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J
uhlavuosia ja vuosijuhlia on jäl-
leen edessä. Täydet 50 v. täyttä-
viä yhdistyksiä on SF-C Turku, 
joka juhlii 15.6. Kesäniemessä, 
SF-C Pirkanmaa juhlii 29.6. Vank-

kurimännikössä ja SF-C Helsinki juhlii 25.5. 
Vanhan-kylänniemessä, Järvenpäässä, sa-
maan aikaan pidettävän SF-Caravan liittoko-
kouksen yhteydessä. 3 yhdistystä,  joiden 
perustajat ovat olleet vahvasti mukana koko 
nykyisen järjestömme alun kehityksessä. 
Kaikissa em. juhlissa keskustellaan ja pala-
taan sinne puolenvuosisadan aikaisiin ta-
pahtumiin kun yhdistykset perustettiin. Miten 
harrastuksemme on kehittynyt nykypäivään. 
Ennen oli kaikki paremmin, vai oliko ainakin 
muistot kuultavat kaiken.

 40v. Juhlia YT-alueellamme viettävät SF-C 
Piikkiö18.9. ja SF-C Naantali 17.12. Näissä-
kin juhlissa kerrataan yhdistysten alkuaikoja. 
Juhlissa mukana on vielä ensimmäisiä puur-
tajia, joiden muistoja on mukavaa kuulla. 

Harrasteellemme aurinkoa ja mustia pilviä. 
Jälleenmyyntitilastot näyttävät 5-10 % kasvua 
edellisen vuoden tilastoihin. Myyntitilastojen 
kasvun myötä myös jäsentilastoissa näyttää 
alkuvuonna kasvua. Mustia pilviä taasen tu-
lee jatkuvista viesteistä päästövaatimuksis-
ta ja dieselautojen synneistä ilmojen lämpeä-
misistä sekä dieselin nousevista hinnoista. 
Sähkö- ja hybridiautojen tulosta markkinoil-
le odotetaan anteeksiantoa ilmastonpilaa-
miseen vaikka dieselien haitat ovat jo pie-
nempiä kuin sähköautojen. Selkeät päätök-
sen, jotka eivät perustuisi mielikuviin antai-

sivat luottamusta ja uskoa harrasteemme 
tulevaisuuteen. 

Kevään aikana alueilla on pidetty talvirieho-
ja hiihtoloman yhteydessä. Erikoinen talvikin 
sekoitti tapahtumia vaihtelevan sään voimin. 
tapahtumia vietettiin vesisateesta lumisatei-
siin ja koviin pakkasiin. Kuitenkin kaikki ta-
pahtumat onnistuttiin viemään hyvin läpi ja 

karavaanarit saivat nauttia suomalaisesta 
talvisäästä. Rakovalkeista  ja jätkänkynttilöis-
tä jäi muistot jäljelle hiiltyneistä jämistä.

Kevätretket ovat jälleen edessä, nautitaan 
niistä.

terveisin
Pentti Groth 



Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

Numero 2/2019 (168) 
41. vuosikerta

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

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

2/2019  ..........................  aineisto 12.03.  ................................ ilmestyy 29.03.

3/2019  ..........................  aineisto 01.07.  ................................ ilmestyy 22.07.

4/2019  ..........................  aineisto 08.10.  ................................ ilmestyy 04.11.

Vaunualueemme: 
KAARINA Kuusisto, Rantamäentie 170, Kuusisto, 
 puh. 040 764 4911
LIETO Leporanta, Kynnyksentie 121, Lieto, puh. 040 718 0570
LOIMAA Krapuranta, Korvenkulmantie 44, Oripää,  
 puh. 040 546 2058
MASKU  Camping Mussalo, Mussalontie 356, Taivassalo,  
 puh. 040 764 9391
NAANTALI Saloranta, Vehotniementie 66, Poikko, puh. 044 967 4453
PIIKKIÖ Harvaluoto (palvelut 1.6.–30.8.), Krupuntie 65, Kaarina, 
 puh. 044 278 8949
RAISIO Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,  
 Rautila, Vehmaa, puh. 0400 705 516
SAUVO  Sarapisto, Nokantie 3, Sauvo, 
 puh. 02 473 1202, 050 466 1282
TL-PYHÄJÄRVI Valasranta, Rantapolku 49, Yläne, puh. 040 730 4921
TURKU   Kesäniemi, Kesäniementie 99, Vehmaa,
 puh. 02 433 3462, 040 549 6648
 Ruissalo Camping Talvialue, os. Saarontie 57, Turku,
 syys-toukokuu. tied. 0400 704 179 Matti Vainio
 Livonsaari Caravan,  sopimusalue, 
 Pohjanpääntie 250, Naantali, puh. 040 500 4401
VAKKA-SUOMI Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki,  
 puh. 0500 825 899
Tiedustelut yo. yhdistykseen.

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

Kustantaja
VankkuriViesti ry

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

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

Painos  
6600 kpl

Sivunvalmistus:
Rota-Mainos Oy, Mika Ojala
mika@rota.fi

Osoitteenmuutokset
SF-Caravan ry Hämeenlinna
P. (03) 615 311

19.-22.04 Pääsiäistreffit
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
19.-22.04 Naamiaistreffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
26.-28.04. VappuEtkot-treffit
 Salakallio, Halikko  |  Salo
17.-19.05. Avajaistreffit
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
07.-09.06. Aurinkotreffit
 Saloranta, Naantali  |  Naantali
14.-16.06. 50-vuotisjuhlatreffit
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
20.-23.06. Perhejuhannus Krapurannassa
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
20.-23.06. Mussalon juhannus
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp.kunnat
20.-23.06. Vehmassalmen juhannus  
 Vankkuri-Vehmas, Vehmaa  |  Raisio
15.-21.07. Lasten taideviikko
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
01.-04.08. Haitaritreffit
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
09.-11.08. Lavatreffit
 Sarapisto  |  Sauvo
09.-11.08. Best Caravan Petanque Cup
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
23.-25.08. Syystulet
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
30.08.-01.09. Unhoituksen yö -treffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
06.-08.09. Rantalieskat
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp.kunnat
20.-22.09. Valojuhlat
 Leporanta  |  Lieto
04.-06.10. Valasrannan syystreffit
 Valasranta, Yläne  |  TL-Pyhäjärvi
11.-13.10. Silakkatreffit
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
18.-20.10. Hirvisoppatreffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
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KAARINA ➊ Kuusisto, Rantamäentie 170, Kuusisto, 
  puh. 040 764 4911

LIETO ➋ Leporanta, Kynnyksentie 121, Lieto,  
  puh. 040 718 0570

LOIMAA ➌ Krapuranta, Korvenkulmantie 44, Oripää,  
  puh. 040 546 2058

MASKU  ❹  Camping Mussalo, Mussalontie 356, Taivassalo, 
  puh. 040 764 9391

NAANTALI ➎ Saloranta, Vehotniementie 66, Poikko, 
  puh. 044 967 4453

PIIKKIÖ ➏ Harvaluoto (palvelut 1.6.–30.8.), Krupuntie 65, 
  Kaarina, puh. 044 278 8949

RAISIO ❼ Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,  
  Rautila, Vehmaa, puh. 0400 705 516

SAUVO ➑  Sarapisto, Nokantie 3, Sauvo, 
  puh. 02 473 1202, 050 466 1282

TL-PYHÄJÄRVI ➒ Valasranta, Rantapolku 49, Yläne, 
  puh. 040 730 4921

TURKU ❿   Kesäniemi, Kesäniementie 99, Vehmaa, 
  puh. 02 433 3462, 040 549 6648

 ⓫  Ruissalo Camping Talvialue, Saarontie 57, Turku, 
  syys-toukokuu. tied. 0400 704 179 Matti Vainio

 ⓬  Livonsaari Caravan,  sopimusalue, 
  Pohjanpääntie 250, Naantali, puh. 040 500 4401

VAKKA-SUOMI ⓭  Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki, 
  puh. 0500 825 899

SFC-alueet: 

Kuusisto Leporanta Krapu-
ranta Mussalo Saloranta Harva luoto Vankkuri- 

Vehmas Sarapisto Valasranta Kesäniemi Ruissalo Livonsaari Rairanta

Kuusisto 32 71 80 50 25 64 51 76 65 32 59 87

Leporanta 32 49 78 53 24 62 44 59 63 33 61 86

Krapuranta 71 49 94 82 72 78 93 26 79 66 89 98

Mussalo 80 78 94 63 84 17 105 73 20 66 54 37

Saloranta 51 53 82 63 57 46 81 87 48 39 23 70

Harvaluoto 25 24 72 84 57 68 38 77 69 37 66 92

Vankkuri-Vehmas 64 62 78 17 46 68 89 57 4 51 38 31

Sarapisto 50 44 93 105 81 38 89 100 90 61 88 112

Valasranta 76 59 26 73 87 77 57 100 58 75 70 73

Kesäniemi 65 63 79 20 48 69 4 90 58 52 39 34

Ruissalo 32 33 66 66 39 37 51 61 75 52 45 73

Livonsaari 59 61 89 54 23 66 38 88 70 39 45 61

Rairanta 87 86 98 37 70 92 31 112 73 34 73 61
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Kaarinan kuulumiset

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

PUHEENJOHTAJA
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 KUUSISTO
Puh. 040 771 9854 
puheenjohtaja@sfckaarina.com

SIHTEERI
Jan-Gunnar Rönnblad
Virna 3 B 10, 21500 PIIKKIÖ
Puh. 040 418 2869 
sihteeri@sfckaarina.com

Remontti

Kodissamme alkoi viime 
lokakuussa putkiremont-
ti ja kylpyhuone/wc sa-
neeraus. Sanottiin, että 

kestää noin kuusi viikkoa. Eikä  
kotona voinut asua. Voihan nenä, 
mistä nyt löytyisi kuudeksi viikok-
si asuinsija. Siispä miettimään; 
lasten luona ei ole tilaa, vuokra-
asuntoa tuollaiseksi ajaksi ei ole 
helppoa saada; voih, miten tästä 
nyt selvitään?

Ja sitten, heräsin keskellä yötä, 
herätin vaimonikin; onhan meillä 

asuntovaunu. Vaimo käänsi kyl-
keä ja tuhahti, keskustellaan täs-
tä sitten aamulla. Ja sitten kes-
kusteltiin. Tai minä siis kuuntelin. 
Mihin saamme kaikki tarpeelliset 
vaatteet mahtumaan? Mites pyy-
kinpesu ja -kuivaus? Ruoan val-
mistuskin on aika hankalaa. Ja 
sitten pohdimme, onnistuisiko 
asuminen vaunulla. Ja totesim-
me, että pakko se on yrittää, kun 
muutakaan vaihtoehtoa ei ole.

Ja kun remontti kotona alkoi, 
muutimme vaunulle. Vaatteet 

saatiin mahtumaan, pari kassia 
säilytettiin lattialla. Pyykinpesu 
ei tietenkään muodostunut on-
gelmaksi, onhan alueella pyy-
kinpesukone. Ja ylläri-ylläri, pyy-
kin kuivauskin onnistui helposti, 
koska käytössä oli myös kuiva-
usrumpu. Se oli meille uusi ko-
kemus, ja kun laitoin kuivauk-
sen jälkeen ensi-kerran vaattei-
ta päälle, sanoin vaimolle, että 
tämmönen hankitaan kotiinkin; 
vaatteet olivat sametinpehmeitä 
ja ihoa helliviä – ihaaanaaa pu-
kea päälle. Niin, ja se ruoan val-
mistus: tuli syötyä vähän enem-
män eineksiä.

