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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
Kuvamuisto
keskikesän
juhlasta.

Hei taas ystävät

U

skoisin etten ole ainoa
joukossamme kenen
karvat ovat nousseet
pystyyn alkukesästä
telkkarissa pyörineen ” Karavaanarit ” ohjelman johdosta. Jo ohjelman mainonnassa puhuttiin ”
oudosta heimosta ” mikä on mielestäni aika vahva ilmaus ja yleistys monimuotoisesta ja runsaslukuisesta jäsenistöstämme. Toki
ohjelman tosi karavaanarit suoriutuvat osastaan hyvin, mutta
julkkishenkilöt ehkä olisi saanut
jättää pois.
Joukkoomme mahtuu monenlaista sukankuluttajaa, mutta
omat kokemukseni runsaan
20-vuoden ajalta harrasteen parissa ovat pääosiltaan myönteisiä.
Aikojen alussa liikuttiin paljon
koko perheen kanssa, nähtiin kotimaata ja vähän ulkomaitakin ja
lapset oppivat, kuin myös itsekin
tulemaan toimeen pienissä tilois-

sa ja ottamaan huomioon muutkin
perheenjäsenet. Tällä hetkellä on
seesteisempi vaihe liikkumisen
suhteen mutta lapsenlapset kasvavat ja todennäköisesti kotimaan
houkutukset ovat edessä ja näinollen heillekkin tulee karavaanarielämä tutuksi ja osaavat sitten
poimia sieltä ne parhaat puolet.
Uskon että monet muutkin karavaanarit ovat kulkeneet ja tulevat kulkemaan tämän saman
kaavan mukaan ja toivottavasti
muistot ja kokemukset auttavat
meitä nyt ja tulevaisuudessa elämään tässä kiristyneessä ja koventuneessa maailmanmenossa
täysipainoisesti ja nauttimaan
elämänmenosta.
Viime aikoina eri medioissa on
saanut runsaasti julkisuutta myös
lähiruoka käsite. Karavaanarit
ovat olleet tässäkin asiassa aikaansa edellä. Olemme käyttäneet
omien alueidemme läheisyydessä

asuvien tuottajien tuotteita sekä
palveluja jo vuosikaudet hyväksemme. Tämä on ollut verraton
asia monessa mielessä ja on koitunut kummallekkin osapuolelle
hyödyksi. Toivottavasti yhteistyötä saadaan lisättyä ja kehitettyä.
Lehtemme tulevaisuus näyttää
jatkon suhteen turvatulta ja yhdistykset saavat edelleeenkin
edullisesti tiedoittaa toiminnastaan. Mainosten hankkiminen
ensi vuoden lehtiin on vielä auki,
mutta eiköhän tulevan syksyn aikana sekin asia saada järjestykseen.
Yt-alueemme toiminta saattaa
jo tämän syksyn aikana kokea
suuriakin muutoksia. Saattaa näet olla että jatkamme toimintaa
yhdistyksen puitteissa. Loppukesän kokouksissa näitä asioita on
tarkoitus käsitellä ja tutkia mikä
ja millä lailla toiminta olisi mahdollisimman joustavaa ja järkevää

ja ennen kaikkea meidän jäsenten
kannalta tuloksellista.
Muutoksia toivottavasti sen sijaan ei matkailuautojen verotukseen ole tulossa. Päättäjät kaikessa viisaudessaan tällaista hanketta ovat olleet ajamassa ja oikein
on arvioitu että n. 30-miljoonaa
euroa kassaan lisätuloja kilahtaisi. Uskokoon ken tahtoo, uusien
matkailuautojen hinnat ovat jo
sellaisella tasolla että uusi vero
varmuudella pudottaisi auton ostajat muutamiin satoihin. Toivokaamme että järki voittaisi mutta
pahalta siis näyttää.
Kesää on vietetty vaihtelevissa
keleissä ja hyvää lomasäätäkin on
kaikille riittänyt. Toivon että ilmat suosivat vielä lomaansa viettäviä ja toivotankin lukijoille sekä yhteistyökumppaneille antoisaa
ja rentouttavaa loppukesää sekä
syksyä.
terv. Markku
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Numero 3/2011 (137)
33. vuosikerta

Turun seudun yt-alueen

treffilista 2011
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.
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.

Kokouskutsu Kaarina 7.7.2011

Kaarinan kuulumiset

SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen

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

syyskokous

PUHEENJOHTAJA
Jari Välitalo
Kumputie 3, 21620 Kuusisto
Puh. 050 342 6585
puheenjohtaja@sfckaarina.com

pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla
su 9.lokakuuta kello 12:00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu
Hallitus

SIHTEERI
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
Puh. 040 771 9854,
sihteeri@sfckaarina.com

Kuusistossa tapahtuu
Kesäkaudenpäättäjäisiä vietetään lauantaina 3.syyskuuta
ja syyssiivoustalkoot pidetään
lauantaina 8.lokakuuta kello 9:00 alkaen.

35 v. -juhlat Kuusistossa

J

uhlaviikonloppu Kuusistossa
oli erittäin aurinkoinen ja
lämmin. Varsinainen juhlatilaisuus oli lauantaina 11.6.2011.
Juhlaväkeä paikalle oli saapunut
noin 140 henkeä, joista kutsuvieraita 50. Aamu alkoi lipunnostolla ja lastenohjelmalla saunan terassilla. Juhlan aluksi puheenjohtaja Jari Välitalo piti puheen ja
yhdistyksen ensimmäiseltä puheenjohtajalta Jaakko Kesäläiseltä saimme kuulla yhdistyksen
syntymisestä 35 vuotta sitten.
Tämän jälkeen esiintyi Kapa juhlavieraiden viihdyttämiseksi. Tilaisuuteen oman tervehdyksensä
toivat Kaarinan kaupunginjohtaja
Harri Virta, SF-Caravan ry:n liit-

tohallituksen jäsen Hanna Jokinen, Turun YT-alueen yhdistykset
ja lähialueen naapurit. Turun YTalueelta ja Kaarinan kaupungilta
saatiin lahjaksi leikkivälineitä
lasten leikkipaikalle, näistä suurkiitokset! Juhlan virallisen osuuden lopuksi jaettiin liiton myöntämiä ansiomerkkejä aktiivisesti
yhdistystoiminnassa mukana olleille henkilöille. Kultaisen merkin
15 vuoden toiminnasta yhdistyksen hyväksi saivat Laaksonen Ari,
Lantonen Kalevi, Lehtinen Kari ja
Salonen Hannu. Hopeisen merkin
10 vuoden toiminnasta Alho Antero ja Mettälä Erkki. Pronssisen
merkin viiden vuoden toiminnasta Halsvaha Kirsi, Kauppinen Ans-

35 v. -juhlat, ansiomerkkien saajia

si, Virtanen Reima ja Välitalo Jari.
Seija Mettälän juontaman juhlan
jälkeen syötiin Kavallon tilan valmistamaa kermaista lohikeittoa
ja päälle juotiin kahvit kakun
kera. Saunavuorojen jälkeen oli
arpajaiset Mastomajalla. Päävoittona ollut navigaattori jouduttiin

Kaupunginjohtaja
Harri Virta

arpomaan kolmesti, ennen kuin
se löysi ottajansa. Sitä ennen se
lahjoitettiin kaksi kertaa takaisin
palkinnoksi. Arpajaisten jälkeen
alkoi tanssit Mastomajalla ja taisi muutama käydä yön hämärissä
vielä uimassakin.
Jari 105328

35 v. -juhlat, juhlayleisöä

Vietimme NAISTEN PÄIVÄÄ 7.5.2011

O

likohan se tuossa maaliskuun tietämissä, kun hallituksen kokouksessa pu
heenjohtaja heitti ajatuksen naisten päivän järjestämisestä. Päivillä olisi terveyttä, paljon hyvän
olon tuntua sekä lisäksi ruokaa ja
juomaa tietenkin. Minä ja Katri
sitten aloimme puuhanaisiksi. Siinä sitten sähköposti oli vilkkaas-
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sa käytössä. Kuka tuntee ja tietää
minkäkin tuotteen edustajan ja
tuleeko joku esittelemään, milloin
ja mihin aikaan. No lopuksi Katri
sai koottua hienon ohjelman. Tiedotus illasta tapahtui, ”viidakko”
viestinnän tapaan, laitettiin mainokset myös ilmoitustaululle sekä
omille nettisivuille.
Lauantaiaamu koitti kauniina

aurinkoisena iloista mieltä li
säämään. Aamulla noin klo.10.00
alkoi aherrus. Miehet olivat auttamassa, kannettiin pöytää sinne
ja siirrettiin pöytiä tuonne. Katri
oli käynyt kaupassa hankkimassa
salaattitarpeet, minä hankin iltaa
varten kuohuvat. Ja mikä ihaninta puheenjohtajamme lupasi
valmistaa salaatin ja tykötarpeet

sekä toimittaa ne tuoreina suoraan
saunatuvalle, kun niitä tarvitaan…Vau… Kahvettakin oli luvassa ja Raisa leipoi aamulla kahvipullat.
Valmistelut oli saatu tehtyä
ajoissa ja päivä alkoi 13.00.
Päivä aloitettiin Mastomajalla,
Aloe Vera – tuotteiden esittelyllä.
Esittelijät kertoivat mitä Aloe Ve-

3/2011

ra voi tehdä meidän terveytemme
ja hyvinvointimme eteen. Ei enää
väsymystä, turvotusta, vatsavaivoja… ahaa onko ruoka
lääke? Saatiin haistaa, maistaa ja
tuntea… Kysyttiin, saatiin vastauksia ja tietenkin aika ylitettiin. Oriflame – tuotteiden esittely aloitettiin arpajaisilla.
Ihasteltiin ihania meikkejä, tuoksuteltiin tuoksuja, levitettiin
voiteita käsiin ja kasvoihin. Näillä tuotteilla tehtävä jalkojen- ja
käsien hoito sekä kasvonaamion
teko päätettiin yhteistuumin siirtää iltasaunan yhteyteen.
Päivän ohjelman päättyi Herbalife - tuotteiden esittelyyn. Siinä
kuultiin painon hallinnasta ja painon pudotuksen mahdollisuuksista sekä lisää terveydestä ja siitä,
että syödä pitää terveellisesti ja liikunta on aina
hyväksi. Sitten kaikki
osallistujat ottivat vatinsa ja pyyhkeensä kainaloon ja siirtyivät saunalle. Sauna oli sisustettu kauniiksi, Maigret oli
loihtinut kauniit pöydät
liinoineen. Saunalla poksautettiin ihmisille il-

oinen mieli, jalkoja liotettiin, raspilla raspattiin, kuivattiin ja rasvattiin. Sitten käsien vuoro, välillä saunottiin, syötiin, hoidettiin kasvot ja pestiin hyvän
tuoksuisilla Oriflame tuotteilla
joka likka. Pian koitti aika luovuttaa sauna sitä kauan odottaneille miehille. Naiset (oli siellä
muutama rohkea mieskin sitten
loppu illasta) jatkoivat Seijan kitaran siivittämänä yhteislaulua Mastomajalla. Suuret kiitokset kaikille
osallistuneille, talkooporukalle ja
suuret kiitokset Tuulalle ja Sinille
jotka jaksoivat tiskata illan päätteeksi. Oli niin kiva herätä seuraavana aamuna tiskeistä vapaana.
Aurinkoista kesää toivotellen
Aija Taskinen 035681-1

Naistenilta 7.5.2011

Liedon kuulumiset
Leporanta puh. 040 718 0570. www.sfclieto.net
PUHEENJOHTAJA
Tauno Raitaluoma
Valjaskuja 6 as 5, 21420 Lieto
Puh. 0400 228 165, taukka@kolumbus.fi
SIHTEERI
Jari Valkeapää
Salassuontie 12, 21250 Masku
Puh. 040 720 0659
jarval@netti.fi

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Liedon Seutu ry:n sääntömääräinen

syyskokous
pidetään Tiistaina 01.11.2011 klo 19.00
Liedon Säästöpankin kerhohuoneella, Kirkkotie 3.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa.
Liedossa 14.6.2011
Hallitus

Leporannan kuulumisia

K

irkas puhdas ja lämmin vesi on houkutellut matkailijoita ja jäsenistöä viettämään vapaa-aikaa runsaasti kesän
aikana Leporantaan.
Kaunis, hyvin hoidettu alue on
aina ilo viettää rentouttavaa ja
rauhallista viikonloppua.
Alueen vuosipaikkalaiset ja
matkailijat ovat viihtyneet hyvin
keskenään ja päivittäistä omaa

ohjelmaa jokainen on saanut tehdä mielensä mukaan. On vietetty
synttäreitä tai hääpäiviä karavaankavereiden kesken, aina niin,
että alueella on saatu kokea elämää ja hyvää karavaanarihenkeä.
Tällaiset pienet ”yksityiset” pienet
tapahtumat ovat aina tervetulleita piristämään päivän tapahtumia.
Leporanta on edennyt kevättä
ja kesää perinteisesti rauhallises-

Talkoilla pikkulampi kuntoon ja konevoimaakin onneksi apuna.
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vaunua mahdollisesti siirrettävä
viimeistään viikkoa ennen treffejä.
Ajotaitoa harjoitellaan ja merkkisuoritusajoa voi suorittaa Leporannassa 13.8.
Valojuhlat ovat tänä vuonna
23-25.9 kaikki jäsenet tervetul-

leita.
Sy y s kokou s on t i i s t a i n a
01.11.2011. klo 19.00 Säästöpankin kerhohuoneella. Tervetuloa.
Seuraa myös kotisiv ujamme
www.sfclieto.net
Jari 31185

Talkootyön tuloksia on porukalla ilo katsella, pikkulampi putsattu.

ti vappua juhlien riemuriihessä,
sekä keskikesän juhlaa juhannusta vietettiin myös laulun ja tanssin parissa noin 70 jäsenperheen
kesken.
Saunominen, pikkusaunassa
vihtojen kera kuului edelleen aaton kohokohtiin, lisäksi pientä
kisailua lipunnoston jälkeen kuului myös ohjelmistoon.
Juhannuksenahan on lammessa
onginta sallittu ja ahvenia saaliiksi saivat useat onkijat roppa kaupalla.
Alkukesän suurimpiin projekteihin kuului pikkulammen putsaus. Lapsille tärkeä matalaosa
lammestamme tyhjennettiin ja

pohja puhdistettiin, sekä hiekoitettiin uudelleen alueella talkoolaisten voimin.
Nyt on lasten mukava porskutella ja laskea liukumäkeä hoidettuun ja puhtaaseen lampeen.
Isäntä toimet on hoidettu velvoiteperusteisesti ja niin uudet
kuin kokeneemmatkin isännät
ovat hoitaneet tehtävänsä moitteettomasti. On tärkeää, että isännille annetaan työrauha ja arvostetaan jokaisen panosta ja isännän
tapaa tehdä arvokasta työtään.

