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YHTEISTIEDOTE 4/2010 (134) 32. VUOSIKERTA SF-C TURUN SEUDUN YT-ALUE



Reilua kauppaa

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

Numero 4/2010 (134)
32. vuosikerta
Päätoimittaja
Markku Tammi (52661)
Ripikatu 1 A 3, 21110 Naantali
Puh. 040 504 0259
Kustantaja
SF-C Turun Seudun YT-alue
YT-toimikunta
Puheenjohtaja
Mauri Arvola
Suotorpankuja 4 A 1 20460 Turku
puh. 040 526 3854
mauri.arvola@dnainternet.net

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

Ilmoitushinnat ja koot (Huom. leveys aina ensin)
Etukansi ........... 210 x 190 mm ( + 3 mm ylimeno) ....................600€
Etukansi ........... 190 x 179 mm (kehystetty) ............................600€
Takakansi ......... 210 x 270 mm ( + 3 mm ylimeno) ....................500€
Takakansi ......... 190 x 260 mm (kehystetty) ............................500€
1/1 s ................ 210 x 297 mm ( + 3 mm ylimeno) ....................400€
1/1 s ................ 190 x 267 mm (kehystetty) ............................400€
1/2................... 190 x 131 mm ...............................................250€
1/4 ..................... 93 x 131 mm ...............................................200€
1/8.................... 93 x 63 mm ................................................150€
Jos sama ilmoitus toistuu 4 kertaa on alennus -20%/ilmoitus.
1/2011 ........ aineisto 11.1. ................................... ilmestyy 4.2.

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.

Syksyinen tervehdys ystävät!

E

nnätyslämmin kesä suorastaan helli meitä eikä syksynkään ilmoissa ole ollut valittamista. Tähän jatkoksi sopinee toivoa kunnon talvea tänne lounaiseen osaan
maatamme jotta talvisiin harrastuksiin olisi meilläkin täällä kotinurkilla taas mahdollisuus.
Viime lehdessä ei suurempia kömmähdyksiä ilmeisestikään
ollut tai ei ainakaan korviini asti ole tullut. Korviini sen
sijaan kantautui miltei kymmenkunta soittoa kun soittaja
ei lehteä ollut saanut. Osalle heistä Ola jälkikäteen postitti lehden ja heidän osaltaan tiedonjano saatiin täytettyä.
Kun aloin selvittää syytä asiaan, aika äkkiä selvisi että he
olivat kaikki matkailuautokerhon jäseniä sekä myös yhdistysten jäseniä ja jostain kumman syystä heidät oli liiton
toimistossa pudotettu pois postituslistalta. Seuraavaan postitukseen asia luvattiin hoitaa kuntoon mutta ihmetellä
sopinee miten liiton toimistossa varsin usein sekoillaan
osoitteiden ja muidenkin jäsenasioiden kanssa.
Tästä eteenpäin jos Vankkuriviesti ei postilaatikkoosi
jostain syystä tipahda, ota yhteys yhdistyksesi puheenjohtajaan saadaksesi lehden.
Turvallisuudesta ei varmaan koskaan puhuta liikaa ja viime Yt-alueen kokouksessakin yhdistysten hallituksia patistettiin yhtenäistämään alueidemme turvallisuuteen liittyviä
käytäntöjä.
Turvallisuusasiat palautettiin aika karmealla tavalla mieliimme jos vaan muistelemme mitä Hietasaaressa myrsky sai
aikaan ja eräällä alueellamme sattunut vaunupalo. Mahtavien luonnonvoimien edessä olemme aika voimattomia mutta moneen muuhun turvallisuuteen liittyvään asiaan pystymme itse aika paljon vaikuttamaan tarkastuttamalla matkailuajoneuvomme riittävän usein ja noudattamalla ajoneuvon käyttöohjeita sekä hyväksymään alueidemme turvallisuusmääräykset.
Kiitän itseni ja Mäkisen Olan puolesta teitä hyvät lukijat,
mainostajat ja muut yhtestyökumppanit tästä ensimmäisestä vuodesta ja jatkamme sillä mielellä että suurin osa
teistä on lehden uudistuksen ottanut tyytyväisenä vastaan
ja me Olan kanssa pyrimme parantamaan edelleenkin tuotettamme.
Hyvää Joulua ja Parempaa Uutta Vuotta t.
Markku Tammi ja Olavi Mäkinen

Salon karavaanareiden 5 päivän
matka Liettuaan 9.-13.6.2010
Keskiviikko 9.6.
Salosta Vilnaan
Virkeät matkalaiset heräsivät pilvipoutaiseen aamuun ja starttasivat Salon torilta keskiviikkona
klo 5. Bussiin poimittiin lisää
matkustajia Suomusjärveltä ja
vielä Helsingistä kunnes pääluku
oli sovittu 40. Sinikka Koivunen
oli kerännyt porukan kokoon ja
toimi henkisenä matkanjohtajana.
Tällä reissulla ajettiin sen verran
pitkiä matkoja, että bussinkuljettajaksi lähti aiemmilta matkoilta tutun Charter Linen Seppo
Rantasen lisäksi Jaska Telenius.
Pärnusta tuli vielä mukaan opas
Maija Erisalu.
Keskiviikkona oli varauduttu
pelkästään matkantekoon. Tavoitteena oli vain ehtiä yöksi Vilnaan. Silti monipuolinen ja mukava päivä tästä siirtymäpäivästäkin muodostui.
Tallink Silja lähti Helsingin län-

sisatamasta 7:30 ja
meillä oli sopivaa aikaa
nauttia aamiainen –
aamun ensimmäinen
tai toinen. Väitti joku
aamiaistaan ensimmäiseksi, vaikka puolison
mukaan oli kyllä aamulla
kotona tullut kunnon voileivät vetäistyä. Mutta kenenpä muistikoneisto vielä
neljän aikaan aamulla kunnolla käynnistyisikään.
Tallinnasta on matkaa Vilnaan
562 km. Se sujui rattoisasti, kun
pysähdyimme asianmukaiset kahvi-, jäätelö-, olut, tupakka- ja wcja ruokailutauot parin tunnin
välein. Tallinnasta starttasimme
kohti etelää vähän ennen klo
kymmentä. Tiellä E 67 ensimmäinen taukopaikka oli Halinga-motelli-ravintola Virossa. Maija nousi sen jälkeen bussiin Pärnusta.
Maija on virolainen eläkeläinen,
puhuu hyvin suomea ja venäjää

sekä
Ristien kukkula.
hiukan
liettuaa ja luulja valakseni latviaakin ja
luutassa
tekee matkaoppaan töitä freelan- ja
maat aakkosjärjestyksessä
cerina. Hän on tuttu Salon kara- meiltä päin katsoen. Latviassa
vaanareille jo aiemmilta matkoil- latit ja Liettuassa litit, a ennen
ta.
i:tä ja Latvia ennen Liettuaa.
Seuraava tauon paikka oli Viron
Tie Pärnusta Latvian pääkaupuolen raja-asemalla. Siinä sai pungin Riian lähistölle kulkee
vaihdettua matkavaluuttoja, ken aivan meren tuntumassa mutta
ei ollut vaihtanut jo meri ei ole juurikaan näkyvissä.
kotona. Viron ja Lat- Riian kohdalla ajoimme ohitusvian raja-asemien tietä. Ruokailimme Latvian puol äp i ajet t i i n n. lella 14.30 – 15.30 jonkinlaisessa
13.30. Mitään tar- tavernassa. Ruokailu oli varattu
kastuksia tai kyse- etukäteen. Viimeisen kahvitauon
lyitä ei rajalla ollut ennen Vilnaa pidimme Liettuan
– eikä muillakaan puolella parikymmentä kilometriä
rajoilla koko matkan rajalta klo 18 aikaan. Paikassa oli
aikana.
poneja, strutseja ja karhuja pihalNä i ssä Balt ia n la. Oppaamme Maija viihdytti ja
maissa saattaa häm- valisti meitä matkalla kertomalla
mennys joskus yl- Baltian maiden historiasta ja nylättää: mikä maa ja kypäivästä. Virkeinä vaikka pitmikä valuutta, latit kän ajon päätteeksi saavuimme
v a i l it it . T ä s s ä Liettuan pääkaupunkiin Vilnaan
kohdin asia menee hyvissä ajoin jo 20.30.
hyvin yksinkertaiAjoreitti meni suunnilleen näin:
sesti ja loogisesti: Tallinnasta suoraan etelään tietä
sama kirjain maassa E 67 Viron ja Latvian läpi kunnes

Turun seudun yt-alueen treffilista 2011
14.-16.01.
21.-25.04.
22.-25.04.
13.-15.05.
20.-22.05.
23.-26.06.
05.-07.08.
12.-14.08.

Caravan Show & Camping 2011,
Turun Messukeskus | Turku
Naamiaistreffit
Rairanta,
Uusikaupunki | Vakka-Suomi
Pääsiäiskarnevaalit, Kesäniemi, Vehmaa | Turku
Avajaistreffit/Ismon tapaaminen, Krapuranta,
Oripää | Loimaa
Aurinkotreffit Saloranta | Naantali
Juhannustreffit, Vankkuri-Vehmas, Vehmaa | Raisio
Lavatreffit, Sarapisto | Sauvo
Haitaritreffit, Krapuranta, Oripää | Loimaa

26.-28.08.
02.-04.09.
09.-11.09.
23.-25.09.
30.09.-02.10.
07.-09.10.
28.-30.10.

Unhoituksen yö –trefﬁt Rairanta,
Uusikaupunki | Vakka-Suomi
Syystreffit, Salakallio, Halikko | Salo
Rantalieskat, Mussalo,
Taivassalo | Masku ja ymp. kunnat
Valojuhlat, Leporanta | Lieto
Valasrannan suurtreffit, Valasranta,
Pöytyä | TL-Pyhäjärvi
Silakkatreffit, Kesäniemi, Vehmaa | Turku
Hirvisoppatreffit, Rairanta,
Uusikaupunki | Vakka-Suomi

Liettuassa Panevesys-nimisen kaupungin jälkeen erkanimme itään
päin Vilnaan johtavalle tielle E
272. Liettuan puolella oli laajoja
peltoaukeita ja ne olivat viljelykäytössä. Heinän ja rehuntekoa
oli menossa. Liettua on hyvin peltovaltaista maata, metsä % on 20
luokkaa (Suomessa huomattavasti enemmän). Sää oli kirkasta
pilvipoutaa aamupäivällä ja päivällä. Iltapäivällä sateli hiukan.

kuvattu kultainen madonna.
Vilnassa olisi ollut oppaamme
mukaan 50 kirkkoa ja Maija olisi
varmaan vienyt meidät kaikkiin.

koisuus. Paikka itsenään oli
näkemisen arvoinen. Sokkeloisessa rakennuksessa oli mitä ihmeellisimpiä ja hauskimpia rat-

Torstai 10.6. Vilnassa
Hotellimme Congress Hotel oli
vanha barokkityylinen rakennus,
jossa oli koristeellinen julkisivu
rautataoksisine parvekkeineen,
korkeat huoneet, hyvä palvelu ja
erinomainen sijainti. Hotelli oli
joen rannalla kävelymatkan päässä vanhasta kaupungista ja isosta modernista Europa-ostoskeskuksesta. Lisäksi aivan lähellä,
sillan toisella puolella oli pienkauppa vettä ym. ostoksia varten.
Ohjelmassamme oli yhteinen
kaupunkikierros klo 10 – 14, jonka teimme osin bussilla ja osin
jalan. Lyhyen bussimatkan päässä katsastimme kaupungin kauneimman kirkon, uskomattoman
koristeellisen Pyhän Pietarin ja
Paavalin kirkon, ja sen jälkeen
suurimman kirkon eli Vilnan katedraalin. Katedraalin aukiolta
siirryimme jalkapatikassa presidentin linnan ja yliopiston edustalle ja kävelimme vielä vanhan
kaupungin halkaisevaa Piles-katua Pyhän Annan tiilikivikirkolle. Aamun pilvinen mutta lämmin
sää oli muuttunut kirkkaaksi auringonpaisteeksi ja helteessä
saimme sitten viettää seuraavankin päivän. Kierroksen tässä vaiheessa oli aivan pakko löytää
juotavaa ja varjoa. Sopivasti Ustizan taiteilijakaupunginosan
portilla oli pieni ulkoilmabaari
avaamassa oviaan, joten nostelimme tuolit ulos joen rannan
varjoisten puiden alle. Kahvin
suodattelu kuppi kerrallaan olisi
kestänyt liian kauan joten jouduimme tyytymään enimmäkseen
olueen. Vielä ehdimme ajaa bussilla vanhan kaupungin toiseen
päähän Aamun portille (vanha
Vilnan kaupungin portti), jolla
on esitteissä ja korteissa paljon
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Trakain linna

Nyt meille riitti kuitenkin vierailu vain muutamassa mutta hyvin
erilaisessa kirkossa. Taisimme
nähdä tällä retkellä kaikkien
isoimpien kristillisten kirkkokuntien kirkot, katolisen, ortodoksisen ja reformoidun. Vilnassa oli
onnistuttu pitämään monia kirkkoja kulttuurihistoriallisin perustein kirkkokäytössä myös neuvostovallan aikana, joten hyvin
säilyneitä kirkkoja riittää.
Parin tunnin vapaan jälkeen
kiipesimme taas bussiin ja vuorossa oli ruokailuelämys Marceliukes Cletis-nimisessä paikassa
Tusculenu-kadulla. Korkeiden
asuntokerrostalojen välistä löytyi
maalaishenkinen taverna monine
hauskoine yksityiskohtineen ja
perinneruokineen. Keiton ym.
ohella saimme syödäksemme Zeppeliinejä, jotka ovat mannapuuron tyyppisestä kuoresta ja jauhelihatäytteestä koostuva ilmalaivan (tai amerikkalaisen jalkapallon) mallinen paikallinen eri-

kaisuja: joissakin huoneissa mäntylankkuisten pöytien ja penkkien jalkoina oli käytetty (hevosvetoisia) kyntöauroja, WC:n
pesuhuoneessa vesi tuli kuhmuraisen, kuparisen kahvipannun
nokasta ja puusta ja narusta rakennetuilla kiipeilytelineillä varustettu huone oli selvästikin
lastenkutsujen juhlatila.
Illalla, päivälliseltä palatessamme ja ennen jokaöistä ukkossadetta, ehdimme tutustua vielä
Europa-ostoskeskuksen tarjontaan. Ostelimme kotiin tuotaviksi mm. paikallisia juomaerikoisuuksia: Suktinis-hunajaviinaa
ja Palanga-balsamilikööriä, jonka
raaka-aineissa on karpaloa ja pihlajamarjaa.