Vaikka olemme 30 vuotta vau-
nilleet, emme ole ennen syksyl-
lä asuneet vaunulla yhtä-mittai-
sesti näin pitkään. Toisin kuin ke-
sällä nyt  oli vaihteeksi mukavan 
rauhallista. Jopa niin rauhallisen 
mukavaa, että totesimme, että 
voisimme asua pideempäänkin. 
Saunassa oli rauhallista, alueella 
ei ollut minkäänlaista hyörinää ja 
pyörinää. Tälläistakin elämää ih-
minen joskus kaipaa.

Ja sitten saimmekin nauttia täs-
tä hiljaisuudesta kauemmin kuin 
kuusi viikkoa. Meille ilmoitettiin, 
että töiden myöhästymisestä joh-
tuen pääsisimme vasta jouluksi 

kotiin. Siis kolme viikkoa lisää 
vaunuasumista. No ei siinä mi-
tään, mutta  joulun lähestyes-
sä alkoi paniikki. Miten ehdim-
me tehdä joulusiivouksen, kun 
huusholli oli hujan hajan ja joulu-
ruokaakin pitäisi ehtiä käydä os-
tamassa ja vielä valmistamaankin.

Kaksi päivää ennen jouluaattoa 
pääsimme sitten takaisin kotiin, 
siivosimme hullunlailla, ja joulu-
ruokaakin oli aattona pöydässä. 
Mutta remontti asunnossaam-
me ei ollutkaan vielä valmis; lop-
puremontista voisi kirjoittaa toi-
sen tarinan, meinasi nimittäin pä-
reet palaa!!!

Nyt ollaan jo kevään juurilla, 
uudessa kylppärissä on muka-
va suihkutella ja rauhallisen syk-
syn jälkeen odotamme jo kesän 
lämpöä, lintujen laulua, hyönteis-
ten pörinää ja laineiden liplatus-
ta, sekä tietysti hauskoja juttuja 
saunan terassilla kausipaikka-
laisten ja vierailijoiden kertomi-
na. Ja hyörinää ja pyörinää alu-
eella ja lasten iloista touhua leik-
ki- paikalla. 

Kyllä karavaanarina  
oleminen on mahtavaa!

Hannu, sf-c 55252

Photo by Bruno Kelzer on Unsplash
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Liedon kuulumiset

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

PUHEENJOHTAJA
Teemu Kuosmanen
Valjaskuja 4 A 4, 21420 LIETO
Puh. 040 508 3368 
teemu.kuosmanen@lieto.fi

SIHTEERI
Elina Tukkiniemi 
Valjaskuja 4 A 4, 21420 LIETO 
puh. 040 589 4111 
tukkiniemi@hotmail.com

Terveisiä Liedosta!

T alviaika on ollut varsin 
hiljaista Leporannassa, 
mutta nyt suunnitellaan 
jo aktiivisesti kesäkaut-

ta. Tulevana kesänä panostamme 
erityisesti lasten ja nuorten viih-
tyvyyteen niin ulkona kuin sisäti-
loissa. Kevään kuluessa yhdistyk-
sen puheenjohtaja ja sihteeri ovat 
käyneet liiton järjestämillä pu-
heenjohtajapäivillä sekä kehittä-
mispäivillä. Jälkimmäisessä mu-
kana oli myös aluevastaavamme 
vaimonsa kanssa. Puheenjohta-
japäivillä korostettiin viestinnän 
ja yhteishengen tärkeyttä sekä 
nuorempien karavaanareiden saa-
mista yhdistysten jäseneksi, jotta 
harrastuksen jatkuvuus saataisiin 
varmistettua. Kehitystyö jatkuu 
Leporannassa näiden asioiden 
parissa. Kehittämispäivien kes-
keisenä antina painotettiin aluei-
den näkyvyyttä sosiaalisessa me-
diassa sekä yhteistyötä lähialuei-
den palveluntarjoajien ja elämys-
tuottajien kanssa. Näihin asioihin 

paneudumme myös meidän alu-
eellamme lähitulevaisuudessa. 
Leporannassa puhaltavat tuleva-
na kesänä uudet tuulet, kun isän-
tävelvoite on lyhennetty puolen 
viikon mittaiseksi, ja kausipaikko-
jen lisäksi tarjotaan myös kesä-
kausipaikkoja toukokuun alusta 
elokuun loppuun.  Nämä uudis-
tukset onkin otettu ilahtuneesti 
vastaan, ja olemme saaneet lu-
kuisia uusia kausipaikkalaisia jo 
talven aikana. Lämpimästi terve-
tuloa uudet jäsenet sekä kausi-
paikkalaiset!

Yhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin Maalispilk-
ki-tapahtuman yhteydessä 2.3. 
Väkeä oli mukavasti paikalla ko-
ko pilkkiviikonlopun ajan, ja sää 
oli erinomainen. Perjantaina kisail-
tiin kahvinkeittotaidoissa. Lauan-
taina aamupäivällä reippaita pilk-
kijöitä kerääntyi lammen jäälle 
narraamaan kaloja. Osanottajia 
kilpailussa oli 13, yhteissaalis oli 
79 kpl, yhteensä 3,87 kg. Nais-

ten sarjan voittajan tulos oli 395 
g. Miehissä suurimman saaliin yh-
teispaino oli 980 g. Pilkkikilpailun 
jälkeen nautittiin maukasta herne-
keittoa sekä munkkikahvit. Kevät-
kokouksessa sääntömääräisen 
osuuden jälkeen liiton asiantunti-
jamme, hallituksemme jäsen Lau-
ri kertoi ilahduttavia tilastoja yh-
distyksemme osalta viime vuosil-
ta. Liedon seutu ry. on vuodesta 
toiseen kärkipäässä ajotaitomerk-
kien suorittamisessa valtakunnal-
lisesti. Lisäksi yhdistyksemme on 
kaikista SFC-alueista Kokemäen 
yhdistyksen ohella ainoa, jonka 
jäsenmäärä on kasvanut viimei-
set kuusi vuotta. Hyvä me, jatke-

taan samaan malliin! 
Ison saunan pesutilat on re-

montoitu vaaleiksi ja raikkaiksi. 
Uuden kaivon vedensuodatus-
järjestelmän ansiosta vesitilanne 
on jälleen hyvä ja riittävä. Kesä-
kauden jälkeen remonttivuoros-
sa ovat saunan pukuhuoneet sekä 
itse saunatila. Vilkas karavaanari-
kesä alkaa jo tuota pikaa. Viime 
kesä oli vierailijamäärältään Le-
porannassa lähes ennätysvuosi. 
Toivottavasti saadaan pitkä, läm-
min ja vilkas karavaanarikesä tä-
näkin vuonna!

Keväisin terveisin,  
sihteeri Elina 139104

Tulevia tapahtumia ja tärkeitä päivämääriä
6.4.  klo 10 alkaen Kesäkauden isäntävuorojen varaaminen
27.4.  Kevätsiivoustalkoot ja isäntäinfo
Vapun ja juhannuksen viettoa perinteisesti
27.7.  Unikeonpäivän tapahtuma.
9.-11.8.  Ajotaitoviikonloppu
20.-22.9.  Valojuhla-treffit
26.10.  Syyskokous

Pilkkimiehet.

Pilkkikisat lammella.

Kahvinkeittokilpailu

Kuvat: Miikka Lehto
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Loimaan kuulumiset

Krapuranta, p. 040-546 2058  www.krapuranta.fi

PUHEENJOHTAJA
Jarmo Toivonen
Linjankoukuntie 42, 31400 SOMERO
puh. 050 531 4044
japitoivonen@gmail.com

SIHTEERI
Sari Palmunen
Lumikonkatu 7 i 280, 
20240 TURKU
Puh. 040 844 2829
sari.palmunen@gmail.com

Keväiset terveiset 
Krapurannasta

A lkanut kevättalvi on 
ollut Krapurannassa 
työntäyteinen. Ison 
saunan pukuhuone-

remontti polkaistiin käyntiin jo vii-
me vuoden puolella ja sitä on pik-
kuhiljaa valmisteltu kevään seson-
kiin. Remontti onkin jo tässä vai-
heessa hyvällä mallilla, joten ava-
jaistreffeillä päästäänkin jo 
nautiskelemaan uusitun pukuhuo-
neen tuoksuista. Viikkoa ennen 
hiihtolomaa olikin isommat talkoot, 
kun purettiin jo kaikille niin tutuk-
si käynyt vanha tanssiteltta ja tal-
ven lumitilanteen huomioon otta-
en se myös antoi meille pientä li-

säpuuhastelua tämän projektin 
kanssa. Mutta isolla porukalla siitä 
selvittiin hienosti. Hiihtoloman al-
kajais viikonloppuna purettiin telt-
ta loppuun ja siivottiin alue ja jo 
seuraavana lauantaina saatiin kai-
vinkone tontille kaivamaan uuden 
tanssihallin pohja auki. Hiihtolo-
maa vietettiin Krapurannassa pe-
rinteisesti lohta loimutellen. Moot-
torikelkoillakin päästiin ajelemaan, 
vaikka ilmat vaihtelivatkin kauniis-
ta pakkassäästä vesisateeseen 
sekä kovaan tuuleen. Itse leivot-
tuja laskiaispulliakin saatiin mais-
tella uunituoreena. Muutamia vie-
railijoitakin osui paikalle sauno-

maan ja avantouintia harrasta-
maan. Kevät tulee olemaan Kra-
purannassa kovien ponnistelujen 
aikaa, koska tämä uusi tanssihalli 
on tarkoitus saada käyttökuntoon 
17.-19.5 järjestettäviin avajaistref-

feihin. Varmaa on se, että ihan val-
miiksi sitä ei ehditä saamaan mut-
ta uskotaan että käyttökuntoon se 
saadaan, joten perjantai-illalla siel-
lä päästään orkesterin saattele-
mana viettämään avajaistanssit 
sekä lauantai-illalla karaoken mer-
keissä. Joten lähtekäähän suurel-
la joukolla mukaan viettämään 
Krapurantaan avajaistreffejä. Ava-
jaistreffeillä panostetaan myös 
lasten viihtyvyyteen, joten ohjel-
maa lapsillekin tulee olemaan. 
Näin lehden välityksellä haluan 
lausua jo etukäteen kiitokset tal-
kooporukalle, joka tulee olemaan 
mukana tässä tanssihalli sekä pu-
kuhuone projektissa, jotta nämä 
kyseiset kohteet saadaan käyttö-
kuntoon toukokuun puoleen väliin 
mennessä. Itselläni ei tällä kertaa 
tässä muuta tiedotettavaa ole, jo-
ten oikein hyvää alkanutta kevät-
tä ja tervetuloa Krapurantaan, ja 
nähdään viimeistään avajaistref-
feillä. 

Terv. Jarmo ”Japi” Toivonen 
125837

Virtaavan veden taidetta.

Jäätassuja.
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Ensi lehteen mennessä tässä on uusi tanssihalli.

Alkuraapaisu.

Kesää odotellessa.