Ilmoitusasiat
Muistathan, että valojuhlia varten
on teltat ja katokset purettava ja

Tuo matkailuautosi tai vaunusi meille
hellävaraiseen KÄSINPESUUN
* pesut * vahaukset * sisäsiivoukset
* penkkien pesut * naarmujen poistot
maalipinnoilta ja muovi-ikkunoista

UUTTA!

Kiveniskujen maalaukset maalipinnoilta!

TARJOUS!
Vahapesu 60 €

Tervetuloa tutustumaan!
Kulkuripellontie 3 21420 Lieto
6
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Loimaan kuulumiset

SF-C Loimaan Seutu ry:n sääntömääräinen

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

SYYSKOKOUS
pidetään la 22.10.2011 klo 14 Krapurannan
Kulkurintuvassa.
Kahvitarjoilu klo 13.30.
Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät
ym esille tulevat asiat.
Tervetuloa joukolla mukaan.
Hallitus

Varapuheenjohtajan
tervehdys ja esittely

H

eippa täältä aurinkoisesta
Krapurannasta. Olen Kai
Yli-Lassila 40-vuotias karavaanari Loimaalta ja olen nyt
toista vuotta mukana hallituksessa. Perheeseeni kuuluu vaimo
Katja 34-v ja lapsia Niklas 14-v,
Kalle 13-v, Sofia 12-v, Krista 9-v,
Karri 7-v, Kiira 6-v ja viikonloppuisin ja lomilla myös tyttäreni
Teea 15-v ja Kaisa 12-v. Niin ja
tipsutytöt Nessu 3.v ja Lotta 6-kk.
Ammatiltani olen talonrakentaja, mutta nykyinen työnantajani on Loimaan kaupunki, missä
työskennellyt 5-vuotta työpajaohjaajana.
Ainahan työn ohelle on hyvä
olla jokin harrastus. Mietimme
vaihtoehtona matkailuvaunuilua,
mikä voisi sopia koko perheelle.
Aikaisempaa kokemusta matkailuvaunuilusta ei ollut, joten liikuimme aluksi vanhempien matkailuautolla, kunnes kuume iski
ja hankimme oman vaunun.
Ensimmäisen vaunun hankimme 6-vuotta sitten ja aloitimme
kiertelemällä ympäri Suomea.
Kiertely oli mukavaa ja teemme
sitä vieläkin joka kesä. Myöhemmin sitten poikkesimme tutustumaan meidän omaan alueeseemme
Krapurantaan, mistä otimmekin
sitten vuosipaikan.
Aluksi sijoitimme vuosipaikalle asuntovaunumme silloisen
Hobbyn, mutta koska tilaa tarvittiinkin enemmän valmistimme ” naulavaunun” mikä todettiin erittäin hyväksi vaihtoehdoksi. Nyt olemme olleet Krapu-

rannassa vuosipaikkalaisena 3
vuotta, ja olemme todenneet
alueen olevan erittäin hyvän
nuorille ja lapsille, sillä alue on
siisti ja erittäin viihtyisä. Erityisesti alueella on panostettu
lapsiin sillä leikkipuistoa on paranneltu huomattavasti ja myös
lämmitettävä lastenallas suihkuineen on lapsille mieluisa.
Nyt on juhlittu perinteinen Krapurannan perhejuhannus, jota oli
viettämässä yli 120 vaunukuntaa.
Juhannuksesta saatiin paljon positiivista palautetta.
Nyt meidän perheessä alkaa
kesäloma ja vierailut muihin alueisiin alkaa.
Hyvää kesää kaikille ja tervetuloa Krapurantaan.
Kaitsu 118458

Haitaritreffit
pyörähtävät käyntiin
tuossa tuokiossa
Viidennet Haitaritreffit ovat jo
ihan ovella. Haitaritreffit ovat
kasvattaneet suosiotaan tasaisesti vuosi vuodelta. Myöskin
soittajien määrä on lisääntynyt
vuosittain ja viime vuonna saavutettiin viidenkymmenen soittajan rajapyykki. Saimme myöskin iloitan siitä, että mukana oli
nuoria ja myöskin naispuolisia
soittajia kymmenkunta. Toivottavasti tänä vuonna heitä on ainakin yhtä paljon.

Tässä kuvassa Kaitsu ja taustalla hänen rakentamansa 'naulavaunu'. Kuskin
penkillä ohjaajaharjoittelija.

Treff ien on jelmarunko on
muotoutunut vuosien mittaan
perinteiseksi. Ohjelma on niin
tiivis, että siihen on melko vaikeaa enää lisätä mitään. Eikä
tarvitsekaan kun se on kerran
toimivaksi todettu. Viime vuonna oli ohjelmassa mukana käynti oripääläisessä palvelutalossa.
Toivottavasti sama toteutuu tänäkin vuonna. Se on talon asukkaille suuri hetki, kun pelimanniporukka pelmahtaa sisälle ja
aloittaa tuttujen vanhojen iskelmien soittamisen.
’Puskasoittoja’ on Haitaritreffeillä runsaasti. Tänäkin vuonna
pelimanneilta toivotaan monenlaista soitantaa alueen eri puolilla. Porukassa tai yksikseen,
ihan miten halutaan. Ja yleisö
on taatusti mielissään, kun harmonikat soivat. Yhteislaulun ystävät on huomioitu treffeillä
useammilla yhteislaulutilaisuuksilla Pelimanninpenkillä ja Peltogrillillä. D-alueella on yhteislaulutanssit lauantaina iltapäi-

vällä.
Yleisön tuleminen Haitaritreffeille on aikaistunut. Ensin tultiin pääasiassa perjantaina, sitten torstaina ja viime vuonna
keskiviikkokin oli jo vilkas tulopäivä. Moni huikkasi viime
treffeillä lähtiäisiksi, että tultiin
tänä vuonna torstaina, ens vuonna tullaan keskiviikkona. Se oli
mukavaa kuultavaa. Vaunun tai
auton voi tuoda alueelle jo edellisestä sunnuntai-illasta alkaen.
Riippuu sitten siitä, miten nämä
asiat kenellekin parhaiten sopii.
Harmonikka, vanha tanssimusiikki ja vanhat iskelmät on sellainen yhdistelmä, joka elähdyttää suuren ihmisjoukon mieliä.
Haitaritreffeillä juuri nämä asiat ovat koko ajan esillä ja läsnä.
Tervetuloa taas joukolla kokemaan Krapurannan Haitaritreffitunnelmaa.
Terveisin
Taisto Lehtonen
ohjelmavastaava
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Esittelyssä
Krapurannan rahastonhoitaja:
Olen Juha Knuutila, 37-vuotias Kaarinan Piikkiössä asuva perheenisä. Toimin ensimmäistä vuotta Krapurannan
rahastonhoitajana, joka on
tehnytkin perheemme harrastuksesta hieman työntäyteisemmän ja haastavamman.
Työkseni olen jo pitkään
myynyt ensin urheiluvarusteita ja myöhemmin retkeilyvarusteita. Tällä hetkellä päätoiminen työni on Turussa
Scandinavian Outstoren logistiikkavastaavana.
Perheeseemme kuuluu itseni ja vaimoni lisäksi kirjoitusvaiheessa vielä kolme lasta. Neljännen lapsen laskettuaika on nimittäin tässä
vaiheessa ihan käsillä. Eli
lapsemme Iida 11v., Justus 9v.
ja Aleksi 6v. Lisäksi matkassamme on karvaturkkinen
5-vuotias bokserimme Roosa,
joka onkin ottanut tehtäväkseen vahtia vaunuamme ja
sen lähimaastoa joskus liian-

kin kova äänisesti.
Olemme perheemme kanssa
aika tarkalleen 4 vuotta vanhoja karavaanareita. Halusimme eräänä sateisena kesänä
ex tempore pois kotikonnuilta ja löysimme vanhan pikku
vaunun, jolla suuntasimme
koko perheen voimin Itäsuomeen. Siitä se sitten lähti.
Seuraavana kesänä vaihdoimme vanhan vaunun uudempaan ja lastenhuone-malliin,
johon lisäsin itse kolmannen
kerrossängyn. Ja hyvä tuli!
Nyt on menossa kuitenkin jo
kolmas vaunu (Hobby 720)
tilantarpeen lisäännyttyä ja
viihdymmekin vaunulla ympäri vuoden. Kesällä pyrimme
kuitenkin matkaamaan ja
nauttimaan Suomen kauniista maisemista.
Toivotan kaikki tervetulleeksi Krapurantaan viettämään rentoa vapaa-aikaa.
Nähdään ja jutustellaan
Krapiksessa
121484.

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
8

Euroopan myydyin vaunu,
runsas varustetaso.

Puh. 03 435 6330
Murrontie 11, 30420 Forssa
www.forssanvankkuri.fi
3/2011

Henkilöautot • Pakut, maasturit ym. • Asuntoautot -ja vaunut
Ostamme ja vaihdamme myös halvempaan.

Adria C 563 UL 0
2001

11.990

Adria C563 PT 0
2002

14.990

Adria Mb 316 Stargo 670 SP
14 tkm, 2005

56.990

Dethleffs Beduin 580V 0
2003

14.990

Fiat-Adria Ducato 2,8 JTD A 660 SP
Matkailuauto 81 tkm, 2004

Elnagh Ford Marlin 57 2.5d
205 tkm, 1997

9.999

Fiat Ducato 2,5TD
Retkeilyauto 399 tkm, 1997

9.999

37.990

Fiat-Adria Win 2,3 JTD
Retkeilyauto 137 tkm, 2003

24.990

Fiat-Knaus Sport Traveller 700 46.990 Fiat-mclois Ducato 252 Lagan
61 tkm, 2008
dg Silverl 3.0 JTD, 160 hv 12 tkm, 2008

Ford-Hymer Van 522
34 tkm, 2006

36.990

Frankia 680 rd 3.0TDI
19 tkm, 2008

59.990

Hobby 540 UL Excellent Easy 0
2006

Hobby 650 KMFE Exclusive 0
2004

16.990

Kabe Smaragd XL KS 0
2009

29.990

Lmc 450 K 0
1997

T.e.c Star ti 7205 MB
15 tkm, 2009

74.990

Volkswagen Transporter
2.5 TDI 96 kW Reimo CarsSport
Retkeilyauto 121 tkm, 2008

36.990

Volkswagen-Karmann Transporter 49.990 Wilk S4 490 HTD 0
Colorado 660 Solifer 2.5TDi,
2008
10 tkm, 2006
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Lamminkatu 7
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

14.990

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

www.loimaanlaatuauto.fi

9.990

Adria Vision I 707 SG
59.990
Renault 2.5dC, 150 hv 34 tkm, 2007

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

Hobby 560 UFE Excelsior 0
2006

Riviera Fiat 200 1.9 TD
206 tkm, 1994

17.990

39.990

17.990

9.990

15.990

Lamminkatu 39
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012
3/2011

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

K

eväät keikkuen tulevi ja
merkki kevään tulosta on
yhdistyksen kevätkokous,
joka pidettiin 9.4.2011, klo 12.00
Camping Mussalossa. Yhdistyksen
puheenjohtaja avasi kokouksen
vanhan tavan mukaisesti ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Samalla puheenjohtaja totesi, että läsnä on vain 33 äänivaltaista
jäsentä, joka on 8% koko jäsenistöstä. Jotain tarttis tehrä, että
osallistujamäärä kasvaisi. Kuitenkin mennäkseen varsinaiseen ko-

