lisäksi latuauran, joten
homma hoituu. Ja kylläpä on latumestarilla töitä piisannut, kun
lunta on satanut lähes päivittäin.
Saunarakennuksen korjausta
on tehty pakkasista huolimatta
ja miesten puoli on jo remontoitukin. Kyllä kova käyttö jättää
jälkensä. Kattopaneelit on uusittu, laatoituksia on korjattu,
lauteet ovat saaneet uudet puuosat ja ilmastointi on yhdistetty
uuteen koneeseen. Kun ilmaputkia lisättiin ullakolle, todettiin,
että lämpöeristeet, vanhat puhallusvillat olivat häipynyt aikojen kuluessa. Kun uudet eristeet on laitettu katoille ja ilmastointi yhdistetty lämmön talteenottavaan koneeseen, pitäisi

Laattojen saajat yhteiskuvassa

energiankulutuksen pienentyä
huomattavasti, vaikka ilmastointi samalla paraneekin moninkertaiseksi. Kun tätä luette, on nais-

tenkin puoli jo rempattu samalla tavalla ja siirrytty päärakennuksen vessojen korjaukseen.
Naisten WC:n lattia korjataan
ja samalla sinne tulee yksi uusikin vessa. Viemärien tarkastus
ja mahdollinen korjaus saattaa
muuttaa aikataulua. Tarkoitus
on saada tämäkin työ valmiiksi
viimeistään hiihtolomaksi.
Uusi apukeittiö valmistui jo
jouluksi ja nyt keittiöväellä on
tilaa työskennellä ja kaappitilaa
löytyy astioille ja muillekin keittiötarvikkeille.

Muuta tulevaa
puuhastelua

Muistoja syksyltä. Talkooväkeä saapuu ruokailuun.
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Vastaanottorakennusta on päätetty laajentaa ja sen suunnittelu onkin jo käynnissä. Varsinaisesta rakennustyöstä päätetään
myöhemmin. Vanhan salin lattiapinnoitus pitänee uusia lähiaikoina, koska viipale-element-
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Demokratia toimii. Jaana Ruoho kerää äänestyslippuja syyskokouksessa.

Joulupuurolla Rairannassa.

Sarkin pariskunta - Iloisin ilmein ja
joulumielellä.

tirakenteen ansiosta lattia on
kärsinyt kovien pakkasten aiheuttamasta elämisestä ja pintaan
on syntynyt ”railoja”, joita ei voi
paikata.
Hirvisoppatreffejä vietettiin
lokakuun lopussa ja vieraita vaunukuntia oli n. 170. Tilaa olisi
ollut suuremmallekin vierasmäärälle, koska treffipaikkoja oli

tehty huomattavasti lisää. Vierasmäärää ehkä rajoitti juuri
pelko alueen täyttymisestä ja
kun vielä ohjelmassakin vihjattiin samaan asiaan. Sopan
perunoiden kanssa oli hiukan ongelmia, koska kyseinen lajike oli sellaista, että
kypsyminen oli epätasaista
ja jotkut jäivät vallan koviksi.
Jonkun palautteen törkeyttä hipova tyyli oli kyllä ylimitoitettua, emännät kun tekivät parhaansa, mutta tästä varmasti
otettiin kaikin puolin opiksi ja
etenkin allekirjoittanut, joka
hommasi kyseisen perunasatsin.
Peräsin vielä lajiketta, joka ei
sopassa mene muusiksi - eikä
mennyt.
Pikkujoulussa oli taas väkeä
tupa täynnä, vaikka ilma olikin
erittäin kylmä. Kike Elomaa
tanssitti ja viihdytti purukkaa
, joulupukki kävi ja kaikilla oli
hauskaa.

Tunnustuslaattoja jaettiin
taas joulujuhlassa muutaman
vuoden tauon jälkeen vuoden
mittaan ansioituneille. Laatan
saivat Aarne Piirainen, Reijo ja
Irene Tuomala, Markku Tammi ja
Liisa Virta.