Perjantai 11.6.
Vilnasta Trakain kautta
Kaunasiin
Niin oli Vilna pikaisesti nähty
(Vilnassa voisi viettää useamman-

kin päivän) ja suuntasimme heti
aamiaisen jälkeen Kaunasiin. Helpommin sanottu kuin tehty, sillä
halusimme ajaa Trakain kaupungin kautta. Meidän piti päästä
moottoritien E 85 sijasta samansuuntaiselle, tavalliselle maantielle ja Seppo sai tarjota koko
joukolle useammatkin kierrokset
Vilnan liikenneympyrässä ennen
kuin oikea tienpää löytyi. Liikenneympyrään mennessä pitää olla
tarkkana, sillä opasteet ovat ennen ympyrää ja ympyrässä pyöriessä ei ole enää minkäänlaista
viittausta, mihin mikäkin tienhaara vie.
Kaupungista ulos ajettaessa
saattoi nähdä miten suuri kaupunki (550 000 as.) Vilna tosiaankin
on: teollisuus- ja liiketiloja riitti
tien varrella kilometrikaupalla.
Vilnan lounaispuolella maastokin
oli erilaista ja tie Trakaihin ja Trakaista Kaunasin suuntaan oli erittäin kaunis. Täällä oli hyvin kumpuilevaa ja vaihtelevaa kun pohjoisempana oli ollut aivan tasaista. Tasaiseksi maisema muuttui
uudestaan, kun pääsimme lähemmäksi Kaunasia.
Trakain pikkukaupungilla on
ollut merkittävä asema Liettuan
varhaisemmassa menneisyydessä
1400-luvulta lähtien. Tänä päivänä Trakain menneisyydestä on
nähtävissä mm. erittäin kaunis
tiilikivestä rakennettu linna Galve-järven keskellä. Linna on upeasti restauroitu ulkopuolelta ja
sisätilojen restaurointi on käynnissä parhaillaan. Toinen Trakain
alueen erikoisuus on karaimiinien alkuaan turkkilaisperäinen
heimo. He ovat aikanaan tulleet
Liettuaan suuriruhtinaan henkivartijoiksi ja nykyään heitä on
enää jäljellä parisen sataa henki-

Rundalen linna

4/2010

kukkulasta risteineen on tullut
yksi Liettuan vapauden symboli.
Erityisesti paavin vierailu Ristikukkulalle vuonna 1993 nosti paikan tunnettuutta ja merkitystä.
Tällä hetkellä ei tiedetä kuinka
paljon ristejä on – arviot liikkuvat
miljoonan ja kahden välillä ja määrä kasvaa jatkuvasti.
Kukkulan läheisyydessä on paikoitusalue ja matkamuistomyymälöitä. Sieltä voi ostaa erikokoisia ristejä ja monilla paikallisilla

löä. Trakaissa on myös karaimiinien museo mutta tällä kertaa
emme käyneet siellä.
Olimme Trakaissa parisen tuntia
aamupäivällä ja Kaunasiin saavuimme klo 13 aikoihin. Ennen
hotellihuoneiden saamista kävelimme Kaunasin vanhassa kaupungissa jonkin aikaa. Perjantai on
perinteinen hääpäivä ja kirkkovihkiminen on tullut suosioon
Liettuasssa. Niinpä bongasimme
useita morsiuspareja ja hääseurueita, jotka olivat liikkeellä vanhankaupungin raatihuoneen torilla ja kirkkojen läheisyydessä.
Hotellilla kohtasimme pienen
vastoinkäymisen, oikeastaan ainoan, ja jouduimme iltapäivän
helteessä odottelemaan hotellihuoneitamme jopa parisen tuntia.
Hotellimme Neris oli samalla viikolla muuttunut Radison Park Inniksi ja järjestelmät olivat vielä
hiukan sekaisin. Hotelli oli tyyliltään moderni ja sellaisena hyvin
edustava. Huoneet oli sisustettu
tyylikkäästi mutta hieman epäkäytännöllisesti. Huoneiden odottelun takia Kaunasiin tutustuminen jäi melko vähiin tällä kertaa.
Kaupungissa olisi ollut useita mielenkiintoisia museoitakin. Ruokailimme hotellilla ja sen jälkeen
jäi vielä aikaa nousta köysiradalla ylös Zaliakalnis-kukkulalle.
Kukkulan laella sijaitsevan valtavan Kristuksen ylösnousemuksen
kirkon näköalatasanteelta oli upea
näkymä yli koko kaupungin. Kaunasin pitkä kävelykatu Laisves
aleja eli Vapauden katu oli juuri
alkuillasta hiljainen mutta elämä
vilkastui illemmalla, kun väki lähti uudelleen liikkeelle iltaa viettämään.

Lauantai 12.6.
Kaunasista Ristien
kukkulan ja Rundalen linna
kautta Pärnuun
Lauantaina lähdimme taas liikkeelle heti aamusta. Päivän aikana tutustuimme vielä kahteen
hyvin mielenkiintoiseen kohteeseen, ensimmäiseen Liettuassa ja
toiseen Latviassa. Päivä oli tuulinen ja aiempia viileämpi. Jossakin
vaiheessa oli hieman tihkusadetta mutta ei haitaksi asti.
Ajoimme Kaunasista aluksi teitä E 85 ja E 67 ja sitten pienempää
mutta hyväkuntoista tietä kohti
Siauliain kaupunkia. Yhden kahvitauon virkistäminä saavuimme
reilun 10 kilometrin päässä Siauliaista olevalle Ristikukkulalle
pian puolenpäivän jälkeen. Kukkula on keskellä maaseutua ja peltoa. Sille on vuosisatojen ajan
tuotu ristejä, osa hyvinkin suuria
ja koristeellisia, vainajien muistoksi sekä pyyntö- ja kiitosrukousten eleenä. Neuvostovallan aikana
ristit hävitettiin useaan kertaan
mutta aina ristejä alkoi ilmestyä
uudelleen. Viime vuosikymmeninä

perheillä ja seurueilla oli mukanaan useampikin risti kun he astelivat kohti kukkulaa.
Ristikukkulan jälkeen reitillä
kohti Latvian rajaa oli pitkiä suoria tasaisessa maastossa. Eräässä
kohdassa arvioimme suoran tien
päässä häämöttävän kirkon etäisyydeksi 5 km. Kolmentoista kilometrin kohdalla ajoimme lopulta kirkon ohi ja sitten suora taas
jatkui. Ylitimme Liettuan ja Latvian välisen rajan klo 14 aikaan.
Klo 15 tienoilla saavuimme matkan viimeisen varsinaisen kohteemme, komean barokki- ja rokokootyylisen Rundalen linnan pihaan. Linna on rakennettu 1700luvulla venäläisen ruhtinaan kesäasunnoksi. Sen suunnittelija on
oman aikansa kuuluisa arkkitehti,
joka on suunnitellut mm. Pietarin
keisarillisen talvipalatsin. Linnassa on 138 huonetta ja siihen kuuluu komea ranskalaistyylinen
symmetrisesti kuvioitu puutarha.
Ruokailimme linnan viehättävässä museohenkisessä pehtoorin talossa, Balta Majassa, minkä jälkeen
teimme lyhyen kierroksen linnassa. Kyseinen kesämökki osoittautui henkeäsalpaavaksi – paitsi

komeutensa myös kokonsa johdosta. Linnan 138 huoneesta noin 50
on avoimena yleisölle, osa on edustustilana ja lopuissa kunnostustyö
jatkuu. Nykyisin Latvian valtion
ylläpitämä linnaa kunnostetaan
edelleen, restaurointityö aloitettiin 1973. Nyt pystyimme tekemään vain pikakierroksen osassa
linnan upeita sisätiloja. Paremmalla ajalla Rundalen linnassa ja
puutarhassa voisi hyvin viettää
kokonaisen päivän.
Rundalesta ajoimme Bauskaan
ja sitten olimmekin taas tiellä E
67, jota pitkin olimme 3 päivää
aikaisemmin matkanneet kohti
Vilnaa. Ajomatka illaksi Pärnuun
oli pitkänlainen ja kuljettajaa
vaihdettiin kun ajotunnit tulivat
täyteen. Maijalla oli vielä paljon
kerrottavaa Baltian maiden asioista. Lisäksi yhteensä 43 henkilön vitsivarastoissa oli runsaasti
alueeseen ja sen historiaan liittyvää kerrottavaa. Monet hauskat
naurut saimme virolaisen Maijan
kanssa yhteisen itänaapurimme
ja sen nyttemmin jo kaatuneen
yhteiskuntajärjestelmän kustannuksella.
Viron puolelle saavuimme 19.30.
Kahvitauolla rajalla olevassa kahviossa sai mukavasti vaihdettua
jäljellä olevat litit ja latit pois. Pian rajan jälkeen vasemmalla on
Viron ensimmäisen Presidentin
Konstantin Pätsin muistomerkki
hänen synnyinkotinsa paikalla.
Matkalla vitsinkerronta jatkui osin
rajalta hankittujen lasisten vitsikirjojenkin vauhdittamana. Jätimme Maijan kyydistä Pärnussa
ja majoituimme yöksi hotelli Pärnuun.

Sunnuntai 13.6. Pärnusta
Tallinnaan ja Saloon
Sateen ankeudesta huolimatta
teimme Pärnussa pienen kaupunkikiertoajelun bussilla ennen kuin
suuntasimme kohti Tallinnaa.
Tallinnassa ehdimme hyvin tehdä
virvokeostokset ja kierrellä kaupoissa. Sadekin muuttui tihkuksi ja laantui lopulta kokonaan
ennen Eckerö Linen M/s Nordlandian lähtöä klo 16. Salossa oltiin
illan jo alkaessa hämärtyä. Viiden
päivän matkalla ehti nähdä monenlaista ja tuntui kuin olisi ollut pidemmälläkin reissulla. ■
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Club SOLIFER Finland syystreffit NAKKILASSA
Teksti ja kuvat: MIRVA KINNALA

S

yyskuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestetyt perinteikkäät syystrefﬁt keräsivät taas Club Solifer Finlandin
jäsenet yhteen viettämään yhteistä viikonloppua. Tällä kertaa trefﬁpaikaksi oli valikoitunut Salomonkallion alue Nakkilassa. Perjantaina puolenpäivän aikaan
virallisesti alkaneet trefﬁt houkuttelivat paikalle noin 30 vaunukuntaa.
Perjantaina ohjelmassa oli kokoontuminen ja omaa aikaa. Illemmalla, kun lähes kaikki olivat
saapuneet, päästiin saunaan lämmittelemään. Uimapaikka toiminut
pieni lampi tarjosi 12 asteisen kylvyn sinne uskaltautuneille. Saunomisen jälkeen paisteltiin yhdessä makkaraa grillikatoksessa.
Tuolirivistö kiersi pientä grillikatosta, josta jokainen vuorollaan
kävi käristämässä makkaran. Samanaikaisesti taivaalta alkoi vihmoa vettä, joka ei onneksi kehittynyt kovaksi sateeksi. Syksyinen
lämpötila kuitenkin karsi nopeasti viluiset vaunuihin. Jotkut vielä istuivat iltaa pidempään.
Lauantaina päivä alkoi petankki- kisaan ilmoittautumisella.
Joukkueita saatiin kasaan vähän
toistakymmentä. Puheenjohtajamme ja petankki- kisan virallinen
tuomari Risto Rönnemaa arpoi parit ja peli saattoi alkaa.
Salomonkallion laskettelurinteen viereisellä sorakentällä käytiin erittäin tiukka ja tasaväkinen
taisto aluksi semiﬁnaalipaikoista.
Joukkueet laittoivat toisilleen
kampoihin siinä määrin, että vain
yksi piste saattoi erottaa voittajan ja häviäjän. Maasto oli erittäin
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Petankkikisan palkintojenjako.

