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Täyden palvelun

Caravan-talo

TURUN

Pansiontie 6, 20200 Turku • Puh. 02-2749 880 • www.lansivankkurit.com

M.A.T.
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
k i n vers iot a el i
VankkuriViesti ry
jonka toimialue on
Lounais-Suomi. Yhdistys rekisteröidään tässä kevään
kuluessa ja kaikki
alueemme yhdistykset allekirjoittivat
liittymissopimuksen
(Paimiota lukuunottamatta, he käsittelevät asian kevätkokouksessaan). Mikä
sitten muuttuu rekisteröitymisen
myötä ? Vastaus on
aika yksinkertainen eli ei juuri mikään. Tähän
asti alueemme toiminta ja kokoukset ovat
pitkälti pyörineet lehtemme Vankkuriviestin
ympärillä , nyt kun olemme rekisteröityneet
voimme periä mm. maksamattomia laskuja
virallisia kanavia pitkin. Kulut yhdistyksille
eivät juurikaan muutu aikaisempaan verrattuna ja kaikki tehtäväkierrot yms. jatkuvat
entisellään. Uskon vahvasti että rekisteröinti parantaa oleellisesti toimintaamme eri
yhdistysten kesken ja sitä myöden jäsenistömmekin tulee toimenpiteestä hyötymään.
SF-Caravan ry:n syysliittokokous viime
vuoden lopulla pidettiin upeissa puitteissa
Naantalin kylpylässä. Kovin oltiin pääasiassa tyytyväisiä puitteisiin ja mikä ettei, onhan
paikka yksi Suomen eniten käytettyjä kokouspaikkoja. Ja kaikki saman katon alla. Liittomme sai ties monennenko yrittämisen jälkeen sääntömuutoksen läpi että siirrytään
yhden kokouksen malliin. Kokouksen miinusantiin ehdottomasti täytyy lukea se, että
toiminta-alueeltamme ei saatu edustajaa liittohallitukseen. Olemme iso toiminta-alue ja

Talvi tuli vasta 7.1.2012

Uudistunutta Uutta Vuotta ystävät!

K

ovin ovat vaihtelevia nämä vuodet ja
talvet keskenään. Parin kunnon talven
jälkeen palattiin näköjään taas ruotuun ja vesi- ja loskakelit ovat olleet seuranamme koko syksyn ja alkutalven. Toiveita
kuitenkin vielä hiihto-ja pulkkakeleistä on,
ja mikäs sen mukavampaa kuin sopivat pakkaslukemat ja maltillinen lumimäärä.
Turun seudun Yt-alue siirrettiin alueen
yhdistystemme voimin historiaan tammikuun
alussa. Historiaan siirrossa ei ole mitään dramaattista ja onhan siitä jo muutamia vuosia
puhuttu, että Yt-alueen toiminta tulisi saattaa tämän päivän tasolle ja ennen kaikkea
lailliseksi, jotta ikäviltä seuraamuksilta vältyttäisiin. Suomeksi tämä tarkoittaa lähinnä
sitä, että kun monet yhdistykset ovat jo hankkineet y-tunnuksen ja toiminta joillakin yhdistyksillä on muutenkin varsin suurimuotoista niin tämä järjestely ja Yt-alueemme
rekisteröinti ainoastaan helpottaa käytännön
asioiden hoidossa. Käytämme siis jatkossa
14-yhdistyksestämme ja entisen Turun Seudun
Yt-alueen nimestä huomattavasti lyhyempää-

jäsenmäärältäänkin varsin mittava joukko ja
soisi että edustajamme olisi valmistelemassa
liittomme suuntaviivoja ja päätöksiä. Toivotaan että tulevaisuudessa taas olisimme edustettuna liittohallituksessa joten miettikäähän
yhdistyksissä jos joukostanne löytyisi pätevä ja halukas ehdokas.
Vuosi on hyvässä vauhdissa lehden ilmestymisen aikoihin eikä seuraavaakaan numeroa tarvitse odotella kuin maaliskuun loppuun. Jos tiedät tai tunnet mahdollisia mainostajia julkaisuumme niin kysy ihmeessä
heidän halukkuuttaan ilmoittaa lehdessämme.
Ilmoitushinnat ovat sivulla kolme ja ne ovat
tosi edulliset. Jos asian tiimoilta kysyttävää
voi allekirjoittaneeseen ottaa yhteyttä. Näin
saisimme yhdistyksien maksuosuutta mukavasti pienennettyä.
Eipä tällä kertaa paljon muuta, palaillaan
tuohon yhdistyksen perustamiseen sitten
tuonnenpana kun kaikki on virallisesti hoidossa.
Mukavia talvikelejä
t. Markku 52661

Kai Välitalo (oik) Loimaan yhdistyksestä luovuttaa, vielä tässä vaiheessa Yt-alueen, puheenjohtajuuden Jari Välitalolle Kaarinasta.
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Numero 1/2012 (139)
34. vuosikerta

Turun seudun yt-alueen

treffilista 2012
Caravan Show & Camping 2012
Turun Messukeskus | Turku
05.-09.04.
Pääsiäiskarnevaalit
Kesäniemi, Vehmaa | Turku
05.-09.04.
Naamiaistrefﬁt
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi
18.-20.05.
Avajaistrefﬁt/Ismon tapaaminen
Krapuranta, Oripää | Loimaa
25.-27.05.
Aurinkotrefﬁt
Saloranta | Naantali
21.-24.06.
Juhannustrefﬁt
Vankkuri-Vehmas, Vehmaa | Raisio
03.-05.08.
Sauvon 20-vuotisjuhlatrefﬁt
Sarapisto | Sauvo
10.-12.08.
Raision 30-vuotisjuhlatrefﬁt
Vankkuri-Vehmas, Vehmaa | Raisio
16.-19.08.
Haitaritrefﬁt
Krapuranta, Oripää | Loimaa
24.-26.08.
Unhoituksen yö –trefﬁt
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi
31.08.-02.09. Salon 35-vuotisjuhlatrefﬁt
Salakallio, Halikko | Salo
07.-09.09.
Rantalieskat
Mussalo, Taivassalo | Masku ja ymp. kunnat
21.-23.09.
Moottoriuheilullinen viikonloppu
Alastaron moottorirata | Turku
21.-23.09.
Valojuhlat
Leporanta | Lieto
Valasrannan suurtrefﬁt
Valasranta, Pöytyä | TL-Pyhäjärvi
05.-07.10.
Silakkatrefﬁt
Kesäniemi, Vehmaa | Turku
26.-28.10.
Hirvisoppatrefﬁt
Rairanta, Uusikaupuki | Vakka-Suomi
13.-15.01.

Päätoimittaja
Markku Tammi (52661)
Ripikatu 1 A 3, 21110 Naantali
Puh. 040 504 0259

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

Kustantaja
Vankkuriviesti ry

Painos 6500 kpl

Vankkuriviesti ry
Puheenjohtaja
Jari Välitalo
Kumputie 3 21620 Kuusisto
puheenjohtaja@sfckaarina.com
Puh. 050 342 6585

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.
2/2012 ........ aineisto 8.3. .................................. ilmestyy 30.3.
Päivämäärät saattavat hieman muuttua riippuen painon kesäloma-aikatauluista.

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, 0400 764 9391
Saloranta, 044 967 4453
Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,
23260 Rautila, Vehmaa, 0400 705 516
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

Kokouskutsu
Kaarina 15.1.2012
SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen kevätkokous
pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla
su 22. huhtikuuta 2012 kello 12:00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu
Hallitus

Hyvää alkanutta vuotta

V

uosi on alkanut karavaanarien kannalta mielenkiintoisissa ja odottavissa
merkeissä. Paljon keskustelua on
käyty niin matkailuautojen verotusasioissa kuin polttoaineiden
hinnoittelussa. Nämä asiat tulevat
varmasti näkymään myös kevään
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matkailuajoneuvokaupassa ja tulevan kesän matkailusesongissa.
Monet miettivät matkailuauton
käyttökustannuksien nousua ja
muutaman jo tiedänkin vaihtaneen auton vaunuun. Tämä tietysti riippuu paljon jokaisen omista tavoista ja tottumuksista sekä

elämänvaiheesta. Ehkä kuitenkin
tämän harrastuksen kasvaminen
ja suosio johtuu siitä, että voit
itse valita liikutko enemmän vai
vähemmän tai pidätkö vaunuasi
vain kausipaikalla muutaman
reissun vuodessa tehden. Eli valinnan mahdollisuuksia viettää

vapaa-aikaa eri tavoin tässä harrastuksessa on. Toivon kuitenkin,
että päättäjät ymmärtäisivät,
mikä merkitys kotimaan matkailulla on esim. työllisyyteen ja
voisimme tänäkin vuonna käydä
tapaamassa toisiamme eri alueilla, keskustella ja vaihtaa ajatuk-
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sia toistemme kanssa.
Edellinen vuosi 2011 päättyi
monessa paikassa ilman sähköä
kaatuneitten puitten keskellä.
Sähköt oli poikki myös Kaarinassa ja Kuusistossa, mutta onneksi vain muutaman tunnin. Leirialueellamme säästyttiin isoilta
vahingoilta, kiitos alueemme
puuhamiehille. Syksyllä syystalkoissa aloitettu puiden kaato
vaunujen lähietäisyyksiltä näytti nyt tarpeellisuutensa. Työt
syksyllä eivät päättyneet pelkästään puiden kaatoon, vaan sen
jälkeen ne vielä pilkottiin polttopuiksi, siirrettiin puuvajaan
ja siivottiin oksat. Myrsky kuitenkin lennätti vaunujen ulko-

puolelle jätettyjä tavaroita, jotka eivät onneksi kuitenkaan
aiheuttaneet vahinkoa, mutta
siivoamista niistä riitti. Vakuutukset kannattaakin pitää kunnossa ja selvittää mitä vahinkoja korvataan missäkin tapauksessa. Tämä riippumatta siitä
säilyttääkö autoa/vaunua kausipaikalla tai omalla pihalla.
Esim.rajan takaa naapurin puolelta kaatuneenkaan puun aiheuttamat vahingot eivät välttämättä kuulu naapurin korvattavaksi vaan menevät omasta vakuutuksesta.
Yhdistyksen joulujuhlia vietettiin Mastomajalla lauantaina
3.joulukuuta 2011. Juhla alkoi

yhteisellä laululla ja leikillä ruokapöytää kiertäen. Sitten syötiin
kinkkua ja muita joulupöydän
herkkuja. Kun vatsat oli kaikilla
täynnä maistuvasta jouluruuasta
alkoivat jo lapset odottaa joulupukkia. Pukki sitten saapuikin,
vaikka lunta ei maassa ollutkaan.
Mutta perille pääsi kuitenkin.
Tosin oli ensin yrittänyt saunan
piipusta sisään, mutta löysi sitten
Mastomajaankin. Iltaa jatkettiin
iloisissa merkeissä muorien tuodessa oman joulutervehdyksen,
Millariinan pitäessä jouluvisan
sekä Seijan soittaessa kitaraa muiden yhtyessä mukaan laulamaan.

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

Pj. Jari 105328

Yhdistyksen nettisivut
Yhdistyksen uudet nettisivut saatiin Reima Virtasen toimesta marraskuussa käyttöön. Sivuja kehitetään vielä lisää, mutta perusasiat sieltä löytyy jo nyt.

Yhdistyksen hallitus 2012
Jari Välitalo, puheenjohtaja
Kari Lehtinen, varapuheenjohtaja
Kalevi Lantonen, sihteeri
Anssi Kauppinen
Aulikki Kivekäs
Arto Peltonen
Hannu Salonen
Aija Taskinen

Kokouskutsu
SF-Caravan Liedon Seutu ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina 10.03.2012 klo 15.00
yhdistyksemme alueella Leporannassa.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa.
Liedossa 15.12.2011
Hallitus

Leporanta
Syksy on takana ja talvi on pian
taittumassa kohti kevättä. Yhdistyksemme alueella on käynyt
myrsky ja mylväys, joskaan se ei
ollut ”Tapani myrsky” vaan metsäyhtiön metsätraktori, joka kaatoi alueella suuren määrän (noin
300) puita ja repi kannot ylös jo
myöhään syksyllä.
Näky toimenpiteen jälkeen oli
kuin pommin jäljiltä. Tämä kaikki tehtiin tietysti alueen ja matkailuyhdistelmien paikkojen parantamiseksi. Alueen tasaaminen
on jo aloitettu ajamalla täytemaata ja kevään alkaessa pinta varmaan tullaan vielä sepelöimään
ja osa nurmikoimaan ja saamaan
entistä ehompaan matkailukäyttöön.
Suurimman osan puista tietys-

Suuri oli urakka talkoolaisilla puiden kanssa.
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ti hoiti alueen omistaja, mutta
näytti tuota puumassaa jäävän
myös yhdistyksen kontolle hoidettavaksi klapeiksi.
Suuren työmäärän näiden puiden ja risujen korjaamiseksi nopeasti onkin tehnyt alueemme
seniori porukka, josta suuri kiitos
heille, sillä polttopuuta kertyi
kuutioittain ja nopealla tahdilla.
Täytyy olla tyytyväinen, että alueellamme on henkilöitä, jotka
pystyvät ja heillä on mahdollisuus
ja halu tehdä arkisinkin talkootyötä yhdistyksen alueen hyväk-

si. Talkootyö ei ole loppu, vaan
talkoolaisia tarvitaan edelleen ja
toivotaankin kaikkien mahdollisuuksien mukaan osallistumaan
niihin.
Kevään koittaessa aloitetaan
myös alueen sähköistäminen uudelleen, joten alueen kehittäminen jatkuu.

Syyskokouksen satoa
Syksyn kokous sujui hyvässä
hengessä keskustellen toimin-

Perinteiset
.3.
L e p o r a n n assa 9.-11
Pilkkimisen ohessa kivaa kisailua
ja tietenkin samanhenkistä seuraa.
Huolehdimme myös vatsastasi
maukkaalla hernekeitolla.
Kevätkokous.
SF-CARAVAN LIEDON SEUTU

tasuunnitelmasta ja talousarviosta.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin ja valittiin
yhdistyksemme hallitus, joka on
vuonna 2012 seuraava: Tauno
Raitaluoma (pj),. Jali Ahlgren,
Heikki Digert, Timo Juuti vpj,
Lauri Nieminen, Toni Porvali,
Marko Raitaluoma, Eero Saarikkomäki ja Jari Valkeapää (siht.).
Vuosipaikkamaksuihin tuli
pieni korotus ja päiväkäyntimaksu muuttui niin, että alueella on
aina voimassa vuorokausimaksu
ja päiväkäyntimaksu siis poistui.
Muilta osiltaan aluemaksut pysyivät entisellään.

