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Reilua kauppaa

hyvissä merkeissä!

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

SF-CARAVAN YHDISTYKSET:

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

Päätoimittajan PALSTA

Tässä ei ole laborantteja vaan Yt-alueen edustajia tärkeitä päätöksiä tekemässä .

Keväinen tervehdys lukijoille

M

ielestäni hyvin alkanut Vankkuriviestin
uudistamistyö oli kokea joitakin viikkoja
sitten takapakkia kun Olavi Mäkinen ilmoitti yllättäen kokevansa tehtävänsä liian raskaaksi nykyiselle terveydentilalleen.
Kuten useaan kertaan olen todennut niin itse en voi enkä kykene hänen tehtäviään hoitamaan joten aikamoisen tyhjiön
päällä hetken olin. Ilmoitin tilanteesta yhdistyksille ja huo-

noimpana vaihtoehtona jo hetken
kävi mielessäni josko lehden ilmestyminen vallan loppuu. Ei
hätiä mitiä, yhdistykset tarttuivat hienosti ongelmiin ja yt-kokouksessa asiat pistettiin rullaamaan siihen malliin että lehti
vastakin tupsahtaa luukustasi ja
saat tietoa niin oman kuin muidenkin yhdistyksen toiminnasta
erittäin edulliseen hintaan. Mainosmyynti hoituu tämän vuoden
lehtiin yhdistysten voimin ja
kaikenpuoleisen laskutuksen on

luvannut hoitaa Kalevi Lantonen
joten hoitakaapa laskun maksajat osoitteenne Kaleville että
saadaan raha kiertämään. Edellämainituista asioista ja vähän
muustakin Vankkuriviestiin liittyvistä asioista kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua ja suuremmitta murinoitta päätökset
saatiin tehtyä ja voisi jopa todeta että salissa oli sitä ” caravan
”-henkeä mitä aina silloin tällöin
on kaivattu.
Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin

ja samalla kiitän luottamuksestanne ja toivon Aurinkoista kevättä ja lämmintä kesää kaikille
alueen karavaanareille.,
terv. Markku Tammi
PS. Jos kuka tulevaisuudessa
haluaisi ryhtyä mainosmyyjäksi
niin voi ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen ja sama juttu jos
tiedossasi on mahdollisia uusia
ilmoittajia niin autan ja neuvon
kykyjeni mukaan.
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Turun seudun yt-alueen

treffilista 2011
21.-25.04.

Naamiaistreffit
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi

22.-25.04.

Pääsiäiskarnevaalit,
Kesäniemi, Vehmaa | Turku

13.-15.05.

Avajaistreffit/Ismon tapaaminen,
Krapuranta, Oripää | Loimaa

20.-22.05.

Aurinkotreffit Saloranta | Naantali

23.-26.06.

Juhannustreffit, Vankkuri-Vehmas,
Vehmaa | Raisio

05.-07.08.

Lavatreffit, Sarapisto | Sauvo

12.-14.08.

Haitaritreffit, Krapuranta, Oripää | Loimaa

26.-28.08.

Unhoituksen yö –treffit Rairanta,
Uusikaupunki | Vakka-Suomi

02.-04.09.

Syystreffit, Salakallio, Halikko | Salo

09.-11.09.

Rantalieskat, Mussalo,
Taivassalo | Masku ja ymp. kunnat

23.-25.09.

Valojuhlat, Leporanta | Lieto

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

Silakkatreffit, Kesäniemi, Vehmaa | Turku

28.-30.10.

Hirvisoppatreffit, Rairanta,
Uusikaupunki | Vakka-Suomi

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

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

Kustantaja
SF-C Turun Seudun YT-alue

Painos 6500 kpl

YT-toimikunta
Puheenjohtaja
Taisto Lehtonen
Purotie 207, 21800 Kyrö
puh. 040 735 0967
taisto.lehtonen@pp4.inet.fi

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.
3/2011 ......... aineisto 28.6. .................................. ilmestyy 29.7.
4/2011 ......... aineisto 11.10. ................................ ilmestyy 4.11.
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 02 879 341, 0400 764 9391
Saloranta, 044 967 4453
Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmi, Vehmaa
(tied. 0400 740157)
SAUVO
Sarapisto, 02 473 1202, 050 466 1282
TL PYHÄJÄRVI Valasranta, Järvenpään tila, Yläne
(sopimusalue puh. 040 730 4921) Valasranta,
Yläne (kesäisin, sopimusalue)
TURKU
Kesäniemi, 02 433 3462 ja 044 291 1446 (Suominen)
Ruissalo, Turku (talvisin, syysk.-toukok.,
tied. 0400 704 179 Matti Vainio)
Kallionokka, Yläne, sopimusalue, puh. 256 3406,
049 526 055.
Lemmi-Caravan, 23100 Mynämäki, puh. 02 430 8734
yhteyshenkilöt Helga ja Pertti Rekola 0400 795 778
Livonsaari Caravan, Askainen, Pohjanpääntie 273,
040 5004401
VAKKASUOMI Rairanta, Vanhakartanontie 216
23500 Uusikaupunki, puh. 0500 825 899
PIIKKIÖ
Harvaluoto, Piikkiö 044 278 8949 (palvelut 1.6.–30.8.)
Tiedustelut ao. yhdistykseen.

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

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

Tammikuussa Kuusistossa

P

erjantaina 14.1. hyytävä
pakkanen paukkuu ulkona,
mutta me olemme päättäneet ottaa vanhempieni tarjouksen vastaan ja lähdemme töiden jälkeen Kuusistoon vaunuilemaan heidän vaunulleen. Toisena vaihtoehtona olisi ollut
ainakin kodin siivous, kuusen

ulosheitto, silittämistä (päätös
on siis ymmärrettävä) ja kulttuuripääkaupunkivuoden avajaisiin osallistuminen Aurajoenrannassa. Kun olemme saaneet
itsemme ja tavaramme (ja sitähän taas riittää) autoon tiedän,
että parempaa on luvassa.
Saavumme juuri sopivasti sau-

na-aikaan perille ja lähden poikani Juliuksen kanssa saunomaan. Julius viihtyy Kuusiston
saunassa ilmiselvästi paremmin
kuin kotisaunassa (vai liekö
mummi ja vaari opettanut tavoille) ja istuu nätisti lauteilla
minun ja muutaman muun rouvan kanssa. Saunan jälkeen onkin sellainen rentoutunut olo
mikä pitäisi olla jokaisen viikonlopun alussa, ei paina tekemättömät kotityöt eikä ole kiire
muutenkaan mihinkään.
Ulkoilu jää viikonlopun aikana vähän tavallista vähäisemmäksi kovan pakkasen vuoksi,
mutta yllättävän mukavasti se
aika menee kiirehtimättä touhutessa ja oleillessa, jopa kohta
neljävuotiaan ”vauhtiveikon”
kanssa. Lauantaina alkuillasta
katselemme lämpimässä vaunussa, kun ihmiset hytisevät Aurajoenrannassa avajaisissa. Komea
ilotulitus näkyy (uskomatonta
kyllä) Kuusistoon saakka ja minä näen sen vaunun ikkunasta
sisältä, mutta perheen miehet
katselevat sitä ulkona pakkasessa. Pitihän heidän mennä ulos

ihmettelemään, kun traktori tuli siirtämään valtaviksi kasvaneita lumikasoja pois vaunujen
vierestä.
Sunnuntaina on taas lähdettävä kotiin ja palattava arkeen,
mutta hyvin levänneenä totta
totisesti. Kyllä se vaan niin on,
että tuolla vaunulla ollessa ei
pienet huolet paina ja mieli lepää. Ja riittää sitä hyvää mieltä
ja kiireettömyyttä kotiinkin asti, koska ensimmäistä kertaa
meillä oli joulukuusi olohuoneen
nurkassa vielä helmikuussa eikä
se nyt niin kamalaa ollut.
Lieköhän meilläkin joskus vielä oma vaunu?
Anu 97551

Tulevaisuusseminaari
Olin edustamassa helmikuussa
yhdistystämme liiton järjestämässä tulevaisuusseminaarissa,
jossa aiheena oli muuttuva SFCaravan. Seminaarin anti ryhmätöineen oli mielestäni erittäin
hyvä. Keskusteltiin jäsenyyden

Kuusisto 19.2.2011
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merkityksestä jäsenen kannalta,
miksi joku on liittynyt jäseneksi ja mitä hän saa vastineeksi
jäsenmaksulleen. Tätä on mietitty paljon myös omassa yhdistyksessämme, millaisia tapahtumia, retkiä tai koulutusta voisimme jäsenillemme tarjota leirialueen lisäksi. Paljon keskustelua herätti ajatus, että voisi
liittyä suoraan jäseneksi liittoon.
Mietittiin mitä tämä tarkoittaisi paikallisten yhdistysten toimintaedellytyksiin ja saataisiinko sillä mahdollisesti lisää jäseniä. Yhtenä mielenkiintoisena
aiheena oli onko yhdistys jäseniä
vai leirialuetta varten. Oma mielipiteeni on, että yhdistys on
molempia varten. Yhdistysten
talkootyöllä rakentamat ja pitämät leirialueet tuottavat ne edulliset matkailupalvelut jäsenille,
jotka liitto tarjoaa jäsenetuna.
Yhdistykset ovat myös aktiivisesti kehittämässä koko harrastustoimintaa eri muodoissaan,
eivätkä pelkästään keskity oman
alueen pitämiseen. Tämän voi
todeta jo pelkästään siitä, että
tähänkin seminaariin osallistui

lähes sata yhdistysten edustajaa
ympäri maata kehittämään omaa
harrastustamme eteenpäin. Lisäksi aiheina oli mm. sääntöuudistukset, yhteen liittokokoukseen siirtyminen ja nuorten saaminen toimintaan mukaan.
Pj. Jari 105328

Kevätkokous, leirialueen talkoot ja
35-vuotisjuhlat
Muistutuksena vielä, että yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään Kuusistossa
Mastomajalla su 17.4.2011 klo
12:00, kahvitarjoilu.
Leirialueen kevätsiivoustalkoot la 16.4.2011 klo 9:00 alkaen.
Talkooväelle tarjotaan edellisten
vuosien tapaan talkooruokailu
ja –sauna
Yhdistyksen 35-vuotis juhlajärjestelyt ovat myös hyvässä
vauhdissa. Juhlat pidetään Kuusiston leirialueella la 11.6.2011,
tarkempi ohjelma tulee kotisivuillemme toukokuun aikana.

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

K

evätaurinko on alkanut
paistaa jo täydeltä terältä. Talvi on taittumassa
ja harrastuksemme sesonki alkamassa. Talvi on ollut kaikin
puolin oikea talvi. Lunta ja pakkasta on ollut ihan riittämiin.
Kovatkaan pakkaset ja lumikinokset eivät ole aktiivisimpia
vaunu-/autokuntia pelotelleet,
vaan asujia on käynyt läpi talven, joskin pienemmillä pakkasilla olisi alueella ollut varmas-

tikin paljon enemmän käyttäjiä, sillä ulkoilu lumisissa maisemissa on niin lapsille kuin
aikuisilekin mieluisaa.
Kiitos vaan ”talkkareille” jotka ovat aurailleet ja huolehtineet alueen kunnossapidosta.
Avantoon on edelleen uskaltautunut moni, varmaankin melkein kaikki, jotka ovat saunoneet ja alueella leiriytyneet.
Avannossa kävijät ovat kehuneet, kuinka mukavalta se tun-

tuu. Nivelet ja lihakset, sekä
keho on saanut raikasta hoitoa
saunan ja avannon vuorovaikutuksesta.
Monilla matkailukuume on
syttymässä ja kalustoa laitellaan
vauhdilla lähtökuntoon niin kotimaan, kuin ulkomaankin matkailua varten. Tervetuloa pistäytymään, tai vaikka pidemmäksikin a ikaa nautt imaan
yhdistyksemme oman alueen
mahdollisuuksista.

Maalispilkit ja
kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Leporannassa maaliskuun
5.päivänä maalispilkkien lomassa.
Jäseniä kokoukseen oli saapunut 33 henkilöä ja asiat käsiteltiin hyvässä ja mukavassa ilmapiirissä.
Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös,

”.
ilkkineuvojilta
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sekä myönnettiin
vastuuvapaus tilivelvollisille.
Pilkkiviikonvaihdetta oli tullut alueelle viettämään parikymmentä vaunu-/
autokuntaa.
Varsinaiset pilkkik isat jär jestett i in
Lauantaina 5.3. aamulla klo 9 ja 12 välisenä aikana kauniin
sään vallitessa.
Vaikka pilkkijöitä oli
muita vuosia lukumäärällisesti vähemmän,
kalansaalis yhteensä oli
kuitenkin edellisvuosien
kaltainen.
Yhteissaalis oli 1802,4g.
Voittajaksi ylivoimaisesti naisten sarjassa tuli
Seija Mäkimattila 1045,6g,
aistuivat.
assa eväät m
toiseksi tuli Anu RaitaluoPilkkien lom
ma 95,2g. Miesten sarjan
että
voitti Kalle Hämäläinen
tällä kertaa ”ahti”
341,9g, toiseksi Jorma Warinovs- oli antoisa myös lapsille, jotka
ki 183,8g ja kolmanneksi Marko myös saivat saalista.
Raitaluoma 33,3g.
Tyttöjen sarjan voitti Milla RaiParasta kisoissa oli kuitenkin, taluoma 34,7g. Poikien sarjan

kalustokorjausmiehillä.
Palkinnot jaettiin illansuussa ennen kisasaunaa
ja osalle saunan jälkeen
iltanuotiolla. Nuotio oli
sytytetty isoon pihagrilliin, jossa iltapala ja makkarat hiilloksella maistuivat.