haastava, sillä kentällä oli runsaasti kiviä, ruohonkorsia ja kaltevia paikkoja. Kaikille tilanne
oli kuitenkin sama ja loppukilpailuun selviytyi kolme parasta
joukkuetta.
Finaali heitettiin heti perään,
joten ote saattoi joidenkin kohdalla välillä jo herpaantua, olihan
kuulaa pukattu sormet kohmeisena jo kolme tuntia. Yleisö taisi
myös haaveilla jo pääsystä oman
Soliferinsa lämpöön.
Finaalipelissä joukkueet vetivät
pisteitä niin tasaisesti, että alettiin jo huolestua, ehditäänkö peli loppuun ennen ruokailua. Puolituntia ennen ruokailua joukkue
Kullas-Katila kuitenkin ratkaisi
pelin ja vei voiton viime vuoden
mestareilta Nikulan joukkueelta.
Hyvänä kakkosena kisassa oli Vienon joukkue ja Nikulan oli tyytyminen tällä kertaa kolmanteen
sijaan.
Ulkoilupainotteisen ohjelman
jälkeen keräännyimme ruokailemaan saunan yhteydessä olleeseen
takkatupaan. Kyllähän siinä nälkä ehti jo yllättääkin. Ruokana oli

kanaviillokkia ja riisiä, salaattia
ja leipää unohtamatta. Jälkiruoaksi saatiin kahvit ja herkulliset
donitsit.
Ruokailun aikana saimme vieraaksi Esa Lehdon Solifer Oy:stä,
joka kahvittelun lomassa kertoi
Solifer mallivuodesta 2011 ja sen
tuomista uudistuksista. Tilaisuuden edetessä saimme esittää omia
kysymyksiä ja aika kiperiin kysymyksiin Esa sai vastatakin. Lopuksi saimme vielä tutustua uuteen vuosimalliin ihan konkreettisesti, kun Jyrki Lehtonen Raision Solifer Centeristä oli tuonut
Finlandia 560 – vaunun näytille.
Ruokailun jälkeen ohjelmassa
oli vapaata jutustelua ja lottonumeroiden myyntiä illan arvontaa
varten. Kossulotosta onkin muodostunut jokavuotinen perille,
joka saa joka kerta suuren suosion.
Ehtisi joku päiväunillekin ennen
saunaa.
Saunan ja tuliaisena saatujen
saunajuomien jälkeen oli aika vetää niin sanotusti parhaat päälle
ja kokoontua taas takkatupaan.
Ohjelmassa oli petankin palkintojen jako, yhteislaulua, tanssia elävän haitarimusiikin tahdissa ja

tietenkin kossuloton arvonta. Lohdutuspalkintona petankin hävinneillä oli mm. golfsateenvarjo,
josta syntyikin melkoinen riemu.
Iltaa istuttiin aina puolenyön tietämiin, jolloin oli aika lähteä keräämään voimia seuraavan päivän
kotiinlähtöä varten.
Sunnuntaina aamutoimien jälkeen oli kotiinlähdön aika ja oli
aika jutella viimeisetkin kuulumiset. Hieman haikeana lähdimme
kotimatkalle, kuka minnekin
suuntaan suomenmaata.
Uusia kasvoja kaivataan porukkaamme jatkuvasti. Jos siis omistat Solifer-merkkisen vaunun tai
auton vuosimallista riippumatta
ja haluaisin iloiseen joukkoomme
Club Solifer Finlandin jäseneksi
klikkaa itsesi nettiin osoitteeseen: www.clubsolifer.ﬁ ja liity
jäseneksi. Vastuullisia tehtäviäkin on tarjolla, sillä vuonna 2012
järjestetään Suomessa viralliset
kansainväliset Solifer-trefﬁt eli
Solifer InterRally 2012. Silloin
saamme vieraaksemme muut Club
Solifer – kerhot Tanskasta, Ruotsista ja Hollannista. Etenkin kielitaitoiset jäsenet ovat erittäin
tervetulleita. ■
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Audi A4 Avant 2,7 TDI (DPF)
132 kW 137tkm, 2008

26.990

Ford Mondeo 1,8 TDCi 125hv
Econetic M5 5-ov 56tkm, 2009

25.890

Nissan Qashqai 2,0 Acenta
29.990 Peugeot RCZ 2.0 HDI 163 FAP 34.990
13 tkm, takuu, ESP, sadetunn., 1-om., erik.
CVT 4 WD RPS APR09 22 tkm, 2009
vant., met.väri, ilmast., h-kirja, vak.nop.s., -10

Toyota Avensis 2,0 D-4D
24.990 Cadillac Escalade
99.990 Adria Twin Sun Living
44.990 Adria Vision I 707 SG
59.990
126 Linea Sol Wagon 101 tkm, 2008
Elegance 6,2 V8 5-ov, automaatti 32 tkm, Fiat 2,3 JTD 3 tkm, takuu, 1-om., ilmast., Renault 2.5 dCi 150 hv 34 tkm, p.tutka,
2009
alv-väh., 2010
webasto, ilmast., vak.nop.s., CD, 2007

Chausson Flash 2,3
130 hv 30 tkm, ilmast., lohkol.,
2 x renk., 2 x renk., 2008

39.990

Dethleffs Globebus T4 2,3 JTD 49.990 Elnagh Ford Marlin 57
130 hv AAC 2 tkm, takuu, 1-om., luist.esto, 2.5d 205 tkm, 1997
aut.ilm., h-kirja, vak.nop.s., alv-väh., 2010

11.990

Fiat Pilote Atlantis 580 2.8 TDi
98 tkm, 1999

22.990

Fiat-adria Ducato
37.990 Fiat-Burstner A 535 Active
16.990 Fiat-Knaus
49.990 Frankia 680 RD 3.0 TDI
59.990
2,8 JTD A 660 SP Matkailuauto 71 tkm,
1.9 TD 151 tkm, p.tutka, kattol., kattol.,
Sport Traveller 700 DG Silverl 3.0 JTD 160 15 tkm, 1-om., ASR, erik.vant., ilmast.,
kattol., h-kirja, CD, vetok., 2004
h-kirja, lohkol., CD, sisäp., 1999
hv 12 tkm, 2008
h-kirja, vak.nop.s., CD, 2xrenk., vetok.,-08

Hobby 610 ul EXCELSIOR 0
2006

19.990

Kabe Smaragd XL KS 0
29.990 Knaus S-liner 700 LEG 3.0
79.990 Knaus Sport 500
12.990
takuu, 1-om., erik.vant., hälytin, CD
160 hv 4tkm, 1-om., p.tutka, met.väri,
Truma-lämmitin, 6-hlö, kasetti-wc, jää2009
ilmast., vak.nop.s., CD, 2009
kaappi, liesi, kerrossänky, etuteltta, 2004

Knaus Sudwind 550 FSK 0
2008

16.990

Lmc Fiat Liberty A 671 G
54.990 Rimor Ford Horus 30 2.2 TDCi 44.990 T.e.c Star ti 7205 MB
74.990
39 tkm , 1-om., kattol., ilmast., CD,
110 hv 19 tkm, 1-om., webasto, erik.vant., met.väri,
12 tkm, 1-om., p.tutka, navi, Webasto, CD,
ilmast., h-kirja, vak.nop.s., CD, 2xrenk., -08
alv-väh., 2008
2xrenk., vetok., 2009

Lamminkatu 7, puh. 075 325 7900

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

www.loimaanlaatuauto.fi

Lamminkatu 39, puh. 075 325 7950
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Kaarinan kuulumiset
Kuusisto p. 040 764 4911, www.sfckaarina.com
PUHEENJOHTAJA
Jari Välitalo
Kumputie 3, 21620 Kuusisto
Puh. 050 342 6585
puheenjohtaja@sfckaarina.com
SIHTEERI
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
Puh. 040 771 9854,
sihteeri@sfckaarina.com

Vaunuilu ja teinit
Kun minulle osui vuoro kirjoittaa
juttu lehteen, oli ensimmäinen reaktio, VOI EI. Enhän ole ollut koko
kaudella edes yhtään yötä vaunulla. Joten päätin hieman kirjoittaa
siitä miten elämän eri vaiheet vaikuttavat vapaa-ajan viettoon.
Olemme olleet kausipaikkalaisia
kahdessa eripaikassa, Pyhärannassa ja nyt täällä Kuusistossa jo noin
kymmenen vuotta. Silloin kun lapset olivat pieniä, vietimme kesällä
paljon aikaa vaunulla. Lapsilla oli
kavereita ja oli mukava viettää aikaa samanhenkisten ihmisten
kanssa. Tuntui kuin koko kylä kasvatti lapsia ja kaikki tunsivat toisensa. Oli turvallista viettää aikaa,
kun tiesi missä lapset olivat ja kenen vaunulta heidät haki syömään.
Silloin ei haitannut satoiko vai
paistoiko aurinko. Aina lähdettiin
vaunulle kun vain oli mahdollista.
Lapset kasvoivat ja perheet vaihtoivat kausipaikkoja, jotkut lopettivat vaunuilun. Alkoi kuulua nurinaa nuorison puolelta " onks
pakko tulla mukaan. Saanko ottaa
kaverin, muuten en tuu."

Varmaankin tuttua juttua kaikille teini-ikäisten vanhemmille.
Jonkun aikaa voi lahjoa ja kiristää
mukaan, mutta sitten tulee toppi.
Nuoriso lähtisi kyllä mielellään ka-

suksi päätettiin 15e, perhe- ja nuorisojäsenen 2,5e sekä yritys- ja
yhteisöjäsenmaksuksi 200e. Näiden
lisäksi tulee vielä liitolle menevä
osuus. Hallituksessa erovuorossa
oli neljä henkilöä, joista Anssi
Kauppinen, Aulikki Kivekäs ja Kalevi Lantonen valittiin uudelleen.
Uutena jäsenenä ensi vuoden hallitukseen valittiin Aija Taskinen.
Kiitos jo etukäteen Jukka Niemiselle, joka jää pois hallituksesta
tämän vuoden lopussa. Jukka on
hoitanut myös aluevastaavan tehtäviä leirialueella ja pitänyt huolen,
että alueella niin vaunujen kuin
alueenkin turvallisuus ja paikat on
kunnossa. Jukalla on ollut taitoa
katsoa aluetta myös ”ulkopuolisen”
silmin ja tuoda esiin monia kunnostusehdotuksia asioista, joihin
toisten silmät oli jo tottuneet.
Näinhän sitä helposti käy, kun paikat pikkuhiljaa kuluvat.
Pikkujoulujuhlat järjestetään
tänä vuonna Kuusiston leirialueella Mastomajalla lauanta ina
4.12.2010 klo 18:30, tätä ennen
”joulusauna” lämpimänä. Joulujuhlaan osallistujilta ei peritä aluemaksua, sähkö kulutuksen mukaan. Tervetuloa, katso ilmoittautuminen oheisesta ilm.

Ehdokkuus
liittohallitukseen

Syystalkoot

vereiden kanssa vaunulle, mutta
kaikki tietävät kuinka paljon ääntä lähtee jo kahdesta teinistä ja
siihen kun lisätään pari kaveria
päälle, niin ei onnistu. Tänä kesänä, vaikka olikin aivan mahtavat
ilmat, oli ensimmäinen kesä kun
aikaa tuli vietettyä muualla kuin

SF-C Kaarina ry:n

PIKKUJOULUJUHLA
vietetään SFC-Kuusiston Mastomajalla
lauantaina 4.12 klo 18.30 alkaen
Ohjelmassa:
jouluruokaa, jouluaiheista ohjelmaa, tanssia
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla yhdistyksen tilille
viimeistään 19.11. 15 €/aikuinen, 11-17 vuotiaat 5 €,
saaja: SF-C Kaarina ry. Tilinumero: 571083 – 286294.
Viestiksi: Joulujuhla, x aik.+ x lasta
Juhlaan osallistujille aluemaksu 0e, sähkö kulutuksen mukaan
PS: otathan mukaan pikku paketin pukinkonttiin.
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vaunulla. Nuoria ei voinut jättää
kotiin viikonlopuiksi, kun ne samat
muutamat kivat kaverit häiritsivät
naapuruston mielenterveyttä mopoilla, musiikilla ja nuorten mielestä hauskoilla seuraleikeillä, joissa huudettiin ja naurettiin.
Käytiin jo keskustelua myydäänkö vaunu pois, kun ei ehditä käymään muuta kuin uimassa ja isäntävuoro tekemässä. Kalliita vuorokausia, sillä hinnalla asuisi jo hienosti hotellissakin kesäloma aikana, mitä vuosikustannukset ovat.
Mutta kun siivosimme vaunun jälleen talvikuntoon ja katsastettiin,
tuli taas sellainen olo, ettei tämä
tähän lopu. Ensi kesänä teinit ovat
ehkä jo niin isoja, että ne voi jättää
yksin kotiin. Ettei heillä ensimmäisenä ole mielessä kymmenen
parasta kaveria ja me vanhemmat
taas päästään viettämään seesteis-

tä siestaa vaunulla. Nyt tilanne
olisikin erilainen ja olisimmeko
kahden ilman lapsia. Kateellisena
olen joskus miettinyt pariskuntia,
jotka viettävät aikaa vaunulla ilman kiirettä ja hälinää ympärillä.
Mutta kaikella on aikansa ja niistä
pitää iloita. Ensi kesää odotellessa,
sitähän ei voi tietää mitä se tuo
tullessaan.
Aulikki

Yhdistyksen syyskokous
ja pikkujoulujuhlat
Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous pidettiin Kuusistossa
M a s tom ajall a s u n nu nt a i n a
24.10.2010. Kokouksessa käsiteltiin
toimintasuunnitelma ja budjetti
ensivuodelle. Pääjäsenen jäsenmak-

Yhdistyksemme on asettanut Kalevi ”Kallu” Lantosen ehdokkaaksi
SF-Caravan ry:n liittohallitukseen
vuosiksi 2011-2013. Kallu oli ehdokkaana viime vuonnakin ja jäi
muutaman äänen päähän valinnasta. Valinta ratkeaa syysliittokokouksen vaalissa 21.11.2010, joka
pidetään tänä vuonna Hyvinkäällä. Ehdokkaita on tällä kertaa yhteensä kuusi, joista kolme valitaan.
Toivotaan Kallulle menestystä ja
paljon ääniä.