Aluemaksut 2012:
Vuosipaikka 300 euroa Liedon jäseniltä, 360 euroa vieraan yhdistyksen jäseniltä (isäntävelvoite
vuosipaikkalaisilla), vuosipaikka
voimassa jatkossa Toukokuun
alusta Huhtikuun loppuun.
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.
Tarkemmat tiedot ja muut maksut
näet paikanpäällä.

Tiedotettavaa
Maalispilkit pidetään Leporannassa 9-11.3.
Kevätkokous Leporannassa,
maalispilkki tapahtuman yhteydessä on asiapitoinen tietopaketti Lauantaina 10.3. klo 15.
Vuosipaikalla olevista vaunuista on maksettava vuosipaikkamaksu 30.4.2012 mennessä.
Myös vuosipaikkasopimus ja
matkustajailmoitus on tehtävä
kyseiseen päivään mennessä.
Vuosipaikkalaisten isäntälistasta ja sen esilletulosta informoidaan kevätkokouksessa ja sen
jälkeen myös yhdistyksen nettisivuilla. Isäntävuorolista tulee
kevätkokouksen jälkeen esille,
josta voi täydentää oman viikkonsa.
Talkoita tehdään pitkin kevättä, mutta siivoustalkoiden päivämäärät seuraavassa numerossa ja
muista ilmoitellaan mahdollisuuksien mukaan nettisivuilla.
www.sfclieto.net
Terveisin Jari 31185
www.sfclieto.net

Matkailuajoneuvojen
kolarikorjaukset,
maalaukset,
lasinvaihdot,
kosteusvauriokorjaukset yms.
Tuulissuontie 9
21420 Lieto
(02) 487 8448
0400 742 248
toimisto@omniko.fi
www.omniko.fi
Tasoitus jo hyvässä vauhdissa raivauksen jälkeen.
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Loimaan kuulumiset

SF-C Loimaan Seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

PUHEENJOHTAJA
Kai Välitalo
Palonkuja 7, 32200 Loimaa
Puh. 0400 985 794, kai.valitalo@domus.ﬁ

pidetään Krapurannan Kulkurintuvassa
la 24.3. klo 14. (Kahvitus klo 13.30)

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

Esillä mm. yhdistyksen yhteen vuosittaiseen
yleiseen kokoukseen siirtyminen ja ko. asian
sääntömuutoksesta päättäminen,
sääntömääräiset ym. esille tulevat asiat.
Tervetuloa!

HALLITUS

SF-C Loimaan Seudun syyskokous Krapurannassa
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin lokakuussa Krapurannan
Kulkurintuvassa ja paikalla oli
lähes kuusikymmentä osallistujaa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kai Välitalo joka kutsui sihteeriksi yhdistyksen sihteerin Regina Koschinskin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Jaakko Mäkelä ja Tapio Tila.
Ääntenlaskijoiksi valittin Seppo
Timonen ja Reijo Raitanen.
Hallituksesta oli erovuorossa
Kai Yli-Lassila, Esa Mäki, Regina
Koschinski ja Soile Koski. Mäki
ja Yli-Lassila olivat ilmoittaneet
etteivät halua jatkaa hallituksessa, joten valituiksi tulivat
Regina Koschinski, Soile Koski,
Seppo Mattila, Hannu Annala.
Toiminnantarkastajaksi valittiin

Matti Reunamo, varalle Risto Hakala.
Toimintasuunnitelmassa vuoden aktiviteetit noudattavat tuttuja ja turvallisiksi koettuja latuja. Teatterireissu maaliskuussa, kevätkokous maaliskuussa
24.3., Avajaistrefﬁt 18. – 20.5.,
Perhejuhannus 22. – 24.6., Haitaritrefﬁt 16. – 19.8., Syysretki
Hakalanrantaan Valkeakoskelle,
syyskokous 27.10., Pikkujoulut
24.11. ja Uudenvuodenvastaanotto Uudenvuoden-aattona.
Ilmoitus kevät- ja syyskokouksesta jäsenistölle tiedoksi päätettiin julkaista Vankkuriviestissä.
Kioskitoiminnan vastaavaksi
valittiin Arja Malminen ja jäseniksi Ritva Laine, Kauko Oksanen
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Regina Koschinski, Marja-Liisa
Reunamo, Pirjo Ylösmäki, Päivi
ja Kai Välitalo ja Seppo Mattila.
Tekninen/turvatoimikuntaan
valittiin Juhani Vuolio ja Seppo
Mattila.
Tapahtumien järjestelytoimikuntaan valittiin Heli ja Taisto
Lehtonen, Pirjo ja Pertti Ylösmäki, Mariitta ja Raimo Nenonen,
Marja-Liisa ja Jaakko Mäkelä sekä
Irmeli ja Pekka Laukkanen. Kokoonkutsujana on Pirjo Ylösmäki.
Yhdistyksen tiedottamisesta
ja erilaisten ilmoitusten suunnittelusta ja toteuttamisesta
vastaa Taisto Lehtonen.
Turun seudun yhteistoimintaalueen, eli YT-toimikunnan edustajiksi valittiin Kai Välitalo ja
Juha Knuutila.

Keskusteltiin siirtymisestä yhteen vuosittaiseen yleiseen kokoukseen. Ehdotus sai kokoukselta kannatusta ja hallitus ryhtyy valmistelemaan sääntömuutosta, jota käsitellään tulevassa
kevätkokouksessa.
Jäsenkirjuri Seppo Timoselta
kuultiin vallan mainioita uutisia
vuodelta 2011. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden aika lisääntynyt 51 jäsenellä, kokonaisjäsenmäärän ollessa nyt 469. Kertakaikkiaan hieno jäsenhankintatulos yhden vuoden ajalta ja
kertoo omalta osaltaan paikan
viihtyisyydestä ja vetovoimasta.
Terveisin
Taisto Lehtonen
tiedottaja

Loimaan yhdistyksen
joulujuhla Ravintola
Oripäässä

M

arraskuun viimeisenä lauantaina vietettiin yhdistyksemme joulujuhlaa
paikallisessa Ravintola Oripäässä.
Juhlaan oli saapunut muutamaa
vaille sata karavaanaria, joten ravintola oli käytännössä täynnä.
Tunnelma oli pikkujouluinen ja oli
mukava havaita, että mukana oli
melkoinen määrä lapsia, pienempiä
ja vähän isompia. Lapset kuitenkin
tuovat läsnäolollaan tilaisuuteen

perhejuhlan tunnelman.
Heti tervetulotoivotusten jälkeen päästiin käsiksi ruokailuun,
eli jouluiseen pitopöytään. Ravintolan emännät Tuula ja Kirsti
olivat onnistuneet loistavasti
r uoa n l a itos s a . Ru n s a a s s a
ruokapöydässä oli jokaiselle
sopivaa maukasta syötävää.
Joulujuhlan ohjelmaosuudesta
vastasi lokalahtelainen imitaattori Sami Vuori. Hän on harrasta-
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nut imitointia noin kymmenen
vuotta. Hän imitoi laulaen kitaransa säestyksellä tunnettuja
iskelmätähtiä vuosikymmenten
varrelta. Mukaan olivat tarttuneet
Reino Helismaa, Esa Pakarinen,
Tapio Rautavaara, Juice Leskinen,
Juha Vainio, Tuomari Nurmio, Irwin ja Pekko Aikamiespoika. Laulun ja kitaran lisäksi hän elävöit-

ti esityksiään peruukeilla, hatuilla ym. artistiin liittyvällä rekvisiitalla. Taitava kaveri hommassaan ja mieleeni jäi varsinkin
Tapio Rautavaaran ja Pekon tulkinnat.
Ja Joulupukki-laulun säestyksellä paikalle saapui itse Korvatunturin Valkoparta. Hieman
pukki valitteli lumen puutetta. Oli

1

Juhlassa myytiin myös arpoja.
Mäkelän Lissu ja Jaska kauppasivat lipukkeita hyvällä menestyksellä. Päävoiton, suuren ja erittäin
kauniin piparkakkukirkon oli taikonut Ylösmäen Pirjo.
Pikkujouluterveisin
Taisto Lehtonen
tiedottaja

2

3

5

vaatinut jonkin verran mielikuvitusta keksiä sopiva kulkuneuvo
pukin pitkille taipaleille. Joulupukilla oli mieluisa tehtävä, kun
hän pääsi kyselemään paikalla olleilta lapsilta, miten on ollut sen
kiltteyden laita. Suuri säkillinen
lahjapaketteja oli pukilla mukana
ja jokaiselle paikallaolijalle riitti
oma paketti.

4

6

1. Väkeä ja pikkujoulutunnelmaa oli varsin
mukavasti . . .
2. Yleisön vankka mielipide oli, että joulupöydän
ruoka oli maukasta ja sitä oli riittävästi.
3. Tässä Vuoren Samin tyylinäyte Pekko Aikamiespojan imitoinnista pulisonkeineen, hattuineen ja kravatteineen.
4. Lissun ja Jaskan arpakauppa kävi vilkkaana.

5. Joulupukilla oli mieluinen tehtävä haastatella
jännittyneitä nuorempia pikkujoulujuhlijoita.
6. Metsolan Tarjalla oli mieluisa tehtävä viedä
arpajaisten päävoitto onnelliselle voittajalle.
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Asuntoautot -ja vaunut

Ostamme ja vaihdamme myös halvempaan.

T.E.C Star TI 7205 MB
74.990
1-om., p.tutka, navi, webasto, CD,
2 x renk., vetok. 15 tkm, -09

Renault-Knaus
Sport ti 700 UFB 2.5, 2 tkm, -10

49.990

Adria Vision I 707 SG
59.990 Frankia 680 RD 3.0 TDI
59.990
Renault 2.5 dCi 150 hv p.tutka, webasto, 1-om., ASR, erik.vant., ilmast., h-kirja, vak.
ilmast., vak.nop.s., CD., 34 tkm, -07
nop.s., CD, 2xrenk., vetok., 21 tkm, -08

49.990
Volkswagen-Karmann
Transporter Colorado 660 Solifer 2.5TDi,
18 tkm kattol., ilmast., h-kirja, CD, -06

Dethleffs Globebus
47.990 MB-Adria 670 SP
T4 2,3 JTD 130 hv AAC, 18 tkm, -10
MB-316 CDI, 93 tkm, -03

Volkswagen Transporter
36.990
2.5 TDI 96 kW Reimo CarSport retkeilyauto, 121 tkm, -08

38.990

Ford-Dethleffs
36.990
Globevan 1 Transit 2,2 TDCI, 91 tkm, -07

32.990 Fiat-Adria
29.990
Fiat-LMC
Liberty 6700 TI 2,8 JTD, 70 tkm, -02
Ducato 2,8 JTD A 660 DP matkailuauto,
96 tkm, -04

Fiat-Adria Coral
2,8 JTD 640 DS, 62 tkm, -02

26.990

Fiat-Weinsberg
24.990
Imperiale 670 md 2,8, 73 tkm, -04

23.990 Fiat Granduca
Solifer
Mobile 544K 2,3 JTD, 95 tkm, -04
244 2,8 JTD, 126 tkm, -02

Solifer
Finlandia 570-S7 0, -04

19.990

15.990

Fiat-Burstner
A 532 1,9 TD, 99 tkm, -01

19.990

Fiat-Burstner
13.990
Ducato A 532 Active matkailuauto,
148 tkm,-99

Lamminkatu 7
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

21.990

Ford-Elnagh
Marlin 65 2.5D, 162 tkm, -99

17.990

17.990
Fiat Granduca
Auto-Roller 4 1.9 TD, 151 tkm, -99

Fiat Ducato
Heku 600 2.5 TDi, 148 tkm, -97

Adria Adiva
502 UL 0, -03

11.990

8.990
Fiat Ducato
2,5TD KA Retkeilyauto, 198 tkm, -96

Mercedes-Benz 2,4D
Karmann, 287 tkm, -89

Palvelemme ma 8-18, ti-pe 8-17, la 10-14

www.loimaanlaatuauto.fi

8.990

Lamminkatu 39
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

Tervehdys karavaanarit!

K

Pekka vedentäyttöhommissa.

irjoitan nyt vuorostani
esittelyä itsestäni. Olen
Kiviahon Pekka Nokialta,
iältäni olen 34-vuotias. Toimin
hallituksessa toista vuotta. Perheeseeni kuuluu vaimoni Katja ja
lapsemme Milla (-99), Miska(-00)
ja Mirko (-04) sekä Miki koira
(melkein lapinkoira).
Karavaaniharrastuksemme alkoi jo vuonna 1999. Vuokrasimme
Solifer 500L vaunun ja liityimme
jäseneksi. Teimme viikon mittaisen reissun, esikoisemme ollessa
vain 6 viikkoinen. Siitä se kipinä
sitten alkoi. Ensimmäisen oman
vaunun ostimme kuitenkin vasta
vuonna 2003. Vaunu oli merkiltään LMC ja oli muistaakseni vuosimallia 1989. Vaunu myytiin kun
kolmas lapsemme syntyi, harrastukselle ei ollut oikein ”tilaa” ja
pelkkä ajatuskin ahtaasta vaunusta ahdisti. Innostus vaunuiluun alkoi uudelleen kun kaveriperheemme Knuutilat ostivat
ensimmäisen vaununsa. Pakkohan
se vaunu oli sitten taas ostaa eli

toinen vaunumme oli Adria 562
vuosimallia 2002.
Vaunuilu on ollut siis välillä
katkolla, mutta nyt kuitenkin
harrastettu yhtä jaksoisesti kesät
ja talvet jo vuodesta 2005. Nykyinen vaunumme Hobby 720 -08
hankittiin uutena, jonka ostoon
saimme kipinän Turun messuilta.
Asustelemme nykyään Krapurannassa vuosipaikalla Kuuntiloiden
naapurissa, ei ole pitkä matka
kylään..
Perheemme harrastaa paljon
muutakin kuin vaunuilua ja välillä tuntuu, että täytyy tekemällä tehdä kalenteriin vapaita viikonloppuja vaunuilua varten.
Esikoisemme Milla pelaa jalkapalloa ja se on hänelle henki ja elämä. Treeni- ja pelikertoja kertyy
viikossa parhaimmillaan 6 kertaa.
Milla pelaa FC - Nokian riveissä ja
heillä on todella kovatasoinen
joukkue, menestystäkin on tullut.
Vaimoni Katja toimii joukkueessa
joukkueenjohtajana, joten aika
kuluu sujuvasti koulujen saleissa

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
10

Euroopan myydyin vaunu,
runsas varustetaso.