Tulevia
tapahtumia

voitti Atte Raitaluoma 37,0g ja toiseksi tuli Elias Loponen 30,9g.
Hernekeitto perinteiseen tapaan oli valmistettu soppatykissä, joka maistuikin jälleen koko
porukalle, osa nauttien sen tunnelmallisessa grillituvassamme ja
osa lämpimässä taukotuvassamme.
Pullakahvit juotiin jälkiruuaksi ja tarjottiin myös kevätkokousväelle.
Aikuiset kisailivat vielä iltapäivällä tandemhiihdossa, jossa
muutamien parien yrittäessä parhaaseen aikaan, oli hiihtokalusto kovilla ja suurin työurakka
tässä kisailussa olikin huolto- ja

Talkoot Leporannassa
pidetään 23.4. klo 9
alkaen.
Vapunaattona pyritään viihtymään porukalla karaoken merkeissä.
Haravointitalkoot
pidetään vielä 14.5.
Ajotaito viikonloppu on edellisestä ilmoituksesta muuttunut ja se pidetään 1214.8. ja varsinainen ajotaitopäivä
on La 13.8. jolloin voi myös suorittaa ajotaitomerkkejä.
Ajotaitoharjoittelun veturina
toimii Leiri- ja turvatoimikunnan
jäsen Lauri Nieminen.
Vuoden kohokohta, Valojuhlat
pidetään 23-25.9.
Yhdistyksen kotisivun osoitteessa www.sfclieto.net voit antaa
palautetta yhdistyksen toiminnasta ja esittää toivomuksia ja
kehittämisehdotuksia, sekä tarkastella tapahtumia lähempänä
ajankohtia.
Terveisin Jari 31185

Palkintotuuletukset Eliakselta, Millalta, ja Attelta.

6

2/2011

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

Sihteerin esittely ja
tervehdys

U

uden hallituksen kanssa
tuli vuodenvaihteessa puheeksi että olisi kiva jos
kaikki hallituksen jäsenet jossain
vaiheessa esittelisi itsensä vankkuriviestin välityksellä. Onhan
meillä sentään 455 jäsentä enkä
ole ihan varma ovatko he kaikki
edes käyneet alueellamme ja jos
ovat niin eivät välttämättä samaan
aikaan kuin hallituksen jäsenet
ovat olleet paikalla ja vaikka olisimmekin olleet samaan aikaan
niin ei ole helppo tunnistaa jos ei
”naama” ole tuttu sillä eihän otsassa lue hallituksen jäsen.
Olen Regina Koschinski just
päälle 40 vuotta ja tulen Tammisaaresta. Tituloin itseni monitoiminaiseksi sillä minulla on yleensä monta rautaa tulessa yhtä aikaa,
ja se sopii minulle hyvin. Margaret
Thatcher kerran sanoi että ei tulisi nukkua enemmän kuin 6 tuntia, aina palella vähän ja olla vähän nälissään, silloin sitä on iskussa ja tekee parhaiten töitä…..
olen ottanut siitä oppia ja hyvin
on mennyt.
Krapurannassa toimin SF-Caravan Loimaan Seutu ry.n sihteerinä, olen mukana tapahtumatoimikunnassa ja kioskitoimikunnassa. Jos satun olemaan paikalla kun
meillä on treffit, niin toimin myös
yleensä järjestyksen valvojana sekä Bingo-emäntänä.
Ammatiltani olen kampaaja,
kampaajakoulunopettaja sekä erityisopettaja. Nykyään toimin opetuksenvastaavana Tammisaaren
Axxellin koulussa (ammattikoulu)
eritysopetuksen puolella missä

koulutamme kiinteistöhoitajia,
kotiapulaisia sekä artesaaneja.
Perheeseeni kuuluu mieheni Bosse, lapset Sebastian 23 v., Andreas
21 v., Christoffer 17 v. sekä kaksoset Jonathan ja Katharina 12 v.
Kotieläimiäkin on jonkun verran,
2 maatiaiskissaa Mimosa ja Piki
sekä (keeshoond) koira nimeltä
Ceasy. Lapsista Sebastian ja Andreas ovat jo muuttaneet kotoa ja

ei riitä vaan vaunu, nyt pitäisi
myös hommata asuntoauto. Tällaista se on kun on liikkuvaa porukkaa, aina kiire ja paljon menoja. Jokainenhan sen ymmärtää
että jos perheessä on viisi lasta
niin harrastuksia riittää joka lähtöön ja lähtöjähän on ollut paljon;
jalkapalloa, käsipalloa, sulkapalloa, hiihtoa, tanssia jne, ihan karavaanarimeininkiä, aina tien
päällä. Ja varsinkin nyt kun välillä pitäisi keritä Vaasaan katsoman lapsenlasta niin asuntoauto
olisi siihen hyvä.
Kirjoittaessa istun vaunussa, on
sunnuntaiaamu, aurinko paistaa
ja linnut laulavat. Taitaa kevät
tehdä tuloa. Eilen vielä oli hyvä
käydä hiihtämässä ja saunan jälkeen oli virkistävää pulauttaa
avantoon, ja mietin oliko tämä nyt
talven viimeiset avantouinnit tai
riittääkö sitä vielä ensi viikonlopuksi. Ahkerasti Krapurantalaiset
ovat avannossa käyneet talven
aikana ja siellä on ollut kaikenikäisiä. Ainut ongelma tänä vuon-

si keskellä yötä, niin kuin usein
on tapana käydä, mutta onhan
tähänkin monta konstia. Voi ennalta ehkäistä asiaa ja vaihtaa
pullon just ennen kun menee maate tai voi toivoa että mies on gentleman ja hoitaa homman jos näin
ikävästi kävisi.
Alkuvuodesta saimme uuden
kassajärjestelmän käyttöömme ja
pikkuhiljaa ollaan saatu sisäistettyä miten se toimii. Nyt hiljaisempana aikana on ollut hyvä harjoitella Krapurantalaisten parissa,
että sitten kesällä osataan käyttää
kun vieraat tulevat. Olen aivan
varma siitä, että oli hyvä ratkaisu
vaihtaa kassajärjestelmää ja suuri apu kioskilaisille ja isännille.
Sisäänkirjautuminen hoituu helposti kun ei tarvitse kun korttia
vetäistä kortinlukijan läpi eikä
enää tarvitse pitää niin monta eri
vihkoa, milloin mitäkin kaasuvihkoa, saunavihkoa, sähkölukemia
ym.
Viikonlopun aikana olimme postittamassa kevätkokouksen kutsuja ja siinä samalla kun vilkaisin
jäsenkirjettä niin totesin että tästähän on tulossa mahtava vaunuiluvuosi taas kerran. Luvassa on
kevätsiivoustalkoot, isäntäopastuspäivät, avajaistreffit, kesänaloitusmatka Pärnuun, perhejuhannus
ja Haitaritreffit!
Hyvää kevätjatkoa kaikille, poiketkaahan Krapurannassa jossain
vaiheessa. Jos tulette avajaisiin
niin nähdään tanssilattialla.
Regina 105045

Sekreterarens hälsning

Regina Koschinski

viime syksynä minusta tuli ”fammo” kun Sebastianin perheeseen
syntyi tyttölapsi nimeltä Tilde.
Vapaa-aikana harrastan kuntoilua,
matkailua, vaunuilua sekä tanssia.
Olemme jo reilut 22 vuotta mieheni kanssa toimineet tanssiohjaajina ja vuosien varrella olemmekin
perustaneet muutaman tanssiyhdistyksen. Olemme joskus myös
Krapurannassa opettaneet rivitanssia ja luultavasti tulemme
avajaisissa pitämään tanssikurssin, silloin opetamme bugg-tanssia. Ympäri Suomea ja Eurooppaa
olemme vaunuilleet noin 12 vuotta ja nyt vaikuttaa siltä, että enää

na on ollut pitää avanto auki tai
sanotaan näin, että kun kansi on
viikolla kiinni ja sitten viikonlopuksi pitäisi avata, niin ei aina
ole ollut niin helppoa. Välillä on
luukku ollut niin lumen peitossa
ettei meinaa löytää ja välillä tullut
tihkusadetta mikä myös on vaikeuttanut avaamista, kun luukku
on ollut jäänpeitossa. Ensi talveksi on luvassa uppopumppu, joka
helpottaai avannon aukipitämistä.
Vaikka on ollut talvi ja kylmää
niin Krapurannassa on ollut vilskettä ja vilinää, eihän karavaanari kylmää pelkää. Ainut pelko
varmaan on se että kaasu loppui-

Efter att ha varit sekreterare för
SF-Caravan Loimaan Seutu ry sedan år 2008 är det kanske på sin
plats att presentera sig.
Mitt namn är Regina Koschinski
och jag bor i Ekenäs. Jag är 40+
och till min familj hör; min man
Bosse och barnen Sebastian 23 år,
Andreas 21 år, Christoffer 17 år
och tvillingarna Jonathan och Katharina som är 12 år. Därtill har vi
två katter Mimosa och Piki och en
hund (keeshoond) som heter Ceasy. De två äldsta barnen är sedan
några år utflugna ur hemmet och
i höstas fick vi vårt första barnbarn, Tilde, som bor i Vasa.
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Inom SF-Caravan Loimaan Seutu ry och Krapuranta fungerar jag
som föreningens sekreterare, jag
är med i verksamhetsutskottet och
i kioskutskottet. Till yrket är jag
frisör, frisörlärare och specialllärare. För till fället jobbar jag inom
Axxell Utbildning Ab i Ekenäs som
utbildningsansvarig för smågruppsundervisning där vi utbildar
fastighetsskötare, hemvårdare och
artesaner. Vidare fungerar jag som
handledande speciallärare vid Ekenäs enheten. Min fritid går åt till
fitness, att resa, barnens hobby,
campingliv och till dans. Som
dansinstruktörer har vi fungerat
i över 20år och under denna tid
har vi hunnit grunda tre olika
dansföreningar. Caravan- och campingliv har vi sysslat med i ca 12
år och vi har rest runt både i Finland och Europa. Vi började med
husbil, bytte till husvagn och nu
är vi av den åsikten att vi skulle
behöva både husvagn och husbil!
Har ni vägarna förbi Krapuranta och Oripää så titta gärna in,
vem vet, kanske vi ”råkar” vara
där då.
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Kommer ni på säsongöppningen
i maj så finns vi garanterat där och
då hittar ni oss på dansgolvet. Vi
harnämligen lovat att hålla en
Bugg-kurs. Vårhälsningar,
Regina 105045

Terveiset täältä talvisesta
Krapurannasta
Olemme viettäneet hiihtolomaa
täällä -20°C pakkasessa ja nauttineet joukolla talven riennoista
auringon jo hieman lämmittäessä.
Lapset ovat saaneet laskea mäkeä
ja hiihtämään on päästy, kiitos
latukoneen, joka on ajanut lenkit
alueelle ja läheisille pelloille. Lapsille on sopivan pienet lenkit, mihin meidänkin nuorimmaisen( 6 v.)
on uskaltanut päästää muiden
mukana hiihtämään ilman aikuisen jatkuvaa valvontaa. Sauna on
lämmennyt joka ilta ja avantoon
on päästy, vaikka jäätä on vähän
jouduttu rikkomaan suojakannesta huolimatta. Saunan lauteilla
riitti tungosta runsaslukuisen

Siivoustalkoissa oli hyvä meininki. Tässä osa talkoolaisista vauhdissa.

poppoon hakeutuessa lämpöön
takkatulen luodessa tunnelmaa
pukuhuoneessa.
Nyt loman päättyessä on aika
ruveta odottamaan innolla kesää
ja sen mukana tuomia mukavia
tapahtumia. Sääkin lauhtui näin
kiitokseksi hienosta viikosta kaikille meille Krapurantalaisille. Tosin osa aloittaa nyt vasta hiihtoloman ja jää jatkamaan seuraavaa
viikkoa sääennusteen luvatessa

hienoa ulkoilusäätä. Olemme myös
perheen kanssa valmistelleet viikon aikana uuden vaunun tuloa
eli tehneet lumitöitä riittämiin.
Odotus ja työ palkitaan ensi viikolla.
Toivotan hyvää kevättä ja tervetuloa kaikki Krapurantaan viettämään mukavaa vapaa-aikaa
kanssamme.
T. Juha 121484
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Henkilöautot • Pakut, maasturit ym. • Asuntoautot -ja vaunut
Ostamme ja vaihdamme myös halvempaan.