Talviloman lohen loimutusta.
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Palvelemme ma 9-18, ti-pe 9-17, la 10-14

www.loimaanlaatuauto.fi 

Asuntoautot -ja vaunut, autot ja moottoripyörät 
Asuntoautot ja –vaunut nyt Lamminkatu 39:stä.

Lamminkatu 7 
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Lamminkatu 39 
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

Mercedes-Benz Sprinter 313CDI  59.990
Pitkä Luxus-bussi 8 hlö, 149 tkm, 2014

Dethleffs Camper 450 FL 0 18.990
1-om., kattol., 2013

Fiat-Adria A 576 DK  29.890
p.tutka, h-kirja, 2xrenk., 66 tkm, 2008

Fiat-LMC 671 g 3.0 JTD AC  34.990
100 tkm,  2009

Mercedes-Benz Sprinter  42.990
minibussi 116 tkm, 2014

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

Fiat-Chausson Welcome 3 2,8 JTD 19.990
Ilmast., lohkol., 102 tkm, 2003

Mercedes-Benz Sprinter 316 CDi  46.890
3+3 hlö Minibussi, ilmastointi, 67 tkm, 2017

Ford Galaxy 2,0 TDCi 150 hv  34.890
PowerShift Titanium Business 5-ovinen 88 tkm, 
2015

Mercedes-Benz Sprinter  MAXI  37.990
Umpikorinen (BB) 6ov 2xLiukuovi 142HV 47 
tkm, 2017

Mercedes-Benz Sprinter  49.990
Minibussi Aut. 120 tkm, 2013

KTM 690 Duke 50 kW  5.990
10 tkm, 2012

BMW K 1200 RS  4.890
90 tkm, 2001

Honda VFR 800 FI  2.490
95 tkm, 1999

Honda CB 600F Hornet  6.490
4 tkm, 2010

Ford Kuga 2,0TDCi 150 hv  33.890
PowerShift AWD Titanium 5-ovinen, takuu, ESP, 
xenon, hyvät varusteet,18 tkm, 2017

Peugeot Boxer Boxer matkailuauto  29.990
L3H2 3+3hlö Limited 2198 cm3, p.tutka, h-kirja, 
2xrenk., 95 tkm, 2014

Solifer Artic 520 TBR  0 24.890
kattoluukku, 2014

Fiat-Sharky L 37 2,3 JTD 24.890
kattol., h-kirja, lohkol., 62 tkm, 2007

Ford Grand C-Max 1,0 EcoBoost  11.890
125 hv Start/Stop Trend M6 7-paikkainen, erik.
vant., ilmast., h-kirja, lohkol., 208 tkm, 2013

BMW R 1150 R Rockster  6.490
39 tkm, 2003

Audi A5 Sportback Business  24.890
1,8 TFSI, 125 kW, 123 tkm, 2014

Ford Grand C-Max 2,0 TDCi 140 hv  12.890
PowerShift aut. Titanium A6 Webasto 159 tkm, 
2012

Fiat-Dethleffs Globetrotter Esprit  15.890
i 5580 2,8 JTD, p.tutka, 2xrenk., 174 tkm, 2002
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Maskun kuulumiset

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

PUHEENJOHTAJA
Kari Haapanen
Kuntoilijanlenkki 6 C 20, 21420 LIETO
Puh. 0400 539 724
kari.haapanen@lieto.fi

SIHTEERI
Mikaela Heinonen-Lindholm
Kapernauminkuja 7,10420 POHJANKURU
Puh. 041 543 7371
stigrafaels@hotmail.com

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN
joka pidetään sunnuntaina 28.4.2019 klo 12.00

Camping Mussalossa, Mussalontie 356 Taivassalo.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat, kuten tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden 

myöntäminen hallituksen jäsenille sekä muille tilivelvollisille.
Tervetuloa kaikki yhdistyksemme jäsenet päättämään yhteisistä asioista. 

Jäsenkortti mukaan.
Kahvitarjoulu ja osallistujen kirjaus alkaa klo 11.30.

Taivassalossa 02.03.2019
Hallitus

JUHANNUS CAMPING 
MUSSALOSSA

O H J E L M A :

20.23.6.2019

KARAOKE -

TANSS I T  TO  &  L A :

AATTONA  

TANSS IMUS I I K I S TA  

VASTAA  :

COP I 5

T E R V E T U L O A  T A I V A S S A L O O N !

S F - C a r a v a n  M a s k u  j a  y m p ä r i s t ö k u n n a t  r y

Asuntovaunu/-auto 70€  sis. 

valosähkön

Teltta max 4 hlöä 70€

J UHANNUS

PAKETT I :

Saunat päivittäin

Lipunnosto aattona

Kokko sään salliessa

Arpajaiset

Leikkimielistä ohjelmaa sekä aikuisille 

että lapsille

Vo i t  t u oda  ma t ka i l u a j o n eu v o s i  

s e i s o n t aan  i lma i s e k s i  1 6 . 6 .  

a l k  .

JÄSENTAPAAMINEN  

24.-26.5.2019  

SFC-MASKU   JA  YMPÄRISTÖKUNNAT   JÄR JESTÄÄ :  

LÄMPIMÄSTI 
TERVETULOA 

UUDET JA VANHAT 
JÄSENET! 

ETU JÄSENILLE:  
2 VUOROKAUTTA YHDEN 

HINNALLA, MYÖS HUONEET! 
(voit liittyä myös paikan päällä)

Paljon erilaista ohjelmaa sekä aikuisille 
että lapsille, luvassa hauska viikonloppu!

Perjantaina kahvitarjoilu klo 20.30 
Lauantaina grillimakkaratarjoilu klo 11-12 
 

Katso lisätietoa ohjelmasta: sfcmussalo.fi/tapahtumat 

Keväinen tervehdys Mussalosta!

L unta, lunta ja lisää lunta! 
Upeaa, että saimme 
nauttia näin hienosta tal-
vesta myös täälläpäin 

Suomea. Runsasluminen talvi al-
kaa kuitenkin pian olla vain muis-
to ja kevät valtaa ilman. Päivät 
ovat pidentyneet ja aurinko pais-
taa upeasti sulattaen loputkin lu-
met pois. Lumiaurojen sijasta teil-

lä hyörivät siivouskoneet. Tämä 
on aikaa, jolloin karavaanarit he-
räävät talviuniltaan ja ajatukset 
suuntaavat vääjäämättä kesään. 
Malttamattomina odotamme tu-
levaa caravankautta ja sen alkua. 
Suunnitelmissa on ehkä matka 
pitkin Suomen teitä, tallissa odot-
telee ehkä uusi asuntoauto tai 
-vaunu pääsyä matkaan. Ehkä 

uusi etuteltta on tullut hankittua 
tai suunnitelmissa voi olla uuden 
terassin rakentaminen. Myös lei-
rintäalueilla on tehty suunnitelmia 
tulevaa kesää ajatellen ja nyt vain 
odotetaan, että näitä suunnitelmia 
päästään toteuttamaan. Näin 
myös meillä Mussalossa.  

Mussalon laskiaisriehassa maa-
liskuun alussa suurin osa lumes-

ta oli jo sulanut pois mutta eipä 
se riehan tunnelmaa lannistanut. 
Lapsille oli ohjelmassa leipomi-
sista ja keppihevoskisaa. Minnan 
loihtiman herkullisen lounaan jäl-
keen kisattiin olympialaisissa ja lo-
puksi vielä tietovisailun parissa. 
Niin, ja kyllähän sauna ja avanto 
kuuluivat myös ohjelmaan. Tai ai-
nakin toisten… 
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Kotimaanmatkailu karavaanarille keskeistä

S F-Caravan ry toteutti yhteistyössä 
Kantar TNS:n kanssa laajan tutki-
muskokonaisuuden omasta toimin-
nastaan. Alkuvuodesta julkaistu ja 

Caravan 2/2019-lehdessä esitelty kooste toi 
SF-Caravanin oman jäsenistön mielipiteiden 
ja näkökulmien lisäksi tietoa myös muiden 
leirintämatkailuharrastajien sekä ns. ei-har-
rastajien asenteista. Leirintämatkailussa vie-
hättää eniten vapaus. Vapaus, joka voidaan 
tässä yhteydessä tulkita ensisijaisesti matkai-
lijan riippumattomuudeksi aikatauluista ja 
ennakkovaratuista kohteista ja palveluista.

Lähes kaikki jäsenemme tunnustavat har-
rastavansa kotimaan matkailua. Asialla on suu-
ri merkitys korostettaessa matkailumuotom-
me ympäristöystävällisyyttä; matkustaessaan 
kotimaassa karavaanari edistää sekä ympä-
ristön että maamme kansantalouden hyvin-
vointia. Kotimaisten tapahtumien, erilaisten 
elämyspalvelujen ja leirintäalueiden tulovir-
taan karavaanareiden liikkumisella on kes-
keinen vaikutus.

Tutkimuksen perusteella jäsenistö haluaa 
leirintämatkailun edistämiseksi erityisesti au-
toilun kustannusten keventämistä, leirintäalu-
eiden laadun parantamista, matkailun kustan-
nusten alentamista ja leirintämahdollisuuksi-
en lisäämistä. Toiveeseen on helppo yhtyä. 

SF-Caravan ry valtakunnallisena liittona pyr-
kii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että 
ajoneuvoverotus sekä polttoaineiden hinnat 
pysyvät kohtuullisina. Lähivuosien uhkakuva-

na on erityisesti dieselöljyn jyrkkä kallistumi-
nen lähivuosina. Autoilukulujen mahdollinen 
kasvu nykyisestä korkeasta tasostaan haittai-
si suomalaisten kotimaanmatkailua merkit-
tävästi. Valtiovallan viisautta olisi pitää myös 
matkailupalvelujen, kuten kahvila-, ravintola- 
ja majoituspalvelujen verokannat ennallaan. 
Huhtikuun edustakuntavaalien jälkeen valit-
tavalla maan hallituksen tulee huomioida oh-
jelmassa myös kotimaan matkailun taloudel-
linen merkitys.

Leirintäalueiden laatu paranee usein asia-
kaspalautetta kuuntelemalla ja leirintäalueen 
omistajan omilla toimilla. Välttämättä hirveäs-
ti rahaa tai raskaita investointeja ei tarvita. 
Hyvää leirintäalue-elämystä suunniteltaessa 
on pystyttävä asettumaan asiakkaan ajatus-
maailmaan, odotuksiin ja vaatimuksiin. Alu-
een siisteys, vastaanoton ja henkilökunnan 
ystävällisyys, alueen laitteiden toimivuus ja 
helppokäyttöisyys, leikkipaikkojen turvalli-
suus, opasteet ja rauhallisuus ovat ainakin 
meidän karavaanarien arvostamia asioita vuo-
desta toiseen.

Yhä useampi karavaanari on leirintäalu-
eiden lisäksi kiinnostunut käyttämään myös 
muita leirintäpalveluita. Matkaparkkien lisäksi 
leirintäelämyksiä voivat olla esimerkiksi maa-
tilamatkailukohteiden, kylpylöiden, tanssila-
vojen, venesatamien tai kauppakeskusten 
yhteydessä olevat luvalliset matkailuajoneu-
vojen yöpymispaikat. Karavaanarikansamme 
erilaistuessa on hyvä, että valinnanvaraa olisi 

mahdollisimman moneen tarpeeseen.
Olennaisinta on, että tuleva matkailukesä 

tarjoaa entiseen malliin elämyksiä meille ka-
ravaanareille. Mitä enemmän meillä on tilai-
suus liikkua, matkustaa, tutustua uusiin paik-
kakuntiin ja tuntemattomiin matkailukohtei-
siin, sitä enemmän ihanasta kotimaastam-
me tiedämme. Sesonki alkaa - liikkeelle siis!