Puh. 03 435 6330
Murrontie 11, 30420 Forssa
www.forssanvankkuri.fi
1/2012

ja nurmikenttien laidalla.
Miska harrastaa talvisin uintia
ja kesäisin kartingia, kuten myös
pikkuveljensä Mirko. Mirkolla on
myös jalkapalloharrastus. Karting
onkin meidän Kiviahon miesten
yhteinen harrastus, jossa kesäisin
menee paljon aikaa. Mirko on vasta ajanut yhden kauden, ja aloittaa kilpailutoiminnan nyt alka-

valla kaudella cadet 60 luokassa.
Miska onkin jo ”vanha ratakettu”
verrattuna veljeensä. Miska on
kahlannut läpi jo kaksi luokkavaihtoa ja tulevana kesänä aloittaa uudessa Raket JR kilpailuluokassa, saapa nähdä miten meidän
käy. Itse toimin tallipäällikkönä,
mekaanikkona, huoltajana ja managerina heheheeee.

Näin karmeata jälkeä sai Tapaninmyrsky aikaan Krapurannassa. Puita
kaatui paljon muitakin, mutta ei onneksi enempää vaunujen päälle.

Maskun kuulumiset
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

V

uosi on hyvää matkaa alullaan, kun tämä lehti on
luettavissa. Ei aikaakaan
kun kukin tahollaan suunnittelee
tulevan kesän tapahtumia. Myös
meidän on Camping Mussalossa
alettava suunnittelemaan ja rakentamaan tulevan kauden tapahtumia, kuten perinteeksi muodostunut Juhannustapahtuma ja
Rantalieskat-trefﬁt. Näiden tapahtumien läpivieminen sitoo
taas joukon vapaaehtoisia henki-

löitä erilaisiin tehtäviin. Mutta
ei kuitenkaan mennä vielä tämän
syvemmälle näihin kysymyksiin.
Peilataan hieman mennyttä
vuotta 2011 ja todetaan, että Camping Mussalon käyttöaste oli lähes
samalla tasolla kuin edellisenäkin
vuonna. Olovuorokausia oli ennakkolaskennan mukaan yhteensä 5912, joka on lukuna hieman
pienempi kuin edellisvuonna,
mutta henkilövuorokausia oli
13806, jossa taas on hiukan kas-

Olemme viihtyneet Krapurannassa nyt kolmisen vuotta, ja
olemme tykänneet alueen rauhallisuudesta. Lapsille on paljon samanikäisiä leikkikavereita ja ympäröivä maasto tarjoaa paljon
virikkeitä. Valintakriteerinä meillä oli aikoinaan siistit saniteettitilat ja rauhallinen ja viihtyisä
alue noin tunnin ajomatkan si-

sällä kotoa. Paljon on Krapuranta
muuttunut tänä aikana kun olemme siellä olleet, ja kyllä hallituksella on paljon vielä suunnitelmia
alueen kehittämiseen. Yhdessä
kun alueella tehdään ja touhutaan!!
Kevätaurinkoa odotellessa
Pekka, SFC 88553

Terttu ja Tapio Tilan lahjoittaman kiertävän 'Puurtaja'-maljan sai tänä
vuonna alueen monitoimimies Seppo Mattila. Palkinnon saajan valitsi ja
sen luovutti yhdistyksen puheenjohtaja Kai Välitalo.

vua edellisestä vuodesta. Nopeasti analysoiden tämä tarkoittaa,
että liikuttiin vähemmän, mutta
oltiin suuremmalla joukolla matkassa. Vuosipaikalla olevien luvut
ovat mukana laskennassa ja niiden osuus on olovuorokausia 2870
ja henkilövuorokausia 5970.
Syyskokous pidettiin Mussalossa 15.10.2011, jossa 47 äänivaltaista jäsentä oli paikalla.
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, kuten puheenjohtajan valinta seuraavalle
kaksivuotiskaudelle ja henkilövalinnat hallitukseen erovuorossa olevien tilalle. Puheenjohtajana jatkaa Stig Laaksonen ja hallitukseen valittiin uudelleen
erovuorossa olleet: Sami Eriksson,
Tapio Gustafsson, Kari Rantanen ja Pirkko Tuomaala sekä uutena jäsenenä Ari Rantasalo. Samoin myös toimintasuunnitelma
ja talousarvio vuodelle 2012 vahvistettiin muutoksitta hallituksen
esityksen mukaisina.
Halloween pippaloita vietettiin
22.10.2011 Mussalossa. Tupa oli
täysi velhoja sekä muita tilaisuu-

teen pukeutuneita iloisia juhlijoita. Tarjoilu oli luonnollisesti
taas kerran mahtava, joka sisälsi
mehukkaan savulohikimpaleen,
uuniperunan, raikkaan salaatin
sinappi-kurkku-kermaviili-mössön kera. Juomat tuli luonnollisesti olla omasta panimosta. Kaikilla tuntui olevan hauskaa ja
ajan kulku tuppaa silloin luonnollisesti hämärtymään, koska
jutun sorinaa, vauhdikasta tanssia ja karaokelaulua riitti pitkälle aamutunneille asti.
Yhdistyksen joulujuhlia vietettiin 19.11.2011. Juhlijoita oli
paikalla 80 henkilöä ja juhlinta
aloitettiin jo päivällä kuusen koristelulla ja pöytien järjestelyllä.
Saunojen jälkeen klo 16.00 aloitettiin varsinainen joulujuhla
tervehdyspuheella ja glögillä. Ensimmäinen ohjelmanumero oli
latinalaistanssiesitys nuoren nousevan tanssiparin esittämänä.
Täytyy sanoa, että kyllä nuoria
tanssijoita oli ilo katsoa. Siinä ei
ollut häivääkään kanki Kaikkosta eikä jäykkä Joonasta. Siinä oli
kaikki kepeät elementit, kuten
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nilkkojen ojennukset, kantaaskeleet, rollerit ja karusellit ja
mitä kaikkea siihen sitten kuuluukin vielä ryhdikkään asennon
lisäksi. Jorma Uotista kommentoiden voisi sanoa, makea ja mehukas energinen kokonaisuus,
joka jätti hyvän maun.
Tanssi esityksen jälkeen oli
sitten ruokailun vuoro. Pöydässä
oli perinteinen jouluruoka kattaus kaikkine tykötarpeineen.
Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi, pruukataan sanoa ja niin
oli myös tällä kertaa.
Ruokailun jälkeen meitä tervehtimään oli saapunut joulupukki Korvatunturilta. Oli kuulemma joutunut jättämään porot
kotiin, kun lunta oli niin vähän,
mutta nykyaikana lennetään helikopterilla.
Kun pukin vierailu oli ohi, oli
vielä kakkukahvin vuoro, ennen
seuraavaa ohjelmanumeroa, nimittäin joulukuvaelma tiernapojista. Ryhmä oli tosin vahvistettuna yhdellä naispuolisella tiernapojalla, kun ei löytynyt riittävää määrää ammattitaitoisia
miespuolisia näyttelijöitä. Esitys
jouduttiin sorvaamaan kokoon
pikavauhtia yhden lukukerran
harjoittelulla. Tämä ei tosi tahtia
haitannut, vaan esitys oli uniikki ja kaikin puolin omaperäinen
spektaakkeli replikoinnin ja taukojen suhteen. Vuorosanat oli
myös koko esityksen ajan pikkaisen hukassa, koska tämä ryhmä ei käyttänyt kuiskaajaa, niin
kuin suuret ammattiteatterit,
mutta juuri tämä seikka oli esi-

tyksen ”se jokin”.
Myös Mynämäeltä kotoisin olevat Kotikutoiset viihdytti ja laulatti meitä pitkin iltaa, aina siihen saakka kunnes tanssit alkoivat. Kotikutoiset koostui kahdesta hanurista, viulusta ja laulajasta, ja heidän esittämänsä
setti oli tilaisuuteen sopivasti
jäsennelty ja hyvä.
Kun sitten joulumielellä olevat
tähtiparit aloittivat omat tanssinsa ja kultakurkut karaokelaulannan oltiin taas jo myöhäisillassa, joka jatkui pitkälle seuraavalle vuorokaudelle.
SF-Caravan ry:n syysliittokokous pidettiin Naantalin kylpylähotell issa, Naantal issa
20.11.2011.
Läsnä oli 206 liittokokousedustajaa 65 jäsenyhdistyksestä, joilla oli yhteensä 365 ääntä, koska
osa edustajista käytti valtakirjalla useampaa ääntä. Alkuseremoniaan kuului SF-Caravan ry:n
puheenjohtaja Juha Hämäläisen
tervetuliaispuhe, jonka jälkeen
SF-Caravan Naantali ry:n puheenjohtaja Kari Rainetsalo toivotti
osanottajat tervetulleiksi Naantaliin.
Naantalin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Tarja Rautiainen toi
kaupungin tervehdyksen liittokokousosanottajille, jonka jälkeen Juha Hämäläinen luovutti
liittohallituksen myöntämät huomionosoitukset kunniakirjoineen. Vuoden karavaanariksi
2011 liittohallitus oli valinnut
Minna Joensuun. Onnittelut Minnalle.

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään lauantaina 21.4.2012, klo 12.00
Camping Mussalossa, Mussalontie 356, Taivassalo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
kevätkokoukselle määräämät asiat, kuten tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallituksen jäsenille ja tilivelvollisille.
Tervetuloa kaikki yhdistyksemme jäsenet päättämään
yhteisistä asioista. Jäsenkortti mukaan.
Kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua klo 11.30
Taivassalossa 10.12.2011
Hallitus

12

Alkuseremonioiden jälkeen
päästiin sitten varsinaiseen syysliittokokoukseen, jonka asialistalla oli tärkeitä asioita. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 hallituksen esityksen
mukaisesti. Sääntömuutosesitys
siirtymisestä kahdesta liittokokouksesta yhteen liittokokoukseen ja ”giljotiinipykälän” poistamisesta hyväksyttiin yksimielisesti. Alkuun oli muutama eri-

ävä ehdotus, mutta ne vedettiin
takaisin riittävän kannatuksen
puuttuessa.
Liittohallitukseen jäseniksi
vuosiksi 2012-2014 valittiin
Heikki J.O. Leinonen ja Juha Rakkola.
Uutena Vuotena Camping Mussalossa oli sitten seuraavat pippalot ja osallistujia oli 80 henkilöä.
Ruokahuoltotoimikunta oli
taas rakentanut notkuvan pöy-

CAMPING MUSSALON HINNAT 2012
Vuosipaikka, SFC Masku ja ymp.k. jäsen, isäntävuorovelvoite
Vuosipaikka, muun yhd . jäsen, isäntävuorovelvoite
Kausipaikka 1.5. – 31.8. isäntävuorovelvoite
Kausipaikka 1.1. – 30.4.
Kausipaikka 1.9. – 31.12.
Aluemaksut ovat perhekohtaiset
Vuosipaikkalaisten ja vierailijoiden
yöpyvät vieraat (yli 12 v.)
Aluemaksu SFC- jäsen
Aluemaksu muut sisarjärjestöt
Aluemaksu, muut
Aluemaksu, vene
Aluemaksu, teltta max. 4 henk.
Vaunun seisonta
Päiväkäyntimaksu matkailuajoneuvoilta
Venepaikka vuosipaikkalaiselle, 1.vuosi
Venepaikka, vuosipaikkalaiselle, seuraava vuosi

350 €
500 €
300 €
200 €
200 €

5 €/vrk
16 €/vrk
18 €/vrk
20 €/vrk
18 €/vrk
18 €/vrk
3 €/vrk
5€
65 €
45 €

Sähkön kulutusmaksu kiinteällä kWh-mittarilla
0,25 €/kWh
1.1.-30.4. ja 1.10.-31.12. vuosipaikkalaiselle kWh-mittarilla (edellyttää
mittarin lukemaa kauden alussa ja lopussa)
0,20 €/kWh
Kulutusmaksun lisäksi perusmaksu,
jos yli 2 kk:n maksujakso
2 €/kk
Lämmityssähkö / ilmastointi ilman kWh-mittaria
10 €/vrk
Auton lohkolämmityssähkö, 2 tuntia
3€
Auton, vaunun tai veneen pesumaksu
3€
Tilaussauna 50 min
Sauna, vieraat yleisillä vuoroilla
Soutuvene / 4 tuntia

20 €
5€
5€

Asuttu vuorokausi sisältää saunan yleisillä vuoroilla sekä valosähkön, max 350 W. Irtomittareita ei hyväksytä. Sähkö maksettava vähintään 2 kk:n välein.
Alue toimii yleisenä leirintäalueena 1.6. - 31.8. ja portti on auki
klo 7.00 – 23.00. Isäntäpäivystys. Portti on auki myös viikonloppuisin touko- ja syyskuussa, jolloin isäntäpäivystys.
Muuna aikana alue toimii SFC sopimus alueena ja portti on pääsääntöisesti lukittu.
Vuosi- ja kausipaikalla olevat voivat lunastaa avaimet 20 € takuumaksua vastaan Kari Rantaselta. Kari kertoo samalla käytännön
asioista alueella vierailtaessa. Rahan saa takaisin kun avaimet
palautetaan!
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dän Uuteen Vuoteen sopivista
sapuskoista. Kun ensimmäinen
ruokailu oli ohi ja muutama yllykejuoma otettu, oli sitten ilotulituksen vuoro jo klo 21.00.
Uskallan väittää, että sellaista
spektaakkelia ei Taivassalon
kunnan taivaalla ole aikaisemmin nähty. Tästä suuri kiitos
meidän panostaja-pioneereillemme. Melskettä kesti oman aikan-

sa, jonka jälkeen siirryttiin takaisin sisätiloihin nauttimaan
lisää kuperkeikkajuomaa ja virittämään tanssia tietenkin karaokelaulun tahdittamana. Vuoden vaihtuessa oli sitten toisen
ilotulitussession vuoro ja myöhäisiltapala alkuillasta ylijääneestä ruoasta. Sitten vaan jutusteltiin, tanssittiin ja laulettiin. Oli se aikamoista sekame-

Naantalin kuulumiset
www.sfcnaantali.yhdistysavain.ﬁ, Saloranta p. 044 9674 453
PUHEENJOHTAJA
Puheenjohtaja Ari Suomi
Pajakuja 6 21420 Lieto
p.0500 521 115
sähköposti : ari.suomi55@gmail.com
SIHTEERI
Jukka Saarinen
Haikarinkatu 5 A 6, 21110 Naantali
Puh. 040 311 3879,
jukka.saarinen1@dnainternet.net

telisoppaa, mutta mukavaa.
Niin siinä sitten aina käy, että
aika saa siivet alleen ja kellolla
tulee kiire. Niin kävi myös tänä
Uutena Vuotena, että viimeiset
urhot toivottivat toisilleen hyvää
yötä ihan omilla kielikuvilla jo
niinkin aikaisin kuin jo klo 05.00
aamulla 1.1.2012.
Toivotan kaikille lukijoille, yhdistyksen jäsenille ja heidän per-

heilleen Hyvää Uutta Vuotta
2012.
Stigu
Siivoustalkoot pidetään 20.22.4.2012 Camping Mussalossa.
Lauantaina 21.4.2012, klo 12.00
pidetään myös yhdistyksen kevätkokous (katso erillinen ilmoitus tässä lehdessä).