Adria Mb 316 Stargo 670 SP
12 tkm, 2005

56.990

Adria Vision I 707 SG
59.990 Dethleffs Globebus T4 2,3 JTD 49.990 Elnagh Ford Marlin 57 2.5d
11.990
Renault 2.5dCi 150 hv, p.tutka, webasto,
130 hv AAC, takuu, 1-om., luist.esto, aut.ilm., webasto, CD, 2xrenk., vetok., 205 tkm,
ilmast., vak.nop.s., CD, 34 tkm, 2007
h-kirja, vak.nop.s., alv-väh., 2 tkm, 2010
1997

Elnagh Marlin 65 2.8
99 tkm, 2001

22.990

Fiat Granduca Auto-Roller 4
1.9TD, 151 tkm, 1999

17.990

Fiat Sea 112 Special 2.8 JTD
40 tkm, 2007

Fiat-ci Riviera 130 2,3 JTD
kattol., lohkol., CD, 85 tkm, 2004

22.990

Fiat-knaus Sport traveller 500
38 tkm, 2005

22.990

Fiat-Knaus Sport traveller 700
49.990 Fiat-knaus Sun traveller 605
DG Silverl 3.0 JTD 160 hv , 12 tkm, 2008 mf 2,8 JTD, 74 tkm, 2004

Fiat-Mclouis Lagan 252 2.0 JTD
54 tkm, 2006

32.990

Frankia 680 rd 3.0TDI
59.990 Hobby 610 UL Excelsior 0
1-om., ASR, erik.vant., ilmast., h-kirja, vak. 2006
nop.s., CD, 2xrenk., vetok.,15 tkm, 2008

29.990 Knaus Sport 500 0
Kabe Smaragd XL KS 0
takuu, 1-om., erik. vant., hälytin, CD, 2009 2004

Peugeot Hymer camp 55
2.5 DSL, 174 tkm, 1988

6.990

Lamminkatu 7
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Riviera Fiat 200 1.9 TD
206 tkm, 1994

11.990

9.990

32.990

19.990

Lmc 450 K 0
1997

9.990

Fiat-adria Ducato 2,8 JTD
37.990
A 660 SP matkailuauto, kattol., h-kirja, CD,
vetok., 74 tkm, 2004

Hobby 650 UFF EXCELSIOR 0
2006

26.990

22.990

Lmc Fiat Liberty A 671 G
54.990
1-om., kattol., ilmast., CD, alv-väh.
39 tkm, 2008

T.e.c Star ti 7205 MB
74.990 Volkswagen-Karmann
54.990
1-om., p.tutka, navi, webasto, CD, 2xrenk., Transporter Colorado 660 Solifer 2.5TDi
vetok., 12 tkm, 2009
kattol., ilmast., h-kirja., CD, 10 tkm, 2006

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

www.loimaanlaatuauto.fi

Lamminkatu 39
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012
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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
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Puheenjohtajan mietteitä

K

ulunut talvi on ollut harvinaisen kylmä ja runsasluminen. Tästä on ollut monelle taholle paljonkin haittaa.
Puhtaanapito on ollut monelle
suurelle kaupungille raskas taakka. Ajatellaan Helsingin tilannetta. Kaupunki oli yhtä kaaosta lumimassojen keskellä. Moni sai
etsiä omaa autoaan lumikinosten
alta ja tehdä pitkä pätkä lumitöitä, jotta sai auton liikenteeseen.
Samoin monen taloyhtiön tilanne
on ollut hankala, kun ei ole tilaa
mihin sijoittaa lumet. Mutta eipä
hätiä, kyllä se kevät sieltä pikku
hiljaa tulee. Aurinko viipyy päivittäin kauemmin ja kauemmin
taivaalla sulattaen ja haihduttaen
pikku hiljaa lumet.
On lumitalvessa ollut joitain hyviäkin puolia kaupallisessa mielessä, jos nyt kulutus aina niin
hyvä asia on? Lumilapiot ja –kolat
ovat olleet loppu kaupoista ympäri maan. Lumenpudottajien käyttämiä turvavaljaita on myyty ennätysmäärä. Ainoastaan talvikalastus tarvikkeita on tänä talvena
myyty edellisvuosia vähemmin.
Kukaan ei ole tohtinut mennä jäälle, paitsi se pieni ydinjoukko, mitä mikään ei pidätä menemästä
kalaan. Niin myös Mussalosta tämä
pieni ydinjoukko löytyy. Saaliit
eivät kuitenkaan kuuleman mukaan ole päätä huimaavia tänä
talvena.
Kohti kesää mennään ja toivotaan kesästä kaikin puolin matkailulle ja muutenkin vapaa-ajan
vietolle suotuisia olosuhteita. Tarkoitan tällä, että aurinkoa, lämpöä
ja sadetta sopivassa suhteessa keskenään. Toivotaan, että viime kesän kaltaisia luonnon mullistuksia
ei kenenkään tarvitse tulevana
kesänä kokea.
Camping Mussalo herää myös
puoliunisesta talvikaudesta henkiin täydellä teholla ja kausi aloitetaan terassitalkoilla 8.-10.4. Yhdistyksen kevätkokous pidetään
samaan aikaan Camping
Mussalossa 9.4. klo 12.00. Siivoustalkoot ovat heti seuraavana
viikonloppuna 15.-17.4, jolloin laitetaan paikat kuntoon tulevaa
matkailukautta varten. Saattaa
olla, että ajankohta siivoustalkoil-

le on huono, koska lumi ei välttämättä ole vielä sulanut.
Toivon näkeväni paljon virkeitä
jäseniä em. tapahtumissa ja varsinkin nuorennusleikkausta tarvitaan talkoisiin ja päätöksentekoon, koska puhti alkaa hiipumaan monelta iäkkäältä aktiivilta.
Koska seuraava Vankkuri-Viesti
ilmestyy vasta heinäkuun loppupuolella, muistutan tässä myös
Camping Mussalon juhannustapahtumasta 23.-26.6. Kaikki joukolla
mukaan viettämään juhannusta
merenrannalle ja nauttimaan mukavasta yhdessä olosta.
Matkailukauden kohta alkaessa
tehkäämme jokainen voitavamme,
että meillä kaikilla vuosi-paikkalaisilla ja etenkin meidän vierailla olisi Camping Mussalossa mukavaa ja viihtyisää.
Tämä ei varmasti ole ylivoimaista. Pienillä ystävällisillä eleillä ja
teoilla saadaan paljon hyvää aikaiseksi, kun taas itsekkäällä toiminnalla voidaan hetkessä pilata
kaikki hyvä.
Toivon kaikille lukijoille
mukavaa alkanutta
kevättä ja kesän odotusta.
Stigu (15472)

Hei karavaanarit.
Tätä kirjoitellessa pitkä talvi alkaa olla lopuillaan ja kevätauringon innoittamina karavaanarit
alkavat suunnitella kesän viettoa,
kuka matkaillen ja kuka vuosipaikalla viihtyen. Virikkeitä tulevaan sesonkiin on haettu paljon
myös talven messuilta. Kova talvi on karsinut myös Camping Mussalon kävijämääriä. Vain innokkaimmat pilkkijät, sekä muutamat
muut lumisesta talvesta pitävät
on alueella säännöllisesti käynyt.
Kevättalvella alueelle on hankittu uppopumppu, jonka voimalla
on pidetty avanto auki kylmästä
vedestä nauttiville masokisteille.
Vierailijat, jotka ovat SF-Caravan
ry:n jäseniä, ovat myös tervetulleita saunomaan ja avantoon. Sauna lämmitetään pääsääntöisesti
lauantaisin, kun omaa väkeä on
paikalla. Saunominen sisältyy
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leirintämaksuun. Ilman leiriytymistä 5 €/henk.
Talven aikana huoltorakennuksemme on saanut uudet energiatehokkaat ilmalämpöpumput,
joiden avulla on saatu keittiöön
ja juhlasaliin miellyttävän tasainen lämpö. Lumien sulettua
odottaa alueellamme monta korjausta vaativaa kohdetta, joihin
toivomme runsaasti talkoolaisia,
jotta saisimme alueen kuntoon
ennen kuin kesän vierailijoita
alkaa tulla.
Nauttikaa
kevätauringosta ulkoillen.
Caravan terveisin
Petri (44312)

Pysähtyneet vankkurit

Naantalin kuulumiset
www.sfcnaantali.yhdistysavain.fi, Saloranta p. 044 9674 453
PUHEENJOHTAJA
Kari Rainetsalo
Talvikkikatu 7, 21110 Naantali
Puh. 0400 789 020,
kari.rainetsalo@dnainternet.net

Pirkko Marjatta
Aaltonen
6.7.1939 Turku
5.2.2011 Turku

SIHTEERI
Jukka Saarinen
Haikarinkatu 5 A 6, 21110 Naantali
Puh. 040-3113 879,
jukka.saarinen1@dnainternet.net

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Masku ja
ympäristökunnat ry.
Mussalon vuosipaikkalaiset

Keväinen tervehdys
Yöpymiset Camping Mussalossa
kaudella 1.1.-31.12.2010
Matkailuajoneuvovuorokaudet
Kausip.

Vieraat

Yhteensä

3 134

3 109

6 243

7 404

13 429

Henkilövuorokaudet
6 025

Camping Mussalon
juhannus 23.-26.6.2011
Ohjelmassa:
• Saunat päivittäin
• Lipun nosto juhannusaattona
• Tutta Carpelan Duo tanssittaa juhannusaattona
• Kokko sytytetään sään salliessa ja yhteislaulua
• Levy-/ karaoketanssit juhannuspäivänä
• Arpajaiset, kirpputori ja luontopolku
• Suuren suosion saavuttanut hampurilais- ja grillimakkarateltta
Aluehinnat koko Juhannuksena:
Asuntovaunu /-auto 60 €/perhe, vieras 15 €/hlö. Hintaan sisältyy valosähkö
max. 350 W, telttailijat 30 €/hlö. huone 120 € (max. 4/hlö).
Hintaan sisältyy saunominen yleisillä vuoroilla

Tervetuloa!
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry.

Tervetuloan!
Taivassaloo

O

n piintynyt tapa aloittaa
tämä kirjoittelu sääasioilla
mutta se vaan on niin että
ne asiat ovat ihmisten mielissä
ja huulilla miltei ensimmäisenä
tuttujen kohdatessa. Saimme siis
nauttia oivallisesta talvesta maaliskuun loppupuolelle asti ja kuka tietää tätä kirjoitettaessa
miten tästä eteenpäin. Valo ja
lämpö lisääntyy päivä päivältä
ja pälvipaikat puskevat lumen
alta vauhdilla ja kaikkien meidän
odotukset siirtyvät jo tulevaan
kevääseen ja kesään.
Meillä
onkin tulossa aikalailla muutoksia Salorannan käytäntöihin ja
hallitus on yrittänytkin ottaa
oppia edellisvuoden toiminnasta.
Isoin asia ja uudistus alueella
lienee se että saamme todennäköisesti korttimaksupäätteen ja
sähköisen majoittumis-seurantaohjelman jo tulevaksi kaudek-

si käyttöömme. Tämä tulee helpottamaan vieraiden ( joita toivottavasti tänäkin kesänä alueella vierailee ) ja omiemmekin
yöpymisen seurantaa ja ennen
kaikkea sitä että kaikki maksut
tulee hoidettua. Ohjelma tulee
helpottamaan myös yhdistyksen
kirjanpitoa ja selkeyttämään rahaliikennettä. Ongelmia saattaa
käyttöönottovaiheessa olla ” tiskin ” molemmilla puolilla mutta
uskomme että totuttelun jälkeen
käytännöt selkiytyvät ja emme
me suinkaan ensimmäinen yhdistys ole joka uutta tekniikkaa
alkaa hyödyntää. Valvonta tulee
myös viime kesästä muuttumaan
jonkin verran. Toukokuun 27:stä
päivästä alkaen alueella on päivittäinen valvonta elokuun loppuun asti. Lokakuun loppuun
valvontaa on viikonloppuisin
perjantaista sunnuntaihin. Ju-

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

040 509 1542

arto.vilen@suomi24.fi

Uusi osoitteemme 1.3.2011 alkaen
Kuovinkuja 15 B, 21380 Aura
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Vauhdikasta menoa talvipäivillä.

AURINKOTREFFIT

20-22.5.2011 Salorannassa
Ohjelmassa mm:
Orkesteritanssit,
luontopolku, kilpailuja lapsille.
Treffimaksu 40 euroa.

Tervetuloa !