Timo Piilonen
Kirjoittaja on SF-Caravan ry:n 
toiminnanjohtaja

KOLUMNI

Kevään aikana Mussalossa jär-
jestetään kahdet talkoot. Maa-
liskuun lopussa 29.-31.3, jolloin 
on myös isäntäkoulutus. Sekä 
kevättalkoot 26.-28.4 ja sama-
na viikonloppuna on yhdistyk-
sen kevätkokous. Yhdessä teke-
mällä ja osallistumalla teemme 
Mussalosta viihtyisän niin meil-
le itsellemme kuin myös alueen 
vierailijoille. 

Jäsentapaamisviikonloppuna 
24.-26.5 toivomme näkevämme 
runsaan määrän yhdistyksen jä-
seniä.  Ohjelmassa mm. bingoa, 
visailua, leikkimielisiä kilpailuja, 
saunomista, discoilua ja karako-
ketanssia. Siis kaikkea mukavaa 
niin lapsille kuin aikuisillekin. Vii-
konloppuna uudet ja vanhat jä-
senet saavat etuna kaksi yötä yh-

den hinnalla. Etu koskee myös 
huoneita. Nyt on siis oiva hetki 
liittyä Sf-Caravan Masku ja Ympä-
ristökunnat ry:n jäseneksi.  Olet-
te kaikki lämpimästi tervetulleita! 

Kun kevät on päässyt vauh-
tiin, niin eipä aikaakaan, kun 
huomaamme. että juhannus on 
jo ovella. Juhannusta vietetään 
Mussalossa perinteiseen tapaan. 
Mukavaa ohjelmaa, yhdessä ole-
mista, juhannuskokko ja tanssia. 
Nautimme yöttömästä yöstä ja ju-
hannussäästä. Mutta täytyy kyllä 
toivoa, että lunta ei tuolloin enää 
sada ;)  

Mukavaa ja aurinkoista kevättä 
ja caravankesän odotusta kaikille! 

Nähdään Mussalossa!
Niina A. Laskiaisriehan herkkuja.

Apureita 
keittiössä.

Laskiais-
riehassa  
Iidat ja isit.
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Naantalin kuulumiset

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

PUHEENJOHTAJA
Kari Rainetsalo
Talvikkikatu 7, 21110 NAANTALI
Puh. 0400 789 020
kari.rainetsalo@gmail.com

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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Naantali ry:n  sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS 
pidetään tiistaina 16.4.2019 klo 18.00

Naantalin kaupungintalon valtuustosalissa

Käsitellään sääntömääräiset asiat. Pullakahvitarjoilu. 

Tervetuloa!

HALLITUS        

O lemme viettäneet 
yhdistyksessä koh-
tuullisen nautinnol-
lista hiljaiseloa sit-

ten viime kirjoitukseni. Saloran-
nassa pilkkijät ovat pelänneet 
mennä heikoille jäille, joten kala-
ruoka on täytynyt hakea kaupas-
ta, enimmäkseen.  Talvi oli lopul-
ta melko leuto, mutta maaliskuun 

alussa on taas saatu lunta ja pak-
kasta ja jäisiä pihoja.  Onneksi 
ainakaan Salorantaan ei ole tar-
vinnut kutsua apua kaatumisten 
aiheuttamien luiden rikkoutumis-
ten takia.  Auraus, hiekoitus ja 
varovaisuus ovat olleet hyvässä 
hoidossa.

Kuten aloitin, on ollut hiljais-
ta, myös Salorannassa. Olen kui-

tenkin vastannut parin kuukau-
den ajan myös Isännän puheli-
meen ja muutama vaunuilija on 
ollut halukas ottamaan vuosipai-
kan alueelta.

Tässä kohtaa haluan ja pyydän 
anteeksi suurimmalta osalta yh-
distyksen jäseniä siitä, että olen 
kirjoittanut usein lähes ainoastaan 
Salorannan asioista.  Yhdistyksel-
lä on jäseniä kaikkiaan lähes 300, 
joten toivon kevätkokouksessa 
olevan hallituksen ja Salorannan 
väen lisäksi myös lukuisasti muita-
kin jäseniä tekemään ehdotuksia 
ja esityksiä toimintamme tehos-
tamiseksi. Haluamme ja olemme 
kaikkia jäseniä varten.

Oheiset ilmoitukset ja kutsut 
koskevat kaikkia jäseniämme. Ke-
vätkokous pidetään siis syksyn ta-
paan Naantalin kaupungintalolla 
valtuustosalissa 16.4.2019 kello 
18.00. Tervetuloa kaikki jäsenet.

Kevättalkoot on tarkoitus jär-

jestää 25.5.2019, mutta tarpeen 
vaatiessa ne voidaan järjestää 
myös viikkoa aikaisemmin.  Aikai-
sempaan tapaan toivomus on, et-
tä kevään aikana tuodaan Salo-
rantaan palkintoja Aurinkotreffi-
en arpajaisia silmällä pitäen.  Kii-
tos kaikille jo  nyt.

Aurinkotreffit ovat sitten 7. – 
9.6.2019. Viimeistään silloin toi-
von kaikkien kausipaikkalaisten 
ja muidenkin jäseniemme ole-
van paikalla viettämässä haus-
kaa viikonloppua ystävien seu-
rassa.  Kutsu koskee luonnolli-
sesti kaikkia muitakin Vankkuri-
viestin lukijoita ja treffeillemme 
muualtakin saapuvia karavaana-
reita. Toivon, että perinteinen, au-
rinkoinen Aurinkotreffien keli suo-
sii meitä tänäkin vuonna.

Lämmintä kevättä ja 
aurinkoista alkavaa kesää 
kaikille toivoo Jyrki 96942

Arvoisat karavaanarikaverit!
Photo by Raluca Save on Unsplash
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Paimion kuulumiset

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

SIHTEERI
Merja Maula
Korvenalantie 292, 21540 Preitilä
Puh. 0400 812 964
merja.maula@gmail.com

MEILTÄ UUDET ROADCAR-

RETKEILYAUTOT JA  

TARKASTETUT VAIHDOKIT  

MYY M
EILLE

MATKAILUAUTOSI  

TAI  -VAUNUSI
OTA YHTEYTTÄ 
Juha / 050 327 6263 
Leo / 040 015 0583 

myynti.turku@miseva.fi

www.miseva.fi 
Tammimäenkatu 8, TURKU 

Painotie 2, TURENKI 

A luksi pieni esittäyty-
minen, yhdistyksen 
hallituksen kokouk-
sessa 11.2. minua 

pyydettiin ottamaan hoitaakseni 
yhdistyksen sihteerin tehtävät.  
Kun viime vuoden lopulla vapau-
duin työuran ikeestä, kalenterista-
ni löytyy aikaa tällaiseen puuhaan. 

Olen ollut Paimion yhdistyksen 
jäsen 80-90 luvulla, välillä muualla 
ja taas pari viimeistä vuotta tässä 
yhdistyksessä.  Asustan avomie-

heni kanssa Paimiossa.
Tätä kirjoitan Puolangan Palja-

kassa, jossa olemme hiihtolomalla.  
Vuokramökissä tällä kertaa.  Paik-
ka on tuttu vuosien takaa, täällä on 
vietetty monta pääsiäistä caravan 
alueella 90-luvulla.   Nyt keskus 
elää hiljaista kautta, uutta omista-
jaa odotellen.  Silti palvelut toimi-
vat moitteetta, rinteistä käytössä 
tosin vain puolet mutta latuverk-
ko kokonaan ja tosi hyvin hoidet-
tu.   Aivan mainio kohde niille, jo-

ka arvostavat kauniita maisemia 
ja luonnonrauhaa eivätkä kaipaa 
isojen keskusten alppikylien häli-
nää ja yöelämää. 

13.4.2019 klo 14 pidetään taas 
yhdistyksen vuosikokous Ankka-
lammen saunatuvalla.  Paikalle kan-
nattaa tulla koko perheen voimin, 
kokous pidetään takkatuvassa ja 
saunat miehille ja naisille ovat käy-
tössä 14-18. Ulkogrillissä makka-
ranpaistoa, lettuja, mehua ja kahvit.  
Ja hyvä tilaisuus aloittaa uimakausi.  

Viimevuoden tavoin voimme pis-
tää pystyyn vaikka petangue-pelin.

Tutustutaan ja toivon ehdotuk-
sia yhteiseksi tekemiseksi.  Se, et-
tä yhdistyksellä ei ole omaa aluet-
ta, voidaan kääntää myös positii-
viseksi.  Meidän ei tarvitse riidellä 
isäntävuoroista eikä kausipaikois-
ta eikä murehtia talkoista ja kun-
nossapitotöistä. 

Aurinkoista kevättä
Merja

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Paimion Seutu ry:n sääntömääräinen 

VUOSIKOKOUS 
pidetään 13.4.2019 klo 14:00  

Ankkalammen saunan takkatuvassa,  
Sähköyhtiöntie 193, 21530 Paimio.

Saunat lämpiminä, tervetuloa.

Hallitus
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Paraisten kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Timo Keihäs
Frälsintie 5 B 6, 21200 RAISIO
Puh. 050 342 3925
timo.keihas@hotmail.com

SIHTEERI
Merja Lehmussola
Puh. 050 425 8680
merja.lehmussola@gmail.com

Kevättä ilmassa…..

L uminen talvi on taittumas-
sa kohti kevättä. Stag-
sundissa on ollut haas-
teelliset kelit kun alueel-

la ei ole talvikunnossapitoa. Kau-
sipaikkalaisille tiedoksi, niin alu-
eelle johtavan tien varrella 
liikennemerkkiin on asennettu 
lisäkilpi, missä lukee ettei alueel-

la ole talvikunnossapitoa. Alueel-
la on hiekkalaatikoita, mistä voi 
ottaa hiekkaa ja hiekottaa teitä, 
niin ei pääse vahinkoja sattumaan.

Aluetoimikunta on talven aika-
na suoristanut venelaituria, joten 
nyt laituri on taas suora.

Kausipaikkalaiset muistavat var-
maan, että oma tontti on siivotta-

va vappuun mennessä.
Alueen siivoustalkoot ja kesä-

kauden avajaisethan pidetään lau-
antaina 27.4.2019 klo 10 alkaen. 
Naistoimikunta tekee talkooväelle 
ruoan ja pitävät arpajaiset.

Juhannusta vietetään perintei-
sin menoin. Juhannuspäivänä pi-
detään tämänvuotinen Stagsund-

open metsägolfkisa. Näin saa-
daan lisää osallistujia jännittä-
vään kisaan.

Tätä kirjoittaessa on kevätkoko-
us vasta tulollaan, joten siitä lisää 
seuraavassa lehdessä.

Hyvää kevään odotusta!
SF-C 120962

– täyttä kaasua

Pyöriikö bisneksesi 
täydellä kaasulla?