Kuulumisia leirialueelta
Elokuun lopulla vietettiin kesäkauden päättäjäisiä nyyttikestien merkeissä. Teemana oli välimeren maat,
joka saikin mukavan vastaanoton.
Päivällä ohjelmassa oli vesiviestiä,
mölkyn- ja tikanheittoa joukkuelajeina. Paras joukkue palkittiin
päivän teeman mukaan makarooneilla. Saunavuorojen jälkeen illan
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hämärtyessä ohjelma jatkui nyyttikesteillä. Mastomaja olikin täpötäynnä väkeä ja ruokapöytä notkui
väen tuomista erilaisista etelänmaiden herkuista. Illan kääntyessä yöhön tanssit vielä jatkuivat ja
naiset sekä miehet vuorotellen lauloivat kuorossa toisilleen.
Muuten kesä meni alueella nopeasti lämpimien ilmojen siivittämänä ja isäntävuorot hoitui jälleen
hyvin. Vierailijoita on tänä vuonna
käynyt hieman vähemmän kuin
viime vuonna. Ensi vuonna, kun
Turku on kulttuuripääkaupunki ja

erilaisia tapahtumia on paljon, näkyy se varmasti myös vierailijoitten
yöpymismäärässä alueella.
Syyssiivoustalkoissa laitettiin
aluetta talvikuntoon parinkymmenen hengen voimin. Saunarakennuksen ovet vaihdettiin, puuvajan
kattoon laitettiin palahuopa, takkapuut siirrettiin pressun alta puuvajaan ja tiloja siivottiin. Iltapäivällä saatiinkin sitten taas syödä
”äitien” laittamaa maistuvaa makkarakeittoa vatsat täyteen kahvin
kera.
pj. Jari 105328

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

T

ätä kirjoittaessani on Liedon
yhdistyksen jäsenmäärä saavuttanut 400 jäsenen rajan
ja on hitaasti kasvanut vuosittain.
Helteinen kesä näytti hieman
verottavan matkailevaa, liikkuvaa
karavaanaria, sillä paikallaan oltiin varmaankin pitempään ja liikuttiin vähemmän. Kaikesta huolimatta monet uudet karavaanarit
olivat löytäneet myös Leporannan
matkailualueemme ja matkailijoita kävi päivittäin mukavasti.
Kesän lopussa, lomien jälkeen
jäsenillä oli mahdollisuus osallistua ja tutustua tanssin alkeisiin
ja ajotaidon kehittämiseen Leporannassa. Syksyn metsä alueen
ympärillä oli jälleen parhaimmillaan luontomatkailulle ja marjastukseen.

Tanssikurssipäivä
Elokuun puolivälissä pidettiin Leporannassa tanssikurssipäivä.
Riemuriiheen oli kerääntynyt noin
parikymmentä paria harjoittelemaan tanssin alkeita.

Tanssinopettajana toimi kolmisen tuntia diplomitanssinopettaja Janica Mattsson, joka ammattitaitoisesti opetti meitä tanssin
saloihin ja sai porukan hikoilemaan helteisessä säässä. Mukana
kanssamme tanssivat myös tanssin
senioreiden Suomenmestarit Auli
ja Hemmo Järvinen, jotka välillä
esittivät, miten sitä oikein tanssitaan.

Ajotaitoviikonloppu
Elokuun 21pv. järjestettiin jäsenille ajotaitoharjoittelu mahdollisuus Leporannassa. Tällä kertaa
meillä oli käytettävissämme matkailuvaunuyhdistelmä, sekä matkailuauto. Kouluttajana ja opastajana harjoittelussa ja merkkisuorituksissa toimi SF-Caravan
ry:n Leiri- ja turvatoimikunnan
jäsen Lauri Nieminen.
Perjantaina iltapäivällä aloitettiin ratojen rakentamisella, sekä
päästiin myös harjoittelemaan
ajosuorituksia. Yksi merkkisuorituskin ajettiin jo perjantaina.
Lauantaiaamuna aloitettiin taas

Säilytystilaa vuokrataan
Kaarina, Lakarintie
 040-501 2451

Aidattu, lukittu, valaistu ja talvella valaistu alue

Suurella joukolla odoteltiin tanssikurssin alkua
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Valojuhlat

Tanssin opetusta Janican johdolla.

ratojen laitolla hieman ennen kahdeksaa, koska oli luvattu, että
päivän toiminta alkaa yhdeksältä.
Silloin olikin jo ensimmäiset paikalla valmiita aloittamaan ajoharjoitukset, sekä myös merkkisuoritukset.
Ajotaitotoiminta jatkui yli iltaseitsemän ja saunomisen jälkeen
jaettiin ajotaitomerkit.
Päivällä pidettiin pieni ruokailutauko, jona aikana V-S Pelastuslaitos kävi alueella kertomassa
toiminnastaan, sekä suoritettiin
sammutusnäytös.
Jokainen pääsi itse kokeilemaan
sammuttimen käyttöä aina alle
kymmenvuotiaista lähtien. Jokainen onnistui tehtävässään,
sillä opastus oli palomiesten avustuksella.
Ajotaitoharjoituksiin sekä merkkisuorituksiin viikonlopun aikana
osallistui oman yhdistyksen jäseniä, sekä viikonloppuvieraitamme,
lähinnä joukko Kokemäen yhdistyksen jäseniä, jotka olivat saapuneet alueelle viikonlopun viettoon, sekä myös vieraitamme pää-

Lapintyttö ja lapinukko.
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kaupunkiseudulta, jotka edelliselläkin kerralla osallistuivat meidän
ajotaitoviikonloppuumme.
Merkkisuorituksia kirjattiin
kaikkiaan 15 kpl.
Matkailuvaunuyhdistelmällä
kaksi mestarimerkkiä, yksi hopeaja kolme pronssimerkkiä.
Matkailuautolla kolme hopeaja kuusi pronssimerkkiä.

Valojuhlaviikonloppua vietettiin kauniin
syyssään vallitessa syyskuun
25.-27. päivä.
taa.
nssa Jounin ko
Treffiläisiä oli
sä muiden ka
äs
m
si
et
tö
yt
yhteensä noin Lapint
200 vaunu-/autuivat hyvin ja monet olitokuntaa.
vat taas nähneet suurtakin vaivaa
Perjantai-ilta kului karaoketans- asetelmia tehdessään.
sien ja yleisen seurustelun merIllalla tanssittiin Sanna Arell ja
keissä. Lauantai aamun valjetes- Milton’s tahdittamana. Tanssin
sa lipunnoston jälkeen oli kirppu- toisella tauolla lipui vene taas lamtori ja valmistauduttiin päivän menpintaa pitkin, jossa tunnelohjelmaan.
mavalaistuksen keskellä Juutin
Ohjelma olikin tänä vuonna taas Timo soitti haitarillaan alkumuhieman erilainen ja mielenkiin- siikit räjähtävälle ja näyttävälle
toinen, josta lapset ja monet ai- ilotulitukselle.
kuisetkin pitivät, sillä metsäretHyvin nukutun yön jälkeen sunkellä lapset piirsivät ja askartelivat nuntaiaamuna luontopolku sai
käpyporoja majassa, lisäksi oli tar- monet reippailemaan metsälenkiljolla munkkia ja mehua, niin kuin le ja miettimään sen varrella olevia visaisia kysymyksiä. Arpajaisten jälkeen trefﬁt päättyivät ja
trefﬁläiset kiirehtivät taas uusiin
treffeihin tai omille alueilleen.

Tiedotettavaa

Lapin ukko odottelee vieraitaan.

retkellä kuuluukin.
Ensin piti tietysti tutustua ”lapin
mieheen” kodassa, jolta sai mustan
täplän otsaan tai käteen ja sen jälkeen mukaan sai heijastimen.
Retken jälkeen lapin äijä kulki
vielä alueella etsimässä porojaan,
vaan eipä löytänyt.
Aikuisten ohjelmassa oli pussihousunheittoa ja hernepusseja
koitettiin saada osumaan lankussa olevaan reikään, lisäksi heitettiin puupalikoita laatikkoon,
voittajat löytyi kummastakin
sarjasta.
Illan valoasetelmia varten oli
aherrettu pitkin iltapäivää tuulen
ollessa tyyni valaistukset onnis-

Leporannan talviviikonloppujen
hoito on hoidettu vapaehtoisesti,
niinpä muistattehan kaikki osallistua talviviikonloppujen isäntätalkoisiin. Lista viikonlopuista
on jo seinällä, joten varaa sinulle
sopiva viikonvaihde.
Vuosipaikkalaisten vuosipaikkamaksut tulee suorittaa Tammikuun 14 päivään mennessä.
Vuosipaikkasopimus tulee tehdä
heti vuodenvaihteessa. Vuosipaikkalaisilla Leporannassa on isäntävelvoite.
Sähkömaksut tulee suorittaa
kuukausittain.
Turvallisuus on meille kaikille
tärkeä asia, joten kaasulaitteet on
syytä koeponnistaa vähintäin joka toinen vuosi.
Tervetuloa tutustumaan ja matkailemaan Leporantaan.
Terveisin Jari 31185
SF-Caravan Liedon Seutu ry kiittää kuluneesta vuodesta toivottaen kaikille oikein Hyvää ja Rauhallista Joulunaikaa ja Hyvää
Uutta Vuotta 2011!
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Loimaan kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Risto Hakala
Kantotie 9, 32210 Loimaa kk.
Puh. 0400 787 371, risto.hakala@pp4.inet.ﬁ
SIHTEERI
Regina Koschinski
Stenbackagränd 2 / (Stenbakankuja),
10600 Tammisaari
Puh. 0400 974 821
reginakoschinski@hotmail.com

Oli yleisöä, oli soittajia, oli lämmintä ja Haitaritreffitunnelmaa.

Yölintu pehmein siivenlyönnein . . . yhdessä soittaminen on hauskaa . . .

Ennätysosallistuminen
Haitaritreffeillä Krapurannassa

N

eljännet Haitaritrefﬁt Krapurannassa olivat jälleen
menestys. Neljänkymmenen Krapurannan aktiivin ahkeroimien mallikkaiden järjestelyjen lisäksi ilmojen haltija suosi
treffejä. Myöskin tänä vuonna
paikalle saatu suuri ohjelmateltta osoitti oivallisuutensa. Alueen
sähköistyksen kanssa ahkeroineet onnistuivat loistavasti. Sähkökatkoja ei ollut ja muutenkin
trefﬁen huoltotoiminta oli moitteetonta.
Reilut 350 vaunukuntaa oli
suunnannut retkensä Haitaritreffeille ja paikalla olikin lähes
tuhat karavaanaria. Pelimanneja oli paikalla aika tarkkaan viisikymmentä, sekin uusi Haitaritrefﬁennätys. Hienoa että nais-

puolisia pelimanneja oli mukana
yhdeksän ja nuoria soittajia ilahduttavasti kuusi kappaletta.
Haitaritrefﬁen yhteissoitot sujuivat hienosti. Vaikka pelimannien määrä vuosi vuodelta kasvaa, soitot tuntuvat menevän
entistä napakammin. Tänäkin
vuonna soittajien taidot olivat
kovaa tasoa. Ja mikä yleisön kannalta oli tärkeää, ohjattujen soittojen lisäksi pelimannit soittivat
varsin kiitettävästi ns. ’puskasoittoja’. Musiikkia kuultiin runsaasti eri puolilla aluetta. Kiitos
siitä teille, pelimannit. Mikon
vetämät yhteislaulutilaisuudet
jatkoivat suosiotaan, eikä ihme,
tuttujen laulujen yhdessä laulaminen haitarin säestyksellä vetoaa suomalaiseen sielunmaise-

maan. Uusina tapahtumina ohjelmassa oli Palvelutalovierailu
Oripään keskustassa, jossa kymmenkunta pelimannia Helin johdolla kävi viihdyttämässä talon
asukkaita. Toinen uusi ohjelma
oli D-alueen yhteislaulutanssit
lauantaina iltapäivällä, jossa
joukko pelimanneja musisoi Jarmon ohjeistamana.
Torstaihin mennessä saapuneiden trefﬁ vieraiden lukumäärä
oli huomattava. Niinpä ’Förskottitansseissa’ kävikin jo melkoinen kuhina. Tanssijoita riitti
lattian täydeltä ja tunnelma oli
sen mukainen. Trefﬁen kohokohta, lauantai-illan kaksituntinen
illanvietto ohjelmateltalla onnistui tänä vuonna erittäin hyvin. Yhteissoittokappaleiden
välillä kuultiin pelimannien varsin taidokkaita ja mukaansatempaavia esityksiä. Täytyy nostaa
hattua nuorille pelimanneille,

jotka kaikesta jännittämisestä
huolimatta uskaltautuivat esiintymään. Ja kaikki pärjäsivät hienosti.
Vaikka Haitaritrefﬁt vuosi vuodelta pidentyvät alkupäästään,
aina tuntuu sunnuntaina, että
ne loppuvat kesken. Hirmuinen
haikeus iskee, kun viimeinen
yhteissoittokappale on soitettu,
ja tietää sen tosiasian, että tämä
orkesteri, taitava ja mukava, juuri tässä kokoonpanossa, ei enää
koskaan soita yhdessä. Mutta
hyvä niin. Jää odotettavaa seuraavaan elokuuhun. Minkähänlainen pelimannijoukko silloin
kokoontuu?
Kiitos jokaiselle Haitaritreffeillä mukana olleelle.
Kiitos runsaasta myönteisestä
palautteesta.
Taisto Lehtonen
040-7350967

Tässä erään ’puskasoittokokoonpanon’ irroittelua lauantaina iltapäivällä.
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Krapurantalaisten Matka Haapsaluun 11.-13.6.

J

o perinteiseksi muodostunut
alkukesän matkamme suuntautui kesäkuun toisena viikon vaihteena Viroon Haapsalun
kaupunkiin ja Hiidenmaan saarelle. Mukaan oli saatu jälleen täysi
linja-autollinen reippaita karavaanareita, matkaan lähtijöitä oli
46.
Matka alkoi Krapurannasta aamuvarhaisella klo 4:20, jolloin
nousimme Matka-Viitalan bussiin.
Matkasimme Loimaan kautta Helsingin satamaan, jossa astuimme
laivaan. Lyhyen merimatkan ja
laiva-aamiaisen jälkeen saavuimme Tallinnaan josta matkamme
jatkui kohti Haapsalun kaupunkia.
Ilmojen haltija ei ollut meille oikein suosiollinen. Harmaita sadepilviä alkoi kerääntyä taivaalle.
Matkalla pistäydyimme Maximarketiin pikku ostoksille. Ilma ei
suinkaan parantunut matkan aikana, vettä alkoi ripotella. Menomatkalla seuraavaksi oli tutustuminen Ants Laikmaan pieneen
museoon Haapsalun tien varrella.
Rankkasade yllätti matkalaiset
museon portille saavuttuamme.
Vettä tuli niin runsaasti, että vain
rohkeimmat kävivät museossa sisällä. Ants Laikmaa (1866-1942)
oli monessa mukana ollut taiteilija, etenkin hänen rakkauselämänsä oli hyvin värikästä. Matka
jatkui kohti Haapsalua jonne saavuimme iltapäivällä. Tutustuimme
Haapsalun 1906 rakennettuun asemarakennukseen. Rakennus on
puuseppätaidon mestarinäyte.