Tulevia tapahtumia
Hiihtolomaviikoiksi ei ole sen
kummempaa järjestetty, mutta
26.2. naiset järjestävät ulkoilutapahtuman merkeissä laavulle
pientä purtavaa ja juotavaa, jolloin pientä maksua vastaan siellä on saatavissa hernekeittoa,
lettuja, makkaraa, kahvia ja mehua.
Ladut pyritään pitämään kunnossa, jos vain suinkin sää sallii.
Naamiaistreffit pääsiäisenä
ovat taas varmasti suositut treffit. Siihen mennessä lumet ovat
sulaneet ja kenttä on kuiva.
VOP-kerhon treffit ovat Rai-

rannassa toukokuun lopulla. Koska treffit ovat tavallaan ”valtakunnalliset”, tulee vieraita varsin
paljon. Järjestäjä on siis VOP-kerho ja me olemme tietenkin tukena ja apuna, ehkä enemmänkin.

Vuosipaikat – vaunun
säilytys
On useita kertoja tiedotettu ja
varmasti kaikkien tiedossa onkin, että vuosipaikka ei ole tarkoitettu pelkästään vaunun säilytykseen. Koska vuosipaikkajonossa on monia aktiivisia karavaanareita, on heitä kohtaan
väärin, että vaunuja säilytetään
paikoilla, joilla olisi aktiivistakin
käyttöä ja tällaisista paikoista
on huutava pula. Vuosipaikkasopimus on voimassa vuoden kerrallaan.
Talvisin terveisin
Reijo

Rairannan hinnat
Vuorokausimaksu
sisältää saunan ja val.sähkön 4A...........................................................15 €
sisältää saunan ja sähkön 10A kesällä ............................................ 17 €
sisältää saunan ja sähkön 10A talvella ..................................................19 €

Viikkopaikkamaksu
sisältää saunan ja val.sähkön 4A ..........................................................80 €

Kuukausipaikka
kesä – elokuu, sisältää saunan .......................................................... 200 €
syys – toukokuu, sisältää saunan....................................................... 150 €

Vuosipaikka
oman yhdistyksen jäsen, sisältää saunan ........................................... 400 €
muun yhdistyksen jäsen, sisältää saunan............................................ 450 €

Tilaussaunat
Tunti, itselämmitettävä........................................................................11 €

Tällaiselta nä
ytti

Rairannassa ta

mmikuun 9. pä

ivänä

Katso www.rairanta.fi/hinnat
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Jorge työpaikallaan Teneriffalla.

nellinen työhön pääsystään. Kysellessään, että
minkä maalaisia työkaverit olivat, oli vastaus, että
suomalaisia. Jorge päätti
ruveta opiskelemaan tuota
outoa kieltä - Suomea. Laivan suomalaiskapteeni
hankki hänelle kirjan, jonka avulla kielen opiskelu
oli mahdollista. Kapteeni
opetti pikku hiljaa Jorge
Ruizille käytännön kieltä
ja niin oppi alkoi mennä
perille. Oikeastaan aika
vauhdikkaastikin. Kun
muut viettivät vapaa-aikaansa oluttuopin ääressä,
Jorge pänttäsi työpäivän
jälkeen päähänsä Suomea.
“Lusikka, yksi lusikka,
kaksi lusikkaa, yksi kalja,
kaksi kaljaa jne. Parin vuoden aikana kielitaito kehittyi ja Jorge hankki laivalla paljon paremmin, kuin kotimaassaan Kolumbiassa. Hän säästi rahat ja jakoi ne kaikki lomall a a n kot iv äelle en. Koton a
ihmeteltiin, että “missä olet ollut
- oletko sekaantunut huumeisiin?”
- Ei, ei, en ole sekaantunut, vaan
olen ollut laivalla töissä. Kotona
ihmeteltiin rahamäärää, saihan
Jorge kuukaudessa kymmenkertaisen palkan,