Lauantaina aamusta oli tunti
kulunnut, kun vanha terassi oli
purettu ja kannettu kokkopaikalle poltettavaksi. Tämän jälkeen
sitten alkoi tapahtua. Kaksi erillistä työparia väsäsi vanhan terassin paikalle iltaan mennessä uuden
eheän terassin, joka rakennettiin
yhteen saunan edustalla olleen
erillisen terassin kanssa. Sunnuntaina sitten vielä tehtiin kaiteet
ja viimeisteltiin työ täysin valmiiksi. Koska käsipareja oli riittä-

houkutteli pääsiäisenä Camping
Mussaloon runsaasti väkeä, jotka
nauttivat keväisestä ulkoilmasta
ja samalla siivosivat kiitettävästi ympäristöä, joten valtaosa haravoinnista oli jo tehty kun siivoustapahtuman ajankohta oli
käsillä. Silti vielä työtä oli riittämiin; saunojen suursiivous,
koulurakennuksen tuuletus ja
siivous sekä huoltorakennuksen
siivous ja saniteettitilojen pesut.
Myös vanhojen lahojen venelai-

västi paikalla, niin toinen porukkaa touhusi klapikoneen kimpussa
ja saunapuita syntyi kaksi isohkoa
pinoa auringon ja tuulen kuivattavaksi. Lisäksi jäi vielä lähes saman verran pitkää runkoa odottamaan seuraavia klapitalkoita.
Siivoustapahtuma, joka oli tarkoitus pitää 15.-17.4. jouduttiin
siirtämään, koska maasto oli vielä talven jäljiltä liian märkä ja
uudeksi ajankohdaksi sovittiin
14.-15.5. Kuitenkin kaunis sää

turien purku ja uusien laiturien
rakentaminen aloitettiin sateisesta ilmasta huolimatta ja työ
saatettiin sitten loppuun seuraavana viikonloppuna. Täytyy todeta, että hyvin suunniteltu ja
valmiiksi mietitty työnjälki on
hieno; todella ammattimiesten
tekemä. Toteutus oli fiksusti hoidettu, sillä yksi porukka teki kansielementtejä valmiiksi lähes liukuhihna vauhtia ja toiset porukat
painoivat paaluja mereen ja ra-

koukseen, puheenjohtajaksi valittiin Tapio Gustafsson, joka johti kokousta ammattitaidolla, asiallisesti ja ripeästi. Kokouksessa
edettiin hallituksen laatiman
esityslistan mukaisesti ja asiat
hyväksyttiin ja vahvistettiin kohta kohdin yksimielisesti.
Kevätkokous viikonlopulle oli
sovittu myös klapitalkoot ja
saunarakennuksen uuden terassin
rakennusprojekti. Perjantai-iltana
saunottiin vielä vanhan mädäntyneen terassin läksiäisiä.

Perinteiset
treffit
CAMPING MUSSALOSSA
Lauantaina kenttäruokailu
suoraan soppatykistä
- lohikeitto lisukkeineen hintaan
5 €/henkilö, alle 12 v. ilmaiseksi
Illalla treffitanssit Hupilupaorkesterin tahdittamana.
Kokko sytytetään illan hämärtyessä.
Lisäksi mukavaa yhdessäoloa ja
luonnollisesti saunat päivittäin.
Treffimaksu 45 €
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry.
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kensi tuet paaluille ja niskat kansielementeille.
Kyllä nyt kelpaa uittaa venettä
köyden päässä laiturissa. Luonnollisesti myös raskaat työt vaatii maukkaat sapuskat ja tämän
puolen hoiti kiitettävästi ja rutiinilla ruokahuollon naiset.
Tämä ei vielä riittänyt, vaan
kioskin terassi purettiin, eikä päivääkään liian aikaisin, sillä se oli
jo paikattu moneen kertaan vane-

rilevyillä ja muilla vempaimilla.
Kun vanhan terassin rojut oli saatu roudattua kokkopaikalle, alkoi
uuden terassin synnytys ja haipakkaa vauhtia sekin valmistui.
Ei riittänyt vielä tämäkään.
Piti vielä rakentaa uimataso saunalaiturin ulkopuolelle, jotta olisi joku tavoite kun mennään uimaan. Töitä on tehty Camping
Mussalon alueella niin paljon kevään aikana, että töihin osallis-

Uudet jäsenet 9.4.-11.6.2011
074869-0
136455-0
136472-0
073414-0
080251-0
136415-0
093917-0
136319-0
072648-0
112080-0
136982-0
137058-0

Ahlqvist Pentti
Haulivuori Mari
Hömppi Petri
Isotalo Juhani
Katavisto Kari
Kilpi Janne
Leinonen Tauno
Lindholm Miia
Lintupuro Markus
Salla Jari
Tapojärvi-Rasi Sanna
Österholm Toni

Mynämäki
Masku
Masku
Nousiainen
Mynämäki
Nousiainen
Rusko
Masku
Masku
Vahto
Masku
Nousiainen

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
SIHTEERI
Jukka Saarinen
Haikarinkatu 5 A 6, 21110 Naantali
Puh. 040-3113 879,
jukka.saarinen1@dnainternet.net
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tuneilla olisi syytä vetää henkeä
ja viettää rentouttavaa kesä, sillä uudet projektit on jo kulman
takana odottamassa. Lämmin
kiitos hallituksen puolesta kaikille eri työtehtävissä mukana
olleille henkilöille.
Jatketaan seuraavassa Vankku-

ri-Viestissä kuvausta kuluvan kesän vietosta ja uusien projektien
mahdollisista toteutuksista Camping Mussalossa.
Leppoisaa kesäaikaa
kaikille lukioille
Stigu

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräinen
SYYSKOKOUS
pidetään lauantaina 15.10.2011, klo 12.00
Camping Mussalossa, Mussalontie 356, Taivassalo
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat, kuten puheenjohtajan valinta vuosiksi
2012-2013 ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Tervetuloa kaikki yhdistyksemme jäsenet päättämään yhteisistä asioista. Jäsenkortti mukaan.
Kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua klo 11.30
Taivassalossa 22.5.2011
Hallitus

Moikka

T

oinen toimintakesämme sfcalueena on hyvässä vauhdissa. Yöpymisvuorokaudet
niin omiemme kuin vierailijoidenkin osalta ovat ylittäneet roimasti odotuksemme. Pieniä hankaluuksia ja ylimääräistä työtä on
aiheuttanut uusi sisäänkirjautisohjelmamme jonka käytön omaksuminen vie meiltä kaikilta hieman aikaa ja ohjelmassa ja laitteissakin on pientä häikkää ollut.
Kaikenkaikkiaan positiivisia askeleita on otettu kun mm. pank-

kikortilla voit hoitaa erilaiset
maksusi ja mm. kausipaikka ja
sähkömaksut tuleekin tästedes
hoitaa toimistossa. Sähkömaksu
määräytyy siis mittarilukemasi
mukaan ja aina kun lähdet kalustosi kanssa alueelta, hoida siihenasti kertynyt kulutus pois. Sähkön kulutuksesi tulisi muutenkin
hoitaa vähintään 2 kuukauden
välein väärinkäsitysten välttämiseksi. Monenlaiset ongelmat ovat
varmasti voitettavissa mutta alkukesästä alueella riehuneelle
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Juhannusta parhaimmillaan.

ukkosmyrskylle meistä ei kukaan
mitään voi. Myrskyn seurauksena
salama iski wc-rakennuksemme
katolle sytyttäen sen tuleen. Onneksi liekit olivat pieniä ja paikallaolijat saivat tulen taltutettua
nopeasti. Onnea oli myös alueen
majoittujilla jotka selvisivät ukkosesta suurella säikähdyksellä.
Kuten todettu vasta toinen kesämme on menossa sfc-alueena.
Valvojavuorojen ottamisessa oli
alkukesästä pieniä vaikeuksia
mutta palaverin jälkeen kaikille
päiville löytyi tehtävän hoitajat.
Alueestamme ja tehtäviemme hoidosta on tullut kiitosta joskin
myös pientä kritiikkiä on joukkoon mahtunut. Kritiikkiin tulee

suhtautua vakavasti ja pyrkiä korjaamaan mahdolliset puutteet kykyjemme mukaan. Ajonopeudet
puhuttavat vuodesta toiseen vaikka mitään epäselvää ei asiassa
pitäisi olla. Alueella on 15km/h
nopeusrajoitus ja sitä tulee noudattaa kaikkien meidän turvallisuuden takia. Tämä ja jokunen
muukin asia nousee tämän tästä
esille ” etuteltan puheissa ”. Yleiset kokoukset ovat oikea paikka
käsitellä erilaisia pulmia ja niissä
on myös mahdollisuus antaa rakentavia parannusehdotuksia.
Tuleva syyskokous on jälleen
tavanomaista merkittävämpi, koska puheenjohtajamme Kari on ilmoittanut luopuvansa tehtävästä.

Tehtävä on haasteellinen ja siihen
valittu henkilö tulee saamaan jäsenistömme tuen ja kaiken mahdollisen avun toiminnassaan. Kokouksessa käsitellään todennäköisesti myös erilaisia taksoja ja
suunta ei ainakaan alaspäin ole.
Meillä on paljon uusia jäseniä joita toivomme paikalle unohtamatta tietenkään vakiintunutta ”
kalustoa ”.
Naantalin Kylpylä on saanut järjestettäväkseen liittomme syyskokouksen 20.11. Liiton edustajat
kävivät tutustumassa kylpylään
ja totesivat puitteiden olevan kunnossa varsin suurellekkin osallistujajoukolle. Liittokokous on ensimmäistä kertaa Naantalissa ja

se saattaa olla viimeinen syyskokous liiton historiassa. Vireillä on
sääntömuutos jossa liitto siirtyisi
yhden kokouksen järjestelmään.
Aika näyttää. Yhdistyksemme
osuus jäänee järjestelyissä aika
pieneksi mutta joitain tehtäviä
toki saamme tehdä. SF-Caravan
Naantali ry toivottaa kaikki liittokokoukseen saapuvat lämpimästi tervetulleeksi Naantaliin ja
Naantalin Kylpylään.
Eipä taas tällä kertaa muuta.
Vietetään Salorannassa lämpimiä
kesäpäiviä ja syksyn tullen poimitaan metsän antimet talteen.
terv. Markku
52661

Kari Rainetsalo kiittää saamastaan
huomionosoituksesta merkkipäivänään

KESÄKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET
27.8 . Perinteisesti katamme pitkänpöydän omilla antimillamme.
Ruokailu aloitetaan n. klo 18.00.
Valmistelut hoidetaan jälleen talkootyönä.
Tervetuloa.

100m päässä lähimmästä vaunusta Salorannasta löytyy tällaista maisemaa.

SYYSKOKOUS
27.10.2011 alk. klo 19.00 Aurinkosäätiön Palvelutalolla
os. Myllykiventie 5. Pullakahvitarjoilu.
Tervetuloa.
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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

Alkukesän antia

T

oukokuun alussa teimme
karavaanareiden kevätretken Paimion luontopolulle.
Kahdeksantoista hengen voimin patikoimme näkötornille.
Ilma oli ihana, ei kuitenkaan
liian lämmin. Grillailun jälkeen
pari palaili samoja jälkiä takaisin. Muut jatkoivat louhikkoisemmalle polunjatkeelle. Joutsenet ja sorsat olivat pesimistouhuissa suolammella. Käen kukunnan moni kuuli tälle vuodelle ensimmäisen kerran. Ilta oli
kaikkiaan leppoisa ja mukana
olleet vaikuttivat tyytyväisiltä.
Otetaan ensi vuonna uusiksi.
Paikka tietysti voi olla joku muu-
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kin jos hyvä kohde löytyy.
Toukokuun alkupäivinä perhekuntamme myös lähti pienelle
matkalle äitienpäiväruusut mukanamme. Mitäpä ne kotona yksin olisivat lakastumassa tehneet? Matkamme alku vei Sastamalan Caravanmarketin kautta
kolmannen kerran. Emme vieläkään löytäneet hakemaamme.
Hukkareissu sinne. Onneksi lähellä on leipomomyymälä josta
sai hyvän aterian ja eväät matkalle. Ei ollut ihan turha koukkaus.
Kalajärvi oli käymätön paikka
meille. Suuntasimme sinne. Patikoimme luontopolkua laavulle

grillailemaan. Sopiva matka helteellä ja ihan siisti paikka. Paikalla oli jopa purkki millä tulet
olisi saanut sammumaan jos vaan
jostain suonsilmästä olisi löytynyt vettä. Kuivaa oli. Saimme
istuksia pitkän tovin odottelemassa nuotion hiipumista syttymiskelvottomaksi. Mikäs kiire
lomalaisilla, hyvähän siinä oli
aikaa viettää.
Illemmalla tutustuimme muuten ympäristöön ja kävelimme
järvenrantaa aika matkan. Käymisen arvoinen paikka. Ympärillä on vaikka mitä aktiviteetteja
niitä kaipaaville.
Seuraava kohde oli Lukkuhaka.
11.05 Helle oli kova ja menimme
suoraan autosta uimaan. Tuntui
niin mukavalta, että otimme uusinnan saman tien kun leiri oli
pystyssä. Vasta kävelylle lähtiessämme huomasimme lumikasan
portin pielessä. Aiemmin jos olisimme sen huomanneet, olisi talviturkki tainnut jäädä heittämättä. Saunasta uimaan menoahan
ei turkinheitoksi lasketa!
Lukkuhaasta jatkoimme matkaa
Raippaluodon siltaa katsomaan.
Komealta silta ja maisemat näyttivät. Sillanpielessä on parkkipaikka jossa voi vaikka majoittua.
Ainakin jokunen näytti niin tekevän. Kalamiehiä taisivat olla
koska vaunuunsa saalista veivät.
Keskisen kautta kotiin on

yleensä reittimme. Osuimme paikalle karaoketanssi-iltana. Samaan aikaan pelattiin MM otteluita. Se kai verotti tanssikansaa.
Kovin suuri ei osanottajien määrä ollut. (kuva) Laulajien joukossa oli kyllä muutama erittäin hyvä.
Pikkureissuja omassa ”kinkeripiirissä” on tullut tehtyä useita.
Olemme tutustuttaneet nuorta
polvea karavaanielämään yksi
kerrallaan. Nuorimmaiselle oli
tulla koti-ikävä. Hän kun ei ole
tottunut nukkumaan metsässä. Tuli se uni sentään kun vakuuttelimme, että portit alueelle
ovat kiinni. Eikä sinne pääse karhut eikä Röllit.