KOKOUSKUTSU
SF-C Naantali ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään tiistaina 20.3.2012 alkaen klo 19.00
Aurinkosäätiön palvelutalossa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Pullakahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Terve taas!

U

usi vuosi on alkanut ja
yhdistyksellämmekin on
jälleen ikään kuin uuden
alku. Erittäin runsaslukuisessa
syyskokouksessa joukkoamme
vetämään valittiin yksimieleisesti Ari Suomi. Ari lähtee jatkamaan
Karin viitoittamaa tietä jäsenistömme varauksettomalla tuella.
Kokous oli erittäin aktiivinen
ja erinäisiä asioita käsiteltiin
laidasta laitaan kuten tarkoitus

onkin.
Hallitus jonkinverran vaihtui
ja käytännön toimia lähinnä Salorantaan liittyen saatiin selkiytettyä.
Meidän on hyvä muistaa että
olemme olleet vasta vajaa kaksi
vuotta SFC-alue ja alueesta, toiminnasta ja sisäisistä käytännöistä löytyy varmaan paljon tehostettavaa ja parannettavaakin.
Kuten totesin puheenjohtamme

Uusi puheenjohtajamme Ari Suomi luottavaisena luotsaamaan yhdistystämme tuleviin haasteisiin.

vaihtui. Karia seuraa Ari ja todennäköisesti toimintatapakin
muuttuu yhtä vähän kuin nimi-

kin.
Yhdistyksemme puolesta haluan kiittää Karia menneistä 6-vuo-

YHDISTYKSEN HALLITUS 2012
Puheenjohtaja Ari Suomi
Varapuheenjohtaja Hemmo Järvinen
Sihteeri Jukka Saarinen
Kari Rainetsalo
Merja Kaatrakoski
Jyrki Räisänen
Jouko Lintula
Jari Grönberg
Pekka Niinikorpi
YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT 2012
Salorannan ”isäntä” Pekka Niinikorpi
Salorannan ”emäntä”Sirpa Niinikorpi
Huvitoimikunnan vetäjä Raija Hongisto
Kassajärjestelmän ylläpitäjä Kari Rainetsalo
Jäsenkirjuri Ritva Tolonen
Rahastonhoitaja Risto Mäkelä
Nuorisoyhdyshenkilö Jutta Rinneranta
Tekninen asiamies Ari suomi
Tiedottaja Markku Tammi
Matkailuautoasiamies Jyrki Räisänen
Matkailuasiamies koti-ja ulkomaat Kari Rainetsalo
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Kari avaamassa Liittokokousta Naantalin kylpylässä.

Naantalin Matkailun toimitusjohtaja Tarja Rautiainen tuomassa kaupungin
tervehdyksen kokousväelle.

desta. Tokkopa aikanaan kuvitteli millaiseen ruljanssiin parhaimmillaan tai pahimmillaan
joutuisi.
On ollut iso asia tämä Salorannan vuokrasopimuksen saaminen,
jossa riitti paljon pähkäiltävää ja
senjälkeen yhdistyksen toiminta
onkin ollut aika aktiivista ja
määrätietoistakin.
Juhlimme myös 30-vuotista taivalta ja puheenjohtakautensa viime metreillä oli myös liittomme
liittokokous Naantalin kylpylässä.
Yksi iso asia on vielä toimistomme siirtyminen atk-aikaan.
Leiriytyminen ja muukin rahaliikenne hoituu alkukankeuksien
jälkeen tosi mallikkaasti.
En alkuunkaan väitä että edellämainitut asiat ja monet muutkaan ovat Karin yksin aikaansaamia mutta kokemuksesta voin
sanoa että mietittävää on riittänyt useammallekkin pikkutunnille.
Ilman aktiivista ja auttavaista
jäsenistöä ei myöskään nämä asiat olisi näin hyvin edenneet, joten Suuri Kiitos on paikallaan
myös heille.
Jäsenistöä tulemme tarvitsemaan keväälläkin taas kunhan
lumet sulavat. Salorannassa on
mahdollisuuksien mukaan kaivettu salaojia , hieman valaisimia
lisätty ja pitkään suunnitellun
tienkin alkukaivaukset on tehty.
Saattaapa olla aika lohduton
näky kunhan lumet sulavat. Alueen saaminen taas käyttökuntoon
vaatii monen jäsenen apua.
Seuraavaan numeroon yritetään

Aurinkotrefﬁt 25-27.5. Kaikki karavaanarit tervetuloa treffeillemme. Ohjelma seurailee tuttuja kaavoja ja aurinkohan on jo
tilattu vieraaksemme. Vuosipaikan trefﬁpäivämäärään mennessä maksaneille trefﬁ maksu sisältyy uuden kausimaksun hintaan
(huomioi trefﬁpäivämäärän muu-
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saada Arilta ”syvähaastattelu”
jossa hän voi tuoda julki omia
ajatuksiaan toiminnastamme.
Kauniita kevätpäiviä odotellessa on kausipaikkalaisten hyvä jo
sen verran miettiä tulevaa kesää
ja varata talon sisällä olevasta
listasta valvojavuoronsa.
Eipä tällä kertaa sitten muuta
kuin oikein talvisia päiviä ja pistäkää nuo päivämäärät muistiin
tapahtumisistamme.

Tulevia tapahtumia
Talvipäivä lauantaina 10.3. Salorannassa. Tarjolla makkaraa
ja mehua yhdistyksen piikkiin.
Muuten oleillaan ja ulkoillaan
olosuhteiden mukaan. Tervetuloa.
Kevätkokous 20.3.2012 alkaen klo 19.00. Paikka tuttu eli Aurinkosäätiön palvelutalo. Pullakahvitarjoilu.
Siivoustalkoot 18-20.5. jolloin
viimeistään karistetaan talvi- ja
kevätpölyt Salorannasta ja kunnostetaan alue trefﬁ kuntoon sekä vastaanottamaan vieraamme
kesäkaudella. Talkootarjoilu entiseen malliin. Kaikille riittää
tekemistä kykyjensä ja voimiensa mukaan. Lauantaina jossain
vaiheessa on myös tarkoitus antaa isäntäkoulutusta sekä tutustua edelleen leiriytymisohjelmaamme ja antaa siihen käyttökoulutusta. Tervetuloa (tässä
kohtaa muistutan että keittokatoksessa on paljon jäseniemme
tavaraa säilytyksessä. Viimeistään talkoissa tavarat on siirrettävä pois).

tos aikaisemmin ilmoitettuun).
Juhannus hoidetaan valvonnan ja siivouksen tiimoilta jo
perinteiseen malliin, eli toimiston seinällä on lista jonne voit
merkitä haluamiasi työtehtäviä.
Näin saamme jaettua työt ja kaikki pääsevät nauttimaan keskikesän juhlasta.

SALORANNAN HINNASTO VUODELLE 2012
Vuosipaikat
Vuosi, oman yhdistyksen jäsenille / isäntävelvoite
Vuosi muun yhdistyksen jäsenille / isäntävelvoite
Kesäkausi 01.05. - 30.09.
Kesäkausi, oman yhdistyksen jäsenille / isäntävelvoite
Kesäkausi, muun yhdistyksen jäsenille / isäntävelvoite
Hinnat sisältävät Aurikotrefﬁ maksun

340 €
440 €
240 €
340 €

Vuorokausimaksut
Vuorokausimaksu SFC jäsen (sisältää valosähkön)
15 €
Vuorokausimaksu ei SF-C jäsen (sisältää valosähkön)
22 €
Talvikautena alkaen 1.10 .2011-30.04.2012 sähkö
ei sisälly vuorokausimaksuun. Sen jälkeen joko sähkömittari
tai 7€ / vrk
Muut maksut
Mittarisähkö /kWh
0,20 €
Lämmityssähkö ilman kWh mittaria /vrk
7€
Tilaussauna / tunti ( Rantasauna kesäkaudella)
12 €
Venepaikka / vuosi
50 €
Matkailuajoneuvon säilytys alueella / vrk
1€
Teltta / vrk
15 €
vene / vrk
15 €
Ilmastointilaite / vrk lisähinta
4€
Kaasupullo 11 kg
20 €
Kaasupullo 5 kg
15 €
Pyykinpesukoneen käyttö
3 € / koneellinen
Muutoksen hinnoitteluun mahdollisia myös kauden aikana
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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

Tervehdys Paimiosta!

S

yksy on ollut pimeä ja märkä ja sitten tuli vielä se Tapaninpäivän myrsky. Puita
kaatui ja kattoja irtosi, sähköt
meni monesta taloudesta ja osa
on edelleenkin ilman sähköä
(2.1.2012). Me säästyimme myrskytuhoista, sähköt toimivat ja
kaupungin puiston puut kaatuivat
poispäin meidän pihasta. Tänään
maisemat ovat valkeita kun sataa
lunta (räntää), mittari näyttää
-0.2 astetta.
Palataan vielä menneeseen syksyyn ja syyskokouksen päätöksiin.
Hallituksen sääntömuutos esitys
hyväksyttiin yksimielisesti, joten
tulevaisuudessa pidetään vain yksi vuosikokous keväällä maalistoukokuussa. Sääntömuutosta ei
ole vielä vahvistettu, joten aika
näyttää onko sääntömuutos hyväksytty kevätkokoukseen men-

nessä vai jatketaanko vielä vanhoilla säännöillä tämä vuosi.
Syyskokouksessa halitukseen
valittiin erovuoroiset Esa Hautala, Markku Iltanen ja Kalle Kytösaho uudelle kaksivuotiskaudelle
sekä Jaakko Haavisto ja Ismo
Lankinen yhdeksi vuodeksi 2012,
koska muuten kahden vuoden
päästä melkein koko hallitus olisi erovuorossa. Toiminnantarkastajaksi Veikko Malaskan ja varatoiminnantarkastajaksi Tuula
Hautala.
Liiton kokouksiin valittiin Jorma Tuominen, Esa Hautala ja
Markku Iltanen. YT - Alueen kokouksiin Jorma Tuominen ja
Markku Iltanen. Jos valittu kokousedustaja on estynyt osallistumaan kokoukseen niin hallitus
voi nimetä toisen henkilä kokousedustajaksi.

Kuukausi reissussa?

Koljonvirran puu-ukkojen hautausmaa.

Turun Seudun YT-Aluetta ollaan
muuttamassa yhdistykseksi, nimenä olisi VANKKURIVIESTI ry.
Kokous keskusteli asiasta mutta
tuli siihen päätökseen, että asia
voi olla hyvä mutta asian valmistelusta ja haitoista/hyödyistä ei
ole tullut muuta tietoa kuin ”vähän” epämääräinen sääntöesitys.
Ehkä valmistelun on tehnyt ns.
Sisäpiiri. Ainakaan meille ei ole
tullut tietoa/kyselyjä asiasta,
syyskokous päätti jäädä muutosehdotuksesta odottavalle kannalle ja palata asiaan kevätkokousessa. Kevätkokous pidetään
21.4.2012 klo. 19.00 Paimion Maauimalan ”Ankkalammen” Takkatuvassa Sähköyhtiöntie 193, tarkempi kokouskutsu toisaalla täs-

sä lehdessä. Tervetuloa päättämään asioista mm. Vankkuriviesti asiasta (toivottavasti on tullut
tarkempaa tietoa). (YT-Alueen
kokous 10.1)
Syyskokous antoi hallitukselle
tovomuksen/velvoitteen järjestää
ulkoilu/kuntoiluilta sekä Caravan-viikonloppu tulevan kesänä
sopivana aikana ja sopivassa paikassa.
Järjestäytymiskokous valtsi
varapuheenjohtajaksi Esa Hautalan, sihteeriksi Marja Kytösahon
ja taloudenhoitajaksi Ella-Maija
Iltasen.
Hyvää ja turvallista Karavaan
vuotta 2012!
Jorma T, 51625

SF-Caravan Paimion Seutu ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään lauantaina 21.4.2012 klo 19.00.
Paimion Maauimalan”Ankkalammen” Takkatuvassa,
Sähköyhtiöntie 193.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset mm. asiat;
Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 sekä uusien
sääntöjen mukaan vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Suoritetaan tarvittavat henkilö valinnat, ja päätetään muista
vuosikokoukselle kuuluvista asioista. Hallitus klo 18.00
Kahvia ja pientä iltapala sekä virvokkeita tarjolla.
Kokouksen jälkeen mahdollisuus saunomiseen ja uintiin.
Jäsenet tervetuloa.
Hallitus

V

uoden pimeimpänä päivänä on mukava muistella
mennyttä kesää.
Elokuun puolivälissä lähdimme
uhoten reissuun. Lupasimme viipyä ainakin yli kuukauden poissa kotoa. Maisansalosta aloitettiin
ja varmasti poiketaan toistekin.
Suuntasimme kohti pohjoista.
Kuopiossa piti tietysti hakea
kalakukkoa torilta. Sen paikalla
olikin suuri monttu. Löytyi ne
kalakukot sentään montun reunamilta. Tuntui vaan, että oisi
sen montunkiertämisen voinut
väliinkin jättää jos olisi etukäteen tiennyt. Tämmöistä tietysti

sattuu kun ei tee etukäteissuunnitelmia. Meillä vaan on tapana
mennä sinne minne milloinkin
mieli tekee, ihan suunnittelematta.

Palle ja Joonas karhut.
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Maisemia Levin

huipulta.

Seuraavaksi huomasimme päivittäislääkkeiden jääneen kotiin vajaata liuskaa lukuun ottamatta.
Vähän olisi pitkä matka hakea
täydennystä kotoa. Siilinjärven
apteekissa selitimme tilanteen.
Annoimme lääkärin nimen ja puhelinnumeron sekä tietysti puuttuvan lääkkeen tiedot.
Kymmenessä minuutissa kävelimme lääkepaketti kädessä autolle. Todella nopea, hyvä ja ystävällinen palvelu.