Tee parempi kaasusopimus jo tänään.
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Piikkiön kuulumiset

Harvaluoto, p. 044 278 8949

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

SIHTEERI
Merja Vuorinen
Kultarinnankatu 2 A 4, 20760 PIISPANRISTI
Puh. 0400 806 715
merja.elina.vuorinen@gmail.com

Ihminen himoaa sitä minkä näkee”
Ihminen ei luonnostaan koe ha-
lua hankkia matkailuvaunua tai 
matkailuautoa.
Jostain täytyy tulla signaali, joka 
antaa ärsykkeen, että tuo voisi ol-
la mukavaa hommaa.
Missä voin nähdä matkailuajoneu-
von, jos en ole sellaisen hankki-
mista koskaan ajatellut?
Voi toki olla tuttava, joka on har-
rastuksen piirissä. Mutta jos ei ole?

Matkailuajoneuvojen myyjät suun-
taavat markkinointipanostuksen-
sa pääsääntöisesti niille, joilla jo 
on matkailuajoneuvo. 
Äärimmäisen harvoin näkee mat-

kailuajoneuvoesittelyä esimer-
kiksi kauppakeskuksen pihalla, 
tai muissa paikoissa, joissa kul-
kee muusta syystä mahdollisia 
tulevia asiakkaita. 

Alan kaupalliset toimijat tuntuvat 
sinnikkäästi uskovan siihen, että 
viidakkorumpu tuo uusia ihmisiä 
tämän harrastuksen piiriin.

Sama ilmiö näkyy tilanteessa jos-
sa ensikertalaiset menevät alan 
liikkeeseen.
Vuonna 2011 vanha ystäväni soit-
ti, koska hän tiesi minun olevan 
töissä Hobbyn agenttitoimistossa.
Hän oli käynyt kahdessa alan liik-

keessä, koska olivat vaimonsa 
kanssa päättäneet ostaa asun-
tovaunun. 
Kummastakin liikkeestä he olivat 
poistuneet hämillisenä.

Ensimmäisessä liikkeessä vaimo 
oli ihastunut muutaman vuoden 
vanhasta Hobbysta. Myyjä oli sa-
nonut, että onhan se ihan kiva 
vaunu, mutta se on Truma-vaunu. 
Olisi kuulemma parempi ostaa 
Alde-vaunu. 

Ystäväni oli kysynyt, että onko 
kyseisessä liikkeessä sitten Alde-
merkkisiä vaunuja. Siinä vaihees-
sa hän oli huomannut, että myyjä 

hymyili pilkallisesti. Myös vaimo 
oli huomannut saman, ja katkais-
sut keskustelun siihen paikkaan 
sanomalla, että ehkä me vielä 
mietimme koko hankintaa. Eivät 
ottaneet vastaan edes myyjän 
tyrkyttämää esitettä.

Toisessa liikkeessä he olivat saa-
neet katsella pihalla kaikessa rau-
hassa. Olivat hiukan innostuneet 
Adrian vaunusta. Alde-merkkistä 
eivät olleet nähneet. Ystäväni oli 
mennyt sisään liikkeeseen, ja ky-
synyt myyjältä kyseisestä vaunus-
ta. Myyjä oli ollut puhelimessa, ja 
sanonut että ”tulee kohta”. Savuk-
keenmittaisen odotuksen jälkeen 

Ensimmäistä matkailuajoneuvoa ostamassa

Kesäkauden avajaiset
Kesäkauden avajaiset pidetään 03.-05.5.2019. Avajaisten yhteydes-
sä haravointitalkoot. Kaikki joukolla mukaan haravoimaan.

Kausipaikat
Vanha kausipaikkalainen mikäli haluat uusia kausipaikkasi ajalle 
1.5.2019 - 30.4.2020 maksa 280 € yhdistyksen tilille 15.4. men-
nessä, tilinumero on FI 5147141020063480.
Jos  haluat uuden kausipaikan ota yhteyttä puheenjohtajaan. Kirjal-
liset sopimukset allekirjoitetaan 04.05. lauantaina kesäkauden ava-
jaisten yhteydessä. Kaikkien kausipaikan haluavien paikallaolo suo-
tava. Kausipaikkaan  sisältyy viikon isäntävelvoite, ISÄNTÄVIIKOSTA 
VOIT JÄTTÄÄ TOIVOMUKSEN ETUKÄTEEN RIITALLE! 
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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Raision seutu ry:n  sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS 
pidetään sunnuntaina 28.4.2019 klo 12.00 

Vankkuri-Vehmaalla, Rautilassa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.

Hallitus

ystäväni oli vaimonsa kanssa jo 
poistumassa paikalta, kun myyjä 
tuli ja kertoi että vaunun hinnassa 
olisi kyllä ”pelivaraa.” Ystäväni 
vaimo oli vastannut että he hake-
vat asuntovaunua, eivät pelivaraa.

Näiden vierailujen jälkeen hän 
soitti, ja kutsuin heidät seuraavak-
si lauantaiksi omalle vaunulleni, 
joka oli tuolloin Padasjoella kau-
sipaikalla.

Vietimme neljä tuntia kahvia juo-
den, ja vaunua katsellen. (Meillä 
oli pikkuinen Hobby 495 tuohon 
aikaan). Selitin hänelle lämmitys-
laitteet, vesijärjestelmät, lattialäm-
mitykset, kattoluukut, WC-systee-
mit, jne jne.

Näillä tiedoilla varustettuna paris-
kunta lähti kolmanteen liikkee-
seen, jota heille suosittelin. Ker-
toivat myöhemmin, että siellä 
heille oli esitetty kysymyksiä:
Onko teillä ennen ollut vaunua? 
Aiotteko käyttää vaunua myös 
talvella?
Minkälainen vetoauto teillä on? Pi-
tääkö olla lapsille tai vieraille tilaa?
jne, jne…..

Tarpeet kartoitettiin, ja he ostivat 
käytetyn vaunun. 
Vuoden kuluttua he vaihtoivat 
sen samassa liikkeessä uuteen 
vaunuun.
Parin vuoden päästä he samas-
sa liikkeessä vaihtoivat vaunun 
autoon.

Myyjän työ ei ole helppoa.
Kun pitkään myy samaa tuotet-
ta, vuosien aikana kerätty valta-
va tietämys alkaa omassa pääs-
sä tuntua triviaalilta.
Myyjän mielessä alkaa syntyä ”it-
sestään selvyyksiä”. ”Turhaan mi-
nä tuota sanon, kaikkihan sen tie-
tää sanomattakin”.

Myyjän pitäisi aina välillä päästää 
itsensä ns. ”back to basics” tilaan. 
Kun kohtaa uuden asiakkaan, hä-
nestä ja hänen tarpeestaan ja ko-
kemuksistaan tulee olla aidosti 
kiinnostunut. Muutamalla kysy-
myksellä selviää mitä halutaan. 
Matkailuajoneuvojen myynti ei 
ole pelkkää ominaisuuksien lu-
ettelointia. 

Erilaisia asiakkaita piisaa hitsaris-
ta aivokirurgeihin. Myös tekniikan 

tohtorille täytyy muistaa kertoa 
kuinka WC.n säiliö irtoaa, puhu-
mattakaan siitä missä se on.

Kerran olen leirintäalueella joutu-
nut uuden vaunun saaneelle dip-
lomi-insinöörille todistamaan, et-
tä hänen vaunussaan ei ole ak-
kua. ”No pitäähän vaunussa akku 
olla!” hän minulle rähjäsi. Luettiin 
sitten kauppasopimusta porukal-
la, ja eihän sitä akkuvarustusta 
siellä ollut. 
Myöhemmin illalla tämä DI jo nau-
roi asialle: ”Kun minä en koko kau-
pankäynnin aikana kertaakaan 
kysynyt vaunun enkä lisävarus-
teiden hintaa, niin olisi nyt luul-

lut tyhmemmänkin myyjän laitta-
van vaunuun akkuvarustuksen.”

Myyjien ammattitaito on toki viime 
vuosina suuresti parantunut. Alal-
le on tullut vaunutuntijoiden lisäk-
si ammattimaisia myyjiä. 
Myös jälkimarkkinoinnin laatu on 
parantunut. 
Uusien harrastajien löytäminen 
lienee suurin haaste. Yksi ilah-
duttavista asioista on vuokrauk-
sen lisääntyminen. Pääsee itse 
kokemaan mitä tämä touhu on. 
Vähentää myös varmasti ensios-
tajien ns. ostokrapulakohtauksia.

Lasse Sirkiä

Raision kuulumiset

Vankkuri-Vehmas, p. 0400 705 516, www.sfc-raisio.fi
FB vankkurivehmas / sf caravan raisio

PUHEENJOHTAJA
Hanne Lassila
Nummentie 44, 23140 HIETAMÄKI
Puh. 0400 186 357
hanne.lassila@dnainternet.net

SIHTEERI
Marjo Korpelainen
Puh. 044 286 5991
m.korpelainen@hotmail.com

Kevätterveiset  
Vankkuri-Vehmaalta

S anotaan, että kevät 
keikkuen tulevi. Maa-
lis- huhtikuussa voivat 
ilmat olla laidasta lai-

taan ja vielä uutta luntakin saat-
taa tulla. 

Viime lehden ilmestymisen jäl-
keen ovat lumihanget mataloi-
tuneet huomattavasti. Kevät on 
ihmeellistä aikaa, kun aurinko al-
kaa paistaa, niin mielikin muut-
tuu aurinkoisemmaksi. Yhdellä 

sun toisella on ollut talven aika-
na flunssaa ja kuumetta, mutta 
nyt pitäisi alkaa jo helpottamaan. 

Vanhan sanonnan mukaan 
Matin päivä aloittaa pyryt, ja 
onkin sanottu, että ”Kahdeksan 

lakkia kannon päälle tulee Matin 
jälkeen.” Toinen vanha sanonta 
on: ”Kaunis tai edes puolikaunis 
ilma Matin päivänä tietää kauni-
sta heinäkuuta ja pitkää kesää.”  
Maukujaisissa sunnuntaina oli 
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Maukujaiset Vehmaalla  22-23.2.2019
Viime vuosina Vehmaalla on jär-
jestetty Maukujaiset hiihtoloman 
lopuksi ja emme tänäänkään vuon-
na tehneet poikkeusta sen suh-
teen. Toimikunta oli suunnitellut 
ohjelmaa  ja tarjottavaa alku vuon-
na Maukujaisiin. 

Perjantai-ilta aloitettiin saunomi-
sella ja haaveilemalla avannossa 
käynnistä. Tämä siksi, että pump-
pu avannossa oli mennyt rikki. On-
neksi saimme kuitenkin hyvät löy-
lyt saunassa. Saunojen jälkeen 
pelasimme  muutaman  kierrok-
sen bingoa ja saimme taas mon-
ta iloista voittajaa. 

Lauantaina oli vuorossa pilkkiki-
sa ja kävelyretki. Pilkkikisaan osal-

listui 15 henkeä. Kilpailu oli todel-
lista taistoa. Pilkkijät kohti saada 
runsasta kalasaalista, mutta se jäi 
vaan haaveeksi. Naisten sarjan 
pilkkijät eivät saaneet yhtään ka-
laa ja miehistäkin vain 3 sai saalis-
ta. Nuorten luokan pilkkijä päihitti 
kaikki pilkkijät, eli Fanny sai enem-
män kalaa kun miehet yhteensä. 
Onnea vielä kerran Fannylle sekä 
Kimmolle, Tatelle ja Eerolle. Käve-
lyretkellä osallistui 7 henkeä. Näi-
den jälkeen söimme grillattua mak-
karaa ja joimme kuumaa mehua. 
Kiitokset Hansulle ja Eilolle. 