Lämmintä piisaa
Varoitus yhtä älyttömille ihmisille kuin minä, jos sellaisia ensinkään löytyy. EI KANNATA PITÄÄ
ILMASTOINTIA TÄYSILLÄ, vaikka
olisi kummoinen helle. Tässä sitä
nyt istutaan niska jäykkänä ja
särkevänä. Käsi vetelänä ja poski
tunnottomana.
Kaikki vain siksi, että sain auton äkkiä viileäksi. Oli niin mukava ajella yksikseen. Kukaan ei
kärsinyt vedosta. Ainoastaan
kuski jälkikäteen. Tyhmän pään
jne…
KS.113034
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V

aikka kesä on parhaimmillaan, Juhannus mennyt ja Caravan matkailu
täydessä vauhdissa. Mutta syksy
on tulossa ja pitää ruveta suunnitelemaan tulevaa vuotta, lehden ilmestymis aikataulun takia
syyskokouksen ilmoitus pitää
laatia jo heinäkuun alussa ja
miettiä kokouksen esityslistaa
sekä muita syksyn tapahtumia.
Meillä syyskokous pidetään la
22.10.2011 klo 19.00 Paimion
“Ankkalammen takkatuvassa.
Kokouskutsu toisaalla tässä lehdessä. Hallitus esttää kokoukselle sääntömuutosta, että siiryttäisiin yhteen vuosikokukseen joka pidettäisiin keväällä
maalis-toukokuussa. Hallituksesta on erovuorossa 3 jäsentä,
lisäksi hallitusta pitäisi täydentää koska 2 valittua jäsentä erosi yhdistyksestä ja hallituksesta.
Aikaisemmin hallituksessa oli
puheenjohtaja ja kuusi jäsentä,
tänä vuonna puheenjohtaja ja
neljä jäsentä sääntöjen mukaan
hallituksen vahvuus on 3 - 8 jäsentä ja puheenjohtaja, kokusteknisesti olisi parempi jos hallituksessa olisi “reserviä” koko-

usten päätösvallan turvaamiseksi eikä toimittaisi minimi jäsenistöllä.
Yhdistyksemme on viettänyt
ns: Caravan viikonloppua eri paikoissa vaihtelevilla osanottaja
määrillä, viimeksi olimme Piikkiön yhdistyksen alueella.
Tänä vuonna Caravan viikonlopun kohteeksi valittiin PUTKINOTKO Kemiön saarella ja ajankohdaksi viikolla 34; päivät 26.28.08.2011.
Ajo-ohjeet ALADASKINTIE 280:
REITTI 1. Kemiön sillalta 7km vasemmalla viitta “LAPPDAL 6” tätä 4.2 km, sitten vasmmalle
MATTBÖLENTIETÄ 1.2 km, oikealle RÅDALINTIETÄ 1950m, notkossa olevan puron jälkeen toinen
tie oikealle sitä noin 100m.
REITTI 2. Kemiön sillalta 1.6km,
vasemmalle RUNGONSALMENTIETÄ 600m, ALADASKINTIELLE
sitä 2.8km, sitten vasemmalle
noin 100m.
Jos näillä ajo-ohjeilla tai navikaattorilla ette luule löytävänne
perille PUTKINOTKOON, niin Haaviston Jaska on lupautunut antamaan puhelimessa ajo-ohjeita.
Jaska on toivonut myös, että oli-

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

Lämpimät kesäiset terveiset

K

esäkausi avattiin perinteeksi muodostuneilla siivoustalkoilla 16. huhtikuuta.
Alue saatiinkin nopeasti siivotuksi. Nautimme naistoimikunnan
järjestämästä ruokailusta ja kahvista. Kiitos kaikille osallistuneille vaunukunnille.
Juhannusaattoa vietettiin
Stagsundissa perinteisin menoin,
tällä kertaa ylätasanteen uuden

alueen ympäristössä pitkässä pöydässä omin eväin ja juomin. Lippu nostettiin salkoon laulun kera ja iltaa jatkettiin kaappien
kätköistä löytyneillä arpajaisilla.
Valitettavasti 200 arpaa ei riittänyt kaikille halukkaille, mutta
syy oli tuo edellä kerrottu (viimeiset arpakiekot).
Kesäkauden päättäjäiset pidetään lauantaina 4. lokakuuta

SF-Caravan Paimion Seutu ry:n Sääntömääräinen

syyskokous

pidetään lauantaina lokakuun 22 päivänä
2011 kello 19.00 (hallitus klo 18.00).
Kokous paikkana Paimion Maauimalan takkatupa.
Sähköyhtiöntie 193 Paimio. Kokouksessa käsitellään
hallituksen esitys, yhdistyksen sääntöjen
muuttamisesta. Hallituksen esitys on, että vuoden 2012
alusta siiryttäisiin yhteen vuosikokoukseen
joka pidetään maalis - toukokuussa. Jossa päätetään samat
asiat, joita nyky sääntöjen mukaan päätetään kahdessa vuosikokouksessa kevä- ja syysvuosikokouksessa. Tässä kokouksessa
käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määrämät asiat.
Mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013. sekä
valitaan hallituksen jäsenet erovuoroiten
tilalle vuosiksi 2012 - 2013. Sekä muut mahdollisest esille
tulevat asiat. Kokouksen jälkeen Kahvi ja
Virvoke tarjoilu, sekä sauna ja uinti mahdollisuus.
Jäsenet tervetuloa.
Paimiossa 15.6.2011
Hallitus

si SUOTAVAA JOS ILMOITTAISITTE
TULOSTANNE ETUKÄTEEN; lähinnä sähkön ja muun huollon turvaamiseksi: Haaviston Jaskan
puhelin no: 0400 841823.
Saapukaa runsaslukuisesti
viettämään ELOKUISTA viikon-

Stagsundissa ja kilpaillaan kello
10.00 alkaen 4-ottelun kiertopalkinnosta. Hallituksen päätöksen
mukaan uusia kilpailulajeja tulee
vanhojen 4-ottelulajien korvikkeeksi. Mielenkiinnolla odotamme, mitä on ideoitu?
Yhdistyksen messumatka Lahden Caravan messuille, lähtö Stagsundista klo 8.00, katso ilmoitus
yhdistyksen ilmoitustaululla ja
nettisivuilla (http://sfc-030.yhdistysavain.fi). Ilmoittautumiset
Tarja Elo-Lundbergille, matkan
hinta 25€/henkilö.
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään tiistaina 4. päivänä lokakuuta kello 19.00 Pippurikujan pihaton ylisillä. Kokouksessa valitaan
puheenjohtaja vuodeksi 2012 ja
erovuoroisten hallituksen jäsenten
tilalle jäsenet seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi 2012-2013. Kokouksessa vahvistetaan talousarvio (yhdistyksen 30-vuotis juhlat), toimintasuunnitelma ja alueen maksut vuodelle 2012 (siivous).
SF-C 91470

loppua meren äärelle.
Tervetuloa Putkinotkoon Kemiönsaarelle ja hyvää loppukesää
ja syksyä kaikille.
Vaunuton/Autoton
SF-C 51642 Jorma

SF-Caravan Paraisten
seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään tiistaina
4.10.2010 kello 19.00 alkaen
Pippurikujan pihaton
ylisillä. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n syyskokoukselle määräämät asiat.
Kahvitarjoilu ennen kokousta.
Parainen 19.06.2011
Hallitus

Pysähtyneet vankkurit

Gotthard Karlsson
SF-C 033223
s. 11.09.1922
k. 16.02.2011
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Paraisten seutu ry.
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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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen

syyskokous
pidetään torstaina 06.10.2011 klo. 19.00
Piikkiön Osuuspankin kerhohuoneella,
Hadvalantie 10, 21500 Piikkiö.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat. Ennen kokousta kahvitarjoilu.
Hallitus

Terveisiä Harvaluodosta

N

iin se kaunis kevät taas
teki tehtävänsä ja moni
karavaanari sai ruveta laittamaan autojaan ja vaunujaan
kesä kuntoon. Alueellamme pidettiin siivoustalkoot 16 huhtikuuta,
ja ihme kyllä lumet olivat siihen
mennessä sulaneet pois. Puista
tullutta lehtiroskaa olikin tänä
vuonna melkoisen paljon jäänyt
kevään murheeksi. Suurimmat
saimme lehtipuhaltimella isoiksi
aumoiksi joista ahkeran talkooväen oli ne helpompi pois kuljettaa. Puurtamisen jälkeen saimme
nauttia Riitan keittämästä hernerokasta ja muun naisväen kaffeista, iso kiitos siitä heille !!!. Saunaankin rantaan yöksi jäänyt
väki pääsi, kiitos saunamajuri
Maxille joka alueella kaupungin
saunaa hoitaa.
Pääsiäistä ja vappua alueella
vietettiin pienellä mutta erittäin
hauskalla porukalla normaaleja
pyhiinliittyviä touhuja touhuten.

Mämmiä syötiin kera kerman ja
sokerin, mikä kenellekin maistui
ja illalla saunottiin ja ihmeteltiin
joidenkin rohkeutta mennä rannan jäältä hyiseen meriveteen
uimaan ( kastautumaan ). Meri
onneksi aukesi uimareiden ja muiden merestä nauttivien iloksi.
Vappuna puhalleltiin ilmapallot ja
paukkuserpentiinit paukkuivat.
Toimintakauden avajaisia vietettiin 6-8 toukokuuta kuluvaa
vuotta hienossa säässä pelaillen
ja leikkien erilaisia hauskoja tehtäviä läpi käyden. Iltapäivällä alkoi joka autossa ja vaunussa kova
tohina ruuanlaiton merkeissä,
käytiinpä hakemassa paikalliselta kalastajalta hieman kuhaakin
savustus pönttöön laitettavaksi.
Pitkäpöytä rakennettiin edellisvuosien tapaan ja nautittiin taas
jos jonkinlaista herkkua. Vatsat
täyteen syötyämme nautimme
Taimin loistavista karjalaisista
(resepti salainen) ja kaffeesta.

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
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Pikku päikkäreitten jälkeen, jotka osa porukasta nautti, oli taas
aika saunomisen ja uimisen.
Juhannus alueella oli tänä
vuonna kenties normaalia hiljaisempi kävijämäärältään, monen
kausipaikkalaisenkin suunnatessa viettämään jussia pois kauniilta alueeltamme. Allekirjoittanut
voi hyvällä omallatunnolla kelien
puolesta sanoa että täysin väärä
valinta, saimme viettää keskisuomessa sateisen mutta muuten mukavan juhannuksen samalla kun

alueellamme paistoi aurinko. Mukavia hellejaksoja se on jo pidellyt
ja tätä kirjoittaessa alkoi juuri
loma, joten kesän tunnelmista lisää seuraavassa numerossa.
Toimintakauden päättäjäisiä
vietämme alueella 16-18.9. 2011.
kaikki joukolla mukaan nauttimaan perinteisen pitkänpöydän
antimista jotka edellisvuosien tapaan nyyttikestien merkeissä järjestämme.
T. Pasi SF-C 130482

SF-Caravan Piikkiö ry:n

JOULUJUHLARISTEILY

LAUANTAINA 26.11.2011 m/s Isabellalla
lähtö lauantaina 26.11.2011 klo.20.55
tulo sunnuntaina 27.11.2011 klo. 19.50
Risteilyn hinta 56 euroa / henkilö, sisältäen
jouluruokailun seisovasta pöydästä sekä
A-luokan hytin kahdelle henkilölle.

Sitovat ilmoittautumiset 30.09.2011 mennessä
Riitalle puh. 040-5136986

KOKOUSKUTSU
Sf-Caravan Raision seutu ry:n varsinaiset-, perhe- ja yli
15-vuotiaat nuorisojäsenet kutsutaan sääntömääräiseen

syyskokoukseen
joka pidetään 22.10.2011 alkaen klo. 12.00
Vankkurisalissa, Vankkuri-Vehmas, Rautila.
Ennen kokousta on kahvitarjoilu klo. 11.30.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4 § syyskokoukselle määräämät asiat. Yhdistyksen sääntöjen
mukaan vain paikalla olevilla jäsenillä on äänioikeus.
Muista ottaa jäsenkortti mukaan!
Hallitus

3/2011

Loppukesän tervehdys

L

ehden ilmestyessä on kesä
melkein jäänyt jo taakse
mutta toivotaan silti, että
syksy on kuiva ja pitkään vielä
lämmin.
Muistellaan kuitenkin
vielä keskikesän juhlaa eli
juhannusta. Torstaina kun
juhannuksen treffiväkeä
aloitettiin ottamaan vastaan, alkoi kaatamalla sataa
vettä, siinä sitä ajattelin miten tässä mahtaa käydä, tuleeko yhtään treffivieraita,
mutta sade ei kuitenkaan häirinnyt karavaanareita, vaan
Vehmassalmelle saapui yli 180
matkailuvaunua ja –autoa. Perjantaina aamu kun koitti alkoi
ilma lämmetä ja aurinko paistaa,
oli siis ilo ylimmillään. Juhannus
sujui siis kuivissa, lämpöisissä
ja rauhallisissa merkeissä. Ei ollut
häiriöitä alueella eikä tanssilavankaan ympäristössä. Illalla saivat siis tanssijat nauttia rahallisuudesta ja hyvästä musiikista.
Ensivuonna taas jatketaan perin-

teisesti juhannusmenoilla. Orkesterit on jo siihenkin juhlaan valittu mutta palataan niihin ensivuoden puolella. Kiitos taas kaikille treffivieraille

kun saavuitte Vehmassalmelle
juhannusta viettämään. Haluan
vielä muistaa talkoolaisia, heille
suuri KIITOS yhdistyksen puolesta.