Ravintola Viinakööki
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Rautatieyhteys Haapsalun vanhalle asemalle on katkaistu, mutta
ratapihalla on muutamia entisöityjä höyryvetureita. Asemarakennuksen seinässä olevaa nappia
painamalla sai kuultavakseen vanhaa paikallista höyryjunaromantiikkaa. Kävimme myös tutustumassa lähistöllä olevaan neuvostoaikaiseen sotilaslentokenttään.
Lentokoneille oli tehty valtavat
betoniset kaarihallit joissa koneita huollettiin ja säilytettiin. Bunkkerit oli naamioitu maaston mukaan. Lentokentän kiitorata oli
betonista valettu, paksuudeltaan
kaksi metriä.
Bussilla tehdyn kaupunkikierroksen jälkeen majoituimme Baltic
Hotel Promenaadiin joka sijaitsi
aivan meren rannassa. Ruokailimme viereisessä Spa Hotel Laineessa. Perjantai ilta oli vapaata ohjelmaa. Osa matkalaisista lähti
omatoimisesti tutustumaan lähemmin Haapsalun kaupunkiin.
Sateisesta ja koleasta säästä johtuen kaupunki oli todella hiljainen
ottaen huomioon että oli perjantai-ilta. Nuorisoa ei näkynyt missään. Joku yksittäinen auto harhaili kaupungin katuja. Joiltakin
pihoilta kuului musiikkia ja ihmisten ääniä, mutta ketään ei näkynyt. Voi vain kuvitella jos olisi
lämmin kesäkuun ilta miten kadut
olisivat täynnä paikkakuntalaisia
iltaa viettämässä, puitteet ainakin
olisivat mitä mainioimmat. Kunnostuksen alainen rantakatu eli
promenaadi rakennelmineen tulee

Haapsalun rautatieasema

olemaan valmistuttuaan ihanteellinen paikka, ainakin kesäisin.
Lauantaina hotelliaamiaisen
jälkeen 9:30 astuimme jälleen bussiin ja suuntasimme matkamme
lauttarantaan, josta lautat lähtevät Hiidenmaalle. Sade oli hieman
tauonnut, tuuli oli edelleen kova
ja aallokko korkea. Hiidenmaalla
meitä odotti paikallinen opas, joka kertoili Hiidenmaan nähtävyydet ja merkittävimmät tapahtumat
värikkäästi ja sopivasti kertomuksiaan väritellen. Kenenkään aika
ei varmasti tullut pitkäksi kiertoajelun aikana. Tutustuimme Aino
ja Oskar Kallaksen kesäasuntoon.
Talo oli ruokokattoinen yksikerroksinen talo jossa sisäänkäynti
keskeltä taloa. Sisällä oli pöytä
jossa Aino Kallas kirjoitti teoksiaan. Huoneiden sisustus ja huonekalut olivat asukkaiden ajoilta.
Vieraillessamme Kallaksen kesäasunnolla aurinko salli näyttäytyä
kuten myös koko saarikierroksemme ajan. Hiidenmaalla kävimme
Villa Vabrikissa, jossa konekanta
oli n. 1800 luvulta. Käytössä olivat
vielä karstaus-, kehruu- ja kutomakone. Oppaan mukaan kutomokone oli sadan mummon kone,
koska teki saman työn kuin sata
mummoa. Vabriikissa oli myös
myymälä josta sai ostaa matkamuistoksi erilaista aitoa villatavaraa ja kulman takana pieni intiimi kahvio pöydillään öljykynttilät.
Ruokailemassa käytiin Viinaköökissä. Viinakööki oli kunnostettu Körgessaaren vanhan kartanon viinatehtaaseen. Ravintolan
sesovan pöydän antimet oli tosi

maittavat ja mahtavat. Viinaköökin ravintoloitsijapariskunnan
mies on Suomesta ja kokki-vaimo
Virosta.
Täydellä vatsalla lähdimme kohti lauttarantaa, koska tiukka aikataulu painoi päälle. Vielä ennen
lauttarantaa käväisimme paikassa,
jossa jokaisen Hiidenmaalla käyneen pitää pysähtyä ja käydä tekemässä metsään risti niistä tarvikkeista joita maasta sillä hetkellä löytyy, puutikuista, ruohoista, kivistä mistä vain. Mekin kyhäsimme jokainen oman ristimme,
valokuvasimme sen ja jatkoimme
matkaa kohti lauttarantaa. Paluulautta Hiidenmaalta lähti 16:30.
Sunnuntaina 13.6. aamiaisen
jälkeen oli tutustuminen paikalliseen Caravan alueeseen, nimeltään Camping Piksele, joka sijaitsi aivan kaupungin välittömässa
läheisyydessä. Taas satoi vettä ja
oli koleaa. Alueen omistaja oli
meillä oppaana, hänkin muuten
suomalainen. Hän kertoi alueen
kehityksestä alusta tähän päivään,
matkailijoista, alueen palveluista
ja tarjonnasta. Alue oli hyvin vehreä, vaunupaikat joita n. 40, olivat
nurmikkoisia kasvillisuuden reunustamia. Sade hieman haittasi
tutustumiskierrosta. Esittelyn jälkeen palasimme bussille ja matka
kohti Tallinnaa alkoi. Tallinnassa
oli vielä aikaa käydä ostoksilla ja
tutustua vielä vanhaankaupunkiin. Laivamme Tallink Shuttle
lähti kohti Helsinkiä klo 17:30.
Takaisin Krapurannassa oltiin klo
23:05.
Matkaterveisin Jaska
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Maskun kuulumiset
Camping Mussalo, Mussalontie 356, 23310 Taivassalo, 040-764 9391 ja
02-879 341, 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

O

lemme tänä kesänä saaneet
nauttia erityisen kauniista
kesästä; sanottaisiko, että
trooppisen ilmaston tuntua. Poikkeuksellisen lämmin sää on tuonut
myös lieveilmiöitä, kuten tukalan
olon, unettomat yöt jne. Myös
luonnon voimat ovat tänä kesänä
näyttäneet mahtavuutensa ympäri maailman, milloin tulvien muodossa, milloin hirmumyrskyjen
piiskaamana ja näiden tuhona. Olemme myös omassa
maassamme saaneet maistaa
luonnonvoimien arvaamattomista liikkeistä. Ensin meidät yllätti Asta-myrsky heinäkuun lopulla, tehden suunnatonta tuhoa Itä- Suomessa
ja muutama päivä myöhemmin
tuli Veera-myrsky tehden omia
tuhojaan Keski- Suomessa. Kun
ajeli näillä seuduilla, missä tuhot olivat kaikkein pahimmat,
oli näky uskomaton. Metsä oli
kuin sodan jäljiltä, puita oli sikin sokin, osa juurineen reväisty maasta kaatuneina, osa rungosta katkenneita kahden/ kolmen
metrin korkeudelta.
Uuraisissa Veera-myrsky pyyhkäisi Heinäsaaren viimeistä tikkua
myöten nurin. Siellä oli niin puut
kuin asuntoautot ja –vaunut keskenään kuin sekoitettu korttipakka. Olimme lomamatkalla Hietasaaressa samoihin aikoihin, mutta
lähdimme tiistaina iltapäivällä jatkamaan matkaamme, kun myräkkä iski Hietasaareen keskiviikkona tuhoten koko alueen viimeistä
tikkua myöten. Vaimo kyllä ehdotti, että ollaan vielä pari päivää,
koska paikkana Hietasaari oli mukava ja viihtyisä, mutta tällä kertaa sain oman tahtoni lävitse ja

lähdettiin kuitenkin toisen vaunukunnan kanssa Virroille. Virroilla sitten kuultiin radio- ja TV-uutisissa, mitä myrsky oli saanut
aikaiseksi. Ensin se tuntui uskomattomalta, mutta riittävän monen
toiston jälkeen oli uskottava tämä
järkyttävä uutinen.
Kesä muuten on ollut matkailijoiden suhteen edellisvuosien mukainen.

ko ja Sydänkuu-orkesterin tahdittamat tanssit.
Tärkein tapahtuma oli eittämättä Rantalieskat/20-v. juhlatrefﬁt.
Kentät täyttyivät ääriä myöten
juhlatrefﬁlle osallistuvista vierailijoista. Vierailijoita alkoi tulla jo
keskiviikkona, vaikka torstai ja
perjantai olivat vilkkaimmat tulopäivät. Alueisännillä oli melkoinen
urakka saada kaikki sovitettua
alueelle, koska kaikki vanhat ennätykset lyötiin matkailuajoneuvojen lukumäärässä.
Varsinainen juhlavastaanotto oli
lauantaina alkaen klo 12.00. Vpj.
Antti Uski lausui avaussanat, jonka jälkeen pj. Stig Laaksonen piti
juhlapuheen. Koska SF-Caravan
ry:stä ei ollut edustusta johtuen
sattuneista päällekkäisyyksistä,
luki Stig Laaksonen liittovaltuuston puheenjohtajan
Juha Hämäläisen tervehdyksen,
jonka jälkeen oli Taivassalon kunnan edustajien tervehdyksen vuoro, sen

nten ja
tuneiden jäse
ja Sami ansioi
Antti, Helena

Ensin al kukesällä juhannukseen oli hiljaista,
mutta juhannuksesta on sitten
vierailijoita ollut kiitettävästi aina
siihen asti, kunnes koulut alkoivat.
Toki senkin jälkeen matkailijoita
on vieraillut, mutta väljempää on
ollut kentällä kuin keskikesällä.
Kesän tapahtumista perinteinen
juhannustapahtuma, joka sai alueen täyteen iloisia juhlijoita, oli
tavallaan kesän avajaistapahtuma.
Sää suosi meitä ja ohjelma oli perinteinen; saunomista, aattona
lipunnosto ja puheenjohtajan tervehdys, pientä kisailua ja suuren
suosion saaneet grilliteltan herkut
loppuivat tavan mukaan kesken.
Aattoillan kruunasi juhannuskok-

sa.
kotilaisuudes

esitti hallituksen puh.joht. Birgitta TommilaKaivola yhdessä valtuuston puh.
joht. Vilho Vuorisen kanssa. Tämän
jälkeen seurasi onnittelujen vastaanotto, jossa kutsuvieraina olleet
YT-alueen puheenjohtajat, perustajajäsenet Tuula ja Kari Kaarlela
sekä Taivassalon kunnan edustajat
toivat tervehdyksensä juhlivalle
yhdistyksellemme. Ennen varsinaista juhlavastaanoton loppua
palkittiin vielä yhdistyksen aktiiveja. Ehdokkaita oli useampikin,
mutta liiton varsin kireistä kriteereistä johtuen palkittujen määrä
jäi varsin pieneksi, mutta oikeudenmukaiseksi. Pronssisen ansiomerkin sai yhdistyksen järjestyksessä kolmas puheenjohtaja Antti

Uski ja ansiolaatat saivat Helena
Mäkinen sekä Sami Eriksson. Virallisen juhlatilaisuuden loputtua
oli tarjolla kaikille juhlatreffeille
osallistuville vieraille lohikeittoa,
saaristolaisleipää voilla, ruokajuomat ja kakkukahvit.
Muuten treffejä juhlittiin perinteisin menoin, saunat päivittäin,
pientä ohjelmaa isommille ja nuoremmille, unohtamatta suosittua
grillitelttaa ja sen antimia. Tanssia
oli kahtena iltana; perjantaina levytanssit ja lauantaina Hupilupa
orkesteri laulusolistinsa kanssa
soitti kiitettävän hyvää ja mukaansa tempaavaa tanssimusiikkia, joka selvästi viihdytti tanssijoita ja
kuulijoita.
Haluan vielä kerran kiittää kaikkia vieraita, jotka yhdessä tekivät
siitä juhlan.
Syyskokous pidettiin 9.10.2010
Camping Mussalossa klo 12.00 alkaen. Kahvitarjoilu oli varattu klo
11.30 alkaen kokousedustajille ennen varsinaista kokousta. Paikalla oli vain 43 äänivaltaista jäsentä,
mikä vähän pani miettimään, eikö
yhdistyksen asiat kiinnosta jäsenistöä, koska samat jäsenet ovat
edustettuna kaikissa yhteisissä
tilaisuuksissa. Uusia kasvoja kaivataan mukaan aktiiviseen toimintaan. Kokous todettiin kuitenkin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, joten
kokous saatiin vietyä esityslistan mukaan loppuun. Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2011-2012. Valituksi tulivat uusina Jukka Alitalo, Sinikka
Kuusela ja Petri Tamminen sekä
erovuorossa ollut Kauko Leppäkangas. Toimintasuunnitelma, talousarvio ja hinnastot vuodelle 2011
vahvistettiin sekä päätettiin jäsenmaksujen suuruudesta. Päätettiin, että hallitus nimeää edustajat
liittokokouksiin. Valittiin eri toimikuntien vetäjät ja jäsenet Mussalo toimikuntaan. Jäsenten esittäminä asioina käsiteltiin sääntömuutosta (katsastuspakon poistamista matkailuajoneuvoilta, jotka
ovat vuosipaikoilla), mutta ponne
ei mennyt läpi. Muissa asioissa käsiteltiin muistin virkistämiseksi
kysymyksiä, mikä on lapsen ikäraja ja ketkä lasketaan vierailijoiksi heidän yöpyessä vuosipaikkalai-
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sen matkailuajoneuvossa.
Syyssiivoustalkoot pidettiin
myös 9.-10.2010. Paikkoja siistittiin
kesän jäljiltä ja puiden tiputtamat
lehdet ja havunneulaset haravoitiin, nurmikot leikattiin odottamaan lumentuloa ja vedet katkaistiin kesä vessoista ja tiskipaikalta.
Ruokahuoltotoimikunta ilahdutti
talkooväkeä maukkaalla makkarakeitolla tykötarpeineen, joka maistui todella hyvältä siivousurakan
lomassa. Innokkaimmat porukat
löysivät vielä rakosen aikaa kalan
narraamiseen ja kävihän se koukkuun. Vielä iltamyöhään otsalampun valossa perkauspaikalta kuului
iloista sorinaa ja vitsailua kuka oli
mitä ja missä? Illalla luonnollisesti saunottiin ja vietettiin iloista
yhdessäoloa. Sunnuntaina vielä
jatkettiin siivousta ja lopeteltiin,
mikä lauantailta jäi kesken.
Loppuvuosi lienee hiljaisempaa
myös Camping Mussalossa, mutta
kyllä sieltä aina löytyy jokunen
luonnon ystävä ja kalastukseen
koukkuun jäänyt henkilö. Ei siellä
tarvitse yksin olla.