Ajo-ohje:
Naantalista n. 13 km Rymättylään
johtavaa tietä Ylttisten tienhaaraan,
josta viitoitus perille.
Järj. SF-Caravan Naantali ry
Tiedustelut Kari Rainetsalo
p. 0400-789 020
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hannuksesta heinäkuun loppuun
valvojia on 4-henkeä kerrallaan
koska viime kesän perusteella
voitiin todeta kyseisenä aikana
työmäärän yhdelle perheelle olleen aika rankka. Valvojavuorolista on Salorannassa josta voit
valita mieleisesi ajankohdan ja
kausipaikan maksaneiltahan
edellytetään valvojavuoron suorittamista. Vuorot ovat nyt seuraavanlaiset : Viikonloppuvuoro
perjantaista klo 18.00 sunnuntaihin klo 18.00. Viikkovuoro on
sunnuntaista klo 18.00 perjantaihin klo 18.00. Näistä vuoroista jommankumman tehtyäsi kausipaikan valvontavelvoitteet ovat
osaltasi täytetty. Yhdistyksemme
vuosikokoukset ovat viime aikoina keränneet miellyttävän
määrän osallistujia. Kokouksissa on käyty vilkasta keskustelua
erilaisista asioista ja totta vieköön kokoukset ovat se oikea
foorumi missä mieltäsi askarruttavat asiat pyritään selvittämään. Viime kevätkokouksessa
käsiteltiin myös paljon asioita ja
yksi miellyttävimmistä oli yhdistyksen viime vuoden tuloksen

julkistaminen. Yhdistyksemme
taloudellinen tila on tällä hetkellä varsin hyvä mutta heti samaan hengenvetoon on mainittava että rahareikiä on tulossa
niin ettei taida omat rahat riittääkkään. Kokouksessa esiteltiin
alustavasti vanhan saunan laajentamista niin että saisimme
ns. teknistä tilaa lisää etenkin
talvikäyttöä ajatellen. Uusi tie
yläkentälle nielee varoja sekä
vanhojen sähkörasioiden sekä
kokonaan uusien asentaminen
maksaa yllättävän paljon joten
on siis syytä pitää jalat maassa
tästä eteenkin päin. Verkkosivujamme on tarkoitus tulevaisuudessa käyttää enenevässä määrin
tiedotukseen ja moneen muuhunkin asiaan. Nytkin on siellä
jäsenosiossa tietoa saunarakennuksen laajennuksesta ja jopa
mahdollisuus kommentoida sitä
ja tuoda omia parannusehdotuksia julki. Sivujemme osoitehan
on : www.sfcnaantali.yhdistysavain.fi. Ainoastaan kirjautumalla pääset kommentoimaan
mutta ilman kirjautumistakin
pääset tutustumaan sivuihin.
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Jos haluat tunnukset joilla pääset kirjautumaan lähetä Karille
tai minulle sähköpostia niin neuvomme asiassa eteenpäin. Osoitteemme ovat : kari.rainetsalo@
dnainternet.net ja markku.tammi@gmail.com Karin kanssa
allekirjoittanut niitä sivuja päivittelee ja myönnämme että parantamisen varaa on ja siihen
tietenkin pyrimmekin. Vinkkejä sivujen sisältöön otamme mielihyvin vastaan ja toteutamme
toiveet mahdollisuuksien mukaan. Käykää klikkailemassa ja
tutustumassa sillä kuten todettu verkkoympäristö suo isot mahdollisuudet asioiden perillemenoon milteipä reaaliajassa.
Monen vuosipaikkamaksu katkeaa nyt keväällä ja kesällä joten
hoitakaapa asiat kuntoon jottei
pääse syntymään mitään väärinkäsityksiä. Sähkömaksut on
myös syytä hoitaa ajan tasalle ja
vielä haluankin muistuttaa että
nyt maksamme sähköstä koko
vuoden ajalta mittarilukemasi
mukaan. Taksat eivät täksi vuodeksi ole muuttuneet ja hinnastokin on sivuillamme nähtävissä.
Kuten useimmat tietävätkin olen
myös tämän julkaisun päätoimittaja ja pyytäisinkin teiltä matkakertomuksia ja kuvia niin saattaisimme vaikkapa julkaista niitä. Eipä kovin paljon muuta tällä kertaa. Jospa vaikka lähtisin
Haijaisiin hiihtelemään viimeisiä

Sopiihan se pulkka isoihinkin käsiin.

lenkkejä tänä keväänä. Liukasta on ollut suksien alla niin kuin
tuolla siviilityönkin puolella.
Oikein aurinkoisia kevätpäiviä
ja lämmintä alkukesää kaikille
toivoo Markku

Siivoustalkoot 7.5
Jokakeväiset siivoustalkoot kutsuvat jälleen innokkaita talkoolaisia kunnostamaan aluetta kesän vieraitamme varten. Hommaa
riittää kaikille voimien ja kykyjen mukaan. Aamulla aloitetaan
ja puolenpäivän maissa ruokaillaan. Kun hommat on tehty lämpiävät saunat ja pestään pölyt ja hiet pois.

Aurinkotreffit 20-22.5
Tervetuloa treffeillemme läheltä ja kaukaa. Kuten aikaisempinakin vuosina emme keksi pyörää uudelleen ja ohjelmamme noudattelevatkin aikaisempien vuosien hyviksi havaittuja kaavoja.
Ystävien tapaaminen sekä kuulumisien vaihto heidän kanssaan
ennen kesän r ientoja on hy vä aloittaa tref feiltämme.
Katso erillinen ilmoitus tästä lehdestä.

Juhannus
Keskikesän juhla tulee tänäkin vuonna ja muutaman viime vuoden tapaan saattaa pientä ohjelmaakin olla luvassa. Ottakaahan
taas ystävännekin mukaan. Tervetuloa!

Tuo matkailuautosi tai vaunusi meille
hellävaraiseen KÄSINPESUUN
PESUPALVELUMME
kattaa kaiken mitä autosi tai vaunusi tarvitsee
* pesut * vahaukset * sisäsiivoukset
* penkkien märkäpesut * naarmujen poistot
maalipinnoilta ja muovi-ikkunoista

AVAJAISTARJOUS koko huhtikuun ajan
Matkailuauton tai vaunun pesu 40 €

Tervetuloa tutustumaan!
Kulkuripellontie 3 21420 Lieto
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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

Keväiset terveiset

V

aikka pakkanen on tänä
talvena paukkunut oikein
kunnolla, niin nyt tätä kirjoittaessa aurinko alkaa jo lämmittää saaden lumet väistymään
ja ilmassa voikin jo tuntea merkkejä kevään tulosta.
Tämän talven hiihtolomareissun teimme vaihteeksi ihan ilman
suksia, kiertäen pelkästään kylpylöitä.
Aloitimme Turun Ruissalosta,
josta siirryimme Nokian Edeniin.
Sieltä lähdimme Saarijärven Summasaaren kylpylään ja aivan lopuksi, ennen kotiinpäin lähtöä

kävimme vielä Runnin kylpylässä.
Melkein uskomattomalta tuntui, kun öisin ulkona oli n. -29
– 32 astetta pakkasta, ja vaunussa sai senkun nauttia tasaisesta
+21 asteen lämmöstä. Siinä sitä
oli vakuuttelemista niille kauhisteleville ihmisille, joilla ei ole
kokemusta talvivaunuilusta, ja
aivan tosissaan hämmästelivät,
että miten ihmeessä siellä vaunussa voi näillä pakkasilla tarjeta ja viihtyä.
Ainoastaan jääkaappi ei tykännyt näin kylmästä ja alkoikin

hieman temppuilla käymisensä
kanssa. Mutta maalaisjärkeään
käyttämällä Esa sai senkin toimimaan. Hyytynyt koneisto heräsi uudelleen henkiin, kun sitä
lämmitettiin aikansa lisälämmittimien kanssa ja ilmanottoaukko
tukittiin minimiin.
Vaihtelun vuoksi matkan tällä
tavoin tehneenä voikin todeta,
että reissu oli hyvin onnistunut.
Sai asua ”kotonaan” ja kuitenkin
oli kaikki kylpylän palvelut käytössä. Toisissa vaikka kokopäivän
olisi vedessä lionnut. Ja hyvää
palvelua kylpylöistä sai vaikkei
heidän sisätiloissaan yöpynytkään.
Vaikka kuvastakin näkee miten
pakkanen ja viima tekivät piipusta todellisen taideteoksen, jota
piti välillä pudotella poiskin, niin
silti päätiet olivat kuin kesäkelillä ajellessa. Pikkutiet sentään
olivat talvisessa kunnossa.
Sen verran uiminen ja kylpylöissä rentoutuminen väsytti,
että vaikka vain runsaat 2 viikkoa tällä kertaa reissussa olimmekin, niin kyllä oli kiva taas
kotiinkin tulla.
Hyvää kevään odotusta ja
mukavia kesäreissuja
suunnitellessa!
TH

Talvinen tervehdys
Vaikka Maaliskuu on puolessa
välissä niin talvi jatkuu. Viikolla tuli lunta/räntää n. 7
senttiä ja viime yönä oli pakkasta 10 asetta, joten kevättä
ja kesää odotellaan. Talvi on
ollut yhdistyksessämme hiljaiseloa, tiedän että ainakin
yksi vaunukunta uhmasi Helmikuun pakkasia ja lähti
("karkumatkalle") talviselle
Suomen kierrokselle.
Mutta kevät varmaan kyllä
tulee, ja yhdistyksen hallitus
päätti, että keväinen ulkoiluilta vietetään tiistain 3.5
Paimion Luontopolulla. Lähtö
Paimion R-Kioskin edestä klo
18.00 omilla kulkuneuvoilla
tai kimppakyydeillä.
Tervetuloa viettämään keväistä iltaa luonnossa, tarjolla
nuotiolla makkaran grillausta
ja virvokkeita.
Suunnitelmissa on tänäkin
vuonna loppukesästä viettää
ns. Caravan-viikonloppu jossakin alueella tai muussa sopivassa paikassa.
Viime syyskesästä kokonnuimme Piikkiön Harvaluotoon. Joten vihjeitä ja ehdotuksi odotetaan, kevätkokous
on yksi mahdollisuus esittää
vihjeitä. Kokous on muute la
9.4 klo 19.00 Paimion maauimalan "Ankkalammen" takkatuvassa.
Tämä Vankkuriviesti pitäisi
olla lukijoilla ennen sitä, mutta Vankkuriviestin ympärillä
vähän kihisee ja kuhisee joten
ei tiedä miten käy, ja mikä on
lehden tulevaisuus. Toivottavasti ongelmat saadaan poistettua ja Vankkuriviestin tulevaisuus turvattua, lehti on
mennyt parempaan suuntaan
ja on hyvä lehti ainakin näin
pienen yhdistyksen näkökulmasta kun ei ole varaa omaan
tiedoituslehteen.
ONNEA VARAPUHEENJOHTAJALLE! Tiedät kyllä minkä johdosta.
Hyvää kevättä ja
kesän odotusta.
Jorma Tuominen 051624-0
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Paraisten kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Risto Karjalainen
Hietapellonkatu 5 as 24, 21600 Parainen
Puh. 050 567 6542, 02-273 9933 (työ)
risto.karjalainen@narmaplan.fi
SIHTEERI
Timo Keihäs
Puh. 050 342 3925
timo.keihas@hotmail.com

Keväiset terveiset

T

änä talvena onkin sitten
saatu nauttia talvisista
maisemista, eipä ole tarvinnut lunta luoda vaunupaikan ym-

päriltä näin useasti aiempina
vuosina. Mutta kevät on tuloillaan tätä kirjoittaessani.
Ulkoilupäivää vietettiin 26.
helmikuuta ja onneksi paukkupakkaset hieman hellittivät. Väkeä oli mukavasti Stagsundissa
syömässä hernekeittoa ja kuuntelemassa ark Aaro Söderlundia.
Hän kertoi caravan-matkailun
näkymistä Turunmaan saaristokunnissa. Sellainen kuva jäi vääjäämättä, että kumipyöräisiä veneitä eivät ole huomioitu saaristokuntien matkailupalvelun tuottajien piirissä. Toivottavasti
saimme jotakin ideoita päättäjille, jos karavaanari saadaan saaristoon, ei hän sieltä heti pois
pääse!
Yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous pidettiin 08.03.2011

Pippurikujan pihaton
ylisillä. Kokouksen aluksi
huomioitiin caravankellolla Kauko Lehteä (nro 2) ja Matti Grönroosia (nro 3) yhdistyksen hyväksi tehdystä talkootyöstä. Myös
naistoimikunnan jäseniä huomioitiin; Paula Soinia kaulimella ja
Gulle-Maje Holmströmiä piparilla.
Poissaolleille huomionosoitukset
jaetaan myöhemmin sopivana
ajankohtana. Paikalla oli 21 äänioikeutettua karavaanaria.
Kokouksen puheenjohtajaksi
valittiin yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeriksi valittiin Leena
Grönroos. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markut Vuono ja
Malmberg, jotka toimivat tarpeen
vaatiessa ääntenlaskijoina. Sääntömääräiset asiat käsiteltiin sekä
vastuuvapaus myönnettiin halli-

t u k selle ja
muille tilivelvollisille.
Kesäkausi avataan siivoustalkoilla 16.04. kello 10.00 alkaen
yhteisten alueiden siivouksella,
toivottavasti lumi olisi jo siihen
mennessä ainakin pääosin sulanut. Tarkemmat tiedot kesäkauden avajaisista paikallisesta lehdestä. Omat kausipaikkansa kukin siivoaa vappuun mennessä.
Muita kevään ja kesän ohjelmia
voi lukea ilmoitustaululta sekä
paikallisesta lehdestä, mm. Lahden Messu-matkasta.
Lämmintä kevättä ja
antoisaa kesää!
SF-C 91470
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Piikkiön kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Riitta Katajainen
Katajaisentie 13, 21500 Piikkiö
Puh. 02 479 5448, 040 513 6986
riitta.katajainen@elisanet.fi
SIHTEERI
Marianne Louhevirta
Koivumäentie 2, 21500 Piikkiö
Puh. 050 562 4142
mallalouhevirta@gmail.com