Yhdistyksen tärkeitä päätöksiä
tullaan taas tekemään syyskokouksessa koska silloin valitaan
yhdistykselle

uusi puheenjohtaja vuosille 2012-2014.
Kuten juhannuksena jo ilmoitin
en voi jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana omien henkilökohtaisten asioiden vuoksi. Nyt yhdistyksen äänivaltaisilla jäsenillä on

mahdollisuus vaikuttaa puheenjohtajan valintaan omalla paikalla olollaan ja äänellään, eikä tämä koske pelkästään puheenjohtajan valintaa vaan tietysti
hallituksen valintaan myös,
sillä erovuorossa on taas neljä
jäsentä, sekä tietysti muitakin
toimihenkilöiden valintoja.
Tärkeitä asioita yhdistyksen
eteenpäin menemisen kannalta. Vielä haluan painottaa
tämän lehden ja kirjoituksen
kautta seuraavaa; ne jotka
eivät tule kokoukseen paikalle eivät voi jälkikäteen
päätöksistä valittaa. Tietysti ja toivonkin, että voisitte jo ennen kokousta keskenään keskustella asioista, ettei sitten kokouksesta tulisi mitään huutokauppaa.
Eipä tässä muuta kuin hyvää
loppukesää ja alkavan syksyn jatkoa kaikille karavaanareille. Nähdään taas yt- alueen treffeillä.
t. Jouni 31407

Itäniityntie 2, 21280 RAISIO (Myllyn alue)
puh 0440 100 200 www.finnola.fi info@finnola.fi
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Salon kuulumiset
www.sfc-salonseutu.fi

SF-Caravan Salon seutu ry:n sääntömääräinen

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

Salon seudun karavaanarit
Hiidenmaalla ja Haapsalussa
Torstaina, 9. kesäkuuta…
… starttasi matkaan Iloinen SFCaravan Salon Seudun joukko Salon torilta kukon laulun aikaan.
Seppo Rantasen ohjailema Katuhaukan bussi otti suunnakseen
Viron Hiidenmaan ja Haapsalun.
Sinikka Koivunen toimi matkam-

KOKOUSKUTSU

denmaan maakunnassa on yksi
kaupunki ja neljä kuntaa ja noin
10 000 asukasta. Perillä olimme
illansuussa ja majoituimme Spa
Löokoseen. Yhteisen ateriahetken
jälkeen tutustuimme lähiympäristöön ja istuimme iltaa yhdessä
paikallisessa baarissa ja puistikossa.

SYYSKOKOUS
pidetään keskiviikkona 12.10.2011 klo 19.00 Keskustan
koulun auditoriossa, Kavilankatu 1, 24100 Salo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
syyskokoukselle määräämät asiat.
Kahvitarjoilu klo 18.30
Ota mukaan voimassa oleva jäsenkortti.
Salossa 13.6.2011. Hallitus

Aino Kallaksen kesäkotiin, joka
sijaitsee Hiidenmaan rannikolla
Kassarissa. Alue tarjosi Aino Kallakselle innoittavan työympäristön, ja Hiidenmaa esiintyykin
hänen teoksissaan.
HiiuVill vanha villatehdas oli
myös näkemisen arvoinen paikka, jonka katajaisilla laitumilla
elävät saaren lampaat. Liuskekivitalo oli rakennettu jo vuonna
1841 ja villatehdas aloitti toimintansa 1950-luvulla. Karstaus-

ja säiekone, kehruu- ja kertauskone sekä vielä vyyhtimiskone
olivat mielenkiintoisia, kuinka
villasta tulee lankaa – ja koneenhoitajan mielestä koneet pitävät
samanlaista ääntä kuin 100 naista... Paikan kahvilassa oli hienoja lammasaiheisia tauluja,
joissa ihmisten hahmot olivat
saneet lampaiden päät, ja joissa
oikeat lampaat olivat olleet malleina.
Retkemme jatkui Reigin kirk-

MATKAILUAUTOT
JA VAUNUT

Haapsalun Piispanlinna

me hyväntuulisena johtajana.
Lahtea ylittäessä Eckerö Line
Norlandialla saimme nauttia aurinkoisesta ja tyynestä säästä
sekä mukavista juttutuokioista
matkalaisten kesken. Tallinnasta
matka jatkui kohti Rohukulan
satamaa, joka oli 120 km päässä
lännessä. Ilmastoidusta bussista
saattoi katsella maisemia, johon
kuuluivat kauniit haikarat. Yhteysaluksella, uudella ja hienolla,
pääsimme Hiidenmaalle, Viron
toiseksi suurimmalle saarelle. Hii-
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Perjantaina, 10.
kesäkuuta…
…aamu valkeni jälleen helteisenä. Aamiaisen jälkeen pakkasimme tavarat bussiin ja lähdimme Hiidenmaan kiertoajelulle.
Opas Tiiu liittyi joukkoomme ja
hiiumaalaisena asukkaana ja
opettajana hän kertoi paljon mielenkiintoisia asioita ja menneen
ajankin tarinoita.
Kävimme tutustumassa suomalaisen kirjailijan ja runoilijan

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

3/2011

Iloinen matkaseurueemme

koon, joka piti sisällään mukaansatempaavia tarinoita Reigin
papista, jota Aino Kallaskin on
kuvannut värikkäästi. Myös merimuseon vanhat tavarat kiinnostivat varsinkin miespuolisia
matkaajia. Kierroksen jälkeen
maistuikin hyvä lounas Rannapaargussa.
Sitten yhteysaluksella takaisin
kylpyläkaupunki Haapsaluun, jota kutsutaan Viron romanttisimmaksi paikaksi. Majoittauduimme
Spa Laineeseen, joka sijaitsee kauniin Pikkulahden rannalla hienoine näköaloineen. Illan ohjelma oli
vapaa. Meidän porukka kävi kau-

passa ostamassa piknikeväitä ja
leiriydyimme linnan muurien suojaan pihalle niitä nauttimaan;
meillä olikin oikein huikeat linnan
juhlat! Viehättävämpää ympäristöä
ei olisi osannut kuvitella. Osa matkalaisista oli ollut hotellin ravintolan tansseissa ja hauskaa oli
sielläkin ollut.

suunnalta meri, osoittautui todella kauniiksi historialliseksi
kylpyläpaikaksi, jossa on kiehtova arkkitehtuuri. Kapeita katuja,
kahviloita ja pitsihuviloita olisi
ihanaa päästä tutkimaan joskus
tarkemminkin.
Oppaamme Riitta kertoi asuneensa Haapsalussa 30 vuotta ja
hänellä on oma luontaistuotekauppa. Hänen kerrontaansa oli
myös mukava kuunnella, vitsit
olivat hauskoja.
Tutustuimme kierroksen aikana Piispanlinnan raunioihin. Linna räjäytettiin aikoinaan, jotta
sen käyttö estettäisiin linnoituksena. Nykyään alueella järjestetään konsertteja ja tapahtumia.
Legendan mukaan kirkon seinään
on satoja vuosia sitten muurattu

Haapsalun kierroksen päätteeksi kävimme vielä tutustumassa paikalliseen camping-alueeseen. Ei olisi huonompi ajatus
vetää joskus vaunu sinne ja viettää rauhassa aikaa Haapasalussa,
joka ainakin itseäni viehätti suuresti.
Illalla lähdimme kulkemaan
rantapromenadille, jonka varrella oli paljon katseltavaa ja ihasteltavaa, kuten lahdella asustelevan joutsenparin lumoa. Päädyimme syömään Grande Pizzaan,
jossa pizzat olivatkin paikan
nimen veroisia; suuria ja todella
maukkaita. Osa porukasta oli jaksanut jälleen tanssia helteisestä
säästä huolimatta. Loppuillalla
istuimme kaikki yhdessä laulutuokion merkeissä.

Lauantaina, 11.
kesäkuuta…
…pääsimme tutustumaan tarkemmin Haapsaluun, joka siis
sijaitsee Viron länsirannikolla.
Haapsalu, jota ympäröi kolmelta

Yhteysalus Haapsalun ja Hiiumaan välillä

elävältä nuori nainen, jonka haamu, Valkea Daami, ilmestyy kirkon ikkunaan elokuussa täydenkuun aikaan.
Venäjän keisari tuki aikoinaan
rautatieaseman rakentamista,
ensimmäinen juna saapui Haapsaluun vuonna 1905. Asemalla on
Euroopan pisin katettu asemalaituri, jota kävellessämme sai meidät ajattelemaan, kuinka hyvän
elokuvan historiallisen havinan
miljöössä voisikaan filmata! Harmi, että junaliikenne on lopetettu kokonaan.
Vierailu vuonna 1775 rakennetussa Suure-Lähtrun kartanossa
oli mieleenpainuva, saimme siellä myös hyvän aterian. Kartanon
rouva kierrätti meitä kartanossaan ja kertoi sen historiasta.
Aavistuksen kummitustunnelmaa toi äkillinen rajuilma, joka
sammutti sähkötkin kartanosta.
Sade piiskasi ikkunoita ja kynttilät lepattivat. Kun poistuimme,
ilma kirkastui jälleen.

Sunnuntaina, 12.
kesäkuuta…
… oli jätettävä hyvästit Haapsalulle ja startattava kotimatkalle.
Helle jatkui edelleen mutta viileässä bussissa ja yhden pysähdyksen taktiikalla matka taittui mukavasti. Tallinnassa oli vielä aikaa
tehdä ostoksia ennen laivan lähtöä. Kotimatka laivalla sujui syöden ja rupatellen ja vielä joitakin
pikku ostoksia tehden.
Uusimpana tulokkaana tässä
karavaanareitten porukassa voi
sanoa, että matkan tunnelma oli
lämminhenkinen ja iloinen, jossa
kukaan ei napissut, vaan jokainen
tuntui nauttivan reissusta ja toistensa seurasta. Matkaohjelma oli
erittäin hyvä; näihin päiviin
mahtui niin paljon ohjemaa, että
tuntui kun olisi ollut pitemmälläkin reissulla. Silti ei ollut kertaakaan kiireen tuntua ja ryhmä
oli täsmällinen. Hiidenmaa oli
kaunis, joskin hieman karu, ja
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Haapsaluun, jossa vanhat legendat ja arvokas historiallinen perintö kohtaavat nykyajan, on
helppo rakastua! Näitä kohteita
suosittelen omasta puolestani

lämpimästi kesäisiksi matkakohteiksi.
Kiitos kaikille karavaanareille;
kuljettajalle, matkakumppaneille
ja ystäville!

Taina Köykkä

Tulevia tapahtumia:

Syystreffit Salakalliolla 2-4.9.2011
Yhdistyksen jäsenten oman tapaamisen aika ja paikka on muuttunut. Uusi aika on 9-11.9.2011 Kauppilan ladon maalaismiljöössä, Raatalassa. Osoite on Mäentie 210. Kohteessa viitoitus perille.
Silakkarieha 7-9.10. 2011 Salakalliolla. Leikkimielinen ajotaitokilpailu 8.10.2011 kello 11.

Koulutusviikonlopun tyyli palkintojenjakoa

Kuulumisia
Yhdistyksen toinen koulutusviikonloppu pidettiin huhtikuussa,
jolloin oli vielä lunta maassa. Päivät olivat kuitenkin aurinkoisia
ja lumi katosi ihan silmissä.

Asiapitoisen ohjelman, ryhmätöiden ja SAFETY WALK-turvallisuuskävelyn lomassa ehdimme toki
myös saunoa ja katsella Hannan
ja Ilkan matkakuvia Kroatiasta.

Teatterimatka
Helsinkiin

Katri Helena
Lauantaina
29.10.2011
Tervetuloa Sf-Caravan Salon Seutu ry:n järjestämälle teatterimatkalle
Helsingin Kaupunginteatteriin katsomaan ja kuuntelemaan

musikaalia Katri Helena.
Katri Helena -musikaalin on kirjoittanut Ilpo Tuomarila. Rooleissa nähdään
mm. Sanna Majuri, Sinikka Sokka, Lasse Pajunen, Sari Siikander, Heikki Sankari, Valtteri Tuominen, Kari Arffman, Eija Vilpas, Sami Hokkanen ja Helena
Haaranen.

Lähtö Salon torilta 29.10.2011 klo 16.30
Esitys alkaa klo 19.00

Hinta 61 € / hlö
Hinta sisältää linja-automatkan, lipun ja kahvin/teen sekä leivoksen väliajalla.

Ilmoittautuminen ja matkan maksu viimeistään 19.9.2011
sähköpostilla sinikka.koivunen@nordea.fi tai puh. 050-5515257 miel. iltaisin.
Matkan hinta maksetaan Sf-Caravan Salon Seudun tilille 113530-308338.
Viestiksi lähtijöiden nimet. Mukaan mahtuu 50 nopeinta.