Lauantai-iltana taas saunoimme 
ja pääsimme avantoon. Kiitokset 
Juhalle. Oli se vesi kylmää. mutta 

piristävää. Saunojen jälkeen oli 
palkintojen jako Vankkurisalissa 
sekä pienimuotoinen kisailu. Kii-
tokset Kimmolle ja Eijalle!  Katseli-
joilla oli ainakin hauskaa. Ilta päät-
tyi Eilon vetämään karaokeiltaan.

Kiitos kaikille Maukujaisissa mu-
kana olleille!

Seuraava ohjelmallinen viikon-
loppu on pääsiäisenä. Silloin on 
pientä ohjelmaa pitkäperjantaista 
alkaen ja suurimpana ohjelmassa 
on lankalauantain naamiaistans-
sit. Aihe on vapaa ja illan soitosta 
vastaa Tero Vall. Tervetuloa Veh-
maalle pääsiäisenä!

Kevättä odotellessa, 
Maiju

Matin päivä ja ainakaan silloin 
ei satanut lunta, joten on odotet-
tavissa kaunis heinäkuu ja pitkä 
kesä, toivottavasti.

Näin kevään tullen väki al-
kaa liikkumaan ja vuosipaikka-
laiset toteavat talven tuhot tel-
toissaan. Ei alueella kovin mon-
ta kärsinyttä telttaa ole, mutta 
muutama kuitenkin.

Pääsiäinen on tänä vuonna ai-
ka myöhään huhtikuun puolivälin 
jälkeen. Silloin pääsiäislauantai-
na on tarkoitus järjestää Naami-
aiset, asun aihe on vapaa. Kaikki 
joukolla mukaan, illan musiikista 
vastaa Tero Vall.

Kevään siivoustalkoot pide-
tään lauantaina 27.4. Talven ai-
kana koivut ovat kovasti varista-

neet oksiaan alas. Tästä johtuen 
meillä on todennäköisesti myös 
risutalkoot edessä. 

Samana viikonloppuna pide-
tään Kevätkokous sunnuntaina 
28.4. klo 12 Vankkurisalissa.

Seuraavaksi vietetään Vappua, 
ohjelmatoimikunta on varmaan 
keksinyt jotakin ohjelmaa siihen-
kin ajankohtaan.

Raision yhdistyksen ainoat tref-
fit pidetään taas juhannuksena 
20.- 23.6. Toivotaan, että lento-
pallokenttä saadaan siihen men-
nessä uusittua.

Matkailullista 
kevättä ja kesää 

odotellen 
Hanne

Juhan urakka on tällä kertaa valmis

Pysähtyneet vankkurit

SFC 67877
Sauli Antero Jäntti

19.7.1958
3.2.2019

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Raision seutu ry
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Tiukat ilmeet bingoilijoilla.

Eilo karaokeisäntänä.

Talven kauneutta.

Kota odottelee käyttäjiä.

Vuoriston talvea.
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Vuoden 2018 
Puuhapannun saajat 
Sirpa ja Raimo Rantanen
Milloin teistä tuli karavaana-
reita ja mikä sai teidät tämän 
harrastuksen pariin ja kuinka 
kauan olette olleet SF-Caravan 
Raision seutu ry:n jäseniä?

– Vuonna 1992 ostimme 
ensimmäisen oman vaunun ja 
sitä ennen tuli kokeiltua vuokra-
vaunua. Ystäväpariskunta sai 
meidät harrastuksen pariin. Tu-
run jäseninä aloitimme ja Rai-
sion jäseninä olemme olleet 
5 vuotta.

Milloin kävitte ensi kertaa 
Vankkuri-Vehmaalla ja mikä 
toi teidät juuri sinne?

– Joskus 1990 alussa olim-
me ystäviemme vieraana Vank-
kuri-Vehmaalla ja 1992 sitten 
omalla vaunulla joka kesä vie-
railimme muutaman kerran.

Mikä on pisin kohde, jonne 
olette vaunulla retkeilleet?

– Ruotsi ja Norja on tullut 
kierreltyä vaunulla.

Mikä on hauskin muistonne 
karavaanielämästä?

– Niitä on todella paljon, kun 
on paljon sosiaalista elämää 
ympärillä, niin kyllä sattuu ja 
tapahtuu, itse kullekin.

Vaikuttaako karavaanarielämä 
teillä ruokavalioon eli muut-

tuuko karavaanialueella ruoka 
erilaiseksi kuin kotona? Onko 
perheen kokki sama kotona ja 
karavaanialueella?

–Kyllä se jonkin verran vaikut-
taa, tulee syötyä grillattua ruo-
kaa huomattavasti enemmän 
mutta onneksi isäntä klaaraa 
tämänkin jutun.

Jos ette olisi karavaanareita, 
niin mitä muuta harrastu sta 
voisitte harkita – tai jo har-
rastatte?

– Harrastetaan tosi paljon ul-
komaanmatkailua, kun vaunu 
seisoo vuosipaikalla.

Millaisia luottamustehtäviä 
teillä on ollut yhdistykses-
sänne?

– Sirpa on toiminut hallituk-
sen jäsenenä nyt 3 vuotta.

Mikä tekee Vankkuri-Vehmaas-
ta teille parhaan paikan viettää 
karavaanielämää?

– Lyhyt matka Turusta tulla, 
ihanat ystävät ja jo tutuksi tul-
leet naapurit.

Mitä asioita te parantaisitte 
Vankkuri-Vehmaalla, jos bud-
jetti ei olisi esteenä?

– Uimaranta olisi kiva saada 
viihtyisämmäksi, ja pelikenttä 
kuntoon.

JUHANNUSTREFFIT
Vankkuri-Vehmaalla ja Vehmassalmen paviljongilla

20.-23.6.

SF-Caravan Raision seutu ry
Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25, 23260 Rautila

0400-705516. Hanne Lassila 0400-186357
www.sfc-raisio.fi

OHJELMA
20.6. Torstai
Karaoke

21.6. Juhannusaatto 
Marianne Kantola
Jenni ja Seppo Mäkikalli

22.6. Juhannuspäivä
Tanssiorkesteri Kaiho

Treffimaksu 75 €
Sisältää: karaoketanssit torstaina, Juhannusaaton ja –päivän 
tanssit (rannekkeet, 2 kpl) sekä lasten/nuorten rannekkeet. 
Valosähkön max. 350 W sekä saunat yleisillä vuoroilla.

Vaunun tai asuntoauton voi tuoda alueelle maksutta su 16.6. 
ja to 20.6. välisenä aikana.

Varastolaatikko kovilla.

Uimapolku talvella.
Lieneekö avantouimarilta  
pudonnut.
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Salon kuulumiset

www.sfc-salonseutu.fi

PUHEENJOHTAJA
Sinikka Koivunen
Artunkuja 8, 24260 SALO
Puh. 050 551 5257
sinikka.koivunen@nordea.fi

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

Tervetuloa viettämään kesäisiä lomapäiviä 
SF - Caravan Salon seutu ry:n järjestämälle matkalle 
Tallinnaan, Viroon 6. - 9.6 2019

Hinta:
395 euroa henkilö/ 2h huoneessa
515 euroa henkilö/ 1h huoneessa

Matkan hintaan sisältyy:  
laivamatkat kansipaikoin – aamiainen laivalla menomatkalla – 
majoitus 2 h huoneissa – ruokailut – retket - kuljetukset Matka-
Heinon bussilla. 

Seuraa tiedotteluamme Vankkuriviestistä ja nettisivuiltamme 
www.sfc-salonseutu.fi

Tammitanssit 2019

J uhlaa vietettiin Vaskion 
Pukkilassa. Ilta aloitettiin 
ruokailulla ja tanssimu-
siikista vastasi Jade´s 

Band. Tilaisuudessa julkistettiin 
vuoden 2018 Karavaaniperheek-
si Pirkko ja Pentti Asplund. Yksi 
illan kohokohdista oli uusien Rau-
tarouvan ja Teräsmiehen palkit-

seminen. Ensimmäisen kiinnityk-
sen jo perinteeksi tulleeseen 
Rautarouva- lautaseen sai Päivi 
Huhtala ja Teräsmiehen lautaseen 
sai nimensä jo kolmannen kerran 
Harri Salminen. Ajotaitomerkkejä 
saivat Markku Levo, Eino Vägg ja 
Kari Kuortti.

Ajankohtaista
18.-22.4  Pääsiäistapaaminen Salakalliolla
26.-28.4  VappuEtkot Salakalliolla
22.5.  Ajotaito ja merkkisuoritusajot Salakalliolla kello 17.00 
6.-9.6.     Matka Tallinnaan

Merkkisuoritusajon palkitut. Rautarouva ja Teräsmies 2018.
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MATKAILUAUTOT 
JA VAUNUT

Örninkatu 8, SALO,
 p. 733 1550, 0400 533 144, 

0445 511 557
ark. 10-18, la 10-14

www.autosimelius.fi 

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

SF Caravan Salon seutu ry järjestää

Kaikkien aikojen VappuEtkot

Perjantaina tervetulokahvit, ilta jatkuu karaoken merkeissä,  
vetäjänä Marko Harkas
Lauantaina 27.4 Caramba cupin 1. osakilpailu Salossa.
Myyjiä paikalla ja leikkimielisiä kilpailuja.

Treffimaksu 60 €, vain käteismaksu,  
sisältää valosähkön. 
Salakallio, Salaistentie 782, Salo

Illalla tanssit tahdittaa  

Minna Vaittinen & Wirsell

26 - 28.4. 2019 Halikon Salakalliolla

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN KANSSAMME!
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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Sauvon Seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
28.4.2019 klo 12.00  

Sarapiston takkatupa, Nokantie 3 Sauvo.

Voimassa oleva jäsenkortti mukaan.

4.1.19 Sauvo, hallitus

Sauvon kuulumiset

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

PUHEENJOHTAJA
Annica Sandberg
Puh: 044 974 2394
puheenjohtaja@sfc-sarapisto.net

SIHTEERI
Kirsi Kallio 
sihteeri@sfc-sarapisto.net

Tervehdys Sarapistosta!

T alvenselkä on taittunut, 
aurinkoiset kevättalven 
päivät kutsuvat ulkoi-
lemaan.

Näistä keleistä kannattaakin 
nauttia aina kun on mahdollista, 
arkiaherruksen lomassa.

Päivien valoisuudella on ih-
meellinen voima, alkaa herätä 
horroksesta niin luonto kuin ih-

misetkin.
Talven hiljaiselon jälkeen on Sa-

rapistossakin liikehdintä lisään-
tynyt.

Upean aurinkoisena lauantai-
na 23.2 järjestettiin ulkoilutapah-
tuma pilkkikisoineen.

Lumen vähyydestä johtuen jou-
duttiin tänä vuonna lapsille suun-
niteltu kelkkakyyti perumaan.