Uudet jäsenet
1.7.-31.8.2010
Hujala Kari 134658-0
Martikkala Juha-Pekka 127435-0
Rantanen Mika 107951-0
Suvanto Timo 134609-0
Tammiluoto Miia 132536-0
Tulisalmi Harri 134273-0
Ylä-Tuomola Teemu 134137-0
Toivotamme uudet jäsenet tervetulleiksi yhdistykseemme ja
odotamme näkevämme heidät aktiivisesti mukana toiminnassa ja
Camping Mussalossa.
Talvea odotellessa toivon hyvää
loppuvuotta kaikille jäsenille ja
lukioille.
Stigu

JOULUJUHLA

27.11.2010 KLO 16.00
Camping Mussalossa
Mussalontie 356, Taivassalo
Tarjoilu sisältää glögin, jouluruoan ja kakkukahvin. Hinta
ainoastaan 10 € aikuinen ja 5 €
lapsi. Nimetön lahja mukaan,
lapsille nimellä, pukin konttiin.
Ilmoittautumiset viimeistään
19.11.2010 Stig Laaksonen,
puh/t-viesti: 0440 122 550 tai
s-posti: stigunposti@luukku.com
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Naantalin kuulumiset
www.sfcnaantali.yhdistysavain.ﬁ, Saloranta p. 044 9674 453
PUHEENJOHTAJA
Kari Rainetsalo
Talvikkikatu 7, 21110 Naantali
Puh. 0400 789 020,
kari.rainetsalo@dnainternet.ﬁ
SIHTEERI
Kirsi Rinneranta
Puh. 040 5565 483,
kirsirin@dnainternet.net

Moikka !

E

nsimmäinen ” itsenäinen”
miltei kokonainen toimintavuotemme alkaa olla loppupuolella. Numerollisesti ei
toimintaamme tässä vaiheessa
vielä voi, eikä kannata arvioida.
Näppituntumaa on sen verran
että vierailijoidemme ja myytyjen kausipaikkojen määrä ylitti
odotukset ja näin ollen tulopuoli pitäisi olla kunnossa. Tätä kirjoitettaessa syyskokousta ei ole
vielä pidetty eikä tulevista sen
enempää varmaa tietoa ole. Monenmoista rahareikää Salorannassa löytyy ja toiveita hallitukselle on esitetty kaikkea taivaan
ja maan väliltä. Kuluvan vuoden
aikana olisi kuitenkin vielä tarkoitus hankkia isompi ”ruskeanveden” jätetankki. Vanha on
osoittautunut auttamattomasti
liian pieneksi. Säiliön tyhjentäminen ja etenkin rahti, on uskomattoman kallista. Se on kuitenkin varmaa että investoidaan
mitä tahansa niin talkootyötä
tullaan tarvitsemaan ja ehkäpä
vielä enemmässäkin määrin tulevaisuudessa. Monenlaista osaajaa joukostamme löytyykin tuleviin hankkeisiin.
Kuten jotkut varmaan tietävätkin yhdistyksemme on nykyään arvo- sekä tuloveron alainen
yhteisö. Tämä ei suinkaan ole
mikään huono asia, se vaan tulee
muuttamaan ja tarkentamaan
jonkinverran, etenkin kaikkeen
rahaan liittyviä toimintoja. Näkyvin ja suurin muutos tulee

toimistoomme, minne todennäköisesti ilmestyy kassakone ja
sen myötä jonkinlainen leiriytymisohjelma mikä jo monella
muullakin alueella on.
Saimme nauttia viimekesänä
ennätyksellisistä helteistä ja ei
syksynkään keleissä mitään
moittimista ole. Tämä saattoi
hieman vaikuttaa lisäävästi tuohon Salorannan käyttöasteeseen. Toivotaan että talvi olisi
taas talvi ja rospuuttokelit jäisivät mahdollisimman vähäisiksi
ja päästäisiin talvisten harrastusten pariin.
Säästä paljon puhutaan ja puhuttiin loppukesästäkin kun silmät pyöryläisinä katselimme tvkuvaa Hietasaaren Sfc-alueelta
trombin jäljiltä. Uskaltaisin väittää että kovin moni meistä ei
uskonut, että tälläista meidän
leveysasteilla voisi tapahtua. En
tunne enkä tiedä vakuutusehtoja ja miten Hietasaaressa korvauksia on suoritettu, mutta kyllä
jokaisen mielestäni kannattaa
omat vakuutusjuttunsa tarkistaa
koska kaikki näköjään on mahdollista. Kaikki muutkin turvallisuuteen liittyvät asiat tulivat
trombin myötä uuteen valoon.
Alueiden turvallisuusmääräyksiä
kannattaa noudattaa ja arvoon
arvaamattomaan se noudattaminen nousee jos jotain ikävää tapahtuu. Vakuutusyhtiöt ovat
erittäin tarkkoja em. asioista ja
saattavat evätä korvaukset. Meillä Salorannassakin eräänläinen

ikuisuuskysymys on ollut sähköjohdot ja lähinnä että ne ovat
määräysten mukaiset. Toivottavasti ne viimeisetkin mohikaanit
investoivat n. 20€ arvoiseen kaapeliin ja saadaan sekin asia vihdoinkin järjestykseen. Eräänlainen ikuisuuskysymys on myös
kuluttamasi sähkön maksaminen.
Kulutuksesi seuraaminen on
helppoa sähkömittaristasi ja
maksat vaikka kahden kuukauden jaksoissa kuluttamasi sähkön. Hinta on toistaiseksi 20
centtiä/kWh. Verkossa on helppo
maksaa, missä todennäköisesti
maksat muutkin laskusi, ja merkitset vaikka mittarisi lukemat
laskupohjaan mistä itsesikin on
kulutusta helppo seurata. Tilinumero jonne voit maksaa löytyy
verkkosivuiltamme. Tässä kohtaa
voitaneen muistuttaa, että kaikki sähkö mitä käytät tulee kulkea
mittarisi kautta.
Eipä taas tämän kummempia
tällä kertaa. Oikein Rauhallista
ja Hyvää Uutta Vuotta kaikille ja
toivotaan että yhdistyksemme
toiminta jatkuu ensi vuonnakin
myötätuulessa.
toivottaa vakituinen
linja-autonkuljettaja
Markku

KAUNEIMMAT JOULULAULUT
27.11. alk. kello 18.00
Tervetuloa mukaan jo useamman
vuoden perinteeseen. Jalosen
Kimmon johdolla Joululauluja
lauletaan ja jotain pientä ohjelmaakin edellisvuosien malliin on
tarjolla. Muistakaapa että matkailuajoneuvoissanne on pyörät
ja lämmityslaitekkin kaikilta löytyy. Yhdistys tarjoaa piparit ja
glögit perinteiseen tapaan.
UUTTA VUOTTA otetaan Salorannassa vastaan raketein ja paukuin
sekä tietenkin iloisella mielellä.
Tervetuloa
AURINKOTREFFIT
20-22.5.2011
Pistäkääpä jälleen päivämäärä
kalenteriin talteen. Treffeillämme on ollut viime vuosina hyvää
”imua”. . Pidetään huolta että
trendi jatkuu ja ottakaa ystävännekin mukaan.
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Tänäkin vuonna kesäkauden päättäjäisissä pöydän antimet maittoivat.

Tunnelma oli leppoisaa .
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Caravan Show & Camping 14.–16.1.2011
Avaus uuteen automatkailuvuoteen
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PETE POSKIPARTA
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TREFFIMAKSU 60 �/vaunukunta
Sisältää 2 messupassia sekä tarpeelliset lastenpassit.
Messupassilla vapaa kulku messuille sekä iltaohjelmiin

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
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TIETOISKUT SEMINAARITILOISSA:
Pe Etelän talvehtijat (Rutu)
La Matkailuforum
– turvallisuus
Lauantaina Turussa:
– ympäristö
Forum Marinum
– liikenne
Euroopan kulttuuri– FICC ralli 2011 Braha
pääkaupungin
Su Autoliitto
2011 avajaiset
– autolla ulkomaille

�

LISÄTIETOJA:
Treffit: Leiripäällikkö Pentti Groth 0400 824471
Messut: Projektipäällikkö Päivi Järvelä 040 7427920

me sisätiloissa. Silti verhotkin
menivät verisinä pesuun.
Hellekesä hurmasi ihmiset,
joskaan se ei liene kaikille nautintoa.
Me kuulumme niihin. Autossamme ei ole oleskelutilojen ilmastointia niin jäi hellematkailu
meiltä vähiin. Automme sai nimen
Hikipoksi niiden pikkureissujen
aikana jotka sillä kuumana kautena teimme.
Elokuun lopulla joukko paimi-

SF-C

TURKU

CARAVAN SHOW
& CAMPING
14.–16.1.2011
TURUN MESSUKESKUS

olaisia karavaanareita kokoontui
Harvaluotoon.
Siellä saunottiin, uitiin ja puitiin kaikenmaailman asioita, niin
kuin tapoihin kuuluu.
Lenkkipolkuja tallattiin ja sekä
heittopelejä pelailtiin porukalla.
Kylmä viima puhalteli pelaajien
puseroihin, mutta onneksi sateelta säästyttiin.
Äkkiä ne ilmat viilenivät parillakymmenellä asteella.
Syksyn ruskaa matkasimme

Syysiltojen tummetessa
on mukava muistella hetki
mennyttä kesää

K

esän aloitimme karvakaravaanarin harjoituksilla.
Koeyön vietimme Vankkurivehmaalla. Paikka on hyvin
hoidettu ja ihmiset ihania. Kiitos
siitä!
Hyvin sujui käppänäpennulta
karavaanielämän aloitus.
Ennen juhannusta uskaltau-

16

duimme jo pidemmälle.
Jokiranta Joroisissa toivotti
meidät tervetulleeksi isäntien ja
ainakin miljoonan hyttysen voimin.. Savolaishyttyset olivat ilmeisesti oikein odottaneet uutta
verta länsirannikolta.
Me olimme toista mieltä ja pysyttelimme matkailuajoneuvom-

Matkailukalustoa muualta.
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katselemaan pohjoiseen. Palkkioksi koimme mitä upeinta värien
loistoa.
Taisi ajoitus mennä kerrankin
nappiin, sillä näin upeaa luonnon
väripalettia emme ennen ole onnistuneet näkemään.
Tuttuja tapasimme Potkuriparkissa lettukahvien merkeissä.
Yötä vietimme porukalla Ranual-

la eläinpuiston leirialueella. Eläimet jäivät tällä kertaa katsomatta, mutta kodalla kävimme.
Hienot ovat lenkkipolut ympäristössä.
Karavaanarikautemme loppui
pikku tapaturmaan kesken matkan. Tuli taas uusi hyvä puoli
esille tästä matkustusmuodosta.
Toinen meistä makaili yön Jyväs-

kylässä sairaalassa ja toinen yöpyi
parkkipaikalla matkailuautossa
karvakuono kaverinaan.
Muulla tavoin matkaillessa olisi ollut pulma mihin mennä ja
kelpaako koiruus myös.
Eipä moinen ole tullut mieleen
ennen tarve tuli.
Tätä luettaessa on syyskokous
pidetty ja henkilövalinnat tehty.

Toivokaamme heiltä idearikkautta ja aktiivisuutta.
Edessä on pitkä talvi matkailla
tai suunnitella tulevia. Suunnittelu on kuin lomailisi ja muistelu
samoin. Joten kolminkertaista
lomailua kaikille ja hyvää syksyn
jatkoa ja talvea.
113034-0 K.S

Kuvat Harvaluodosta.