Tervetuloa !
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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

Treffikausi on jo ovella

T

reffikausi alkaa Sauvon Sarapistossa Lavatreffeillä,
joissa osallistutaan perinteiseen leirihartauteen, tietysti
tanssitaan, ratkotaan visaisia
pulmia luontopolulla ja pidetään
muutenkin hauskaa.
Vaikka aina pitäisi elää tätä
päivää, niin kuitenkin yhdessä
tuttujen kanssa tulee tutkittua
YT-alueen treffilista. Käydään
kylässä muiden yhdistysten treffeillä ja toivotetaan myös kaikki
vieraat tervetulleiksi meidän Lavatreffeille 5.-7.8.2011 (erillinen
ilmoitus).

ovat kovilla.
Isännille ja muille erilaisissa
talkoissa ja tehtävissä pitkin vuotta ahertaneille suuri kiitos. Valmista on tullut yhdessä, jos toisessakin asiassa. Suurin rutistus
taisi olla miesten saunan korjaaminen, mutta nyt on missä kylpeä.
Sarapistossa on onneksi riittänyt tekijöitä ja nuorempiakin innokkaita on tullut mukaan toimintaan.
Alueella on paljon lapsia ja nuoria, jotka kilvan kirmaavat kavereidensa kanssa. Onneksi nämä
tulevat karavaanarit nauttivat

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Sauvon seutu ry:n sääntömääräinen

syyskokous
lauantaina 22.10.2011 klo 16.00
Sarapiston takkahuoneessa osoitteessa Nokantie 3, Sauvo.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat.
Ota mukaan voimassaoleva jäsenkorttisi.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Hallitus

täydessä vauhdissa. Samoin useiden henkilöiden puurtaminen uuden lisäalueen eteen on käynnissä.
Uusi kassaohjelma on otettu
käyttöön tiukalla aikataululla.
Sen käytön oppimista varten pidettiin koulutus ja siellä se otettiin myönteisesti vastaan.
Toukokuussa Isännille järjestetyssä perehdytystilaisuudessa oli
taas mukavasti osallistujia.
Kesäkuussa oli jo perinteeksi
muodostunut vetouistelukilpailu.
Sen voittivat vetouistelupari Harri Ilvonen ja Pentti Känkänen 3
350 g painoisella hauella. Haukia
nappivat muutkin kilpailijat, mutta toiseksi tulivat Juhanni Ivanoff
ja Janne Ivanoff, 2 930 g ja kolmanneksi jäivät niukasti Timo
Haapakoski ja Lauri Ihalainen
2 900 g saaliilla.
Juhannuksen aaton aatoksi ennustettiin melkeinpä myrskyä ja
kyllä se tuuli tuntui niin, että
telttoja ja katoksia oli syytä pitää
silmällä. Onneksi kelit siitä paranivat, eikä se huonoimmasta päästä juhannuskelejä ollutkaan. Hyttysiä kyllä tuntui riittävän. Pirjo
Söderholm sai hyvän kesän toivotuksena päivänkakkaraseppeleen.
Se oli jotenkin niin kesäinen ja
suomalainen juttu. Tänä juhannuksena rakennettiin juhannussalkokin keskikesän juhlan kun-

niaksi.
Heinäkuun 20. päivä on vielä
tulossa koko perheelle tarkoitettu
kesäteatteri, Robin Hood. Teatteri sai heti suuren suosion ja liput
ovat menneet kuin kuumille kiville.

Kaukaiselta tuntuu
Kevätkokous meni omalla painollaan ja asioista päätettiin yksimielisesti. Tuntuu kuin siitä olisi
jo vaikka kuinka kauan aikaa ja
onhan siitä jo sen verran, että
syyskokousta täytyy jo suunnitella. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous on 22.10.2011 klo
16.00 Sarapiston takkahuoneessa
(erillinen kutsu).
Kaukaiselta tuntuu myös syystalkoiden ajankohta, koska nythän
on kesä ja mansikat parhaimmillaan. Syksy sieltä aikanaan saapuu
ja talkoot ovat lauantaina 22.10.11
eli samana päivänä kuin syykokous. On siis hyvä tilaisuus laittaa
alue kokonaisvaltaisesti kuntoon:
siistitään paikat, tehdään kokouksessa hyvät henkilövalinnat ja
sovitaan seuraavalle vuodelle
muutkin raamit.
Sarapistossa viihtyvät kaikki,
tule siis Sinäkin.
Merja 29963-1

Vuonna 2010 Lavatreffeille tulijoita.

LAVATREFFIT 5.-7.8.2011
Kesä ja ahertajat
Lämmintä on riittänyt vähän jokaiselle välillä liiankin kanssa,
mitä tuo loppukesä tuokaan vielä
tullessaan. Lomalaiselle lämpö on
yleensä tervetullut, mutta kyllä
isännät ja työssä kävijät ainakin

olostaan alueella, sillä silloin heidän vanhempansakin viihtyvät
siellä. Talkoolaisia ja eri alojen
ammattilaisia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.
Tämän vuoden toimintasuunnitelmassa on leikkikentän parantaminen ja sen suunnittelu onkin

Ohjelmassa: leirihartaus, kirkkokahvit, kisailuja, ohjelmaa
lapsille,luontopolku, arpajaiset,
orkesteritanssit: Rauski ja Sävelsilta
Treffi maksu 35 € sis. valosähkön

TERVETULOA!
SF-Caravan Sauvon seutu ry
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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

SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään Yläneen Osuuspankin kokoustilassa 9.10.2011 klo
13.00 alkaen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

SIHTEERI
Tuija Tikka
Westerholminkatu 3 G 83, 20320 Turku
Puh. 040 846 6452, tuija.tikka@gmail.com

Terveiset Valasrannalta!

K

esä on alkanut Valasrannalla erittäin lämpimissä
merkeissä. Koko aluetta
on laitettu kesäkuntoon, ja olemme saaneet kivoja uudistuksia
muutamien reippaiden ”duracell

miesten” ansiosta.
Saunan läheisyyteen on rakennettu muutamia uusia terasseja
sekä iso lehtienlukumökki, johon
ilmestyy joka aamu uusin sanomalehti. Lasten leikkipaikkaa
ollaan myös uudistettu, ja toiseen trampoliiniin saatiin lahjoituksena turvaverkko, jotta
pientenkin lasten olisi turvallista pomppia. Järveen vietiin jälleen lapsille, ja miksei vanhemmillekin, tärkeä ponttooni ja
lähemmäs rantaa pienemmille
lapsille vesiliukumäki.
Aluellaa toimii päivittäin lasten ja nuorten pitämä kesäkioski joka kasvattaa suosiotaan kovalla vauhdilla. Kioskissa on
tarjolla virvokkeita kuumiin ja
vähän sateisimpiinkin kesäpäi-
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viin. Kioskin tuotto menee alueen lasten hyväksi, esimerkiksi
tänä kesänä olisi tarkoitus suunnata Linnanmäelle.
Pyhäjärven vesi on ollut alkukesästä jo hyvin lämmintä ja uimassa on viihtynyt vähän viluisempaakin väkeä. Järvestä noustessa on mukava mennä lämmittelemään alueen uikkarisaunaan,
joka on kaikille yhteinen ja päivittäin lämmin. Koiria ei saa alueen rannalta uittaa, mutta nekin
pääsevät vilvoittelemaan vähän
kauempaa veneenlaskupaikalta.

3/2011

Kesäpuuhia Valasrannalta löytyy paljon. Kalastus on suosittu
puuha niin aikuisten kuin lastenkin keskuudessa. Se tuottaa
välillä jopa tulosta, sillä järvestä
saadaan paljon pieniä ja miksei
myös isojakin kaloja. Kesällä on
myös kiva pyöräillä Yläneen keskustaan kauppaan, tai lähellä
sijaitsevan Huvituksen jalkapallokentälle. Moni alueen tyttö on
myös innostunut ratsastuksesta
läheisellä tallilla. Itse vaunualueelta löytyy myös paljon tekemis-

tä, ja varsinkin Juhannukselle on
kehitelty uutta puuhaa.
Koulujen loppuessa alueelle on
tullut paljon myös uutta porukkaa. Lapsia on enemmän kuin
edellisinä vuosina ja kaikki saavat helposti uusia kavereita. Koko lapsilauma tykkää leikkiä
yhdessä. Ja niinhän se menee,
että: ”Karavaanari on kaikkien
kaveri”

SUURTREFFIT 30.9.-2.10.2011

Kesäisin terveisin:
Anna 36431 ja Fanni 117759

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

040 509 1542

Yläneen Valasrannan

Treffimaksu 50,-

Perjantaina:
Erik ”Badding” Kraemer
sekä Tähdet-Tähdet
-orkesteri

- sis. valosähkön
- rahastus portilla

Asumattoman
vaunun saa
tuoda alueelle
maksutta edellisen
viikonlopun
sunnuntaina

Lauantaina:
Tanssiorkesteri
Pyrstötähti
Imitaattori
Jani Rantanen

arto.vilen@suomi24.fi

Uusi osoitteemme 1.3.2011 alkaen
Kuovinkuja 15 B, 21380 Aura

Järjestäjä:

SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry. Tied.: Arto Vilen 040 5091 542

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

syyskokous
pidetään keskiviikkona, 26. päivänä lokakuuta 2011 klo 19.00
alkaen Turun yliopiston lääketieteen laitosrakennus
Medisiinan luentosalissa auditorium externum osoitteessa
Kiinamyllynkatu 10, Turku.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
(mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012) sekä
valitaan uudet jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle.
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu
Medisiinan aulassa klo 18.00 alkaen. Tervetuloa!
Turussa 2.5.2011 Johtokunta

Karavaanari, iloinen veronmaksaja

S

avu hälveni edellisestä veropommista joka tuli kuin
nurkan takaa CO 2-veron
muodossa. CO2-vero kohdentui
matkailuautoilijoihin joiden harrastusvälineiden vuotuinen maksu nousi 300 eurolla.
Uuden hallituksen hallitusohjelmassa on pykälä matkailuauto-

jen joutumisesta autoveron piiriin.
Hallitus kaavailee matkailuautojen verotuksella saatavan 30
miljoonaa uutta verorahaa.
Matkailuautoihin kohdistuva
autovero tulisi uusiin myytäviin
matkailuautoihin sekä käytettynä maahantuotuihin autoihin.

mikä veroprosentti matkailuautoihin tulee on vielä arvoitus.
pakettiautojen 12.2 % ei varmaan
tuo hallituksen kaavailemaa 30
miljoonaa varsinkin kun myynti laskee huomattavasti veron
voimaantulon jälkeen.
Uusia matkailuautoja myytäessä vuodessa noin 1500 kpl.

30 milj. autovero sille autokannalle tarkoittaisi keskimäärin
20 000 €/per auto. Mahdollisessa verotuspäätöksessä saattaa
käydä jopa niin että, valtiolta
jää saamatta tuon 30 milj. lisäksi 20-25 milj. arvonlisäveroa jos
matkailuautokauppa tyrehtyy
kokonaan.
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Oheisvaikutukset voivat myös
olla matkailuajoneuvokaupan
alalla huomattavat yritysten toi-

minnan tyrehtyessä. Leirintämatkailu kokonaisuudessaan
menettäisi tuloja sekä niistä

saatava vero valtiolle jäisi saamatta.
Hallitusohjelmassa on myös

maininta polttoaineveron nostosta hallituskaudella kaksiosaisesti 5+5% joka myös nostaa
polttoaineiden hintoja kipukynnykselle.
Yhteisrintamalla vastustamaan
suunniteltuja veronkorotuksia
ovat asettuneet SF-Caravan ry,
Matkailuajoneuvoalan tuojat ry,
Suomen Leirintäalueyhdistys ry
sekä Autoliitto.

YT-Petanqia
Pelattiin Ruissalon leirintäalueella 16.4. YT-alueen petanqi
kisoista ei tapahtumasta voi
puhua kun kutsuista ja mainoksista huolimatta yhtään muun
yhdistyksen joukkuetta ei kisoihin osallistunut. Kisoista
tuli siis ”kansalliset” kisat Ruissalo vastaan Kesäniemi. 8 joukkueen voimin pelattiin jännittävä kisa jonka lopulta voitti
Kesäniemen joukkue Tarmot
jossa pelasivat Tuija Haapanen,
Petri Suominen sekä Ari Ikonen.
Toiseksi tuli Ruissalon oma joukOsastolla vilskettä koko päivän
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velystä jossa myös kevään huomautukset tarkistetaan.
Safety Walk turvakävely vie
aikaa joten sitä pitää varata ensimmäinen kesti 5 tuntia mutta
aika ei mennyt hukkaan sillä
jokapäiväisistä asioista ja paikoista löydettiin kunnostusta
vaativia kohteita joihin ei kiinn itä nor maal i st i huom iota.
Asukkaille annettiin myös muutamia korjauskehotuksia sähköjohdoista.

K1 Autoilupäivää

Arja ja Sami yhteiskuvassa nimmarin kirjoituksen jälkeen.

kue Rami jossa pelasivat Raimo
Tienhaara, Helga Tienhaara sekä
Pirjo Vainio. Pronssimitalin veivät Kesäniemen nuorten joukkue
Tontut jossa pelasivat Nico Vuorinen, Niko Nylund sekä Markus
Mattila.
Petanqi kisa oli armoton mutta oikeudenmukainen se varmistettiin Pentti Hjerppen tuomaroimana.