Meille uusi alue
oli Koljonvirta. Sielläpä oli puuukkeleita piha ja ylinen täynnä.
Oli puu-ukkojen hautausmaakin
lahon vaivaamille taideteoksille.
Suurpetokeskuksessa kävimme
tutustumassa karhuihin Palleen
ja Joonakseen. Siellä ne söivät
kakkua hoitajansa kanssa yhdessä samalta alustalta pöydällä istuen.
Oli siellä myös Elvis ilves kavereineen ja kettu. Ahmaa ja
sutta ei näkynyt.
Inarissa oli kuolleita sopuleita

Porotrefﬁen lipunnosto.

ja pesulle mennessäni unohdin
shampoon autoon. Olin jo tukka
märkänä suihkussa kun tämän
huomasin. Joku oli jättänyt melko tyhjän pullon peilin eteen.
Huuhtelin pullonjämät päähäni
ja pesin sillä. Kuivattuani silmäni huomasin hiusteni saaneen
pesun WC:npesuaineella.
Matkan aika hankimme myös
2 sentillä jännitystä. Ajelimme
tankki punaisella aina seuraavalle ja seuraavalle asemalle halvemman hinnan toivossa. Lopulta oli pakko poiketa tankkaamaan. Hinta oli kaksi senttiä
pienempi kuin kallein.
Monta hyvää kokemusta kertyi
muistojen arkkuun. Sekä kasa
kohelluksia. Reissussa olimme
vain 22vrk. uhoilustamme huolimatta.
Alkoi huolettaa maksamattomat laskut ja leikkaamaton nurmikko. Se olikin niin pitkä, että
vain käppänämme selkä näkyi
kun se tutki pihaa.
Tätä luettaessa onkin jo päivä
pidentynyt ja uudet matkat mielessä.
Reippaita reissuja lajikumppaneille.
t: K.S. 113034

Porotrefﬁen läksiäiskahvit.

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
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tiet täynnä. Oli oikein soviteltava joka askel, ettei päälle astunut.
Puskat rapisivat eläviä. Tulipa
niitä muutama nähdyksikin.
Sodankylässä tutustuimme tällä kerralla vanhaan kirkkoon.
Todella upeaa puutyötä siellä on
aikoinaan tehty. Monesti oli ohi
ajettu. Onneksi nyt poikettiin.
Levin huipulle mahdollisesti
meneville tiedoksi, että maisemien lisäksi siellä voi grillailla
ja nauttia eväistään. Hyvä tuuri jos sattuu, voi nähdä kotkan
liitelemässä, sekä haukan saalistamassa.
Pyörillä muutamat hurjapäät päästelevät huipulta
alas. Sen katseleminen oli meikäläiselle melkeinpä liian jännittävää.
Muoniosta ei kannata ajaa
Ruotsin puolta Haaparantaan
päin. Tie on edelleen kyntöpeltona. Ainakin vielä syyskuussa oli.
Harrinivalla yritettiin saada
nukkutuksi.
Seuraava yö vietettiin Mellajärvellä. Ihana rauha, mukavat
ihmiset ja siisti paikka. Siellä
vietimmekin useamman yön. Porotrefﬁtkin tuli koetuksi.
Aavasaksalla majoittuessamme

KOKOUSKUTSU
SF-C Paraisten seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään tiistaina 15.5.2012 alkaen klo 19.00
Pippurikujan pihaton ylisillä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n kevätkokousasiat
sekä hallitukselle esitetyt asiat.
Kahvitarjoilu ennen kokousta, tervetuloa!
Parainen 10.12.2011
Hallitus
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Hyvää alkanutta vuotta 2012…
… Paraislaiset. Niinhän siinä
kävi, että kunnan nimeksi tuli
lopultakin Parainen. Tämän kaiken surkuhupaisan sekoilun takia vaakuna vaihtui Nauvon vaakunaan.
Talventulo näytti jo pysähtyneen, mutta viimeinkin on saatu
pientä riitettä meren päälle, jotta avantouinnista voidaan puhua.
Uusi hallitus on järjestäytymis
kokouksessaan tehnyt valinnat:
varapuheenjohtaja Satu Malmberg

ja muilta osiltaan tehtävät säilyivät; sihteeri Timo Keihäs, jäsenkirjuri Nicklas Engman ja rahastonhoitaja Tarja Elo-Lundberg
sekä hallituksen jäsenet Matti
Grönroos ja Tom Lindholm.
SF- Caravan syysliittokokous
pidettiin Naantalissa, jossa päätettiin siirtyä yhteen vuosikokoukseen. Puheenjohtajan lomasta
johtuen sekä edellistä myötäillen
yhdistyksen kevätkokous pidetään vasta toukokuussa. Tällöin
ollaan lähempänä vuosijuhlia,

Piikkiön kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Jyrki Hongisto
Alhaisintie 9, 21500 Piikkiö
Puh. 050 533 7447
jyrki.hongisto@kolumbus.ﬁ
SIHTEERI
Marianne Louhevirta
Koivumäentie 2, 21500 Piikkiö
Puh. 050 562 4142
mallalouhevirta@gmail.com

jolloin voimme keskustella juhlajärjestelyistäkin.
Syyskokouksen päätöksiä noudattaen kaupungille on lähetetty käymälärakennuksesta ja
puustosta kirjelmät. Nyt vain
odotamme yhteydenottoa.
Tapani-myrsky pyyhkäisi alueemme yli onneksemme pienillä
vaurioilla; kaksi etutelttaa oli
irronnut kiinnityksistään, trampoliini oli pitkin mäkeä kappaleina ja terassin katoksen myrsky oli hajottanut. Toivottavasti

vaunukunnilla olivat vakuutukset kunnossa. Ihmeeksi voidaan
todeta, ettei puita kaatunut!
Hiihtolomaviikolla vietetään
Stagsundissa ulkoilupäivää jossakin muodossa samoin parkkialueen puunkaato talkoot pidetään kunhan rantaan saadaan
kantava jääkerros; lisätietoja
näistä tapahtumista paikallisesta lehdestä, kotisivuilta sekä
alueen ilmoitustaululta.
SF-C 91470

KOKOUSKUTSU
SF-C Piikkiö ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään torstaina 15.03.2012 klo 19.00
Piikkiön Osuuspankin kerhohuoneella, osoitteessa
Hadvalantie 10, 21500 Piikkiö
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Ennen kokousta kahvitarjoilu
HALLITUS

Puheenjohtajan terveiset

H

yvää alkanutta vuotta
2012! Tämä vuosi ei ole alkanut talvisena ja kylmänä niin kuin parina aiempana
vuonna. Jos pitkän ja lämpimän
syksyn olisi voinut ennustaa etukäteen, olisimme jatkaneet vaunuilua varmasti pidempään. Nyt
vaunumme on ollut lämpimässä
talvisäilössä jo lokakuusta asti,
kun ajattelimme olla kaukaa viisaita - lunta ja pakkasta peläten!
Olen aloittanut uutena puheenjohtajana vuoden vaihtuessa. Olen
paljasjalkainen piikkiöläinen ja
ollut Piikkiön yhdistyksen jäsen
viitisen vuotta. Perheeseeni kuuluvat vaimoni Nina sekä lapset
Juho 19 v, Janni 17 v, Joni 15 v
ja Jutta 12 v. Pääsääntöisesti
olemme Harvaluodossa, mutta
vaihtelevalla kokoonpanolla olemme tehneet yhden pidemmän lomareissun joka kesä tutustuen

eri SFC-alueisiin.
Otin puheenjohtajan tehtävät
vastaan Riitalta, joka on ansiokkaasti hoitanut puheenjohtajan
tehtäviä yli 20 vuoden ajan. Haasteena on hoitaa yhdistyksen asioita yhtä mallikkaasti ja intohimoisesti, joten työtä riittää ja
koko jäsenistön tukea tarvitaan.
Vielä iso kiitos Riitalle kuluneista
puheenjohtajavuosista, mutta onneksi yhteistyö hallituksessa jatkuu.

nen olisi nopeampaa ja ajankohtaisempaa.
Entiseen tapaan mikäli haluat
kausipaikan, maksat yhdistyksen
tilille 471410-263480 SF-C Piikkiön
jäseniltä 210€ ja muun yhdistyksen
jäseniltä 260€ 29.2.2012 mennessä. Toivoisimme, että lähetät

sfc.piikkio@gmail.com- osoitteeseen isäntävuoroviikosta toiveesi.
Uudet sopimukset allekirjoitetaan
toimintakauden avajaisissa 20.22.4.2012 Harvaluodossa ja samalla päätetään isäntävuoroviikot.
Terveisin Jyrki 126615

Jäsentiedottaminen ja
vuosipaikka
Jos haluat saada yhdistyksen jäsenpostia sähköpostiisi, lähetä
viesti osoitteeseen sfc.piikkio@
gmail.com. Jäsenpostissa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta ja
tapahtumista. Näin tiedottami-

Joulujuhlaa vietettiin mukavissa merkeissä laivaristeilyllä. Ohjelmassa oli
glögitilaisuus, tanssia, rentoa yhdessäoloa ja maittava jouluruokailu.
Kiitos kaikille mukanaolijoille!
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sekä hankinnoista kuuluu vielä
kerran suuri kiitos jäsenillemme,
jotka ovat olleet talkoissa omaa
vapaa-aikaansa säästämättä. Ilman teidän työpanostanne, ei
aluetta olisi kehitetty.
Suuret kiitokset myös hallituk
sille,sihteereille,toimikunnille
kaikille jäsenillemme sekä yhteistyökumppaneillemme vuosien
varrelta. Kiitos yt-alueen eri yhdistysten edustajille muistorikkaista seminaari-ja liittokokousmatkoista.
Kiitokset myös jäsenille jotka
olitte syyskokouksessa ja yksimielisesti päätitte kutsua minut
yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi, arvostan sitä suuresti.

Tehtävä yhdistyksen keulahahmona on ollut antoisaa, mielenkiintoinen sekä monessa mielessä myös haastava.
Tunnen antaneeni kaiken yhdistykselle sekä jäsenille, joten
on aika siirtyä syrjään ja antaa
nuoremmalle puheenjohtajuus.
Syyskokouksessa valittiin Jyrki Hongisto jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana.
Toivotan hänelle oikein paljon
onnea!
Hänestä saimme hyvän puheenjohtajan yhdistykselle.
Karavanmatkailu
rivijäsenenä jatkuu,
Riitta

Puheenjohtajan nuijan luovutus Riitta Katajaiselta Jyrki Hongistolle.

KIITOKSET VUOSISTA!

SF-CARAVAN PIIKKIÖ RY HINNASTO 2012

V

Kausimaksu SF-C Piikkiön jäsen, sis. isäntävuoroviikon
210 €
Kausimaksu SF-C muun yhd. jäsen, sis. isäntävuoroviikon 260 €
Kausipaikkalaisen vierailija, yli 15-vuotias
3 €/vrk
Aluemaksu, SF-C jäsen, sis. valosähkön
14 €/vrk
Aluemaksu, muut kuin jäsenet, sis. valosähkön/vain 1 vrk 25 €/vrk
Seisontamaksu, SF-C Piikkiön jäsen
1 €/vrk
Päiväkävijä
10€/pv
Sähkö, mittarin mukaan
0,30 €/kwh
Sähkö, ilmastointi tai lämmityssähkö
10 €/vrk

uosia on kaikkiaan kulunut
kolmekymmentäkaksi yhdistyksen toiminnassa,
perustamisesta asti.
Ensin sihteerinä, sekä viimeiset
kaksikymmentäkolme vuotta puheenjohtajana.
Puheenjohtaja aikanani Harvaluodon karavaanaluetta on kehi-

tetty, rakentamalla grillikatos,
alue sähköistetty sekä viimeisenä
toimitila-ja sosiaalitilarakennus.
Myös oma lippu on hankittu.
Näiden vuosien aikana on alue
kehittynyt SFC-jäsenetualueeksi,
siis kaikilla SFC-jäsenillä on oikeus tulla alueelle.
Kaikista näistä rakennelmista

Raision kuulumiset
Vankkuri-Vehmas puh. 0400 705 516
PUHEENJOHTAJA
Hanne Lassila
Nummentie 44, 23140 Hietamäki
puh. 0400 186 357
hanne.lassila@dnainternet.net
SIHTEERI
Marjo Korpelainen
Puh. 044 286 5991
m.korpelainen@hotmail.com

KOKOUSKUTSU
SF-C Raision seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään lauantaina 31.3.2012 klo 12.00
Vankkurisalissa, Vankkuri-Vehmaalla, Rautilassa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan vain paikalla olevilla jäsenillä
on äänioikeus. Jäsenkortti mukaan.
Kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.
Hallitus

Uuden puheenjohtajan terveiset

V

uosi 2012 alkaa Raision
yhdistyksessä seuraavilla
muutoksilla: Yhdistyksen
pitkäaikainen puheenjohtaja Jouni Lindqvist ei ollut enää käytettävissä ja jäsenistö valitsi syys-
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kokouksessa allekirjoittaneen
puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle.
Lisäksi vuoden vaihteessa aloittivat eläkepäivien vieton meidän
pitkäaikainen talonmiespariskun-

ta Eeva Myllymaa ja Reikko Laaksonen eli Puppe.
Suuret ja lämpimät kiitokset
heille vuosikymmenien ajan tehdystä työstä yhdistyksen hyväksi.

Talonmiehen tehtäviä alueella
jatkaa pirteä pariskunta Maarit
ja Veijo Heikkinen. Toivotan heille työniloa ja jaksamista vaativassa tehtävässä meidän alueen
hoidossa.

1/2012

sille ja toivon, että jäsenistö toimii myös aktiivisesti alueellamme.
Toivotan kaikki yhdistyksen
jäsenet ja naapuriyhdistykset tervetulleiksi tutustumaan Vankkuri-Vehmaalle ja erityisesti syksyllä pidettäville 30-vuotisjuhlatreffreille.
Terveisin pj.Hanne Lassila
74067-1

Tapahtumia VankkuriVehmaalla syksyllä 2011
Vappuriemua 2011.

Vuoden 2011 Karavaanari Rauno Lindström ja Puuhapannun saajat Nina Nikkanen ja Ari Heinonen sekä puheenjohtaja Jouni Lindqvist ja Mervi Lindqvist.