Ramin rattailta ja kaukomailta

M

ietiskelin pitkän tovin,
että mistä näin talven
keskellä kirjoittaisinkaan.
Puheenjohtaja tuossa kuvailikin
myös Rairannassa vallitsevan runsaslumisen talven. Eikä parane
toisin väittää. Tänä talvena on
oltu vaunulla paljon vähemmän,
kuin aiemmin, sillä lasten kasvaessa heidän kiinnostuksensa vaunulle lähtöön osoittaa hiipumisen
merkkejä. Sanovat vain, että kunhan päästään talvi ohitse ja tulee
lämpimämmät säät, niin sitten
kyllä ollaan enemmän Rairannassa. Oikeastaan tähän yhteyteen
sopinee hyvinkin poiketa talven
riemuista ja totutusta “Ramin rattailta palstasta” ja kertoa Teneriffan matkastamme, jonka toteutimme joulukuun alkupuolella. Tai
oikeastaan aiemmistakin matkoistamme Teneriffan Playa de las
Americakseen. Se ei nyt kuulu
tavallaan caravan-matkailuun,
mutta kyllähän noillakin matkoilla caravaanareita tapaa ja on mukava vaihtaa ajatuksia reissulla.
Parisen vuotta sitten olin perheen kanssa aurinkopäivän jälkeen
kävelemässä “Americaksen” lomakeskuksessa, kun kadun viereltä
kuului selvällä Suomen kielellä “
mitä kuuluu?”. Ajattelin, että se
on nyt vain sitä totuttua kohteliaisuutta, jota turistit osakseen
saavat. Pysähdyimme kuitenkin
uteliaana meitä tervehtineen, ka-
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tävä muita töitä. Pariisissa asuva
veli kutsui luokseen ja opetti Jorgelle uutta ammattia - karikatyyripiirtämistä.
Eri vaiheiden jälkeen Jorge Ruiz
on asettunut perheensä kanssa
asumaan Teneriffalle ja piirtää
iltaisin turisteille karikatyyrikuvia Playa de las Americaksen keskustassa lähellä Parque Santiago
III- hotellia. Ensi tapaamisemme
jälkeen olemme lomaillessamme
tavanneet Jorgen lukuisia kertoja, ja ystävystyneet hänen kanssaan. Jorge Ruiz pitää entisen
esimiehensä, San Benito- laivan
kapteenin tapaamista ja laivalle
töihin pääsyään elämänsä kannalta todellisena lottovoittona.
Hyvät karavaanarit! Jos lomailette kyseisessä lomakohteessa, niin
kertokaa Jorgelle terveisiä koko
meidän perheeltä! Tämä lyhyt juttu, on tiivistelmä 1 1/2 tunnin
keskustelustamme “Barracitokahvikupposen” ääressä. Jorgen
elämästä ei ole puuttunut dramatiikkaa ja jännitystä hänen reissatessaan maailmalla, mutta nyt
hän elää perheensä kanssa onnellista elämää lomakohteen liepeillä Teneriffalla.

rikatyyrejä piirtävän kaverin
kanssa juttusille. Piirrätimme samalla lapsista kuvat ja saimme
tilaisuuden perusteellisempaan
keskusteluun. Kyselin kaverilta,
joka esittäytyi kolumbialaiseksi
Jorge Ruiziksi (s. -59), että miksi
hän osasi puhua ja ymmärsi niin
hyvin Suomea. Hän kertoi aluksi
Poikkeuksellisin
tiivistetysti syyn Suomen kielen
caravan-terkuin
Rami
taitoonsa, mutta myöhemmin istuimme kahvikupin ääreen. Jorge
kertoi elämän tarinansa
antaumuksella ja eloisasti käsillään puhettaan tehostaen. Olin
laatinut hänelle haastattelua varten kysymyksiä, mutta enpä
niitä juuri tarvinnut,
kun hän 1 1/2 tunnin
ajan itse kertoi elämästään, ja vieläpä
varsin selvällä Suomen kielellä.
Jorge oli pyrkinyt
80-luvun vaihteessa
Ecuadorin satamassa
töihin laivaan, joka
sattui olemaan Ab
Vasa Shipping´Oy:n
Terkkuja kaikille
lähettää Suomen
ystävä Jorge Ruiz
omistuksessa ja seiRamin ja Vankku
riviestin välityksel
lä.
lasi maailman meriä. Jorgen reh- mitä
Kolumbiassa
myyjänä
ja
yli
neljä
ti käytös ja rohkeus kiinnitti San
Benito-laivan suomalaiskapteenin kertaa enemmän, mitä hänen aihuomion ja niinpä hän pääsi töihin empi pomonsa. Mutta sitten tuli
messipojaksi. Jorge oli hurjan on- laivayhtiön konkurssi, ja oli etsit-
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Uudet 2011 Solifer ja Polar matkailuvaunut
ovat saapuneet liikkeisiimme
Meiltä löydät uusien mallien lisäksi aina kattavan valikoiman vaihtoajoneuvoja,
sekä ammattitaitoiset huoltopalvelut – Tervetuloa tutustumaan!

malliston
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nyt liikkeiss
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RAISIO
Tuotekatu 10,
puh. 020-7299700

TAMPERE
Asentajankatu 3,
puh. 020-7299770

www.solifercenter.fi

VANTAA
Vetokuja 2,
puh. 020-7299730
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