Ruissalon Talvialue
Avautuu jälleen SFC alueeksi 1.9.
alkaen. Alueen isäntänä toimii
tuttuun tapaan Matti Vainio. Ma-

tin kanssa pitää sopia vaunupaikasta alueella. Alueen kovan
kysynnän johdosta puhelinvarauksia ei voida alueelle ottaa
vaan paikat täytetään sitä mukaa
kun vaunu tai auto alueelle tuodaan. Ne vaunut, joita ei talvikauden aikana juurikaan käytetä sijoitetaan alueen reunoille.
Vaunupaikan siivous sekä lumityöt asukkaan on hoidettava
itse. Tiestön sekä huoltoteiden
hoito tehdään isännän toimesta.
Ruissalon Talvialue on keidas
10 km torilta hyvän bussiyhteyden päässä. Alue myös täyttyy
heti syyskuun alussa, joten kan-

nattaa toimia ripeästi. Talvialueesta voi tiedustella Matti Vainiolta numerosta 0400 704 179.

Kesäniemen Safety Walk
turvakävely
Yhdistyksemme ensimmäinen
turvakävely tehtiin 14.5. verkkaisessa tihkusateessa. Turvakävelyn aikana käytiin koko
Kesäniemen alue läpi rakennuksia myöten. Kävelystä tehtiin
pöytäkirja joka toimii myös oppaana tulevia korjauksia silmälläpitäen sillä syksyllä turvakävely saa jatkoa uudesta turvakä-

vietettiin 28.5. K1 katsastusasemalla. Uuden tapahtuman yhteistyökumppaneilta yhteisen
tapahtuman läpivieminen sujui
kitkatta ja jo tapahtuman aikana sovittiin vastaavanlaisen tapahtuman järjestämisestä myös
ensi keväänä. Tapahtuman järjestäjinä olivat K1 katsastusasema, RS Ajovalistus ry, SF-Caravan
Turku ry, IF Vakuutus, Caramax
Oy, Kumikorjaamo A. Elo Oy, Palosammutin Oy sekä Solifer Center.
RS Ajovalistus ry tekee ansiokasta työtä nuorten parissa antaen koulutusta nuorille , jo rikkeitä tehneille kuljettajille. RSAjovalistus ry. on suunnitellut
tällaisille nuorille riskikuljettajille liikenneturvallisuuskoulutuksen: Minä, Hyvä kuljettaja!?,
joka on selvä jatkumo autokoulun
II-vaiheen koulutukselle. Autokoulut ja heidän henkilökuntansa, jotka tuntevat sekä tietävät
alueensa riskikuljettajia, kutsuvat asiakkaat tilaisuuteen. Koulutus alkaa itsearvioinnilla, jota

Sami Sarjula talliin peruutuksessa ja Veijo Sipari antaa ohjeita

25

Mönkkärillä ei juurikaan taukoja tullut

käytetään luennoilla opiskelun
ja keskustelun pohjana. Tavoite
on saada nuoret itse havaitsemaan riskitoimintansa vaarallisuus, sekä tuntemaan vastuunsa

ja toimimaan vastuunalaisena
kuljettajana.
RS Ajovalistus järjesti tapahtuman yhteydessä Tuning tapahtuman, jossa näytteillä oli Tu-

ning autoja jotka arvosteltiin ja
palkittiin päivän lopuksi. Näyttelyn tuomarina toimi RS Ajovalistus ry:n kummi Sami Sarjula
joka myös esiintyi ja juonsi eri
tapahtumat. Sami Sarjula joutui
yllättäen näyttämään myös kykynsä ajoneuvo yhdistelmän käsittelyssä. Turvatoimikuntamme
rakentaman ajotaitoharjoitteluradan puitteissa. Radan suoritus
onnistui hyvin eikä opettajana
toimineen Veijo Siparin tarvinnut
neuvoa rallikonkaria yhdistelmän ajossa.
SF-Caravan Turku ry:n osastolla jaettiin karavaanitietoa sekä
kirjattiin uusia jäseniä. Osastollamme olivat myös Caramax Oy
joka antoi tietoa matkailuajoneuvojen korjauksista. Osastollamme oli myös IF Vakuutus antamassa tietoa sekä neuvomassa
vakuutusasioissa. Solifer Center

Oy esitteli uusia matkailuautoja
sekä matkailuvaunuja.
Perheiden pienimmille kuljettajille oli myös järjestetty toimintaa, jossa pääsi nauttimaan
vauhdin hurmasta K1 aseman
pihalla oli tätä varten mönkkärirata, jossa oli turvallista harjoitella.
Katsastusasemalla kiire koko
päivän sillä katsastusmaksuissa
oli tapahtumapäivän erittäin hyvät tarjoukset. yli 150 katsastusta suoritettiin päivän aikana.
Suomen palosammutin Oy tarkasti lähes 200 matkailuajoneuvojen palosammutinta päivän
aikana.
Grillillä ruuhkaa aamusta alkaen. K1 katsastajat tarjosivat
grillimakkaraa, mehua, kahvia
ja pullaa päivien osallistujille.
Pg.

MTV ja Karavaanarit
Hartaudella ja kiinnostuksella odotettu ja hyvin mainostettu karavaanari ohjelma alkoi sopivasti kesänkynnyksellä. Ensi reaktioina oli järkytys ja inho koko ohjelmaa kohti. Ei voi olla totta, että ihmiset kulkevat ajonaikana pullot kädessä, koirat hyppivät
kuljettajan niskassa ja sylissä vauhdilla kulkevassa matkailuautossa. Radiossa ja iltapäivälehdissä asiaa on käsitelty samoin kuin
eri nettisaiteilla. Missään ei ole juurikaan positiivista lausuntoa annettu ohjelmalle. Ainoa hyöty ohjelmasta on tullut keskustelun
avaajana kuten taannoin oli Samuli Edelmanin laulu Karavaanarit kaikkien kaverit. SF-C:n jäsenkeskusteluissa on pitkiä ketjuja
aiheesta.
Pg

Turun Messut 50 vuotta
-juhlamessut 18.8.-22.8.2011
Yhdistyksemme hoitaa jälleen SFC:n osastoa
messujen ajan. Osastolla esitellään Karavaanaritoimintaa lähes 50 vuoden ajalta onhan
liittomme tulossa myös juhlaikään.
50 vuotis juhlamessut näkyvät messuaikana voimakkaasti kaikissa ohjelmissa.
Mukana esiintymässä on mm. vuoden 1961
messujen pääesiintyjä Robertino Loreti. Musiikkia on luvassa messuilla paljon: Laivaston Soittokunta, Rokkikokki, Antti Tuisku,
Maarit ja Sami Hurmerinta, Varjokuva jne.

Livonsaaren elämää
Vietetään vähän kuin ”haukkuen” ei niin
että siellä karavaanarit haukkuisivat toisiaan vaan sulassa sovussa nelijalkaisten perheenjäsenten kanssa, jotka myös keskuste-
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levat toistensa kanssa. Johtuukohan Livonsaaren suosio koiraperheiden keskuudessa
vuosittain pidettävien koirien kauneuskilpailusta? Koiraperheiden määrä on noussut
huomattavasti ja alueella on jo 40 koiraa.
Koirilla on mukavat oltavat Livonsaaressa
hyvät ulkoilumaastot sekä koirien uimaranta mahdollistavat oivat virikkeet perheen
lemmikeille.

Rosvopaistit elokuussa
20.8. viikonloppuna pidetään Rosvopaistijuhlat Livonsaaressa. Rosvopaistiksi kukin
osallistuja voi tuoda mieleisensä lihakimpaleen rosvopaistiarinaan joka suljetaan klo
12.00 lauantaina. Rosvopaisti pakataan
itse omilla resepteillä maustettuna. Huomioitavaa paketoinnissa on se että rosvopaistin paino olisi siinä parinkilon luokkaa.
Lihan ympärille voi perinteiden mukaan

laittaa isoja kaalinlehtiä seuraava kerros
voipaperia jonka päälle kostutettua sanomalehteä sivu tai kaksi. Päällimmäiseksi
tulee foliota jonka päälle kanaverkkoa jotta
paketti pysyy koossa arinassa. Tärkeää on
myös merkitä oma paketti jollain kuumuutta kestävällä kuten mutteri tai avain, jonka
itse erottaa muiden paketeista.
Rosvopaistiarinaa aletaan lämmittämään
aamuvarhaisella siten että se on valmiina
klo 12.00 kun rosvopaistin laitetaan sinne.
arina suljetaan sekä jatketaan nuotin polttoa arinan päällä muutama tunti.
Klo 17-18 välillä arina avataan ja kypsät
rosvopaistit nostetaan arinasta. Ja sitten
vaan herkuttelemaan. Kannatta huomioida,
että Rosvopaistiviikonloppuna kaikki tuoksuvat valkosipulille.
Rosvopaistit sulatellaan illalla Tansseissa
TRIO ATLANTICIN säestyksellä.
Pg.
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Norssit nostettiin Kesäniemessä

T

oukokuun viimeinen viikonloppu oli pyhitetty Kesäniemessä Norssin Nosto
-treffeille, jotka oli kohdennettu yhdistyksemme omille jäsenille.
Tarkoituksena oli tarjota ohjelmallinen viikonloppu niille yhdistyksemme jäsenille, jotka eivät vielä olleet tutustunut omaan alueeseemme Kesäniemeen.
Liekö perjantain kolea ja paikoin sateinen sää saanut karavaanarit jäämään
kotiin, kun treffit menivät yhtä vaunukuntaa lukuun ottamatta niin sanotusti
omassa porukassa.
Vehmaalla ei kuitenkaan satanut, kuin lauantaina aamulla ja koko sunnuntain,
pilkahtelipa viikonlopun aikana aurinkokin silloin tällöin.
Perjantaina illalla saunottiin arjen pölyt pois ja rohkeammat kävivät uimassakin. Saunomisen jälkeen väki alkoi pikkuhiljaa kerääntyä Ylälystille karaoken
pariin. Innokkaita laulajia riitti ja tanssilattia oli laitettu tip top parketin partaveitsiä varten.
Niin kuin edellä jo mainitsin, lauantaina saatiin heräillä sateen ropinaan. Päivän
edetessä aamupäivään, sade loppui onneksi ja saatiin pilvipoutainen sää. Aamupäivällä Alalystillä oli lähes ruuhkaa, kun harrastemyynti oli taas käynnissä. Viileähköstä säästä huolimatta, jäätelöt kävivät myös kaupaksi kahvin kera. Silakat ”norssit” saapuivat alueelle aamulla ja yhteensä 200 kg hopeakylkiä oli tyrkyllä treffiläisille. Monet verestivät muistojaan, että mitenkäs se silakka taas perattiinkaan,
mutta ei huoli ollut tämän näköinen, sillä paikalla oli ohjeistaja näyttämässä taitonsa. Hihat kääräistiin ylös ja ei kun perkaamaan! Savustuspöntöt ja halsterit
olivat kovassa käytössä ja loppujen lopuksi silakkaa ei kovin paljoa ylitse jäänyt.
Mäkisen herkkuauto kävi iltapäivällä myymässä vielä palan painiketta silakoille.
Illalla oli taas aika saunomiselle, nyt ihan aiheestakin, sillä saunojat olivat
enemmän tai vähemmän silakassa.
Puhtoisena oli taas mukava kerääntyä Ylälystille tanssimaan, tällä kertaa
Reino Nurmen tahdittamana.
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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

SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
lauantaina 8.10.2011 klo 14.00
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat.
Ennen kokousta kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Terveiset Rairannasta

K

esä ja matkailukausi ovat
parhaimmillaan sekä tätä kirjoitettaessa että lehden ilmestyessä. Kesäviikko menee todella nopeasti kuten kesäkin. Jussia kun vietettiin alkoivat päivät lyhetä. Niin se
vaan on. Tänä kesänä ei ole suuremmin rakenneltu. Suunnitelmien parissa on kuitenkin tiiviisti painittu. Näyttää siltä,
että Rairantaan saadaan vihdoinkin kunnallinen viemäri. Se
on todella suuri asia, kun esim.
juhannuksena jouduttiin kuljettamaan jätevettä 4 lastia kaupungin puhdistamolle ja kuitenkin suurin osa alueelle tulevasta vedestä menee harmaavetenä
imeytyskenttään. Vireillä on
jätevesiosuuskunnan perustaminen, mutta se tuntuu hitaalta
ja niinpä onkin todennäköistä,
että Rairanta rakentaa oman viemärihaaransa Lokalahti – Uusikaupunki- siirtoviemäristä alueelleen. Myöhemmin on helpompi perustaa osuuskunta, johon
putken varrella olevat kiinteistöt voivat liittyä. Hanke on erittäin suuri investointina ja siihen
ei olisi lähdettykään, jos alueen
vuokra-aikaa ei olisi saatu pidennetyksi. Kaupunginhallitus
ymmärsi asian ja päätti pidentää
vuokra-aikaa 30 vuodella. Vuokra-ajan pidennykseen sisältyy
myös ranta-asemakaavan laatiminen Rairannan alueelle.Näin
alueen kehittäminen on pidem-
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mälläkin tähtäimellä mahdollista.
Kevään treffeillä ja tapaamisilla on ollut edellisiä vuosia
rauhallisempaa. On ollut samanaikaisia tapahtumia ja ehkä sääkin oli vähän oikukasta. Lumen
sulaminenkin kesti pitkään ja
paikat pysyivät märkinä pitkään.
Ylimääräisenä treffitapahtumana oli VOP-kerhon vuotuiset treffit, johon odotettiin enemmän
osallistujia. Vieraiden vähyyteen
ei varmaankaan ollut syynä Rairannan treffipuitteet vaan samanaikaiset tapahtumat.
Naamiaistreffeilläkin oli vieraita hieman edellisiä vuosia
vähemmän. Mikä lienee syy kun
pääsiäinenkin oli normaalia
myöhemmin vai oliko juuri se
syynä.
Jussina oli vaunukuntia taas
edellisiä vuosia enemmän ja
treffit olivat onnistuneet. Sääkin suosi ja aatonaaton sateen
jälkeen koko juhannus oli kaunista.
Jätehuoltoon on Rairannassa
kiinnitetty erityistä huomiota.
Toivomme, että myös asiakkaat
kiinnittävät asiaan huomiota ja
toimivat ohjeiden mukaan. Sekajätteelle on syväkeräysastiat
eli Molokit. Yksi Molokki on
myös keräyspaperille. Biojätteelle on kompostorit ja katoksessa
sisällä on astiat pahville, keräyslasille ja keräysmetallille.
Esim. kaljalaatikot ja muut pah-

vilaatikot pitää pienentää ja
katosessa on sitä varten puukkokin tosin ketjun päässä, koska silläkin on tapana kävellä
ulos katoksesta. Haravointijäte
kuskataan alueen perälle taulun
osoittamaan paikkaan. Jätehuoltoalue on hyvin merkitty ja uu-

tena on ”tienviitat”, joista selviää kunkin paikan suunta ja
etäisyys. Akut ja vanhat polkupyörät jokainen vie itse pois
alueelta.
Hyvää kesän jatkoa!
Reijo

Unhoituksen
yö-treffit
26. – 28.8.