Olen varmaan monelle Raision
yhdistyksen jäsenelle uusi tuttavuus, koska meidän vaunu on ollut Vankkuri-Vehmaalla vasta
kuusi vuotta. Olen toiminut yhdistyksen hallituksessa kolme
vuotta. Erilainen yhdistystoiminta on minulle tuttua, koska olen
toiminut pitkään kotikunnassa
eri yhdistysten hallituksissa,
kunnanhallituksessa ja -valtuustossa.
Kotona minua työllistää perheen kuljetusliike.
Asuntovaunumatkailua olen
harrastanut perheeni kanssa jo
pitkään. Silloin kun lapsemme
olivat pieniä, meillä oli tapana
vuokrata vaunua. Ajan mittaan
se tuli aika hankalaksi, kun yksi

päivä meni omilla tavaroilla vaunua täyttäessä ja toinen päivä
purettiin ja siivottiin.
Sitten kun päätimme ostaa
oman vaunun, reissaaminen
muuttui mukavammaksi, ja tuli
lähdettyä myös useammin liikkeelle. Monet Suomen yleiset leirintäalueet ja SFC alueet ovat
tulleet tutuiksi. Viime vuosina
on kierrelty lähinnä SFC alueita
saadaksemme vähän vertailukohtia omaan alueeseemme. Jokaiselle asuntovaunun tai –auton
omistajalle tekisi hyvää tutustua
myös muiden alueiden elämään.
Reissusta kun on taas aina mukava palata kotiin.
Haluan toimia yhdistyksen hyväksi rakentavasti ja jäsenistöä

kokoavasti. Lisäksi haluan olla
avoin kaikille kehittämisajatuk-

Vankkuri-Vehmaalla pidettiin
syyskokous 22.10.2011. Jäsenistöä
oli paikalla 54 henkilöä. Kokouksessa valittiin yhdistykselle uusi
puheenjohtaja sekä uusi hallitus.
Puheenjohtajaehdokkaina oli 2
henkilöä ja äänestyksen jälkeen
uudeksi puheenjohtajaksi vuosille 2012 -2013 valittiin Hanne Lassila. Uusiksi hallituksen jäseniksi vuosille 2012 -2013 valittiin
Eero Halomo, Susanna Lehtelä,
Hannele Mattsson ja Jari Maula.
Vuodeksi 2012 valittiin Taito Korpelainen. Vanhoina hallituksen
jäseninä jatkaa Ari Heinonen,
Vesa Hirvonen ja Matti Pussinen
(varapj.). Yhdistyksen sihteerinä
jatkaa Marjo Korpelainen.
Yhdistyksen joulujuhlaa vietettiin 3.12.2011. Paikalle oli
saapunut 60 yhdistyksen jäsentä.
Joukossa oli paljon vakituisia joulujuhlakävijöitä sekä myös uusia
yhdistyksemme jäseniä oli ilahduttavasti mukana. Ilta kului
syöden hyvää ruokaa, tanssien ja
joulupukkikin kävi meitä terveh-

Muotinäytös joulujuhlissa.
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Hannelle (uusi pj.).
Edessämme on vilkas toiminnan
vuosi. mm. Juhannustrefﬁt sekä
yhdistyksemme 30-vuotisjuhlat
elokuussa. Tapahtumat aloitetaan
kuitenkin jo nyt helmikuun lopussa Maukujaisilla.
Hyvää talven jatkoa
kaikille! T. Marjo

Vuosipaikkamaksu on mahdollista suorittaa kahdessa erässä 1.
erä 29.2.2012 ja 2. erä 30.4.2012
yhdistyksen tilille
Nordea FI54 2278 1800 0309 74.
Viite 1122.
Muotinäytös.

Uudenvuoden aattona avainten luovutus uudelle puheenjohtajalle.

timässä. Kaikki kiltit lapset ja
lapsenmieliset pääsivät myös joulupukin syliin istumaan. Joulupukin jälkeen juhlijat saivat katsella muotinäytöstä, jossa esiteltiin uutta karavaanimuotia.
Joulujuhliemme perinteisiin
kuuluu julkistaa Vuoden karavaanari ja Puuhapannun saajat.
Vuonna 2011 valituksi Vuoden
karavaanareiksi tulivat Pirkko ja
Rauno Lindström ja Puuhapannun
saivat Nina Nikkanen ja Ari Heinonen. Lämpimät onnittelut kaikille!
Uutta vuotta otettiin vastaan
Hattujuhlien merkeissä. Paikalla
jäseniä oli noin 40 jäsentä. Illan
aikana laulettiin karaokea sekä
pidettiin tietokilpailu naiset vastaan miehet, jonka naiset tietysti voittivat. Juhlijat äänestivät
mielestään parhaan hatun, joka
löytyi Maulan Jarin päästä. Hatun
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aiheena oli matka, joka sisälsi
mm. tien, lehmän ja moottoripyörän. Uusi vuosi vaihtui raketteja
ampuen sekä Jounin (vanha pj.)
luovuttaessa nuijan ja avaimet

SF-C RAISION SEUTU RY HINNASTOA 2012
JÄSENMAKSUT
Varsinaiset jäsenet
Perhe- ja nuorisojäsen
Ulkojäsenet
LEIRINTÄ
Vuosipaikka Raision jäsen, sis. isäntävuoron
Vuosipaikka, muu jäsen,sis. Isäntävuoron

14 €
5€
23 €

320 €
360 €

ALUEMAKSUT
Vuorokausimaksu 1.6 - 31.8.2012 , sis. valosähkön
15 €
Mökkivuokra/vuorokausi
20 €
Päiväkäynti vaunu/auto
7€
Seisontamaksu/vrk
1,20 €
Asuntovaunut/autot ilmastointilaite, sähkö kulutuksen mukaan
SÄHKÖ
Kulutuksen mukaan
Valosähkö/vuorokausi
Lämmityssähkö/vuorokausi
Uudenvuoden aaton Hattujuhlien
voittaja Maulan Jari.

0,25 €
3,00 €
8,30 €

HINTAMUUTOKSET OVAT MAHDOLLISIA.
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Salon kuulumiset

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Salon seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

www.sfc-salonseutu.ﬁ
PUHEENJOHTAJA
Sinikka Koivunen
Artunkuja 8, 24260 Salo
Puh. 02 731 6805, 050 551 5257
sinikka.koivunen@nordea.ﬁ

pidetään keskiviikkona 14.3.2012 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 17.01.2012

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

HALLITUS

Karavaanarit myrskytuhojen
pelastusorganisaation apuna

Moision koulun tilapäismajoituksen koottiin kymmeniä vuoteita.

T

apaninpäivän myrsky yllätti meidät epämiellyttävästi. Katkenneet sähköt tekivät
turvallisesta elämästä koettelevampaa.
Olemme tottuneet täällä varmojen sähköjen
alueilla muutamien tuntien katkoihin ja luottaneet siihen, että korjausmiehet saavat taas
nopeasti meille kaipaamaamme valoa ja lämpöä.
Tätä kirjoittaessamme on kulunut seitsemän
vuorokautta tuosta Tapaninpäivästä. Salon alueella ei vielä tänäänkään ole joka kolkassa ollut
sähköä saatavilla.
Salon kaupunki pyysi Vapaaehtoiselta pelastuspalvelulta apua ensin yöpymistilojen valvontaan ja sitten äärialueiden asukkaiden kylmyystilanteiden kartoittamiseen. Karavaanareiden
Vapepa-ryhmä oli aktiivisesti mukana ajelemassa ympäri suurta kaupunkiamme ja kyselemässä,
oliko asukkailla avun tarvetta kylmyyden tullessa tupaan. Pimeinä iltoina kaikki asukkaat
eivät uskaltaneet avata oviaan tuntemattomille
kolkuttajille, mutta monissa keskusteluissa tu-

li esille kiitollisuus siitä, että ”joku” pitää huolen ja tulee kotiovelle asti kyselemään vointia
ja sitä, tarvitaanko esimerkiksi majoitusapua.
SF-Caravan Salon seudun yhdistys on ollut
mukana vapaaehtoisen pelastuspalvelun tehtävissä jo 30 vuoden ajan. Tällä kertaa oltiin mukana sataprosenttisesti eli kaikki ryhmään kuuluvat henkilöt olivat avustamassa, kuka yhden
kuka useamman kerran viiden päivän aikana.
Tähänastiset tehtävämme vuosien mittaan ovat
olleet useimmin henkilöetsintöjä, mutta joukkomme pystyy monenlaisiin tehtäviin. Meitä
työllistävä viranomainen on tavallisesti poliisi,
mutta tällä kertaa olimme tukena Salon kaupungille, jonka johtoryhmältä ja johtavilta henkilöiltä saimme kiitokset motivoituneen joukon
luotettavasta avusta.
Kiitoksemme ryhmälle: Heikki, Jorma, Jukka,
Jussi, Leila, Markku ja Tero!
Ilkka ja Hanna SFC-5133

Matka EteläViroon ja
Pohjois-Latviaan
7.6. - 10.6.2012
Tule mukaan kesäkuun alussa
matkallemme Viroon ja Latviaan.
Bussikuljetukset Salo-Helsinki-Salo,
auto käytössä matkan ajan, laivamatkat, majoittautuminen hotelleissa, kolmen päivän aamiaiset ja
ruokailut.
Lähdemme torstaiaamuna Salon
torilta, takaisin Saloon palaamme
sunnuntai-iltana.
Lisätietoja www.sfc-salonseutu.ﬁ
Ilmoittautuminen
2.5.2012 mennessä sähköpostilla
sinikka.koivunen@nordea.ﬁ tai
puh. 050-5515257 iltaisin.
Muista mainita ilmoittautumisen
yhteydessä mahdolliset
ruoka-aineallergiat.
Matka maksetaan 2.5.2012 mennessä SF-Caravan Salon Seutu ry:n
tilille FI1611353000308338.
Laita viestiksi lähtijöiden nimet.
Ystävällisin terveisin
SF-Caravan Salon Seutu ry
matkailutoimikunta

Valgan vuonna 1865 valmistunut kaupungintalo Etelä-Virossa.
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Vuoden 2011 Teräsmiehen
HARRI SALMISEN haastattelu

Miten olet treenannut vuoden mittaan
teräsmieskisaan?
Kuntopohjan hankin hiihtoladulla ja
kesällä pistin pihan mullin mallin ja
elokuusta asti herkistelin takkahuoneen
remontissa.
Miten treenasit sormivoimailua?
Harjoittelin pihakivien pyörityksillä ja
kantamisilla Obelixin tyyliin.
Miten aiot pysyä teräskunnossa myös
tänä vuonna?
Minusta ei ole karppausdieetille, mutta
kuulin uusimmasta hörppäysdieetistä.
Miten haluaisit kehittää teräsmieskisaa?
Hyviä ja hauskoja lajeja on ollut paljon,
kiitos siitä organisaattoreille. Jotain
karavaanarin arkeen kuuluvaa tallanveivausta tai muuta sellaista oheistoimintaa. Toisaalta edellä mainittua saa
tehdä tarpeeksi muutenkin.
Millaisen vinkin antaisit karavaanareille omista kokemuksistasi?
Kulutuspinnasta riippumatta renkaat
kannattaa vaihtaa 5-8 vuoden välein.

Teräsmies Harri Salminen treenaamassa kisaan.

MATKAILUAUTOT
JA VAUNUT

Hallitus
Hallitus jatkaa entisellä kokoonpanolla, eli puheenjohtajana Sinikka
Koivunen, varapuheenjohtajana ja sihteerinä Tero Leino, muut jäsenet
Timo Laakso, Esko Erkkilä, Arja Paasikivi, Martti Heinonen, Marjut
Rahja, Kari Kaivonen ja Jorma Kilkki.

Tulevia tapahtumia
Salakalliolla hiihtolomatapaaminen 17.2.-26.2.2012. Hiihtokilpailut sään
salliessa la 25.2.2012 klo 14.

Leikkimielinen ajotaitokisa 8.10.2011 Salakalliolla
Naisten sarja:

Miesten sarja :

1. Airi Wägg
2. Eija Laine

1. Eino Wägg
2. Terho Laine
3. Tero Leino

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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Sauvon kuulumiset
www.sfc-sarapisto.net, toimisto@sfc-sarapisto.net
PUHEENJOHTAJA
Kimmo Laine
Itätalontie 76, 21570 Sauvo
Puh. 044 3546447
puheenjohtaja@sfc-sarapisto.net
SIHTEERI
Merja Arvola
Suotorpankuja 4 A 1, 20460 Turku
Puh. 0400 683 864,
sihteeri@sfc-sarapisto.net

KOKOUSKUTSU
Turussa 9.1.2012
SF-Caravan Sauvon seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään lauantaina 21.4.2012 klo 16.00
Sarapiston takkahuoneessa
osoitteessa Nokantie 3, Sauvo.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
kevätkokoukselle määräämät asiat, mm. tilinpäätös.
Ota mukaan voimassaoleva jäsenkorttisi.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Hallitus

Hyvää syntymäpäivää!

T

untuu, että koko syksyn
on satanut vettä taivaan
täydeltä, mutta lukuisissa
alueen talkoissa on keli kuitenkin ollut meidän puolellamme.
Sateen lisäksi on ollut sitä Sarapiston sadetta. Siis mitä! No se
sade, joka jatkuu varsinaisen
sateen jälkeen puista putoavina
pisaroina.
Sarapiston männykkö antoi
oman jännitysmomenttinsa Tapaninpäivän myräkkään. Loppujen lopuksi selvittiin pienin vahingoin muutaman puun ollessa
myrskyn jälkeen kenollaan tai
jopa kaatuneena. Pari vaunuakin
siinä sai siipeensä. Alueen raivaus aloitettiin ennen vuoden vaihtumista. Porukkaa riitti hommiin,
sillä olihan Uutta Vuotta 2012
vastaanottamassa ennätysjoukko,
yhteensä 53 henkeä.
Kesä ja loppuvuosi ovat olleet
hyvin työn täyteisiä. Kiitos kaikille, jotka olette pitäneet huolta
alueesta ja sen asukkaista. Kiitos
teille, jotka olette tarjonneet
osaamisenne ja työpanoksenne
yhdistyksen kehittämiseen ja rakentamiseen. Kiitos teille, jotka
piditte mielessänne Sarapiston.
Kaikkia Teitä on tarvittu! Kaikkein mukavinta on mielestäni
ollut se yhdessä tekemisen ja olemisen ilo.
Ponnistukset jatkuvat juhlien
järjestämisellä, sillä yhdistys
täyttää tai täytti 20 vuotta. Tuo
varsinainen päivä oli 9.1.2012,
mutta juhlat pidetään 3.-5.8.2012.

Merkitkää siis tuo suuri juhlapäivä jo kalenteriinne, että varmasti olette mukana juhlan tiimellyksessä.
Hieman nyt hymyilyttää tätä
kirjoittaa vesisateen pieksäessä
ikkunaa, mutta pilkkikisat olisivat perinteisesti 25.2.2012. Vuonna 2008 on jouduttu pilkkimään
laiturilta käsin.
Venetoimikunta mielii avovesille ja kokous pidetään lauantaina 24.3.2012 klo 12.00 Sarapiston
takkahuoneessa.
Yhdistyksen kevätkokous toivotamme tervetulleeksi lauantaina 21.4.2012 klo 16.00 Sarapiston
takkahuoneessa (erillinen ilmoitus).

Hallituksen erovuorolaisista
Marja-Leena Aro-Heinilä ja Toni
Loiske jatkavat ja uusina mukaan
tulivat Maarit Haapakoski ja Esa
Puhakka. Muut jäsenet ovat Mau-

ri Arvola, Pentti Känkänen, Mika
Laakso ja Pirjo Söderholm. Muistan kuinka hallitukseen tuli ensimmäisen kerran nainen vuonna
2005 ja nyt heitä on jo kolme.