Syysterveiset karavaanareille

L

ämmin kesä on takanapäin, kuten myös
Perille saavuttaessa henkilökunta ohjasi mossa oli todella paahtavaa.
Joka päivä oli eri tapahtumia. Kävimme
matkamme Pohjoismaisille Caravanpäi- kaikki ennakolta saatujen kirjainten mukaiville Ruotsin Skåneen, Tomelillaan. sille alueille ja yllättävän jouhevasti kaikki katsomassa Caramba-ajojen harjoituksia ja
Kanssamme matkasivat Erkkilän pariskunta, paikoilleen löysivätkin. Meidän paikkamme itse ajoja, ja kyllä kannatti. Suomeen tuli
Kaarina ja Esko Salosta. Lähdimme hyvissä oli onneksi tammimetsikössä,jossa puut an- kaksoisvoitto. Tomelillan ympäristöön käajoin matkaan, ensin laivalvimme tutustumassa autolla Naantalista Kapellskäriin
la. Viikko kului todella noja siitä Tukholman kautta
peasti ja päättäjäisten jäl”keskeltä Ruotsia ” alaspäin.
keen lähdimme kotia kohLiikenne oli aikamoinen,
den. Paluumatkan tulimme
mutta sekaan sovimme hyrannikon tuntumassa ja
vin.
nautimme kun aava meri oli
Yövyimme leirintäalueilla
näköalana aika ajoin. Yöja outoa oli Suomen hyviin
vyimme meren rannalla olepalveluihin tottuneena, etvilla leirintäalueilla, ja ne
tä aina piti olla kruunuja
olivat todella siistejä. Illan
mukana menit sitten suihsuussa saavuimme laivarankuun tai tiskaamaan. Turtaan ja aamulaivalla sitten
Tällä taskuperutuksella varmistuu Pohjoismainen ajotaidon kultamerkki Paimioon.
vavälitkin sai pitää jossei
Suomen suuntaan. Illalla
kukaan väliin mahtunut (eli
oltiinkin sitten jo kotona.
niistä ei ollut siellä tietokaan). Sitä kuului- toivat hyvin suojaa paahteelta, sillä koko Kokonaisuutena reissu oli niin mukava ja
saa ”ruotsissa keksittyä saunaa” tosin oli viikko oli todella helteinen,parhaimmillaan onnistunut, että puheissa matkaa muistelikävä, sillä koko viikkona ei saunaa ollut yli +30 astetta. Avajaiset pidettiin seuraa- laan ja läpikäydään vielä monta kertaa.
TH
missään tarjolla.
vana päivänä motocross- radalla ja katso-
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Paraisten kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Risto Karjalainen
Hietapellonkatu 5 as 24, 21600 Parainen
Puh. 050 567 6542, 02-273 9933 (työ)
risto.karjalainen@narmaplan.ﬁ
SIHTEERI
Timo Keihäs
Puh. 050 342 3925
timo.keihas@hotmail.com

Syysterveisiä!

K

esäkauden päättäjäiset vietettiin Stagsundissa syyssäässä lauantaina 02. lokakuuta 21 vaunukunnan kilpaillessa 4-ottelun voitosta. Voiton
veivät Anne ja Raymond Lehmus
jo kolmannen kerran yhteispistein 45, onnea uuden kiertopalkinnon saaneille! Tätä lukiessa
klapi- ja haravointitalkoot ovat

takanapäin, kiitos osallistujille.
Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous pidettiin Pippurikujan pihaton ylisillä tiistaina 05.
lokakuuta, paikalla oli vain 20
äänioikeutettua. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin allekirjoittanut, sihteeriksi Timo Keihäs,
pöytäkirjan tarkastajiksi Veikko
Ruokonen ja Matti Grönroos ja
ääntenlaskijoiksi Kauko Lehti se-

SF-Caravan Paraisten seutu ry

JOULUJUHLA
lauantaina 27.11.2010 klo 17

Mälö Bygdegård Airistontie 287
Liput 25€ alle 12v ilmaiseksi
Halutessasi 5€ paketti mukaan.
Ohjelmassa:
Jouluruoka (alkoholittomat juomat)
Piirileikki yhteislaululla.
Joulupukki
Parmas takaa tahdit
Arpajaiset

Tervetuloa kaikki mukaan!
Ilmoittaudu 19.11.10 mennessä.
Tarja Elo-Lundberg 0405511336
Maksu käteisellä Tarjalle tai
yhdistyksen tilille Aktia 405582-220258 19.11.2010 mennessä.

Pyöräretki Ai
ristolle.

kä Hannu Soini. Tilintarkastajiksi valittiin Hannu Soini ja
Satu Malmberg sekä
varatilintarkastajaksi
Harry Jansson. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin allekirjoittanut eikä muita
ollut vieläkään ehdolla.
Nyt olisi otollinen suvantohetki yhdistyksen

Lähdön tunnelmia Airistolle.
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toiminnassa uuden puheenjohtajan astua remmiin; alueen laajennus valmistunee ensi vuonna,
jätevesiasetukseenkin on valtion
taholta tulossa siirtymäaikaan
lisäystä.
Erovuoroiset hallituksen jäsenet olivat Tarja Elo-Lunndberg,
Kimmo Karlsson sekä Petri Salmi.
Hallitukseen tuli valituksi Tarja
Elo-Lundberg, Nicklas Engman
sekä Matti Grönroos, Petri Salmen
äänimäärä ei riittänyt hallituspaikan uusimiseen. Vuoden 2011
hallituksen kokoonpano on; puheenjohtaja Risto Karjalainen ja
jäsenet Timo Keihäs, Tarja EloLundberg, Leena Grönroos ja Tom
Lindholm sekä uusina jäseninä
Nicklas Engman ja Matti Grönroos.
Hallituksen tehtäväjako selviää
järjestäytymiskokouksessa.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuodelle 2011, talousarvio
hyväksyttiin vuodelle 2011 vapaaehtoisella siivousvelvoitteella. Vuodelle 2012 ei sitten taida
jäädä muuta kuin pakollinen siivousvelvoite kausipaikan lunastaneelle; mutta uusi hallitus ottaa
avosylin vastaan kehityskelpoisia
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ehdotuksia, miten Stagsundin
siivous olisi järjestettävä!
Uuden alueen rakentaminen
pitäisi saada valmiiksi ensi vuoden aikana. Hallitus ei esittänyt
jäsen- eikä muihin maksuihin
korotuksia. Päätettiin, että hallitus valitsee keskuudestaan edustajat YT-toimikunnan- sekä liiton
kokouksiin. Stagsundin paikkamaksun eräpäivä on 15.01.2011
sekä 15.12.2010 mennessä kukin
halukas siivousviikon/-viikkoja
haluava merkitsee nimensä takkatuvassa olevaan listaan.
Vanhojen kausipaikkalaisten ei
tarvitse täyttää kausipaikkasopimustaan, muulloin kuin tietojen
oleellisesti muuttuessa.
Niin ja muistakaahan taas ne
ratkiriemuisat pikkujoulut Bygdegårdissa!
Vanha hall itus k i ittää k in
kaikkia jäseniään, jotka ovat
jaksaneet uurastaa alueemme
hyväksi.
Kiitos saamastani tuesta ja
luottamuksesta!

Puheenjohtaja Pahkasikana
päättäjäisissä.

issä.
oja päättäjäis
Naamiaiskasv

SF-C 91470

Sihteeri Lissu päättäjäisissä.

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

Euroopan myydyin vaunu,
runsas varustetaso.

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

Syksyiset terveiset
Kaunis lämpöinen kesä on jälleen
takanapäin ja talvi tekee tuloaan. Siispä vankkuritkin asettuvat pikkuhiljaa talviteloille.
Syksyn pimenevien iltojen myötä on kuitenkin vielä mukava
muistella mennyttä kesää ja tapahtumia.
Kesäkauden päättäjäisiä vietettiin 4.9.2010 pitkänpöydän
äärellä. Ruoka oli jälleen maittavaa ja sitä varmasti riitti kaikille.

Kaiken kaikkiaan vuosi oli hyvä ja matkailijoita liikkui Harvaluodossa hieman viime vuotta
enemmän.
Hyvää ja antoisaa talvikautta,
sekä kiitos kaikille Harvaluodossa käyneille matkailijoille!

Syyskokous 7.10.2010
Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous pidettiin Piikkiön
osuuspankin kerhohuoneessa.
Paikalla oli 21 äänivaltaista jäsentä. Kokouksessa valitsimme

Raision kuulumiset
Vankkuri-Vehmas puh. 0400 705 516
PUHEENJOHTAJA
Jouni Lindqvist
Mäki-Heikkiläntie 9, 21290 Rusko
Puh. 0400 527 858
jounilindqvist60@gmail.com
SIHTEERI
Mervi Lindqvist
Kulmalantie 60, 21290 Rusko
Puh. 0400 502 532
mervi.lindqvist@gmail.com

hallituksen vuodelle 2011: Terhi
Jerkku, Anneli Eskola, Taisto
Skyttä, Jyrki Hongisto, Pasi Viitala, Antti Nummela, Erkki Viljakainen, sekä uutena Ari Louhevirta. Puheenjohtajana jatkaa
Riitta Katajainen.

Rauhallista joulunaikaa ja
onnea vuodelle 2011!
Arja 76099

SF-Caravan Piikkiö ry:n
aluemaksut 2011
YÖPYMISMAKSU:
12€/vrk
SFC- jäsenille (sis. valosähkön)
25€/vrk
ei-jäsenille (sis. valosähkön)
SEISONTAMAKSU:
1€/vrk
omille jäsenille
KAUSIMAKSU 1.1.- 31.12. 200€
sis. 1 viikon isäntävuoron

Sähkön hinta:
MITTARISÄHKÖ
LÄMMITYS
VALOSÄHKÖ

Jäsenmaksut 2011
10€
2€
2€

VARSINAINEN JÄSEN
NUORISOJÄSEN
PERHEENJÄSEN

Perinteiset

JOULUJUHLAT
4.12.2010 klo 18.00-0.30

Yhdistyksen joulujuhla
vietetään juhlapalvelu
Primadonnan tiloissa
Piikkiön Pukkilassa,
Varesvuorenpolku 1 Piikkiö.
Jouluisesta musiikista vastaa
Jan Malms.
Jouluruoka, tanssimusiikki ja
hauska yhdessäolo
maksaa 20€/jäsen,
sekä ystäviltä 26€/hlö.
Varaathan pienen paketin
mukaasi!
Sitovat ilmoittautumiset
21.11.2010 mennessä Riitalle
puh. 040-5136986.

0,30€/ kWh
7€/ vrk
2€/ vrk
ilman mittaria

nuva ja antoisakin, koska keskustelua saatiin aikaan. Hallituksessa oli erovuorossa Lindqvist Jarmo, Lehtilä Raimo, Rantanen
Auli ja Lassila Hanne. Syyskokouksen jäsenet valitsivat vuosille
2011-2012 seuraavat jäsenet jatkamaan hallitustyöskentelyä:
Pussinen Matti, Lassila Hanne,
Hirvonen Vesa ja Heinonen Ari.
Onnea valituille ja tervetuloa hallitukseen.
Trefﬁ- ja huvitoimikuntaan:
Marjo Korpelainen valittiin vetä-

jäksi, jäseniksi valittiin Jasmine
Hagström, Marja Saarela, Susanna
Lehtinen ja Ulla-Maija Pussinen.
Vankkuri-Vehmastoimikuntaan
velittiin Turkka Trygg vetäjäksi,
jäseniksi valittiin Hanne Lassila,
Reikko Laaksonen Taito Korpelainen Ari Heinonen ja Mika Lönnroth.
Talonmiehenä jatkaa edelleen
Reikko Laaksonen.
Kalustonhoitotiimiin valittiin
Eero Halomo ja Reikko Laaksonen.

Perinteiset

JOULUJUHLAT

Puheenjohtajan
terveiset

N

iin on taas syksy tullut ja
talvea odotellaan. Vankkurit asettuvat pikkuhiljaa talviteloille.
Talvella pidetään taas avantoa
auki jotta halukkaat pääsevät
nauttimaan avannon raikkaudes-
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Vankkuri-Vehmaalla vankkurisalissa
27.11.2010 klo. 18.00.
ta. Avanto on auki joka viikonloppu jolloin myös saunat lämmitetään.
Yhdistyksen syyskokous oli
23.10.2010 Vankkuri- Vehmaalla.
Paikalle oli kertynyt kiitettävästi jäseniä. Kokous oli mieleenpai-

Tarjolla taas jouluista ohjelmaa ja tietenkin
hyvää jouluruokaa ja lopuksi tanssia.
Hinta on aikuiset 25 € ja alle 6-15 vuotiaat 10 €
Sitovat ilmoittautumiset 21.11.10 mennessä.
Mirja Tuomi ottaa ilmoittautumisia vastaan 041-5224072
P.S Muistathan ottaa pienen paketin mukaan
toivotaan, että pukki pääsee käymään.
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Yli 10-vuotiaat renkaat
joutavat kierrätykseen

R

engasalan keskeiset toimijat Suomessa noudattavat ikäsuosituksissaan eurooppalaisten kattojärjestöjensä (STRO ja ETRMA)
linjauksia. Uusina myytävät renkaat voivat olla enintään viisi
vuotta aiemmin valmistettuja. Hyvän kauppatavan mukaista on
kuitenkin informoida asiakasta renkaan valmistusajankohdasta,
jos kyseessä on yli kolme vuotta vanhat renkaat.

Kolminumeroiset ikätunnukset pian historiaa

Kokouksessa ehdotettiin uutena asiana, että jatkossa myös internettissä ilmoitetaan jäseniä
koskevista kokouksista ja muistakin asioista.
Palataan vielä tämän kesän tapahtumiin. Niitä olikin paljon
tänä vuonna. Kiitos kaikille yhdistyksen puolesta, että olette
jaksaneet olla toiminnassa mukana.
Tämän kesän matkoista on vain
muisto jäljellä. Oli hienoa huomata, että alueemme oli hyvässä
käytössä ja saimme paljon vierai-

ta alueellemme kyläilemään. Kesän päätteeksi aloitettiin Vankkurisalin remontti joka nyt tätä
kirjoitusta laadittaessa on valmistunut. Jatkossa vielä vankkurisalin eteinen ja keittiö kunnostetaan, mutta suurin työ on
jo tehty. Kiitos kaikille talkoolaisille.
Lopuksi haluaan toivottaa kaikille jäsenille ja lehden lukijoille
HYVÄÄ JOULUA JA RIEMUKASTA
UUTTA VUOTTA 2011.
T: Jouni 31407

Viime vuosituhannen lopulla valmistettuja henkilöauton renkaita
ei pitäisi käyttää liikenteessä enää vuodenvaihteen jälkeen. Renkaan valmistusajankohta selviää renkaan kyljestä DOT-merkinnän
yhteydestä. 1990-luvulla valmistusajankohta merkittiin kolminumeroisella tunnuksella. Vuonna 2000 siirryttiin nelinumeroiseen
tunnukseen. Esimerkiksi 1608 tarkoittaa viikkoa 16 vuonna 2008.
Rengasalan teknisen foorumin puheenjohtaja Seppo Wallenius
huomauttaa, että käytännössä renkaat kuluvat loppuun jo huomattavasti kokonaisikäsuositusta nopeammin. – Kokonaisikäraja tulee
vastaan lähinnä silloin, jos autolla ajetaan vähän tai se on poistettu väliaikaisesti liikennekäytöstä. Erityisesti tällöin kannattaa
kiinnittää huomiota asianmukaiseen kausisäilytykseen renkaiden
käyttöiän pidentämiseksi.
– Jos kuluttaja vähänkään epäilee renkaidensa toimivuutta, hänen
kannattaa tarkastuttaa renkaat asiantuntijalla. Renkaiden kuntoon
ja toimivuuteen vaikuttaa olennaisesti myös oikeat ilmanpaineet,
riittävä urasyvyys ja kulumismuoto, Wallenius painottaa.