Kevät keikkuen tulevi

M

aaliskuu maata näyttää.
Kuu kiurusta kesään,
puolikuuta peipposesta.
Kevääseen liittyviä sanontoja varmaan riittäisi yhtä paljon kuin
näitä hyytävän kylmiä talvipäiviä
tänä talvena. Innokkaimmat lintupongarit ovat jo kiurun nähneetkin, mutta ei sentään vielä
tätä kirjoittaessa kovin keväinen olo ole.
Aamulla herätessä lunta oli taas tullut joku
sentti lisää, joka tosin
onneksi suli päivän
mittaan pois. Toivotaan että aurinko sulattaa lumen viime
kevään tavoin taas
nopeasti taivaan tuuliin. Muistelin tuossa
paremman puoliskoni
kanssa viimevuotista
pääsiäistä jonka harvaluodossa kera hyvien ystävien vietimme.
Siinä keväthangella
päivää paistatellessa
jutusteltiin että miten
mahtaa käydä neljän
viikon päästä pidettävien siivoustalkoiden, lunta oli kuitenkin
silloin vielä ainakin valehtelemati semmoiset 40 cm. Niin se aurinko vaan teki temppunsa ja kas,
eikun haravoimaan. Toivottavasti samanlaista päivän-paistetta
riittää tänäkin keväänä ja päästään alue siivoamaan jokaista
nurkkaa myöden kesäkuntoon
odottamaan kesän viettäjiä vehreällä alueellamme. Toivottavasti
yhdistyksen muutkin kuin ran-
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Kevätkokous
Kevätkokous pidettiin Piikkiön
Osuuspankin kerhohuoneella
10.3.2011 klo 19.00 alkaen. Läsnä kokouksessa oli 15 henkeä.
kokouksessa käytiin läpi asiat
jotka säännöissä yhdistykselle
on määrätty, hyväksyttiin toiminta- ja tilikertomus ja tilinpäätös vahvistettiin. Myös tili- ja
vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille vuodelle 2010. P.S
kaikki yhdistyken jäsenet ovat
tervatulleita yhdityksen kokouksiin.

Siivoustalkoot
nassa olevat kausipaikkalaiset
löytäisivät suuressa määrin viettämään aikaansa kesällä harvaluotoon. Monet vierailijat ovat jo
kiitettävissä määrin tehneet uudelleen kesäisen retkensä alueelle kun ovat siellä kerran tai use-

Siivoustalkoita vietämme alueella lauantaina 16.4.2011 klo 12.00
alkaen, toki paikalle saa saapua
aikaisemminkin. Jokunen harava varmaan kannattaa mukaan
varata. Riitta lupasi rokan pyö-

Pysähtyneet vankkurit

Soile Marlene
Jokioinen
SF-C 24698-1
* 4 .3. 1952
+ 2. 1. 2011
Pitkäaikaisen jäsenemme
muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Piikkiö ry.

varmaan jotain hauskoja kisailuja. Toivottavasti pääsemme
myös saunomaan ja kelit suosisi
myös muuten viikonloppua. Lauantaina rakennetaan perinteinen
pitkäpöytä nyyttikestimuodossa lukuisine
suuhun sulavine herkkuineen. Isäntävuoroista käydään myös
keskustelut tapahtuman yhteydessä ja
toivottavasti päästään asioista yhteisymmärrykseen.

Kausipaikkoja
vapaana

amman aikaisemmin käyneet,
joten tervetuloa kaikki uudelleen
ja muutkin tulkaahan tutustumaan harvaluotoon. Pääkaupunkiseudulta ja miksei kauempaakin
on helppo tehdä pieni tai miksei
pidempikin pysähdys ennen kuin
suuntaa esim. muumimaailmaan
tai saariston rengastielle, ovatpa
useat jättäneet vaununsa alueelle suunnatessaan risteilemään
ruotsinlaivoille. Kaikille vielä
kerran, tervetuloa harvaluotoon!!

räyttää ja kaffet varmaan saadaan aikaiseksi. Alueella riittää
varmasti paljon juuri haravoimista, mutta myös harppilan siivoamiseen panostusta tarvitaan.

Toimintakauden
avajaiset
Kauden avajaisia vietetään harvaluodossa 6-8.5.2011. Virkistysja harvaluoto toimikunta keksii

Alueeltamme löytyy
vapaita kausipaikkoja. Rantamme on aivan loistava hiekkara nta jossa lapset
v i iht y vät aamusta
iltaan. Merellinen miljöö ei muutenkaan
jätä ketään kylmäksi.
Kausipaikka velvoittaa hoitamaan yhden viikon isäntävuoron,
sekä olemaan piikkiön yhdistyksen jäsen.(yhdistykseen on helppo liittyä tai vaihtaa yhdistystä,
tai vaikka peräti kuulua useampaan). Lisä tietoja antaa puheenjohtaja Riitta Katajainen puh. 02
479 5448 tai matkapuhelin 040
513 6986.
T. PASI
SF-C 130482
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Raision kuulumiset
Vankkuri-Vehmas puh. 0400 705 516
PUHEENJOHTAJA
Jouni Lindqvist
Mäki-Heikkiläntie 9, 21290 Rusko
Puh. 0400 527 858
jounilindqvist60@gmail.com
SIHTEERI
Marjo Korpelainen
Puh. 044-2865991
m.korpelainen@hotmail.com

Puheenjohtajan kevään terveiset

T

ätä kirjoitusta tehdessäni
on toivottavasti talvi jo
taittunut ja odotellaan kevään tuloa ja Leskenlehtien loistoa sekä nurmikkojen kuivumista ja vihertymistä jota kyllä
Vankkuri-vehmaalta löytyy ja
näkyy paljon.
Kevään siivoustalkoiden ajankohtaa ei vielä ole päätetty mutta kyllä ne pidetään kunhan pai-

kat ovat siinä kunnossa että päästään siivoamaan aluetta, tästä
asiasta tiedotetaan yhdistyksen
nettisivuilla, joten seuratkaa yhdistyksen sivuja. Perinteisesti
siivoustalkoissa siivotaan yleiset
alueet ja vasta sitten oman vaunun ympäristö. Roskalava tulee
taas erikseen alueelle johon voi
laittaa ylimääräisesti kertyneet
tavarat (romut) tms. jotta niitä

ei tarvitse kantaa talousjätteiden
joukkoon seuraavana viikonloppuna.
Kevät tarkoittaa taas sitä, että
kasvimaata miettimään mitä sinne kylvetään ja istutetaan. Tästä
asiasta kannattaa taas kysellä
Puppelta joka varmaankin asiasta taas jotakin tietää.
Juhannuksena ovat taas perinteiset juhannustreffit jotka jo
totutusti järjestetään Vehmaalla.
Niihin tarvitaan tietysti työntekijöitä, Korpelaisen Marjo hoitaa
tänävuonna työntekijöiden sijoittelun, joten ei muuta kuin otatte
Marjon hihasta kiinni ja laitatte
nimenne listaan, kaikille halukkaille varmasti jotakin tekemistä
löytyy yhdistyksen toiminnan
tukemiseksi.
Haluan muistuttaa eräästä seikasta, saunapuheet. Nyt alkaa
taas kesäaika ja saadaan vierailijoita alueelle, niin jokainen
muistakoon sen, että saunapuheina ei ole yhdistyksen hallituksen tekemät päätökset ja niistä
kinaaminen oliko huono tai hyvä
ratkaisu, vaan saunotaan rauhallisesti ja miedoista tai kovista

löylyistä nauttien.
Lopuksi haluan toivottaa kaikille oikein hyvää alkanutta kevättä ja kesää. Ajakaa maltillisesti kun kesällä liikutte liikenteessä.
T: Jouni 31407

Maukujaisista
Vankkuri-Vehmaalla on ollut jo
lukemattomien vuosien ajan ollut
tapana viettää Maukujaisia hiihtoloman päätösviikonloppuna.
Perinnettä noudattaen ryhdyimme innolla, joskin talvikohmeisina järjestämään 26.2.2011 pidettäviä maukujaisia.
Pubbe, alueemme superkokki
oli jo aloittanut lohisopan alkuvalmistelut hyvissä ajoin, perjantaina oli perunankuorimistalkoot.
Lauantai aamuna soppaa keiteltiin Pubben valvovien silmien
alla.
Ilmojen haltijat eivät oikein
suosineet meitä, taivaalta vihmoi
vettä ja lunta. Hiihtokisojen piti
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alkaa klo 12.00. Väkeä saapui pikku hiljaa pelipaikalle ja joukkueiden muodostus alkoi. Neljä joukkuetta ilmoittautui, vaikkakin
epäröiden, sillä käytössä oli sukset joissa oli kolmet nauhasiteet
eikä sauvoja ollenkaan. Siinä sitä
aprikoitiin jonkin aikaa miten
hiihdon saisi onnistumaan.
Rohkeasti ensimmäinen naispari lähti hitaasti, mutta varmasti liikkeelle. Suksien voitelu ei
ollut oikein sään mukainen ja
pohjissa ollut ruostekin haittasi
liikkumista. Kuitenkin ensimmäinen pari taivalsi matkan reilussa
kolmessa minuutissa. Seuraavilla

joukkueilla meno oli paljon sujuvampaa ja ajat paranivat reiluun
minuuttiin. Viimeinen miesjoukkue oli todella nopea alkumatkalla, mutta jo käännöspaikalla tuli
virhe koska käännös suoritettiin
ilman suksia, tilanne oli jo sellainen että suoritus harkittiin
hylättäväksi, mutta annoimme
vielä mahdollisuuden kunnes takimmainen hiihtäjä putosi suksilta ja juoksi loppumatkan. Diskaus oli selvä, harmi sillä he olisivat kommelluksista huolimatta
voittaneet kilpailun. Loppujen
lopuksi Jouko Mamia/Juha Lassila voittivat tandem-hiihtokil-

pailun. Kilpailu oli todella hauska ja nauru kannustushuutoineen
raikui ilmassa.
Luovan tauon jälkeen paikalla
olijat siirtyivät Vankkurisaliin
höyryävien lohisoppakattiloiden
ääreen. Keitto oli todella herkullista ja sitä oli riittävästi. Pubben
valmistamista ruoista ei puutu
sattumia, voita ja kermaa. Syönnin lomassa oli hiihtokisojen palkintojenjako. Valitettavasti emme
saaneet yhteiskuvaa kilpailijoista.
Ruokailun jälkeen oli tarkoituksena laskea mäkeä jätesäkeillä, mutta täysinäiset vatsat ja

TV:stä tulleet hiihtokilpailut saivat ihmiset vetäytymään vaunuihinsa. Alueelle tuli hiljaisuus.
Saunavuorojen jälkeen vietettiin Vankkurisalissa ne varsinaiset ”maukujaiset” karaoketanssien merkeissä. Osallistujat lauloivat innokkaasti ja muut tanssivat
ja seurustelivat yöhön saakka.
Seuraava ohjelmallinen tapahtuma on Pääsiäisenä. Silloin on
taas ajankohtaista tekemistä lapsille ja aikuisille.
Hyvää kevättä treffi- ja
huvitoimikunnan puolesta
Marja

Itäniityntie 2, 21280 RAISIO (Myllyn alue)
puh 0440 100 200 www.finnola.fi info@finnola.fi
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Illan yllätysesiintyjä
Santeri Kuortti.

Salon kuulumiset
www.sfc-salonseutu.fi
PUHEENJOHTAJA
Sinikka Koivunen
Artunkuja 8, 24260 Salo
Puh. 02 731 6805, 050 551 5257
sinikka.koivunen@nordea.fi
SIHTEERI
Tero Leino
Polkustenkatu 16 A, 24100 Salo
Puh. 02 733 1908, 0400 534 908
tero.leino@salo.salonseutu.fi

Tammitanssit
Viime vuonna Perttelin Urheilutalo, tänä vuonna Perniön Työväen
yhdistyksen talo Perniön asemalla.
Tammitanssit vietiin jälleen kerran
pois kaupungin keskustasta ja
VPK:n talosta, jossa monet karavaanareidenkin juhlat on vietetty.
Usko meinasi loppua tien jatkumisesta hetkeä ennen kuin juhla-

paikka ilmestyi näkyviin. Ylämäkeä riitti ja kiitollisia olimme,
ettei ajeltu matkailuautolla. Työväentalo oli kunnostettu hiljattain. Värit olivat kauniin hillittyjä ja vanhaa kunnioittavia ja vanhat kaapit ja muut kalusteet loivat
viihtyisän tunnelman taloon.
Perinteiseen ohjelmaan kuului-

vat maittava ruokailu kakkukahveineen ja tansseineen. Orkesteri
Pyrstötähti soitti hyvin sopivaa
tanssimusiikkia, koska lattia täyt-

tyi pareista. Pyörähtelemme sen
tahdissa uudelleenkin treffeillä.
Illan mittaan jaettiin myös palkintoja. Vuoden karavaanariper-

MATKAILUAUTOT
JA VAUNUT

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

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

www.autosimelius.fi
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heeksi oli valittu Arja ja Tapio Paasikivi, jotka ovat varsinkin menneenä vuonna olleet monessa mukana ja ahkerasti tehneet työtä
yhdistyksemme hyväksi. He saivat
kotiinviemisikseen ison kiertävän
teräslautasen ja omakseen samanlaisen, mutta pienemmän.
Vuohensaaren tapaamisessa Teräsmiehen tittelin nappasi itselleen Tommi Laakso, joka valitettavasti ei ollut paikalla noutamassa palkintolautastaan. Sitä vastoin
syksyisen leikkimielisen Carambaajon molempien sarjojen voittajat

olivat onniteltavina. Molemmat
palkinnot menivät samaan perheeseen Airi ja Eino Wäggille.
Kaikki onniteltavat henkilöt saivat
punaruusut samoin kuin keväisen
merkkisuoritusajon taitavat Esko
Erkkilä, Tapio Paasikivi ja Ilkka
Lehtinen.
Arpaonni on kummallinen asia,
se tuntuu suosivan useinkin saman pöydän henkilöitä uudelleen
ja uudelleen. Näissäkin arpajaisissa osa pöydistä jäi voitoitta, mutta voittaneille osoitettiin suosiota taputtamalla!