Kaikki kuitenkin pääsivät nautti-
maan grillimakkarasta ja myös oi-
kein nokipannussa kuumennetus-
ta glögistä.

Kuvissa myös näette runsaan 
mitalisaaliin!

Kevät etenee kohisten ja kat-
se onkin jo suuntautunut pääsi-
äiseen, silloin taitaa olla monel-
la vapaa-aikaa ja vaunujen laitto 

kesäkäyttöön alkaa. Näin myös it-
selläni, pian on aktiivisempi vau-
nukausi käsillä.

Muistattehan saapua yhdistyk-
sen kevätkokoukseen 28.4!

Nähdään siis Sarapistossa!

Terkuin, Maarit 
104031
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TL-Pyhäjärven kuulumiset

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

PUHEENJOHTAJA
Jyrki Lindell
Urheilupuistontie 15, 21870 RIIHIKOSKI
Puh. 0400 797 917
jyrki.lindell@auramaa.fi

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

Tervehdys Valasrannalta

N äin on taas talvi taittumassa kevääseen, oli ihan mukavat 
talvikelit, luntakin oli riittävästi ja pakkastakin välillä vähän 
liiaksi astikin.

Kevättä jo odotellaan kovasti, jotta taas pääsemme 
vaunujen/autojen kanssa alueelle tapaamaan mukavia karavaana-
reita. Aloitamme kauden jälleen kevättalkoilla, jotka ovat lauantaina 
27.4.2019, talkoisiin osallistuva voi tuoda silloin vaunun/auton alu-
eelle. Virallisesti alue aukeaa tiistaina, vapun aattona, 30.4.2019, jo-
ten kaikki joukolla viettämään vauhdikasta vappua.

Toivottavasti tästäkin kesästä tulee lämmin ja aurinkoinen, kuten 
viime kesä oli. Alueemme on mitä parhain uimiseen ja muihinkin ve-
sileikkeihin/urheiluun. Alueen lähistöllä on myös muutakin muka-
vaa ajanvietettä, kuten patikkapolkuja, frisbeegolfrata, minigolfrata 
ja jos oikein haluaa kuntoilla, voi vaikka pyöräillä Pyhäjärven ympäri, 
matkaa kertyy n. 72 km. Kesälauantaisin voi myös käydä tanssimas-
sa Valasrannan tanssilavalla, lava sijaitsee ihan alueemme vieressä.

Kannattaa seurata nettisivujamme, siellä kerromme tulevista ta-
pahtumista ym. 

Tervetuloa kaikki Valasrannalle!
Ulla 80840
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Turun kuulumiset

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

PUHEENJOHTAJA
Esa Kankaristo
Kallaistenkatu 47 A 5, 21210 RAISIO
puh. 0400 520 856
kankaristoesa@gmail.com

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

Kevättä Livonsaaresta

V asara paukkuu ja sa-
ha soi kevään aikana 
Livonsaaressa. Toi-
miston väliseiniä on 

purettu asiakaspalvelun paranta-
miseksi. Saliin on tehty lapsille 
oma soppi lelulaatikoineen ja pe-
lihyllyineen. Leikkikentälle teh-
dään myös korjauksia kun vuosia 
palvellut merirosvolaiva on pur-
jehtinut viimeisen retkensä ja se 
poistuu telakalle. Merirosvolaivan 
tilalle tulee uudet leikkivälineet. 
Saha on soinnut myös alueella 
kun talvimyrskyjen vaurioittamia 
puita on kaadettu. Talvimyrskyt 
vaurioittivat alueella myös etutelt-
toja raskaine lumikuormineen. 
Lumi- ja vesisateiden yhdistelmät 
olivat hyvin rankkoja etuteltoille. 
Talvirieha onnistui Livonsaaressa 
hyvin. Lumi ja jäätilanne sallivat 
erinomaisesti pilkki- sekä lumi-
veistoskisan joiden pitämistä jän-
nitettiin vielä edellisellä viikolla.

 Livonsaaren seuraavia tapahtu-
mia ovat: 18.5. pidettävä siivous-

talkoot, aluekokous, jossa valitaan 
huvitoimikunta ja huvitoimikunnan 
puheenjohtaja. Talkooväelle on lu-
vassa talkookeittoa ja illalla levy-
tanssit. 8.6. vuorossa turvallisuus 
viikonloppu jossa sammuttimien ja 
kaasulaitteiden tarkastus. Päivän 
aikana suoritetaan myös alueella 
turvatarkastus. illalla tanssitaan li-
ve orkesterin tahdissa. 21.06. JU-
HANNUS Livonsaaressa: Koivu-
jenhaku aamulla, ladon siivous, 
Lipunnosto klo 18.00, lasten ka-
raoke 19.00-20.00, kokon sytytys 
20.00 jos sää sallii. 21.00 kara-
oke tanssit 01.00 saakka. Juhan-
nuspäivä kello 11.00 pelejä ran-
nalla.  Kesäloman jälkeen jatkuvat 
tapahtumat elokuussa järjestettä-
vällä 3.8. Toimintapäivällä jossa 
kaikkea kivaa. 24.08. Muinais-
tulet, rosvopaisti, koirakilpailut. 
Live orkesteri. 14.09. Päättäjäiset 
Livonsaaressa. Riemuriihi muut-
tuu jälleen asukkaiden kesäta-
varoiden varastoksi. 

Pg.
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Ajotaitoa YT-alueella
YT-alueellamme on aina ollut 
vankat perinteet ajoharjoittelun 
järjestämisessä. Perinteet tulevat 
aikaisempien vuosien caramba- 
kilpailijoista, jotka caramban li-

säksi opettivat meitä tavallisia 
karavaanareita turvallisen pe-
ruuttamisen saloihin. Ajotaitohar-
joittelut ja ajotaitomerkkien suo-
rittaminen onkin otettu useissa 

yhdistyksessä kevään ja syksyn 
ohjelmistoon. Tämä on hyvä asia 
sillä jäsenpalvelunakin turvalli-
suus sekä matkailuvaunun- ja 
auton käsittelyn oppiminen on 

tärkeää. Oheisessa taulukossa  
on alueemme ajotaitomerkkien 
suoritukset yhdistyksittäin pitem-
mältä ajalta. Taulukon on laatinut 
Lauri Nieminen.

1971-2018 Vankkuriviestin alueella suoritetut ajotaitomerkit
Ajetut automerkit YT alueella 

Yhdistys Jäsen-
määrä Pronssi Hopea Kulta Platina Mestari Suurmestari Yht. % / jäsen-

määrä
Sijoitus

koko Suomi*
41 Liedon seutu 452 39 25 15 10 7 7 103 22,74 3
64 Sauvon seutu 244 11 3 3 17 6,97 6

7 Kaarina 319 10 7 3 1 1 22 6,90 7
29 Salon seutu 866 20 14 10 3 3 50 5,77 9
28 Paimion seutu 108 1 1 1 1 4 3,70 12
22 Turku 1552 22 7 6 3 1 1 40 2,58 16
35 Piikkiö 118 2 1 3 2,54 17
54 Vakka-Suomi 908 8 1 2 1 12 1,32 26
42 Loimaan seutu 459 1 1 0,22 36
47 Raision seutu 477 1 1 0,21 37
30 Paraisten seutu 199 0 0,00
39 Naantali 281 0 0,00
51 TL Pyhäjärvi seutu 246 0 0,00

60 Masku ja ymp. kunnat 454 0 0,00
6683 115 59 40 19 12 8 253

Ajetut vaunumerkit YT alueella 

Yhdistys Jäsen-
määrä Pronssi Hopea Kulta Platina Mestari Suurmestari Yht. % / jäsen-

määrä
Sijoitus

koko Suomi*
7 Kaarina 319 60 26 19 15 13 133 41,69 3

41 Liedon seutu 452 44 26 20 12 9 7 118 26,05 7
22 Turku 1552 154 77 58 44 39 1 374 24,10 11
29 Salon seutu 866 45 30 15 10 8 108 12,47 29
28 Paimion seutu 108 3 2 1 1 2 9 8,33 33
54 Vakka-Suomi 908 24 16 13 11 11 75 8,26 34
64 Sauvon seutu 244 8 7 4 19 8,20 35
47 Raision seutu 477 9 7 5 3 3 27 5,66 37
39 Naantali 281 2 2 2 2 2 10 3,56 41
35 Piikkiö 118 3 3 2,54 44
42 Loimaan seutu 459 2 2 0,44 56
51 TL Pyhäjärvi seutu 246 1 1 0,41 58
30 Paraisten seutu 199 0 0,00
60 Masku ja ymp.kunnat 454 0 0,00

6683 355 193 137 98 87 8 879

Auto ja vaunumerkit yhteensä YT-alueella

Yhdistys Jäsen-
määrä Auto % / jäs Vaunu % / jäs Merk. yht % / yht Sijoit. YT Sijoitus 

Koko Suomi
41 Liedon seutu 452 103 22,74 118 26,05 221 48,79 1 2
7 Kaarina 319 22 6,90 133 41,69 155 48,59 2 3

22 Turku 1552 40 2,58 374 24,10 414 26,68 3 12
29 Salon seutu 866 50 5,77 108 12,47 158 18,24 4 23
64 Sauvon seutu 244 17 6,97 19 8,20 37 15,17 5 29
28 Paimion seutu 108 4 3,70 9 8,33 13 12,03 6 33
54 Vakka-Suomi 908 12 1,32 75 8,26 87 9,58 7 35
47 Raision seutu 477 1 0,21 27 5,66 28 5,87 8 37
35 Piikkiö 118 3 2,54 3 2,54 6 5,08 9 39

39 Naantali 281 0 0,00 0 3,65 10 3,56 10 44
42 Loimaan seutu 459 1 0,22 2 0,44 3 0,66 11 56
51 TL Pyhäjärvi seutu 246 0 0,00 0 0,36 1 0,41 12 59
30 Paraisten seutu 199 0 0,00 0 0,00 0 0,00
60 Masku ja ymp.kunnat 454 0 0,00 0 0,00 0 0,00

6683 253 868 1133 16,69

* = Sijoitusluku on koko suomen tilastoista. 
%/yht = 100 / jäsenmäärä x merkkimäärä. Maksimi voi olla 600.
(kaikilla jäsenillä suurmestarimerkki suoritettuna)
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Vakka-Suomen kuulumiset

Rairanta, p. 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
Vanha harmaalinnantie 3, 28430 PORI
Puh. 0400 532 912
tapio.saha@nic.fi

Vakka-Suomen kuulumisia

T akatalvikin on ohi ja 
kevät  näyttää merkke-
jään. Matkailijat eivät 
ole vielä heränneet. 