Soittaa J Eskelinen ja Onnenkulkurit
Perinteinen pitkä pöytä.
3 grillattua possua ja muuta lisuketta sekä
hauskaa ohjelmaa pitkän pöydän aikana.
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Ramin rattailta

A

jattelin tällä kertaa toteuttaa palstani haastattelulla,
jonka tein viikkoa ennen
juhannusta Rairannassa. Kun
Vankkuriviesti ilmestyy ollaan
kesässä edetty jo elokuulle ja allekirjoittaneenkin perhelomajakso Pielisen vuokramökillä on ohitse. Sen jälkeen jatkuvat monet
vapaa-ajan hetket Rairannassa.
Toivottavasti meillä jokaisella kesä on sujunut hyvin ja turvallisesti. Uutena tapahtumana toteutimme toukokuun lopussa yhdistyksemme järjestämän pyöräretken,
joka onnistui hyvin. Kolmisenkymmentä pyöräilijää nautti kauniista ilmasta ja upeista maisemista. Seuraavan kerran kokoontuvat pyöräilyn harrastajat polkemisen merkeissä ilmeisesti 6.8.
Tähän kevennyksenä sopiikin
hyvin seuraava juttu: Mies pyöräili pimeällä tiellä. Äkkiä tielle
ilmestyy poliisi, joka nostaa kätensä ja huutaa: - Seis! Sinulla ei
ole valoja pyörässä! - Mene pois
tieltä, kiljuu pyöräilijä takaisin.
– Ei minulla ole jarrujakaan!

Yksi lapsien mieliharrastuksesta ovat vesileikit.

Tamperelaiset Kyöstiöt
Rairannassa
- Kun ollaan talvi sisällä ja luetaan dekkareita ja muuta kirjallisuutta, tekee keväällä jo kovasti mieli Rairantaan keskelle ihanaa luontoa, hyvää ja raikasta
ilmastoa, toteavat Sirkka ja Antero Kyöstiö. He ovat tyytyväisiä
alueen hyviin palveluihin, ystävälliseen ja auttavaiseen ilmapiiLasten olympialaisissa on vauhtia.

Sirkka ja Antero Kyöstiö ovat kesäisin vaunulla 11 viikkoa.

“Raitsun laihisryhmä” aloitti urakkansa juhannuksena.
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riin sekä siihen, että vain 7 kilometrin päässä on Uusikaupunki,
josta saa kaiken tarvittavan. Rairannassa on menossa jo seitsemäs
kesä.
Kyöstiöt ovat harrastaneet caravanmatkailua jo 80-luvulta saakka, ja he sanovat leikkisästi ”että
ollaan vielä uusia karavaanareita”.
Alkuaika he olivat Kosteavirran
leirialueella Pälkäneellä. He ovat
kulkeneet koko Suomen ristiin ja
rastiin. Aluksi he ottivat kohteeksi aina jonkun alueen, jossa he
eivät vielä ennen olleet käyneet
ja olivat siellä 2-3 viikkoa. Sitten
he olivat Vankkurimännikössä
kahdeksan vuotta. - Meidän piti
lopettaa vaunuilu siihen ja olivatkin ilman vaunua vuoden. Kun
sitten Sirkan terveys heikkeni ja
tuli jumppaaminen vedessä, alkoi

sisämaankin ihmistä kiinnostaa
ja vetää puoleensa meri.- Tulimme
katsomaan Rairantaa vuonna
2004 ja tykästyimme kovasti alueeseen ja hyvään vastaanottoon
täällä. Taisi olla itse puheenjohtaja, jota jututettiin, muistelee
Antero. Kun rantakin oli hyvä ja
alue muutenkin hieno, Kyöstiöt
toivat vaunun ja asettuivat Rairantaan v. 2005. - Johan me oltiin
käyty alueella jo silloin, kun tätä
rakennettiin. Kesäisin ollaan oltu täällä n. 11 viikkoa, mutta välillä käydään olemassa viikko
kotona Tampereella.Tänne meidän
vaunuilu sitten loppuukin, toteaa Antero Sirkka-vaimon myhäillessä vieressä.
- Ystävälliset ja hyvät naapurit
pitävät meidät kalassa. On saatu
syötäväksi samana päivänä sa-

vustettua, hiillostettua ja paistettua silakkaa, iloitsee Sirkka.
- Niin ja myös haukifilettä. On
mukavaa, kun ihmiset pysähtyvät
myös juttelemaan, kun olemme
ulkona.
Kun syksy tulee, suuntaavat
Kyöst iöt loka-mar raskuussa
muuttolintujen lailla matkansa
kohti Yhdysvaltoja. - Ei meillä ole
siellä sukulaisia eikä tuttavia,
mutta lääkärit kehottivat kauan
sitten matkustamaan terveyden
takia alueelle, jossa on lämmin ja
kuiva ilmasto. Löysimme sitten
Etelä-Arizonan, jossa olemme olleet 16 kertaa. Lämpöä on siellä
sopivasti 25-30 astetta. Jäimme
siis koukkuun, toteavat Kyöstiöt.
Olemme perillä neljä viikkoa. Joka kerta vuokraamme auton jo
lentokentältä, koska Sirkalla on

liikkuminen huonoa. Tulevana
syksynä menemme jälleen Casacranden kaupunkiin, jossa asuu
40.000 asukasta. Alue on tullut
tutuksi, eikä se ole turistialuetta.
Auton saamme vuokralle Los Angelesin lentokentältä, ja kyllä me
liikenteessä olemme pärjänneet,
vakuuttaa Antero.
- Kaksi vuotta sitten tutustuimme erääseen hotellin pitäjään
ja tilasimme häneltä hotellihuoneen tällä kertaa suoraan sähköpostilla. Vasta päätä on sairaala,
joten sekin asia on kunnossa.
Sähköpostiimme tuli vastaus
”Tervetuloa - mukavaa, kun tulette!”
Nähdään taas Rairannassa!
Kesäterkuin
Rami

Rairannan lemmikkieläinpäivillä nähdään monia hellyttäviä lemmikkejä.
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Kauniilla kesäsäällä voi piipahtaa
vaikkapa kanootilla
Uudessakaupungissa, kuten
Rantoset

Juhannuksen viettoa
suosi kaunis kesäsää.

Markku Tammi helpottaa
hieronnalla monen
karavaanarin
kipeytyneitä lihaksia.

Juhannuksen mölkkyturnaus kiinnosti kovasti.
Mukana oli 14 joukkuetta.

Nyt on Solifer Centereissä vaihatajan markkinat!

Kova kysyntä laadukkaista vaihtureista - Tule hakemaan tarjous, hyvitämme nyt huippuhinnan ajoneuvostasi !

Raisio
2011

Polar 620 TR LB

2011

2011 Solifer Artic 560 NS

Tässä erillisvuoteisessa mallissa tilava toiletti/suihkutila
matkailuvaunun takaosassa. Lisänä ylävuodekaappi
oikealla sängyn päällä. Kun haluat nauttia asumisesta
vapaa-aikanasi, valintasi on Polar.

49 200 €

2011 Polar 680 TR DB Special

Tässä esittelyvaunussa lisävarusteina: U-istuinryhmä
suksiluukulla, iso jääkaappi/pakastin, kaasun ulosotto
sivuseinässä,
pyyhekuivain,
takapään
yläkaappi
/vuoderatkaisu.

34 900 €

-07

Huippuhieno ja hyvin varusteltu Polar isolla takavessalla.
Runsaan vakiovarustuksen lisäksi kotelomarkiisi ilmastointilaite, kaasu-uuni, kaasun ulosotto, caravan
control, tummennetut ikkunat jne.

Hobby Toscana 600

-09 Solifer Nordica 550

10 900 €

39 900 €

35 300 €

-96

Perinteinen kahden pöytäryhmän matkailuvaunu, jossa
poikittainen ylävuodekaappi takana. Etuosassa iso
U-ryhmä. Primus lämmitys sähköpatruunalla ja
nestekiertoisella lattialämmityksellä.

Matkailuauto hyvällä pohjaratkaisulla, 6kW truma,
ohjaamo ilmastointi,cd-soitin/peruutuskamera.

Vantaa
2011

Polar 620 BK

2011 Solifer Finlandia 630 PH

2011

2011 Solifer Finlandia 600 T MH

lastenhuone kerrossängyllä. parivuode, vuodekaappi
Tyylikäs erillispetimalli, alde lämmitys, lattialämmitys, Uudenveroinen Finlandia matkailuvaunu,
yläpuolella.Lisävarusteet, nahka verhoilu, kaasu-uuni,
kaasunulosotto seinäsä, kaasu-uuni, hyttysovi, dvd soitin, iso-jääkaappi, erillisvuodemalli,
kaasunulosotto, polkupyöräteline, varap.teline, valolistat, ylävuodevarustus, valolistat 3 kpl.
tummat laminaatit, tuuletusikkuna.

44 900 €

43 500 €

-09 HOBBY Exellent Easy 410 SFE

mikro,

32 900 €

-09 Solifer S5

Todella siisti 1-omistajalla ollut matkailuvaunu.Truma
lämmitys S 3002, lattialämmitys 380w, kasetti wc,
lämminvesi,
vitriinikaappi,
lattiamatto
sarja,
sähköpatruuna, huoltokirja.

-99

Siisti ja hyväkuntoinen perhevaunu. Makuupaikat 4+1

16 900 €

11 900 €

Tampere
2011

Polar 590 BK

2011 Solifer Artic 480 MHP

2011

2011

Lapsiperheelle unelmamatkailuvaunu. Paras tilajärjestely, Artic 480 MHP matkailuvaunu - Soliferin tilaihme. Pieni ja
huippu ominaisuudet kesään ja talveen, eikä kevyt vedettävä. Mukana kaikki Soliferismit ja lisänä varustelukaan jätä kylmäksi. Takuu 2 vuotta, tiiveystakuu yläkaappivuode + varust.
7 vuotta.

39 900 €

26 390 €

Uutta vastaava liikkuva omakotitalo! Alde, Ilmastointi,
Kaasu-uuni, Iso jääkaappi/pakastin, Suihku, Kitkavetopää,
Baarikaappi, A-mittainen Svenskatält -2XKaasunulosotto,
Tehdastakuu 04/2012

35 900 €

Fendt Saphir 560 TFK

-07 Solifer Finlandia 630 NS

Kerrosvuode ja parivuode. Keskellä U-ryhmä. ALDE
vesikeskuslämmitys, iso jää/pakastinkaappi, mikro,
kaasun ulosotto, tumm. ikkunat, varapyöräteline,
mattosarja, parivuoteen päiväpeite.

20 900 €

-04

Harvoin myynnissä oleva tilava 630 NS malli! Varusteet:
-Alde vesikeskuslämmitys -Kwh.mittari -Lattialämmitys
-Jääkaappi -Cd-radio -Micro -Kaasunulosotto

24 900 €

Löydät meidät myös Caravan 2011-näyttelystä, Lahden messukeskuksesta 16.-18.9. - Tervetuloa paikalle tutustumaan 2012 Solifer ja Polar uutuuksiin.

Meiltä löydät myös kattavan valikoiman tarvikkeita ja varaosia,
sekä ammattitaitoiset huoltopalvelut matkailuajoneuvollesi.
Liikkeemme palvelevat teitä: ma-pe 9-18 la 10-15 - Tervetuloa!

Raisio
Tuotekatu 10
puh. 020 7299 700

Vantaa
Vetokuja 2
puh. 020 7299 730

Tampere
Asentajankatu 3
puh. 020 7299 770

www.solifercenter.fi