Paluu arkeen
Paluu arkeen käy äkkiä ja niinpä
palaan yhdistyksen syyskokouksen terveisiin. Hinnat ovat edelleen samat kuin edellisenä vuonna, mutta kokous päätti muuttaa
vuosipaikan maksupäiviä ja -käytäntöjä. Uuden käytännön mukaan vuosipaikka tulee olla maksettuna 15.1. mennessä ja jos
maksaa kahdessa erässä, pitää I
erä olla maksettu 15.1. ja II erä
15.3. mennessä. Varatun vuosipaikan suhteen toimitaan niin
kuin vaunu olisi alueella. Yhdistyksen tilinumero on FI45 5414
0420 0079 49. Maksaessasi suoraan tilille, laita tiedoksi kuka
maksaa ja mitä.

Vuoden Karavaanaripariskunnan Marja-Leena ja Pentti Aro-Heinilän mukaan
Suomessa riittää vielä paljon tutkittavaa.

Vuoden karavaanarit
Vuoden karavaanareiksi valittiin
Marja-Leena ja Pentti Aro-Heinilä. He ovat jo pitkän linjan karavaanareita, sillä harrastuksen

he ovat aloittaneet jo vuonna
1986. Heidän perheystävänsä
kunnostivat vaunun ja heidän
kanssaan he tutustuivatkin tä-
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hän harrastukseen. Kohta löytyi
oma vaunu ja siitä se sitten lähti. ”Tämmöistä laatikkoa mekin
vedetään”, sanoi Marja-Leena.
Sarapistoon päädyttiin vuosien perästä, vaikkei se mäntymetsä aiemmin ollut miellyttänyt.
Matka oli kuitenkin lyhyt, tie
hyvä ja alue oli muuttunut edukseen. Maisemat ja meret olivat
tuttuja jo aiemmin Osmalahdessa vietetyn ajan perusteella ja
kalastus on Penan sydäntä lähellä. Mukavat muistot sijoittuvatkin Osmalahteen hyvien ystävien kanssa vietettyyn aikaan,
kalastukseen ja tietysti paikan
ylläpitämiseen.
Karavaanarielämän kommelluksiin kuuluu yllättäen alkanut
vesisade, joka tuli suoraan kat-

toluukusta sisään ja kerran he
olivat ihmetelleet, kuka kumma
ajaa ruohikkoa yöllä. Aikansa
koneen ääntä kuunnellen selvisi,
että heidän oma kiertovesipumppunsa oli hajonnut.
Seuraavaksi pyörät pyörivät
ystävien luo Kerimäelle ja heidän
pihalleen. Kesäsuunnitelmiin
kuuluu jo pari kesää haaveena
ollut matka kohti Kuusamoa ja
Pohjois-Suomea. Lisäksi tarkoitus
on vierailla Kesälahdessa, koska
sinne on mukava poiketa aina
uudestaan.
Tuli siinä vähän muisteltua
menneitäkin, mutta niin kai sitä
kuuluukin, kun pyöreitä vuosia
täytetään.
Merja 29963-1

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

ia runoja talvialueesta

Vuorokausimaksu - sisältää valosähkön
Mittarisähkömaksu
Venepaikkamaksu
Vuosialuemaksu/oman yhd. jäsen
Vuosialuemaksu/muun yhd. jäsen
1/2 vuoden maksu/oman yhd. jäsen
1/2 vuoden maksu/muun yhd. jäsen
(12-kk ja 6kk sisältävät isäntävelvoitteen)
3 kk maksu/oman yhd. jäsen
3 kk maksu/muun yhd. jäsen
(kuukausimaksu/oman yhd. jäsen
Kuukausimaksu/muun yhd. jäsen
(3 kk ja 1 kk ei isäntävelvoitetta)

14.00€
0.29€
40.00€
350.00€
380.00€
280.00€
310.00€
225.00€
245.00
140.00€
150.00€

Kaikki hinnat sisältävät alv:n
Huom! Vuosi- ja kausimaksut eivät sisällä trefﬁ maksuja. Kaikista
trefﬁen aikana alueella olevista matkailuajoneuvoista peritään
trefﬁ maksu kokonaan.
Isäntävuoroja voi alkaa varata viikolla kahdeksan, jolloin isäntävuorolista tulee Sarapiston ilmoitustaululle.

Moi kaikille

TL Pyhäjärven kuulumiset

Nuor ten itse kirjoittam

HINNAT 2012

:

uskon et sen äänest kuulee.
Koko talvialuet ikävä tulee ja
mitä, ei se palauttaa voi sitä.
Vaik tähden lennolt toivois
murheet jaettiin.
Toisten vaunuis nukuttiin ja

V

uosi on taas vaihtunut ja
tällä kertaa melko apeissa
tunnelmissa.
Sopimus Järvenpään talvialueesta on purettu Yläneen kk:n
vpk:n kanssa. Talvi-alue oli tyhjä
vaunuista vuoden vaihtuessa. Se
miksi näin tapahtui, johtui kk:n
vpk:n kohtuuttomasta hinta
pyynnöstä Järvenpään alueesta.
Yritimme useaan kertaan päästä
sopimukseen, siinä onnistumatta.
Kiitos kaikille 28.12 alueen tyhjennys talkoisiin osallistuneille.
Kesä-alue avataan normaalisti.
Yhdistyksen pikkujoulua vietimme 26.11 Järvenpään tuvassa
nauttien hyvästä jouluruuasta ja
jouluisesta tunnelmasta. Tupa oli
viimeistä paikkaa myöten täynnä.

Ja kävihän se joulupukkikin
illan aikana jakamassa lahjoja.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään 18.3.2012 Yläneen osuuspankin kerhohuoneessa.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen toimintaa, alueen laajentamista ja muita mielenkiintoisia
asioita. Esim. Trefﬁen järjestäminen.
Kokouksen jälkeen voi tiedustella kesän kausipaikkoja leiripäälliköltä.
Jos sää sallii kesä-alueen rakennustyöt alkavat piakkoin.
Talkooväkeä tarvitaan viikonloppuisin, näistä lisää nettisivullamme.
T. Arto 44699 Jyrki 82388

tuu tupaan kattoon telkkarii.
Vaunust vaunuun soitelt iin, et
.
eä ja sinne mun kaveririnkiä
Mulle tulee ikävä tuvan henk
oo
kokoontumist ila ja tää ei
Tupa on meille nuorille tärkeä
pelkkä pila.
tuhatta, eikä niihin kukaan
Tuva ssa meillä muistoja monta
voi kajota luvatta.
n ihan turhaanki vaan ku
Me välil itketään ja nauretaa
ett rakastetaan. Runo talvimietitään miten me tätä alu
n kaikki muistot jää.
alueesta on tää, ja tänne meidä
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Turun kuulumiset
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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Turku ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään keskiviikkona 21.3.2012 alk. klo 19.00
Turun yliopiston lääketieteen laitosrakennus
Medisiinan luentosalissa auditorium externum osoitteessa
Kiinamyllynkatu 10, Turku.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
(mm. toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011).
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu Medisiinan aulassa
klo 18.00 alkaen. Tervetuloa!
Turussa 2.1.2012

Johtokunta

Momo Racing Team ry – MRT on monessa mukana kaudella 2012

M

RT on turkulainen autourheiluseura, joka rikkoo
rajoja ja on innovatiivinen kehittäessään suomalaista
autourheilutoimintaa uusille urille. Seuran jäseniä (258) löytyy
ympäri Suomen ja jäsenien lajeina useat eri autourheilulajit.
Toimitsijoina olemme luotettavia
– pidämme sen, mitä lupaamme
ja teemme parhaamme sekä omien että kanssaseurojen kisojen ja
tapahtumien onnistumiseksi.
Kaudella 2011 lisäsimme ns. promootiotapahtumien määrää, jotta suuri yleisö saisi tuntumaa
autourheiluun. Tämä kehitys tulee jatkumaan vuonna 2012 kasvavassa määrin. Sekä kilpailut
että tapahtumat keräävät isoja
yleisömääriä ja sitä kautta voimme tarjota mahdollisille sponso-

reille näkyvyyttä uudenlaisissa
forumeissa

Endurance
on moottoriradoilla ajettavaa kestävyysajoa. Kilpailut ovat pääsääntöisesti kuuden tunnin mittaisia joukkuekilpailuja, aktiiviset seurat ovat järjestäneet myös
3 tunnin mittaisia jäsentenvälisiä
kilpailuja. Endurance-kilpailuiden
kruununa voidaan pitää jo legendaksi noussutta 24-tunnin kilpailua. 24-tunnin kilpailu ajetaan
Kemoran moottoriradalla Vetelissä. Tämä vuorokauden kestävä
kilpailu kysyy tiimeiltä paljon
muutakin kuin nopeita kierrosaikoja ja sehän on koko kestävyyskilpai- lun tarkoitus. Lajin pitkät kilpailut
ja joukkuekilpailumuoto tuo mukaan myös mielenkiintoisen
taktikoinnin Lajin Kehityttyä on
tämä taktikointi
noussut jo melko
ratkaisevaan
rooliin.

Drifting
on näyttävä ja
vauhdikas autourheilulaji.
Drifting-kilpailussa on tar-

koituksena löytää kuljettaja, joka
hallitsee parhaiten ajoneuvonsa
käsittelyn muuttuvissa olosuhteissa eri moottori- tai katuradoilla. Kilpailupäivänä tuomaristo osoittaa rata-alueen, jossa kilpailu tapahtuu sekä kertoo lähtökohdat, mitkä kilpailijoiden
odotetaan kilpailun aikana toteuttavan. Paras kilpailija on siis
se, joka vallitsevissa olo-suhteissa pystyy parhaiten esittämään
niitä asioita, tekniikoita sekä
taidokkuutta, joita tuomarit peräänkuuluttavat.
Driftingissä haetaan kuljettajaa, joka pystyy kuljettamaan

autonsa maksimaalisella nopeudella oikeata ajolinjaa pitkin pitämällä auton koko arvostelualueen matkalla maksimaalisen suuressa luistokulmassa ja suorittamalla sujuvat ja nopeat suunnanmuutokset (transitiot) ilman
turhia korjaamisia auton kulmassa tai kaasun asennossa.
Tuomarointi suoritetaan tarkkailemalla auton nopeutta, ajolinjoja sekä luistokulmaa läpi
arvostelualueen. Lisäksi tuomaristolla on mahdollisuus pisteyttää muita tekijöitä, kuten kaasun
käyttö, suunnanmuutosten (transitioiden) tarkka kohta jne.

Moottoriurheilullinen viikonloppu
Alastaron Moottoriurheilukeskuksessa
Uudenlainen Trefﬁtapahtuma Moottoriurheilutrefﬁ
järjestetään 21.-23.9.2012
Alastaron moottoriradalla.
Jo nyt kannattaa merkitä
varaus syyskuuhun sillä
luvassa on hurjaa menoa
koko viikonlopun ajaksi mukavan yhdessäolon lisäksi.
Endurance ja Drifting kilpailujen lisäksi ajetaan kuorma-autoilla kova kisa jossa hevosvoimat pääsevät irti.
Osalla treffeille osallistujilla on mahdollisuus päästä Drifting
auton kyytiin jos uskallusta riittää.
Viikonlopun tapahtumassa lauletaan perjantaina Karaokea ja
tanssitaan ja lauantaina pyörähdellään orkesterin tahdissa.
Tapahtuman järjestää MRT racing team ja SF-Caravan Turku ry
joilla kummallakin pitkä perinne erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Varsinainen ohjelma tapahtumasta valmistuu kevään
aikana, joten tarkempia tietoja tulee seuraavissa lehdissä sekä
yhdistyksemme www.sfcturku.ﬁ sivuilta.
Pg.
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Caravan Show & Camping 2012
T

Kaikki toimihenkilöt koolla Messukeskuksessa.

Isännät kokoontuivat Heikki Heinosen johdolla.

Sunnuntain komea aamuhämy.

K1 katsastajat järjestivät vapaaehtoisen ja ilmaisen matkailuajoneuvojen punnituksen
josta omistajat voivat varmistaa oman ajoneuvonsa painon. Punnituksen tuloksena oli
sekä yli- että alipainoisia matkailuajoneuvoja.
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ammikuun toisena viikonloppuna kokoontuivat karavaanarit tuttuun tapaan Turkuun viettämään treffejä Caravan show & Camping messujen yhteyteen.
Vuodenvaihde ja tammikuun alku lupasivat hyvää tapahtumalle mutta jälleen perinteinen raju talvi näytti voimiaan
trefﬁviikolla. Pahin myrskyrintama osui maan keskiosille
mutta kyllä trefﬁpaikallakin saatiin tuta myrskytuuli.
Trefﬁtapahtumaa on rakennettu lähes koko vuosi siis
edellisen Caravan Show & Camping 2011 päättymisestä
lähtien. Trefﬁteam johon kuuluu leiripäällikkö sekä apulaisleiripäälliköt ovat kokoontuneet kuukausittain lisäksi
messujen päätoimikunta on pitänyt omat kokoukset joissa
myös yhdistyksemme edustaja on ollut mukana.
Trefﬁjärjestelyissä on mukana 65 perhettä. Kaikkien
toimihenkilöiden kokous pidettiin messukeskuksen ravintolassa trefﬁviikon maanantaina jolloin käytiin läpi tapahtuman yleisiä asioita kuten tapahtuman pelastussuunnitelmaa. Apulaisleiripäälliköt pitivät omille ryhmilleen kokouksen joissa käytiin läpi työvuorot sekä muita tärkeitä
asioita tapahtuman onnistumiseksi.
Vesisade ja liukkaus vaikeuttivat torstaina trefﬁalueen
rakentamista mutta kaikki saatiin valmiiksi ja alueelle
voitiin jo torstaina ottaa sisälle muutama kymmenen matkailuajoneuvoa. Perjantai aamuna klo 08.00 avattiin trefﬁportit. Porttien takana oli jo jonoa joka pääsi nyt leiripaikalle.
Leirille saapui rajusta ilmasta huolimatta 352 yhdistelmää
joka ennätysosallistujamäärä kun ottaa huomioon talviajan
vaatimukset. Leirillä osattiin käyttää sähköä oikein koska
suurempia sähkökatkoksia ei ollut.
Sunnuntaina näyttäytyi komeasti aamulla kuu luoden
leirille upean aamuhämärän joka poistui pian auringon
noustessa valaisemaan kirpeätä sunnuntaiaamua.
Matkailufoorumissa kuultiin uusimmat tiedot ensi kesäkuussa Pietarissa järjestettävän Valkeat yöt –tapahtuman
järjestelyistä. Miten pääsee mukaan ikimuistettavalle ryhmämatkalle kokemaan ystävyyttä ja kulttuuria venäläisten
karavaanarien kanssa. Hannu Villanen kertoi heidän perheensä kokemuksista matkailuautoilusta Venäjällä.
Kanadaan ja USAan lähtijöille annettiin hyviä vinkkejä
varsinkin Kanadan Quebecissa järjestettävän FICC rallyn
osallistujille.
Aina kiehtovaan Pohjois-Norjaan, joka on suomalaisten
suosituimpia matkakohteita pääsee ensikesänä tutustumaan
kun osallistuu Pohjoismaisiin karavaanipäiviin Bardussa,
Tromssan lähellä.
Messuilla eri tietoiskuissa jo nautittiin tulevan karavaanikauden herkuista etelän matkoista. Rutukerhon yleiskatsaus ”talvi etelässä – ruusuilla vai risuilla tanssimista”
loi katsauksen Espanjan, Portugalin ja Marokon leirintäalueisiin ja parhaisiin reitteihin. Turvallisuus matkalla ja
perillä on myös huomioon otettava asia jota myös käsiteltiin.
Messujen viihdepuoli oli järjestetty monipuolisesti. Avajaisten puheenvuoron piti kansanedustaja Heli Paasio.
Ohjelmalavalla esiintyi Veeti Kallio Duo. Messujen ohjelmassa oli varattu monta mahdollisuutta tanssijoille perjantaina iltatanssit ja lauantaina iltapäivä sekä iltatanssit
Focus & Sakke Kotilaisen tahdeissa. Karaoken harrastajille
oli aulabaari varattu laulaville karavaanareille.
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Talvirieha Kesäniemessä
25.2.2012
Hiihtolomaa pidetään viikolla 8. Kesäniemessä järjestetään Talvirieha hiihtolomaviikon päätteeksi.
Säävaraus täytyy tehdä jottei tapahtuma kärsi mahdollisesta
lumen puutteesta. Lumitilanne on ollut parina edellisenä talvena
hyvä joka on mahdollistanut kelkkavedot ym.
Grillaus sekä kuuma mehu kuuluvat kiinteästi talviriehaan.
Iltasella laitetaan jalalla koreasti ylälystillä orkesterin tahdittamana. Nuorisolle järjestetään kilpailuja mönkkärivetoja ja kaikenlaista kivaa. Hiihtolomalla Kesäniemessä ei aika tule pitkäksi.
Tervetuloa!
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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 sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään Rairannassa 17.3.2012 klo 14.00
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat.
Ennen kokousta kahvitarjoilu.
HALLITUS