Tulevia tapahtumia
25.5.2011 Merkkisuoritusajot A-katsastusaseman pihalla,
Perämiehenkatu 7, Salo, kello 17.
9.-12.6.2011 Kesäinen matka Haapsaluun ja Hiidenmaalle
Tarkemmat tiedot netistä. Kysy vapaita paikkoja Sinikalta.

Teräsmies Tommi Laakso sai ensimmäisen kerran lautasen itselleen.

Ja ehkäpä sokerina pohjalla: yhdellä tauolla saimme nauttia nuoremman polven esityksestä. Santeri Kuortti tanssi itse suunnittelemansa koreografian mukaan

meille kaksi nykyaikaista nuorten
miesten harrastamaa tanssikappaletta. Se oli mahtavaa!
Hanna 5133-1

Vuoden 2010 Caravan-perhe

H

allitus valitsi vuoden 2010
Caravan-perheeksi Arja
ja Tapio Paasikiven. Molemmat ovat toimineet hallituksessa ja Arja on mukana tälläkin
kaudella. Kumpikin on myös vuosien varrella ehtinyt toimia eri
toimikunnissa. Esitin heille muutaman kysymyksen tästä mukavasta harrastuksesta.

Kauanko olette olleet
karavaanareita? Mistä
kaikki alkoi?
Ensimmäisen vaunumme hankimme 1981, kun tyttäremme oli 1,5
v. Meillä oli kausipaikka Särkisalossa. Siellä oli samanikäisiä lapsia leikkikavereiksi ja hyvä uimaranta. SFC:n jäseneksi liityimme 1990.

Mikä vaunualue on
mielestänne paras?
Kiertelemme pääasiassa YT-alueilla, mutta kaikilla alueilla olemme saaneet hyvän vastaanoton.
Konginkankaan SFC-alue Lintulahti sai meiltä hyvät arvosanat.
Alue oli siisti, rauhallinen, kaik-

20

ki toimi hyvin ja henkilökunta
oli ystävällistä.

Montako
vaunuyöpymistä tulee
vuodessa?
Vaunuilemme vain kesäaikana, ei
lainkaan talvella. Yöpymisiä kertyy n. 30 – 40 vuodessa.

Mikä on ollut mieleen
painuvin matkanne?
Lomareissu vuonna 2004 kohti
Valamon luostaria. Leiriydyimme
Karvio-campingissä. Menimme
pyörillä luostarikierrokselle. Hellettä oli ja pölyävää tietä, mutta
juomat ja hatut jäi vaunulle, kun
arvioimme matkan lyhyemmäksi
kun mitä se todellisuudessa oli.
Luostariin ei päässyt shortseilla,
mutta siellähän palvelu pelasi.
Lainattiin kietaisuhameita myös
miehille. Matkan pituudeksi tuli
reilusti 30 km, mutta huumori
säilyi kaikilla. Samalla lomamatkalla kävimme Savonlinnasta ostamassa vaunuun uudet renkaat
rikkoutuneen tilalle.

Karavaaniperhe 2010 Arja ja Tapio Paasikivi.

Mikä olisi hyvä neuvo
uusille harrastajille?
Muistakaa sulkea sokeripurkit ja
laittakaa mustikkapiirakka jääkaappiin tai auton takaluukkuun,
etteivät tule ovella vastaan, kun

pysähdytte kahvin keittoon. Viimeksi vielä tarkistus, että kaikki
luukut ovat varmasti kiinni. Vararengas mukaan myös vaunua
varten. Muistakaa käydä saunassa alueilla,siellä kuulee parhaat
jutut ja saa uusia ystäviä.
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Salakallion
HIIHTOKISAT 2011
Salakallion talvilomaviikko osui tänä vuonna ajankohtaan,
jolloin pakkanen ja viima panivat monen pysyttelemään
kotona melko visusti. Pakkanenhan paukutteli melkein
koko viikon yli -20 asteen lukemia. Parhaimpina aamuina
mittarit näyttivät yltävän jopa -25 asteen lukemiin.
Salakallion talvilomalaisiakin kova pakkanen, viima ja
lumenpaljous (rattaat lumimassojen saartamina kotipihoilla ja vajoissa) estivät lähtemästä loman viettoon.
Osallistujia oli kuitenkin kolmisenkymmentä perhekuntaa.
Ilahduttavaa viikonloppuna oli kuitenkin, että pakkanen hellitti lauantaina ja perinteinen hiihtokilpailu voitiin
ohjelman mukaisesti toteuttaa. Osallistujia ilmestyi lähtöpaikalle runsaasti. Moni tuli vain kilpailuja varten,
ehkä testaamaan hiihtokuntonsa. Järjestäjille (Hakoniskat
ja Salon seudun yhdistys) tämä oli hyvä ja antoisa tapahtuma. Kilpailut sujuivat mallikkaasti eikä paleltumia eikä
pahempia kaatumisia kirjattu, vaikka meno välillä olikin
hurjan tuntuista ja latu näytti kapoiselta, kun ohituksia
tehtiin.
Kilpailun päätteeksi Aune tarjoili takkatuvalla kuumaa
mehua niin kilpailijoille kuin runsaslukuiselle katsojajoukollekin.
Sitten seurasi palkintojen jako.

Hiihtokilpailun
sijoitukset:
3- 4 v.

1. Nea Seppälä
2. Cecilia Parviainen

5 v.

1. Axel Bergman

9- 10 v.

1. Vesa Hokkanen
2. Emma Kolehmainen
3. Emilia Bergman
4. Cilla Parviainen

Naiset yli 60 v.
alle 50 v.

1. Arja Kivi
1. Tuire Ahola

Miehet yli 60 v.

1. Bror Bäckman
2. Pekka Kivi

Miehet alle 60 v.

1. Harri Salminen
2. Jorma Kilkki
3. Esa Ahola
4. Rauno Anteroinen
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Sauvon kuulumiset
www.sfc-sarapisto.net, sfc.sarapisto@kolumbus.fi
PUHEENJOHTAJA
Kimmo Laine
Itätalontie 76, 21570 Sauvo
Puh. 044 3546447
kimmo@okaria.fi
SIHTEERI
Merja Arvola
Suotorpankuja 4 A 1, 20460 Turku
Puh. 0400 683 864,
merja.arvola@dnainternet.net

Menneen talven lumia

H

yytävä tuuli puhalsi perinteisten pilkkikisojen
ajan lauantaina 26.2. Lasten sarjassa pilkki sinnikäs Emilia Kosteila. Punnitujen nykäisyjen perusteella Emilia sai palkinnoksi ison karkkipussin. Naisten sarjan voitti Merja Arvola
saaliilla 1 973 g, toiseksi tuli
vuosien kova kilpakumppani Marita Koivula 1 298 gramman tuloksella ja kolmas sarjaan osallistunut oli Leena Salama normaalista poiketen saaliinaan
vain kokemusta. Miesten sarjan
ylivoimaisen voiton vei hurjalla
kalasaaliilla 4 587 g Pentti AroHeinilä, toisena oli Mauri Arvola tasan kaksi kiloa pienemmällä saaliilla ja kolmanneksi sijoittui Jorma Kivinen 1 860 g. Kisan
jälkeen maistui kuuma mehu
kera herkullisten munkkien takkatulen lämmittäessä kohmettuneita kilpailijoita.
Pilkit saa jo piakkoin vaihtaa
onkiin.
Avantokausikin alkaa olla lopuillaan ja Mäen Mauri saa laittaa sahan ja avantotossut naulaan tältä talvelta.
Lehden ilmestyessä on kevätkokous juuri pidetty (2.4.2011).
Toivottavasti mahdollisimman
moni on ollut paikan päällä kuulemassa menneet ja tulevat.

le hangelle. Yksi viisivuotias
tokaisi yhtenä tällaisena päivänä:” Mä haistan kesän!” Johon
toinen: ”Kohta on mun syntymäpäivät!” Hänen syntymäpäivänsä on kesäkuussa, mutta kyllä se
on kohta, jos toinen kerran jo
kesän haistoi.
Kevättalkoot pidetään pääsiäislauantaina 23.4.2011. Yhteiset
alueet siistitään ja sen päälle
syödään vatsat pullolleen.
Alueen siisteyteen vaikuttaa
myös ”omat nurkat” eli siistitään

ne myös sopivan hetken tullessa
näin kevään korvilla ja pestään
vaunut puhtaiksi.
Isäntävuorolistassa on jo mukavasti nimiä, siis tule sinäkin
varaamaan oma vuorosi. Samalla
voit tulla toimistoon tekemään
uuden kausipaikkasopimuksen.
Keväällä otetaan uusi kassaohjelma käyttöön. Ohjelman
käyttöönottokoulutus ja isäntien
perehdytystilaisuus pidetään Sarapistossa. Tarkat ajankohdat
molempiin selviävät piakkoin.
Tiedot löytyvät alueen ilmoitustaululta ja yhdistyksen kotisivuilta. Tulevaan koulutukseen
kannattaa ottaa oma jäsenkortti mukaan, niin harjoitteleminen
on helpompaa. Uusi ohjelma helpottaa varmasti isännän työtä
kassassa yksinkertaisuudellaan
ja kaikki on ihan Suomen kielellä.
Uuden kassaohjelman myötä
kaksi hallituksen jäsentä tulee
lukemaan vuosipaikkalaisten
sähkömittarilukeman. Samalla
he tarkistavat kunkin sähköjohdot ja -liitännät.
Äitienpäivät vietetään tietysti alueella kuten ennenkin kakkukahvin ääressä. Miehet voisivat vaikka harjoitella jonkin
sonaatin äitien kunniaksi, no

laulukin riittää.
Raotetaan vielä sen verran tulevaisuuden verhoa, että yhdistyksen Lavatreffit Sarapistossa
pidetään 5.-7.8.2011. Varsinainen
Treffi-ilmoitus tulee seuraavaan
lehteen, mutta laita se jo nyt
korvan taakse.

Yhdistyksen kotisivut
Yhdistyksen kotisivuilla on osio
oman yhdistyksemme jäsenille.
Sieltä löytyy lisää ajankohtaisia
asioita ja mm. sääntömääräisten
kokousten kutsut/esityslistat ja
myöhemmin kokouksen pöytäkirja. Tunnuksen kirjautumiseen
saat ajankohtaista otsikon alta.
Osoite kotisivuille on www.sfcsarapisto.net.
Jos VankkuriViestisi joutuu
hukkaan, löydät myös sen viimeisimmät numerot kotisivuilta.
Muistatko aikaa, jolloin nenä
tulee keltaiseksi painaessasi sen
voikukkaan? Se aika on jo lähellä! Sitä odottaessa suunnitellaan
retkiä kuka minnekin ja toivottavasti mahdollisimman moni
kohti aurinkoista Sarapistoa.
Merja
29963-1

Lyhyin vuodenaikamme
Parina päivänä on jo kevätaurinko heittänyt säteensä hohtaval-
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Pilkkikisojen mestarit ja mestarien mestari Pentti Aro-Heinilä (oik.) vei kiertopalkinnon
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TL Pyhäjärven kuulumiset
Yhdistyksen numerot p. 040 730 4921, www.sf-caravantlpyhajarvi.fi
PUHEENJOHTAJA
Arto Vilen
Meijerikuja 4 A 7, 21380 Aura
Puh. 040 509 1542, arto.vilen@suomi24.fi
SIHTEERI
Tuija Tikka
Westerholminkatu 3 G 83, 20320 Turku
Puh. 040 846 6452, tuija.tikka@gmail.com