Liikkeellä on ollut hyvin vähän 
matkailukalustoa. Edes pilkkijöitä 
ei ole käynyt entiseen tapaan. 
Lieköhän syynä menneen talven 
säät. Ensin ei tullut kunnon jäätä.  
Sitten tuli yllättävän paljon lunta 
ja jääkään ei vahvistunut, joten 
talvi ei ollut pilkkijöiden eikä ver-
koilla kalastavien mieleen. Kalaa 
kuitenkin ovat ahkerimmat kalas-
tajat saaneet ja jopa suuriakin 
sellaisia. Päästiin Rairannassakin 

nauttimaan isäntäkoulutuksessa 
maittavasta madekeitosta. Lunta 
on maaliskuun puolivälissä vesi-
sateista huolimatta  vielä niin pal-
jon, että huhtikuun lopun naami-
aistreffeihin mennessä eivät kaik-
ki lumikasat sula ilman toimenpi-
teitä. Tammikuun ja helmikuun 
isännät tekivät töitä todella ko-
vasti. Tammikuun loppu ja helmi-
kuun alku oli jatkuvaa lumityötä 
ja helmikuun loppu  jatkuvaa hie-
koitusta. Vaikka tänään hiekoitet-
tiin oli huomenna taas liukasta, 
kun hiekka painui suojan ansios-
ta jäähän sisään. Ja valituksia tu-

li, jopa vaunujen edustojakin olisi 
pitänyt hiekoittaa.
Vuodenvaihteen myrsky katkaisi 
alueella yhden kuusen, joka kaatui 
vaunun päälle. Siitä nousi kova 
keskustelu puiden kunnosta ja 
asiantuntijoita käytettiin kuin sotes-
sa. Kukaan ei vaan osannut sanoa, 
mikä kuusi oli viallinen, koska kuu-
sesta sitä ei päältä näe ennenkuin 
on liian myöhäistä. Niinpä päädyt-
tiin tulokseen, että alueen pohjois-
reunan kuuset poistettiin kaikki. 
Maisema muuttui paljon ja tuulikin 
käy eri tavalla, mutta kaipa siihen 
totutaan.

Viime vuoden tilinpäätös on val-
mistunut. Liikevaihdon kasvu on  
tasoittunut  johtuen osaksi  vuo-
den 2017 isosta kasvusta, joka 
taas johtui osin treffien määrästä. 
30-vuotisjuhlatreffit oli tavallaan yli 
normaalin kiintiön. Matkailijoiden 
määrissä oli myös pientä laskua.

Yöpymiskalentereita palaute-
taan hyvin nihkeästi.

Onkin syytä palauttaa mieleen, 
että yhdistys joutuu ilmoittamaan 
yöpymisten määrän eteenpäin ti-
lastokeskukselle. Jokaisella kau-
sipaikkalaisella on siis velvollisuus 
ilmoittaa omat yöpymisensä, koska 
joka käynnillä Rairannassa ei ole 
tarvinnut ilmoittautua. Saattaa ol-
la, että tämäkin käytäntö joudu-
taan ottamaan käyttöön.

Kohta alkavat taas kevään puu-
hat, kun aluetta laitetaan kesäkun-
toon. Rannan kunnostusta on jo 
aloitettukin siistimällä rannan met-
sikköä  ja poistamalla muutama 
puu  ”aurinkoterassin” kohdalta.  
Rantahan on hiekkarantaa, mutta 
veden noustessa vesi vie hiekat  
pois auringonottopaikoilta ja nä-
kyviin tulevat kivet ja juuret. Vähän 
kauemmaksi eli laavun edustalle 
on tarkoitus tehdä kohtuu suuri 
puinen lava, johon  voi asettaa au-
rinkotuolinsa tai muuta vastaavaa.

Venelaituri on korjaustarpees-
sa. Päälaiturin arkkua korjataan  
ja osittain uusitaan.  Jäät ovat 
tehneet pahaa myös veneitten 
kiinnityslaituriin, joka vaatii kor-
jausta ties monennenko kerran. 
Kaikki yritetään tehdä alkukesään 
mennessä.

Frisbeerata on ollut niin suo-
sittu, että nykyinen 10-korinen 
rata pidennetään 18-koriseksi. 
Samassa yhteydessä kuntoportai-
ta pidennetään.

Kausipaikkoja on muutama va-
pautumassa, joten paikasta kiin-
nostuneet voivat ottaa yhteyttä. 
Kausipaikkalaisen on oltava yh-
distyksen jäsen. Kesäpaikkoja on 
saatavissa  entiseen tapaan.

Hyvää kevättä ja kesää 
toivottelee Reijo

Tulevia tapahtumia:
18. – 22.4. Naamiaistreffit 
17. – 19.5. Rairannan kesä avajaiset 
25.5. ja 10.8. Pyöräilytapahtuma 
20.6. – 23.6. Rairannan juhannus 
27.7.  Lasten onkikilpailut

Illalla tanssittaa  

Vivahde-orkesteri

RAIRANNAN KESÄN 
AVAJAISET  17. – 19.5.

Lauantaina TURVAPÄIVÄ sisältäen tietoiskuja, 
sammuttimien  tarkastusta ja sammuttimien käytön 

harjoittelua. Tietoiskujen lomassa kahvitarjoilua.

NAAMIAISTREFFIT 
RAIRANNASSA 18. -22.4.

Aikuiset 15€ lapset 7-15-v 10€
Naamiaistansseissa paras asu palkitaan. 

Lapsille omaa naamiaisohjelmaa.

Menu:
Fetasalaatti 
Aurinkosalaatti
Kalaa talon tapaan
Keitetyt kananmunat
Hedelmäinen Broilerpata
Kurkuma riisi

Rakuunaporkkanat
Talon leipäkori + levite
Vesi ja kotikalja
Jälkiruokana
Appelsiini-suklaamousse
Kahvi tai tee

PERJANTAINA KARAOKE
Lauantaina RUOKAILU

Naamiaistansseissa LAUANTAINA  soittaa
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RAIRANNAN JUHANNUS  20. – 23.6.
Juhannusaattona RAIRANNASSA

Juhannuspäivän tansseissa soittaa  
Rami Rafael & Ville Pere

Perinteistä juhannusohjelmaa juhlallisine lipunnostoineen.

Ramin rattailta

   Klapimestari ja Pommi- Erkki
- Se oli tehtävä työtä heti lapsena, 
muuten tuli selkään,” sanoi Järvi-
sen Erkki naama virneessä, kun 
jututin häntä Rairannan klapinte-
ko paikalla. -  Kyllä siitä hyötyä on 
ollut, että oppi tekemään työ-
tä. Olen sitkeä, enkä anna helpos-
ti periksi. Pidän raikkaasta ulkoil-
masta ja puun tuoksusta. Täällä 
puuhommassa saa olla yksin, 
eikä ole kiire mihinkään. Vaimo 
valittaakin, että hän saa olla yksin, 
kun minä olen aina tekemässä 
klapeja tai muuta puuhaamas-
sa. En osaa olla tekemättä jotakin. 
Kesällä kalastan mielelläni, mutta 
talvet ovat pitkiä, kun  talvikalas-
tusta en harrasta. Onhan niitä vai-
vojakin, mutta olen kohtalaisen 

hyvässä kunnossa. Toivon, että 
se säilyy. Tämä puuhomma on 
yksi hyvä kunnon hoitamisen 
muoto. Olin jo kakarana isän kans-
sa kaatamassa justeerilla tukki-
puita ja klapeja tehtiin kirveellä. 
Ei silloin ollut mitään säköllä toi-
mivia puunhalkaisukoneita.

Erkki on ollut muutamia vuo-
sia eläkkeellä.Yli 45 vuoden työ-
uran aikana hän on ollut mm. po-
rarina ja  panostajana. - Vielä ny-
kyisinkin, tulee aina puhelinsoitto 
ja pyydetään työhön. En ole enää 
lähtenyt. Pommi-Erkkinähän minut 
työssä tunnettiin. Rairannassa on 
hyvä olla ja viihdyn täällä hyvin. 
On paljon juttukavereita ja kiva 
luonto ympärillä.

Klapeja on syntynyt Erkki Järvisen toimesta 
kolmen viikon aikana  jo yli 15 kuutiometriä.

Kuusien poistoon tarvittiin koneapua. Ahkeran talkooporukan toimesta raivaustyö sujui nopeasti.
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Uimaranta alueen siistiminen ja kehittäminen on käynnissä. Kun kesäkausi käynnistyy siihen kannattaa tutustua.

Kaksi filettä tästäkin ahvenesta, sanoo Seija Salmi hymyillen. Tapani Salmi ja kivan kokoinen ahven.
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Hauen vonkale pilkillä
- Vanha sanonta "kevät keikkuen tulevi" pitää jälleen paikkansa. Ke-
vät talvella on ollut pakkasia, aurinkoista, viimaa, lämmintä, lumisa-
detta, räntää jne. Ehkäpä VankkuriViestin ilmestyiessä on jo tasai-
sempaa kevätsäätä. Kevät talvi on Rairannassa pilkkijöiden unelma 
aikaa. Olen saanut sen käsityksen, että välillä on tullut kalaa hyvin ja 
välillä vähän huonommin. No Roivaksen Markkuhan saa kalaa aina. 
Maaliskuun puolenvälin lähestyessa seurasin Seija ja Tapani Salmin 
pilkintää ja odotin, että saan kuvattua, kunnon saalista. Pienehköjä 
ahvenia tuli, mutta vain muutama hieman isompi. Sitten seuraavana 
päivänä jysähti Seija pilkissä oikein kunnolla ja iso kala alkoi viedä 
syöttiä oikein voimakkaasti. Seija ihmetteli, että mikähän siellä nyt 
tempoo ja sai vähitelen vedettyä saaliin jäälle. Siinä se pomppi, reilun 
kokoinen hauki. Mittaa ei ollut, mutta kuvaajan arvion mukaan se oli 
yli 1,5 kg painava. vonkale. Siitä tulee hyviä kalapihvejä, iloitsi Seija.

Vitsi: Oltiin uskonnon tunnilla. - Ja seuraavaksi aion kertoa teille, 
kuinka maailmaan luotiin kaksi ensimmäistä ihmistä. - Se me jo tie-
detään, huusi Pikku-Ville opettajalle. - Mutta kerro siitä, kuinka se 
kolmas tehtiin. 

Toivottelen tässä lopuksi teille kaikille oikein hyvää kevättä ja nähdään 
jälleen Rairannassa.

PYÖRÄILY TAPAHTUMAT la 25.5. klo 10 ja la 10.8. klo 10. Muis-
takaahan tulla polkemaan kivassa seurassa. Pyöräilemme kevyttä 
vauhtia ja pidämme mehutaukoja. Jälkipyykki pestään saunomalla. 

Terveisin Rami

Viime kesänä valmistuivat kuntoportaat, portaita on 76 kpl ja 
suunnitteilla on lisätä niitä. Arja ja Lasse Suomi ulkoilemassa “Raitsussa”.
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Tuulissuontie 9
21420 Lieto

050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi

www.turunajovaruste.fi
Soliferin ja Polarin 

valtuutettu huoltokorjaamo

Matkailuajoneuvojen
korjaukset (kaikki merkit), 
maalaukset, lasinvaihdot,
kosteusvauriokorjaukset, 
vuosihuollot, nestekaasu-
laitteiden tarkastukset ja 

huollot, varaosat jne.



Laaja valikoima uusia matkailu-, retkeily- ja asuntoautoja, 
matkailuvaunuja sekä jo maailmaa nähneitä menopelejä. 

KOKO KANSAN 
CARAVAN-KAUPPA

    

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

EDUSTAMAMME MERKIT

Löydä oma unelmamallisi myymälöissämme Espoossa, 
Kempeleessä, Kokkolassa, Porissa, Tervajoella tai Turussa. 

Kempeleen toimipisteestä myös erityisesti matkailuajoneuvoille 
suunnitellut huoltopalvelut, varaosat sekä lisävarusteet.
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