Terveiset Rairannasta

T

ammikuun puoleenväliin
mennessä on koettu kaikki
syksyn ja talven sääilmiöt.
On ollut kovia myrskyjä, runsasta sadetta ja lopulta myös kunnon pakkasta, ainakin muutaman
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päivän.
Myrskyjä oli useita, mutta vain
Tapani-mysky teki tuhojaan Rairannassa ja nekin jäivät suhteellisen vähäisiksi. Rantoja se koetteli. Merivesi oli yli metrin

normaalia korkeammalla ja kova
aallokko vaurioitti uimarantaa
ja siinä olevaa laitteistoa. Rantahiekkakin meni sen tien. Ei
kai se kovin kauaksi mennyt ja
hyödyttää ainakin rantavedessä

kahlaajia. Sähköt oli pois muutaman tunnin, sen verran että
serveri ehti kaatumaan. Se asia
on korjattavissa suuremmalla
upsilla. Onneksi ei kaatunut puita eikä kenenkään vaunu vauri-
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Alueen sähköistä..
Vaikka caravan-toiminta on harrastusta ja kalustolla pitäisi pärjätä ihan ilman sähköäkin, näyttää se Rairannan 4 ampeerin
valosähkö lähinnä trefﬁen aikana aiheuttavan joillekin ylipääsemätöntä närää. Ei haluta
lainkaan ymmärtää, että mokkamasteria ei saisi käyttää, koska se laukaisee automaatin. Samaan sarjaan kuuluvat vedenkeitin, 2000 W, tukankuivaaja,
väh. 1000 W, lämpöpatruuna väh.
1000 W jne. Kun tätä yrittää selvitellä asiakkaalle, saa kyllä sellaista palautetta, että ei usko
itsekään tietävänsä mitään näistä asioista. Yleensä patruunakin
on vahingossa jäänyt päälle edellisellä alueella, kun siellä ei ollut
mitään rajoituksia??

Uusi vuosi tuo
tullessaan..
oitunut. Monelta oli sähköt pois
myös kotoa, joiltakin jopa vuorokausia. On elämä tullut sähköstä riippuvaiseksi, mutta kyllä pakon edessä toimeenkin tullaan. Kyllä toisaalta täytyy ihmetellä niitä uusavuttomia,
joilta jääkaapistakin meni paljon
ruokia pilalle, vaikka ulkona oli
juuri sopiva jääkaappilämpötila.

Vanhoja muistellen..
Entisenä sähkölaitosmiehenä
suhtautuu ehkä hiukan eri tavalla tällaisiin myrskyihin. Katkot saattavat olla enemmän ymmärrettyjä mitä nyt suuri yleisö
on asioista mieltä. 80-luvulla oli
vielä nk huipunrajoituksia eli
suuren kuormituksen aikana rajoitettiin sähkölämmitystä. Ei
sekään ollut hääviä hommaa, kun
rajoitusajankohta oli suurimpien
pakkasten aikana ja pääasiassa
lauantai-iltaisin saunomisaikaan.
Muistan eräänkin valituksen,
kun vanhempi rouvashenkilö
soitti ja ihmetteli, miksi te katkaisette heiltä lämmityksen lisäksi sähkön pois yhdestä pistorasiasta. Kerroin, että se ei ole
tarkoitus ja asia tutkitaan. Niin
tehtiinkin ja huomattiin, että
paikallinen sähköasentaja oli

tehnyt virheen ja kytkenyt isännän hengityskoneen pistorasian
nk lämmityskenttään. Onneksi
koneessa oli hyvä akku varavoimana.

Venelaiturista oli
näkyvissä vain kaiteet
Myrskyn jälkeen tuli taas kyselyitä yhdistyksen vakuutuksista,
korvaako ne kaatuneen puun aiheuttamat vahingot. No ei korvaa. Periaatteena on, että jokainen vakuuttaa itsensä ja kalustonsa niin kattavasti kuin katsoo
tarpeelliseksi. Myrskyvaurioiden
korvaus edellyttää laajinta kaskoa ja kannattaa vakuutusta
tehdessä varmistaa, että vakuutus todella kattaa äkillisen ulkoisen vaurion, myrskyvaurion,
raekuuron jne.
Uimarannan penkit ym ovat
hajonneet ja voi sitä roskamäärää, minkä vellova meri toi rannalle.
Rami kirjoittelee viemäriprojektista, mutta pari sanaa tässäkin. Kun kyseessä on paineviemäri, on järjestelmä myös riippuvainen sähköstä. Kun pumput
pysähtyvät lakkaa jätevesi kulkemasta. Rairannassa on tämäkin huomioitu jo suunnitteluvai-

heessa ja nykyiset maanalaiset
tankit jäävät tavallaan puskurisäiliöiksi eli sähkökatko ei heti
aiheuta katastroﬁ a.

Tasan vuosi aikaa oli vielä suunnitelmissa vastaanotorakennuksen laajennus ja lisävessojen ra-

NAAMIAISTREFFIT 5.-9.4.2012

Suosittu ISKELMÄYHTYE

BOHEMIA
RAIRANNASSA
LAUANTAINA 7.4.2012

Lauantaina perinteinen
PÄÄSIÄISLOUNAS ja
illalla NAAMIAISTANSSIT.
Paras asu palkitaan.
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kentaminen. Silloin ei ollut vielä tietoa viemärihankkeista. Nyt
rakentaminenkin on mennyt
uusiin puihin. Ensi keväänä aloitetaan rakentamaan uutta rakennusta ns. uuden alueen kulmaan. Siihen tulee kolme vessaa
ja tekninen tila, johon sijoitetaan
veden ja jäteveden mittaukset
sekä paineenkorotusasema käyttövedelle. Sille alueelle on odotettu myös vesiposti nyt sekin
saadaan.
Viemäreissäkin on työtä vielä
paljon ja se työ tehdään heti kyn
se on mahdollista.

Yhdistyksen kasööri..
Todella suuri lovi yhdistyksen
käytännön toimintaan tulee rahastonhoitajan vaihdosta. Se työ
on sellainen, että se näkyy ja
tuntuu vasta sitten, kun sitä ei
kunnolla hoideta. Kun yhdistys
ei ole enää mikään pikkuseura,
pitää sen pestin hoitajalla olla
aikaa, taitoa ja ennen kaikkea
halua toimia yhteiseksi hyväksi.
Jos joku tuntee halukkuutta rahastonhoitajaksi, anna ihmeessä
kuulua itsestäsi.

Yhdistyksellä
juhlavuosi..

Ramin rattailta Rairannassa

V

uosi vaihtui ja yhdistyksillä ovat edessä uudet
haasteet. Kuinka palvella turisteja ja myös omia jäseniä
entistä paremmin ja mitä sen
eteen tulisi tehdä. Yksi tärkeä
hanke, joka Rairannassa valmistuu uuden sesongin kynnyksellä,
on paineviemärihanke, josta kerron nyt palstallani. Mutta ennen
sitä toivotan kuitenkin kaikille
lehtemme lukijoille oikein onnistuvaa alkanutta vuotta!

Pitkä vuokrasopimus
mahdollistaa
kehittämisen

Jouluinen muisto Rairannan pikkujoulusta.

Uudenkaupungin kanssa neuvoteltu Rairannan caravanalueen
vuokrasopimuksen pitkä jatkoaika antaa aivan uusia mahdollisuuksia kehittää aluetta. SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n puheenjohtaja Reijo Silokoski on syystäkin tyytyväinen, sillä nyt päästiin toteuttamaan tärkeää
paineviemärihanketta, kun
Kustavi-Uusikaupunki siirtoviemäri kulkee lähietäisyydellä Vanhantien varressa. Vuokrasopimuksen mahdollista jatkamista

odotellessa on Rairannassa tehty vain välttämättömiä peruskorjaustöitä.
Ennen kun päästiin konkreettisiin toimiin paineviemäriasioissa, oli yhdistys aktiivinen
monissa valmistelutöissä mm.
viemäriosuuskunnan perustamisessa ja alkurahoituksen järjestämisessä. Saatiin perustettua
Vanhakartanon viemäriosuuskunta, jonka puheenjohtajaksi
suostui Reijo Silokoski ja halli-

tuksen ulkopuoliseksi sihteeriksi Olli Rusi. Osuuskuntaan liittyjiä oli kahdeksan. On huomattava, että uusi laki velvoittaa
kiinteistöjä v. 2016 puhdistamaan jätevetensä ja parhaiten se
onnistuu liittymällä viemäriverkostoon.
Rairannan sisäinen viemärilinja kaivettiin valmiiksi marrasjoulukuun tienoilla . Samalla
voitiin viemäriputken laskemisen
yhteydessä sijoittaa myös uusi

Yhdistys täyttää syksyllä 25 vuotta ja sitä tietysti juhlitaan. Tarkkaa juhlapäivää ei ole vielä päätetty, mutta syyskuussa se on.

Tulevia tapahtumia..
Kevätkokous 17.3.2011
Naamiaistrefﬁt 5. – 9.4.
Helluntaiheilastelut 25. – 27.5.
Silloin on myös naamiaistanssien aluksi Olavi Virta ja Laila
Kinnunen-laulukilpailun karsinta, joka televisioidaan
Reijo

Tapio Saha, Juha Hämäläinen, Kari Rainetsalo ja Reijo Silokoski syysliittokokouksessa Naantalissa.
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Kristiina ja Tapio Sahalle oli viime vuosi avioliiton solmimisen merkkivuosi.

sähkökaapeli ja suurentaa vesijohtoputkistoa. Saunojat huomaavat sen jatkossa paremmin
toimivina suihkuina. Kaivamisen
yhteydessä uusittiin myös salaojia ja sadevesikaivoja. Vaikka
investointi onkin kohtalaisen
kallis, tuo se jatkossa tuntuvia
säästöjä. Edelleen etuna on myös
se, että on entistä parempi mahdollisuus kehittää palveluja. Mm
uusia vesivessoja on mahdollisuus rakentaa, jollainen onkin
tulossa palvelemaan vaunualueen
uusinta osaa. Parhaana kesän
sesonkiaikana säästytään jatkuvalta traktorirallilta, kun jätevesiä on tähän saakka kärrätty
Uudenkaupungin jätevesipuhdistamolle. Viime kesänäkin sitä
kertyi yhteensä 80 tankillista
a´10 kuutiometriä ja ajettiin yhteensä 160 matkaa - kilometreissä reilusti yli tuhat. Se aiheuttaa
paljon työtä ja tuo omat paineensa liikenteeseen vilkkaimpana
kesäaikana. Myös kalusto kuluu
ajettaessa paljon.
Puheenjohtaja Reijo Silokoski
kiittelee kaivutyön onnistumisesta ja toteaa, että kaivuri oli
osaavissa käsissä ja jälki tuli
siistiä. Myös yhdistyksen talkoolaiset saavat oman kiitoksensa.
Siirtoviemärin valmistuminen
on hieman viivästynyt lukuisten
kallioräjäytysten takia. Vanhakartanon viemäriosuuskunta
pystyy ottamaan paineviemärinsä käyttöön aikaisintaan maaliskuussa, kun siirtoviemärityö
valmistuu. Ilman pitkäkestoista
vuokrasopimusta tämäkään hanke ei olisi ollut mahdollinen, korostaa puheenjohtaja Silokoski

Tanssin pyörteissä.

ja osoittaa kiitoksensa hyvästä
yhteistyöstä myös kaupungille.
Ja lopuksi palstan kevennysosa. Kalle pyrki poliisikouluun
ja niinpä hän joutui kokeeseen.
Poliisimestari tempaisi pistoolin
vyöltään, tähtäsi Kallea ja ampui
luodin tämän hatun läpi. Ilmekään ei värähtänyt. – Loistavaa!
Läpäisitte kokeen, sanoi poliisimestari. – Tässä teille satanen,
ostakaa itsellenne uusi hattu.
Kalle otti rahat ja kysyi: - Entäs
nämä housut? Hymyilen kohti
kevättä!
Rami
Paineviemärityö edistyy hyvin, toteaa piheenjohtaja Reijo Silokoski.

“Raitsun laihisryhmä” pudotti painoaan 25.6.-29.10. välisenä aikana 55,1 kg ja vyötäröstä lähti pois 107 cm.
Projekti jatkuu edelleen. Onnittelut!
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