Heippa!
Eli tällä kertaa keräsin kavereiden
mielipiteitä ja kerron nyt meidän
lasten näkökulmasta tästä talvesta täällä Valasrannassa.
Uusivuosi oli hauska kaikkien
mielestä, koska melkein kaikki
talvella käyvät kaverit olivat silloin paikalla. Uusia tuttavuuksiakin on tänä talvena tullut.
Olemme jo suunnitelleet mitä
hauskaa voimme tehdä yhdessä
kesällä.
Mutta on sitä talvellakin paljon
hauskaa tehty. Olemme päässeet

traktorinkyytiin aina välillä. Ja
joskus taas olemme sitoneet kaksi tai joskus kolmekin pulkkaa
traktorin perään. Ja kerran sinne
laitettiin yksi potkukelkkakin.
Ajattelimme, että se kaatuisi ensimmäisessä kaarteessa, mutta
ihme kyllä ei kaatunut. Meno oli
hurjaa ja ennenkaikkea hauskaa,
yhteistä tekemistä. On siellä ollut
aikuisiakin kyydissä - vaikka aina sanotaan että: ”käytiin vetämässä lapsia pulkissa traktorilla.”
Alueelle tuotiin myös mönkijä ja
saimme ahkiokyydityksiä niin
jäällä kuin ympäri aluetta ja ke-
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23.4.2011 alkaen klo 10.00.
Talkoiden yhteydessä arvotaan
vapaaksi jääneet rantapaikat
talkoisiin osallistuneiden kesken.
Säävaraus!
Tervetuloa!

säalueellakin käytiin kääntymässä. Niistä ahkioretkistä tykkää
niin moni aikuinenkin, vaikka se
onkin vain ”lasten iloksi”. Mönkijällä tykkää ajella (tai no leikkimiseksi se menee melkein aina)
monet ”pikkupojatkin” - siis nä-

mä meijän alueen miähet.
Kun lunta on tullut tänä talvena paljon, on saanut hyppiä isoissa lumikasoissa. Monet tykkäävät
mennä vuortenvalloitusta; joskus
on kaikki vastaan kaikki tai joskus mennään isoilla joukkueilla

Pysähtyneet vankkurit

Pekka
Ahola
* 15.5.1937
+ 4.2.2011
Pitkäaikaisen jäsenemme
muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Tl Pyhäjärvi ry.
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kaikki yhdessä. Monissa lumikasoissa on pitkiä tunneleita, jotka
alkavat nyt jo kevään tullessa
sulaa ja sortua. Tunnelit ovat hyviä suojapaikkoja kun leikitään
lumisotaa.
Lumisota on aina hauskaa. Siinä on mukana niin aikuiset kuin
lapsetkin. No, ehkei me aina niin
järkeviä olla - kun lumisotaa on
menty saunassakin (ja moneen
otteeseen)...mutta puolustuksekseni sanon, että ovat aikuisetkin olleet siinä mukana. Kostamme aikuisille lumipesut ja
hankeenheitot.
Avantoon on tänä talvena lähtenyt moni uusi kokeilemaan sen
kylmyyttä ja moni on mennyt
uudestaankin. Meidän
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lasten, jotka käymme avannossa,
mielestä on kiva halata niitä aikuisia, joita ei saa avantoon millään - siinä tarvittaisiin kyllä
korvatulpat aina välillä.
Kun oli kovat pakkaset, huono
keli tai muuten vaan ulkoilu ei
kiinnostanut, niin linnoittauduimme punaiseen tupaan kaikki omien tietokoneittemme ääreen. Pelasimme myös erilaisia
lautapelejä. Eikä ketään jätetty
yksin. Talvella alueen pojat löysivät netistä kivan ”pilkkipelin”,
jota melkein
koko

porukka pelasi kilpaa.
Jäälle ei ole ollut paljoa asiaa
tänä talvena, koska siellä oli niin
paljon lunta ja järveltä tuuli todella kylmästi. Siellä voi oli korkeintaan puoli tuntia, jos sitäkään. Ei sillä, ei me sieltä saatu
oikeastaan mitään. Paljon siellä
on pilkkijöitä näkynyt - eivät ne
siellä varmaan ihan turhaan istuneet - mutta ei vaan meidän
koukkuihin tarttuneet nuo Pyhäjärven fisut.
On tänä talvena ollut niitä kivoja ja aurinkoisiakin päiviä,
jolloin on ollut kiva kuvata vähän
kaikkea - alueellahan

meitä paparazzeja riittää.
Alueen koiratkin tykkäävät
leikkiä keskenään...no kaikki
eivät ole aivan kaikkien kavereita, mutta kuitenkin.
Uusin muisto varmasti monille on leiripäällikkömme syntymäpäivät - silloin osa lapsista
auttoi kakkujen teossa ja osa
auttoi ylimääräisten kermavaahtojen syönnissä. (nam: 9 )
Kevättä ja kesää odotellaan
innolla!
T: Suvi (ja muut alueen
lapset ja nuoret)
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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

P

itkän talven jälkeen alkaa
kaikkien mitta jo täyttyä
sillä lumityöt alkavat todella tympiä. Maaliskuu maan näyttää kertoo vanha loru ja niinhän
se tuntuu tekevän vaunujen edessä voi jo nauttia keväisestä auringon paisteesta vaikkakin ympärillä hohtavat suuret lumikasat.
Mutta eipä valiteta säästä sillä
maailmalla tapahtuu paljon pahempiakin asioita kuten Japanin
maanjäristykset ja sen jälkeinen
tsunami.
Yhdistyksellä on tällekin kaudelle kahdet uudenlaiset treffit.
Toukokuun 27.-29. pidetään Kesäniemessä yhdistyksen omat
Norssin nosto- treffit. Norssia ei
sentään treffeillä käsitellä vaikka se nykyään luokitellaan hyväksi arvokalaksi.
Norssin Nosto-treffeillä valmistetaan silakkaa, jota sitten nautitaan pitkässäpöydässä. Paljon
muutakin ohjelmaa on varsinkin
lapsille. Lauantai-iltana pidetään

tietenkin tanssit Ylälystillä. Viikonloppuna on käytössä normaalit vuorokausimaksut.

Vanhanajan-treffit
Syyskuun 9.-11. pidetään Ruissalon leirintäalueella Vanhan ajantreffit. Teemassa pyritään aina
60- luvulle asti. Lavatanssit mahdollisesti vinyylienkin tahdittamina sekä vanhanajan buhvetti.
Vanhat treffiperinteet kaivetaan
arkistoista uudelleen ja katsotaan
miten ne sopivat nykyaikaan. Sitä paremmin treffit onnistuvat
jos vieraatkin varautuisivat vanhanajan tyyliin. Tervetuloa.

Talviriehaa
Kesäniemessä
Hieno talvisää varmista hiihtoloman päätteeksi järjestetyn Talviriehan onnistumisen. Viikon-

loppu oli omistettu lapsille. Ohjelmassa oli suosittuja lajeja,
kuten koiravaljakko ajelua ja
moottorikelkalla kyyditystä sekä
mönkkärillä vedätystä pulkalla
ja reellä. Lasten grillaustaitojakin
koeteltiin kun välillä grillattiin
makkaroita sekä juotiin kuumaa
mehua. Välillä käytiin kasvomaalauksella. Kiinnostava kohokohta
oli varmasti Jarmo Paakkasen
pilkkikoulu. Jarmon pilkkivinkit
otettiin kiinnostuneina vastaan
varsinkin kun Jarmo tiesi missä
ne ahvenet majailevat. Ilta tuli
aivan liian nopeasti mutta saunojen jälkeen oli vielä vuorossa
karaokea ensin lapsille ja sitten
aikuisille.

YT-Petanqia
pelataan Ruissalon leirintäalueella 16.4. Hjerppen Pentin tuomaroimana. Ilmoittautuminen kisaan tapahtuu lauantai aamulla
klo 09.00. Joukkueet ovat 3 hengen sekajoukkueita. Armoton
kilkkaaminen alkaa klo 10.00.
Tervetuloa.

Pääsiäinen Kesäniemessä
Treffit alkavat torstaina 21.4 sisäänajolla. Perjantaina pidetään tuote
esittelyjä ja renkaanheittoa sekä
perinteiset urheilukilpailut. Illalla
tanssitaan karaoken tahdeissa.
Lauantaina aloitetaan IF tietoiskuilla, joiden jälkeen on sammuttimien tarkastusta. Lauanatain ohjelma jatkuu harrastemyynnillä, ravikilpailulla ja monon
heitolla samaan aikaan lapsille on
askartelua ja kasvomaalausta. Saunojen jälkeen valitaan Miilumestari jonka harteille laitetaan Rosvopaistin onnistuminen. Nuorten
Disco ja tanssit Terhi Jokilan &Vanhamyllyn johdolla päättävät lauantain ohjelman.
Sunnuntaina lähdetään reippaasti kävelemään edestakaisin
Vilumarketille jonka jälkeen päivää
vietetään Rosvopaistin merkeissä.
Illalla vielä sulatellaan Rosvopaistia levytansseissa.
Maanantaina pidetään arpajaiset joiden jälkeen on kotiinlähdön
aika ja alkaa valmistautuminen
seuraavan viikonlopun juhlaan
Vappuun.

TURUN SEUDUN YT-ALUEEN 20. YHDISTYSTEN VÄLINEN

PETANQUE-MESTARUUS
RATKEAA RUISSALOSSA 16.4.201

Turun Seudun YT-alueen yhdistykset
haastetaan jokavuotiseen kisaan
petankkimestaruudesta
LA 16.4.2011 klo 9.00 alkaen.
Paikkana on Ruissalo
Camping. Kilpailun isäntänä ja tuomarina toimii
Pentti Hjerppe.
Alueen väki valmistautuu ottamaan juhlavuoden petankkivieraita
vastaan 15.4.2011 alkaen.
Vapaita vaunu/autopaikkoja
on kuitenkin rajoitetusti. Niitä
voi kysellä Ruissalon alueisännältä,
Matti Vainiolta (puh. 0400 704 179).
Tiedustelut ja ilmoittautumiset puhelimitse
tai paikan päällä lauantai-aamuun klo 9.00
mennessä Pentti Hjerppelle
(puh. 040 594 8907). Pankaa sana kiertämään!
			

Vanhat herrat välipalalla.

terv. Soili Huhta,
SF-C Turku 74674
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Safety Walk turvakävely

95E10 vai 98E5

On uusi leirintä-alueen kuntoon
ja turvallisuuteen kohdentuva
asia. Turvakävelyyn osallistuu
puheenjohtaja, alueen vetäjä sekä turvatoimikunnan vetäjä. Kävelyllä tehdään pöytäkirjaa alueen puutteista sekä korjauskohteista. Turvakävely olisi tehtävä
vuosittain 1-2 kertaa. Turvakävelyssä tarkastetaan pelastustiet, rakennukset, vesiturvallisuus, puusto, turvavälit, leikkipaikat, paloturvallisuus, sähköturvallisuus, kaasulaitteisto,
turvallisuus, saunat, pesutilat,
grillit sekä kokoontumistilat.
Jokaisella pääkohteella on useita ranskalaisia viivoja, joihin
pitää kiinnittää huomiota. Tämän lisäksi alueisännän päivittäinen valvonta.
Turvakävelystä saadaan työkalu pelastus- sekä turvallisuussuunnitelman tekoon alueilla.
Yhdistyksemme alueilla Safety
Walk toteutetaan keväällä ja syksyllä.

Kohu 95E10 etanolibensiinin ympärillä roihahti uudelleen kun eräs
BMW:n johtajista päästi tiedotusvälineille tiedon että etanolibensiini vanhentaa moottoreita. Saksassa huoltamokauppiaat vaativat
95E10 bensan myynnin lopettamista mutta Saksa ei pysäytä myyntiä
vaan edessä uusi laaja tiedotuskampanja, jonka oletetaan hälventävän epäilyjä etanolibensiinistä.
Öljy-yhtiöille jää kuitenkin huomattavia määriä 95E10:n talvilaatua.
Suomessa 98E5 bensiinin myynti noussut jopa 60% vaikka huoltamot olivat varautuneet n30%
myyntiin. Kansalaiset ovat epätietoisia ja epävarmoja etanolibensiinin mahdollisista vauriotekijöistä
jotka ilmenevät vasta vuosien käytön jälkeen. Mitä tekee naapurimme Ruotsi? Ei mitään vaan siellä
seurataan miten Suomen ja Saksan
käy etanolibensan kanssa.
Pg

Vaalit lähestyvät!
Tulevat eduskuntavaalit ovat lähellä. Eduskuntaan valitaan paljon
uusia edustajia joita kannattaa ainakin meidän karavaanarien
haastatella eri tilaisuuksissa. CO2 maksut, polttoaineiden verotukset ja uudet etanolibensat sekä autoverotus kannattaa ottaa
puheeksi. Tiemäärärahojen riittämättömyys on yksi hyvin tärkeä
asia nykyään varsinkin kun tiestön nopea rapistuminen alkaa
näkyä joka puolella. Useat ehdokkaat käyttävät matkailuvaunuja
- tai autoja kampanjoissaan joten heitä ei kannata päästää kovin
helpolla kysymyksistä. Todennäköisesti he ovat myös jotenkin
yhteydessä karavaanari harrastukseen.

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
26

Euroopan myydyin vaunu,
runsas varustetaso.

Puh. 03 435 6330
Murrontie 11, 30420 Forssa
www.forssanvankkuri.fi
2/2011
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Vakka-Suomen kuulumiset
Rairanta puh. 0500 825 899, www.rairanta.fi
PUHEENJOHTAJA
Reijo Silokoski
Haukluhdantie 6, 23800 Laitila
Puh. 0500 597 275, 02 851 812
reijo.silokoski@lailanet.fi
SIHTEERI
Tapio Saha
Vanhaharmaalinnantie 3, 28430 Pori
Puh. 0400 532 912
tapio.saha@nic.fi

Rairannan kuulumisia
Puheenjohtajan palsta

V

aikka on kuinka kylmää ja
hirveästi lunta joka paikassa, niin kevät se vaan
tulee ja lumet sulaa. Rairannassakin on kuljetettu kentältä eräitäkin traktorin kauhallisia lunta
meren jäälle, jotta saadaan paikat
suliksi ja kuiviksi mahdollisimman varhain.
Pääsiäisenä ovat ensimmäiset
treffit ja uskoisin siihen mennessä lumikasojen häipyneen ja paikkojen kuivuneen. Syksyllä saatiin
uudetkin treffipaikat kunnostettua, joten niihinkään ei ole tarvetta mennä sotkemaan ennen
maan kuivumista. Onhan se talvi
ollut varsin poikkeuksellinen lähiajan talviin verrattuna. Energialaskutkin ovat olleet ihan eri
luokkaa, on toki hintakin noussut, mutta esim. sähkölaskukin
on ollut talvikuukausina n. 40 %
edellisvuosia suurempi. Kun kuukausilaskuun tulee tonni lisää,
alkaa olla hintojenkin korotuspainetta. Sama hintakehitys on
öljyssä ja näkyy kohta varmaan
kaasussakin. Bensankin hinta on
kavunnut jo ”kipurajalle”, joten
saa nähdä, miten ensi kesän matkailu muuttuu vai muuttuuko
mitenkään. Kun polttoaineen hinta muutama vuosi sitten alkoi
nousta, veikattiin sen näkyvän
vaunumatkailussa siten, että paikallaanolo caravan-alueilla pitenee. Ja kyllä näin näyttää käyneen. Kausipaikoista on ollut
enemmän kysyntää kuin aikaisemmin ja trendi tuntuu jatkuvan, ainakin Rairannassa.
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Jäätäkin on riittänyt
Meressä on jää ollut vahvaa koko
talven ja kalastajat ovat päässeet
pilkille ja toisena talvena peräjälkeen. Kyllä Lautvesi onkin ”reiitetty” melko hyvin ja pilkkiminen
on onnistunut sellaisiltakin, joilla ei ole jääkairaa. Puntarin salmetkin jäätyivät välillä umpeen,
mutta kovien virtausten takia
niillä ei ollut turvallista liikkua.
Suuren osan talveä siellä oli sulia
paikkoja ja niistä kävivät hylkeetkin kurkkimassa. Olipa joku nähnyt saukonkin.

nasta, että tähänkin kokoukseen
oli saapunut lähes 90 äänivaltaista jäsentä. Se informaatio, jota
kokouksessa annetaan ajankohtaisista yhdistystä koskevista asioista, kiinnostaa ehkä siksi, että
silloin on mahdollisuus heti kysyä
eikä jäädä epätietoiseksi.
Tämän kokouksen tärkeimpiä
tietoiskuja olivat yhdistyslain
muutos ja vakuutukset. Yhdistyslain muutos aiheuttaa muutoksia
tilintarkastukseen. Maallikkotilintarkastajaa ei enää tunneta
vaan tilalle tuli toiminnantarkastaja. Tilintarkastajan pitää olla
auktorisoitu. Jos joku karavaanari tai vaikkapa tuttava omaa tällaisen pätevyyden, ottakaa yhteyttä. Tällaista palvelua tarvitsemme.
Toinen tietoisku käsitteli järjestövakuutusta. Siitä käytiin
vilkkasta ja tarkentavaakin keskustelua. Todettiin järjestövakuutuksen olevan tavallaan jäsenetu,
joten jäsenyys on vahinkotapauksessa tärkeä asia. Periaate on, että jokainen vakuuttaa itse itsensä
ja omaisuutensa. Järjestövakuutus
on ns toissijainen vakuutus, joka
tulee kysymykseen silloin, kun
asianomaisella ei ole omaa vakuutusturvaa.
Itse kokous oli varsin nopea ja
asiallinen. Menneen vuoden luvuista mainittakoon liikevaihdon

vapuustit. Liekö tämäkin osaltaan
vaikuttamassa hyvään osanottoon.

Paikat kuntoon..
Alueemme on taas entistä paremmassa kunnossa ottamaan vastaan
matkailukauden vieraita. Saunat
ja päärakennuksen sosiaalitilat
on remontoitu. Vessojen lattiat on
laatoitettu ja naisten puolella lähes kaikki muukin on uutta. Vanhan salin lattia on uusittu ja maalipensseli on myös heilunut siellä
sun täällä eli paikat alkavat olla
taas kunnossa . Sitten vaan odottelemaan kaunista ja vilkasta matkailukesää.
Isäntäviikkojen ”varauksissa”
otettiin käyttöön ns päällekkäisvaraus, jolloin samalle viikolle voi
useampi laittaa nimensä mahdollisuuksiensa mukaan. Isäntätyöstä vastaava tiimi vahvistaa isännät
huomioiden kunkin mahdollisuudet työn, loma-ajan, työkyvyn tai
–rajoitteiden perusteella. Ovathan
kaikki vuoden viikot erilaisia. Tämä systeemi hakee vielä uomiaan,
mutta alku näyttää hyvältä ja toimivalta, koska kaikki tämän vuoden viikot ovat jo varattuja.

Kesäpaikat
Kevätkokouksen
kuulumisia
Kevätkokous on varsinaisesti tilinpäätöskokous eikä siinä yleensä muita asioita olekaan. Jäsenkuntamme on kuitenkin niin kiinnostunutta yhdistyksen toimin-

lievä lasku, mikä oli ennustettavissa, koska edellisen vuoden nousu oli jopa 25 %. Myös yöpymismäärässä oli pientä laskua.
Kokousväki voi taas kerran
syystäkin kiittää keittiön naisia,
niin hyviä olivat kokouskahvien
kera tarjotut uunilämpimät kor-

Kesäpaikkojen alkamista on siirretty Rairannassa pidettävien VOPkerhon treffien takia. Kesäpaikka
alkaa siis poikkeuksellisesti kesäkuun alussa ja päättyy syyskuun
lopussa.
Kevättä odotellessa Reijo
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Perinteiset
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Rairannassa 22.-25.4.

Lauantain tanssimusiikista
vastaa BOHEMIA -yhtye
Lauantai iltapäivällä kevyt lounas pientä maksua vastaan.

Juhannuksena
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Ramin rattailta

K

irjoitellessani palstaani päivänpolttava asia on Japanin
ydinvoimalaonnettomuus,
maanjäristykset ja tsunamin jälkeinen katastrofi- tilanne. Kun
Vankkuriviesti ilmestyy, tiedämme jo paljon enemmän. Mitä kaikkea on tapahtunut ja kuinka on
ihmisten turvallisuustilanne? Toivottavasti pahin on jo tänään 16.3.
ohitse. Kun ihminen joutuu tämänlaisen luonnonmullistuksen
eteen, huomaa helposti, kuinka
haavoittuvia sen edessä olemmekaan. Toisaalta tämä on hyvä
muistutus myös siitä, mitä on
edessä, kun pyrimme maksimaaliseen kasvuun maailmantaloudessa. Olisiko sittenkin mahdollisuus hieman hellittää, vai haluammeko todellakin tuhota itse
itsemme?
Mutta sitten lähempänä oleviin
ja osin iloisempiinkin asioihin.
Takana on jo toinen perättäinen
pakkas- ja lumitalvi. Lämmityskulut ovat talouksissa nousseet
korkealle ja lumitöitäkin on
piisannut ihan kyllästymiseen
saakka. Kuitenkin kesää kohden
mennessä päivät jatkuvat ja valoisaa aikaa on entistä enemmän.
Hanget sulavat ja lämpö alkaa helliä myös mieliä. Caravanalueilla
herätään talven jälkeen uuteen
toivoon. Vaunualueita kunnostetaan ja odotetaan jo kevään ensi
kukkasia. Puuhastelua riittää ja
se on kivaa. Rairannassa odotetaan kuumeisesti jo veneilykauden
alkua, jotta päästäisiin virittelemään verkkoja, kokemaan uistimia
ja onkia ja litkaamaan silakoita.
Meri herää kesäksi eloon. Ei ole
kovinkaan kauan aikaa, kun ämpärit täyttyvät silakoista niitä
litkatessa. Tätä meren herkkua
kypsyy sitten päivän päätteeksi
monien vaunulaisten muurikkapannuilla.
Talven avantouinnit jäivät kohdaltani aika vähiin. Siitä varmaan
johtuikin, että maaliskuussa iski
todella harvinaisen raju flunssa ja
kuumetta piti 1 1/2 viikkoa. Kuumeessa oli koko perhe. En ole varmaan ikinä pitänyt niin kovaa
tautia ja olen muutoinkin välttynyt flunssilta. Uskoin tänäkin talvena välttyväni, sillä olenhan
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vuosikausia liikkunut säännöllisesti. Viime kesänä kertyi polkupyörän mittariin 2010 km. Mutta
ei siltä voi välttyä, kun se kohdalle osuus, vaikka kuntokin olisi
hyvä. Toisaalta se tekee entistä
nöyremmäksi, kun huomaa, ettei
kaikki ole omissa käsissä.

Pyöräretkelle yhdessä
Pyöräilystä puheen ollen Rairannassa toteutetaan toukokuussa
yhteinen n. 20 km:n pituinen polkupyöräretki, johon toivon runsaasti osanottajia. Mukaan lähtee
myös huoltoauto. Välillä pysähdytään nauttimaan
eväitä ja rupattelemaan retken
kokemuksista. Parhaat jutut kerrataan sitten illalla Rairannan
saunan lauteilla. Toinen, hieman
pitempi pyöräretki on suunnitteilla elokuuksi, jos kiinnostusta ilmenee riittävästi.
Idea pyörätapahtumasta syntyi
vaununaapuri Juha Majan kanssa
keskustellessa ja puheenjohtaja
Reijokin tuntui olevan innostunut
ideasta. Joten ketjuja rasvaamaan
ja pyörää huoltamaan - retkemme
on lähempänä, kuin tiedostammekaan. Tarkempaa tietoa löydät
Rairannan nettisivulta ja alueen
ilmoitustauluilta.
Ja lopuksi vielä pieni kevennys!
Pikku-Kallen luokkaan oli tullut
tarkastaja englannintunnille.
Opettajatar kirjoitti taululle englanninkielisen lauseen ja kysyi
luokalta, mitä se tarkoittaa? Syntyi hiljaisuus, eikä yksikään oppilaista viitannut. Hieman hermostuneena opettaja pyöritteli
liitua sormissaan, kun liitu äkkiä
tipahti lattialle. Opettaja kumartui ottamaan sitä. Tällöin PikkuKalle viittasi. - No Kalle, mitä tämä lause on suomeksi, kysyi opettaja. - Melkoinen perse, vastasi
Pikku-Kalle. - Ulos! huusi opettaja punaisena. Pikku-Kalle nousi
pulpetistaan, mutta ennen lähtöään hän sanoi vieressään istuneelle tarkastajalle pettyneenä: - Ei
pitäisi kuiskata, jos ei tiedä!
Hyvää kevättä ja kesää!
Nähdään Rairannassa!
Rami
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Solifer, Polar
Polar ja
jaPoksi
Poksiuutuusmallit
uutuusmallitlöydät
löydätSolifer
SoliferCenteristä
Centeristä
2011 Solifer,

Finlandia-mallisto
Finlandia-mallisto alk.
alk.34
34400,400,Artic-mallisto
Artic-mallisto alk.
alk. 18
18900,900,-

Polar-matkailuvaunut
alk.
47 47
200,Sport
520520
B 15B 900,!!! !!!
Polar-matkailuvaunutalk
alk3333800,800,- Solifer-matkailuautot
Solifer-matkailuautot
alk.
200,- Poksi
Poksi
Sport
15 900,-

Lomaile
Lomaile viileästi
viileästi uudessa
uudessavaunussasi!
vaunussasi!
Nyt
Nyt uuden
uuden 2011
2011 SoliferSolifer-tai
taiPolar-vaunun
Polar-vaununostajalle
ostajalle
Dometic
B
2200-ilmastointilaite
Dometic B 2200-ilmastointilaite
puoleen
norm. 1950,puoleen hintaan,
hintaan, sis.
sis.asennuksen.
asennuksen.

975,975,-

norm. 1950,-

Tarjous koskee varstossa olevia, 2011 Solifer- ja Polar-matkailuvaunuja ja on voimassa 15.5 asti.
Tarjous koskee varstossa olevia, 2011 Solifer- ja Polar-matkailuvaunuja ja on voimassa 15.5 asti.

Tervetuloa täyden palvelun
Tervetuloa täyden palvelun
Solifer Center liikkeisiin
Solifer Center liikkeisiin
ma 9-18 ti-pe 9-17 la 10-15
ma 9-18 ti-pe 9-17 la 10-15

Raisio
Raisio
Tuotekatu 10
Tuotekatu 10
puh. 020 7299 700
puh. 020 7299 700

Vantaa
Vantaa
Vetokuja 2
Vetokuja 2
puh. 020 7299 730
puh. 020 7299 730

Tampere
Tampere
Asentajankatu 3
Asentajankatu 3
puh. 020 7299 770
puh. 020 7299 770

www.solifercenter.fi
www.solifercenter.fi