Alkuperäiset ominaisuudet säilyvät
jopa viisi vuotta
Renkaan kulutuspinnan kumiseos alkaa kovettua ajan myötä. Nykyaikaisiin laaturenkaisiin lisätään kumiseoksen vanhenemisen
estoon tarkoitettuja kemikaaleja, jolloin renkaan ominaisuudet
eivät muutu renkaan elinkaaren ensimmäisinä vuosina. Esimerkiksi ruotsalaisessa VTI:n tutkimuksessa kolme vuotta varastoidut
talvirenkaat osoittautuivat jääpidoltaan uusien vastaavien renkaiden veroisiksi (VTI 2000).
Asiantuntijoiden mukaan renkaat säilyttävät käyttämättöminä
ja oikein varastoituna alkuperäiset tekniset ominaisuutensa jopa
viisi vuotta. Renkaiden toimitusketjussa varastointi hoidetaan
ammattimaisesti, mutta renkaiden kuluttajilta ohjeet saattavat
unohtua. Renkaita pitää säilyttää puhtaina, kuivassa ja viileässä
paikassa sekä suojassa auringonvalolta. Tarkemmat varastointiohjeet saa tarvittaessa rengasalan ammattilaisilta. ■

Pidennä renkaiden turvallista käyttöikää
Renkaiden kulutuskestävyys on ratkaisevasti kiinni autosta, ajotavasta ja ajo-olosuhteista. Renkaasi kestävät pidempään, kun ennakoit
tilanteita ja ajat taloudellisesti. Vältä voimakkaita kiihdytyksiä ja
jarrutuksia sekä kaahailua kaarteissa ja kadunkulmissa.

1.
2.
3.
4.
5.

Huolehdi rengaspaineista
Tarkkaile urasyvyyksiä
Vaihda pyörien paikkaa
Muista jälkikiristys
Käytä asiantuntijaa
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Salon kuulumiset
www.sfc-salonseutu.ﬁ
PUHEENJOHTAJA
Sinikka Koivunen
Artunkuja 8, 24260 Salo
Puh. 02 731 6805, 050 551 5257
sinikka.koivunen@nordea.ﬁ
SIHTEERI
Tero Leino
Polkustenkatu 16 A, 24100 Salo
Puh. 02 733 1908, 0400 534 908
tero.leino@salo.salonseutu.ﬁ

Syystreffit Salakalliolla
Syystrefﬁ en ilmat eivät meitä
suosineet, mutta trefﬁohjelmaa
oli vähän joka makuun. Vierailijoita treffeillämme oli 26:sta
eri yhdistyksestä, treffeillä olijoiden keski-ikä oli 54. Lapsia
mukana oli 35. Lapsille mieluisinta taisi olla RC-pienoisautoilukisat.
Treffeillä tietysti tavattiin tuttuja, tanssittiin, laulettiin orkes-

terin säestyksellä, sekä poikettiin
myyntipisteissä ostoksilla. Trefﬁen koko ohjelma noudatti pitkälti turvallisuusteemaa, SPR:n
Salon osasto antoi valmiuksia ensiavun varalle. Yleisö sai seurata
pelastuskoirien taitoa etsiä kadonneita. VPK:n näytös, jossa
opastettiin sammuttimen ja sammutuspeiton käytössä, kiinnosti
yleisöä kovasti. Yleisön riemuksi
paikalla nähtiin myös iloinen tyttö suoraan Syvälammelta.

Iltatulet Vuohensaaressa
Kokoonnuimme jälleen kerran Salon Vuohensaareen niin sanotusti
omalla porukalla eli yhdistyksemme jäsenten omille treffeille. Mukana oli puolisen sataa auto- tai
vaunukuntaa huolimatta koko viikonlopun jatkuneesta sateesta.
Vettä tuli välillä niin, että sateenvarjoistakaan ei hyötyä ollut. Onneksi Vuohensaaren alueella löytyy myös katettua tanssilavaa ja
katoksia, jotta leikkimieliset kilpailut voitiin toteuttaa. Miehille

oli järjestetty jo traditioksi muodostunut Teräsmieskisa. Lajeina
oli sanojen ratkontaa, radio-ohjattavalla autolla ajoa, kapulan
kuljettamista reisien välissä, leirintäalueiden tunnistamiskilpailu
ja tarkkuusheittoa. Tämän vuoden
Teräsmies kisan voitti Tommi Laakso. Tällä kokoontumiskerralla myös
naisille oli omia kilpailuja, joita
tuskin voi kilpailuiksi oikein kutsuakaan. Joukossa oli lajeja, joissa
pärjäsi hyvin, jos osasi pitää toisistaan kiinni ja välillä hyvinkin
lämpimässä syleilyssä. Myös naisten logiikalla pärjäsi pitkälle.

Annikki Fagerlund Kulkurinpuodissaan syystreffien aikaa

Tammitanssit
La 29.1.2011 klo 18.00 – 00.30
Perniön aseman Työväentalolla, Lehtimäentie 20, 25520 Perniö as

Tanssiorkesteri Pyrstötähti
& Juha Salminen

Tarjolla maukasta ruokaa, kahvia ja kakkua.
Liput 18e, lapset (alle 15 v). 9e.
Lippuja saa Areva-Service, Satamakatu 20 tai maksamalla tilille
19.1.2011 mennessä; SF-Caravan Salon Seutu ry 113530-308338.
Laita viestiksi tulijoiden nimet. Maksetut liput saa paikan päältä.
Kysy mahdollisesta yhteiskuljetuksesta Arjalta puh. 040 832 5362.
SF-Caravan Salon seutu ry
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Vuohensaaren pitkäaikaista leirintäalueen hoitajaa Irja Aaltosta muistettiin tapaamisessa lahjoin, lauluin ja
kukkasin.

Lapsiakaan ei toki unohdettu
vaan heitäkin varten oli kilpailuja
ja tehtäviä. Kaikille jäsenille oli
tarjolla metsässä kiertävä luontopolku, jossa todellakin luonnontieteilijät pärjäsivät. Luontopolun

kiersi suurin osa mukana olleista.
Lauantai-illan yhteislaulutilaisuus oli loppuajaltaan hyvinkin
haikea. Yhdistys nimittäin kiitti
pitkäaikaista yhteistyökumppaniaan Irja Aaltosta lahjoin ja kukkasin. Irja on hoitanut Vuohensaaren leirintäaluetta kymmeniä
vuosia ja jokaisena vuonna myös
loihtinut Vuohensaaren trefﬁen
aikana sunnuntaiaamuksi huikean aamiaispöydän jäsenillemme.

SPR:n ensiapunäytöksessä pääsi myös yleisö kokeilemaan elvytystä.

Yhden jos toisenkin silmäkulma
kostui laulaessamme Irjalle ja kiitellessämme häntä näistä vuosista. Haikeutta lisäsi vielä se, että
ei ole lainkaan varmaa, että Vuohensaari säilyy leirintäalueena,
kun uusi palveluntuottaja aloittaa
oman työnsä.

loppuna. Lauantain ohjelmaan
kuului leikkimielinen Carambakisa, jossa taiteiltiin autolla ja peräkärryllä. Miesten sarjan vei ylivoimaisesti nimiinsä Eino Wägg ja
naisten sarjan Airi Wägg.

Silakkatreffit ja Caramba

Yhdistyksemme jäsenet kokoontuvat vuoden päättyessä vastaanottamaan uutta vuotta Salakalliolle 31.12.2010 – 02.01.2011. Kaikki joukolla mukaan. ■

Salakalliolle kokoonnuttiin halstraamaan silakoita taas kerran isoin
joukoin lokakuun toisena viikonVPK:n sammutusnäytös veti yleisöä.

MATKAILUAUTOT
JA VAUNUT

Uusi vuosi Salakalliolla

en
jaisvoittoina olleid
Syystreffien arpa
a eivät
ps
Ta
ja
ne
Au
t
aja
polkupyörien voitt
et.
onneaan peitelle

SF-Caravan Salon seutu ry järjestää matkan

Caravan ja Matka 2011
- messuille
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

Helsingin messukeskukseen
la 22.01.2011
Lähtö Salon torilta klo 08.00
Matkan hinta 13 €
Ilmoittautumiset 16.01.2011 mennessä
Sinikka Koivunen iltaisin
puh. 050-5515257
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Sauvon kuulumiset
www.sfc-sarapisto.net, sfc.sarapisto@kolumbus.ﬁ
PUHEENJOHTAJA
Mauri Arvola
Suotorpankuja 4 A 1, 20460 Turku
Puh. 040 526 3854,
mauri.arvola@dnainternet.net

SF-Caravan Sauvon Seutu RY:N

JOULUJUHLAA VIETETÄÄN
LA 4.12.2010 klo 18.00 Sarapiston takkahuoneessa

Hinnat: Aikuiset 18€, lapset alle 12v 9€,
alle 5v ilmaiseksi.
Ota mukaan 5€ paketti.
Mukaan mahtuu 40 henkeä.
Ilmoittautuminen Pirjo Söderholmille
28.11.10 mennessä , p. 040 771 2142

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

T

reffeillä nuorten rantakisa
sai suuren suosion. Siinä
vauhdissa on valokuvaajalla ollut kiire pysyä mukana.
Lasten nukketeatterista pidettiin myös ja katsomossa oli niin
isoja kuin pieniä katselijoita.
Luontopolun kysymykset ja varsinkin vastaukset saivat taas
aikaan keskustelua, mutta se
kataja on havupuu ja siihen tulee käpy eikä marja.

Syksyllä
Elokuun lopussa Sarapistossa
vietettiin muinaistulia muun
rannikkoseudun tapaan. Lapset
tekivät innolla kaarnaveneitä ja
lähettivät niitä suuren määrän
meren aalloille keikkumaan tuikut upeasti kyydissä loistaen
(kuvan tapahtumasta voit käydä
katsomassa kotisivuiltamme).
Rannalle sytytettiin myös kokko ja sen liekki peilautui tyyneen veteen.
Syysuistelut pidettiin pienellä polemiikilla sääntöjen suhteen. Ensi kertaa ajatellen varmastikin on vahingosta viisastuttu. On se jännää, miten leikkimielinen kisa/ohjelmanumero
voi olla niin totista totta. Kisan
voittivat Ivanofﬁt, toiseksi tulivat Jukka Kokko ja Veli-Matti
Helenius ja kolmanneksi tuli
joukkue Petri Suomi ja poika.
Kesäisännyydestä selvittiin
taas kunnialla ja alue on saanut
kehuja siisteydestään. Siitä kiitos isännille! Isäntiä on riittänyt
pitkälle syksyyn ja se on helpottanut vierailijoiden kotiutumista alueelle.
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Olemme saaneet nauttia kauniista ruskasta ja syyskeleistä.
Hienot ilmat ovat pitäneet mukavasti kulkijat liikkeellä vielä
lokakuussakin.
Sienisato on jäänyt lähinnä
suolasienisadoksi, marjat ovat
olleet hakusessa, haukia on
noussut jokunen merestä, mutta
vedet ovat kuulemma kunnon
saaliin saamiseen liian lämpimiä. Tosin lämpimistä vesistä
pitävät uimarit eli ei niin pahaa,
ettei jotain hyvääkin.
Muuten alueella on näin kesän
jälkeen vedetty henkeä ja rauhoituttu. Ei ole ollut sen suurempia rakennusurakoita ja vaunuja ja veneitä laitetaan pikkuhiljaa talviteloille. Onneksi kaikki eivät sentään vetäydy talviu-

Tervetuloa Hallitus

nille
vaan
jatkavat
karavaanielämää läpi vuoden.
Kokeilkaapa, ei se niin ”kamalaa
ole”.
Syyskokouksen valinnoista,
vuosialuemaksuista ja muista
asioista saatte tietoa seuraavassa lehdessä.

Loppuvuodesta
Yhdistyksen joulujuhla pidetään
Sarapiston takkahuoneessa lauantaina 4.12.2010 klo 18.00. Ilmoittaudu mukaan 28.11.2010
mennessä Pirjo Söderholmille p.
040 7712142. Ota mukaan 5 €
paketti ja tonttuasenne. Mukaan
mahtuu 40 ensimmäistä (erillinen ilmoitus lehdessä).
Muistilista: Sähkömaksut mak-

setaan toimistoon viimeistään
15.12.2010 ja yöpymiskorttien
palautus tehdään sitä myöden,
kun sopimuskausi loppuu. Vuosipaikkalaisten osalta 31.12.2010
mennessä. Uusi talvi-isännyys
astuu voimaan kevätkokouksen
päätöksen mukaisesti, varaa listasta oma vuorosi alueelle tullessasi. Tule vuoden alusta toimistoon tekemään uusi kausipaikkasopimus ja matkustajailmoitus.

Toivotan omasta ja yhdistyksen
puolesta Teille kaikille Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle
2011.
Merja 29963-1

Leppeä elokuun ilta kokosi väen rannalle muinaistulta ihailemaan.
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TL Pyhäjärven kuulumiset
Yhdistyksen numerot p. 040 730 4921, www.sf-caravantlpyhajarvi.ﬁ
PUHEENJOHTAJA
Arto Vilen
Meijerikuja 4 A 7, 21380 Aura
Puh. 040 509 1542, arto.vilen@suomi24.ﬁ
SIHTEERI
Tuija Tikka
Westerholminkatu 3 G 83, 20320 Turku
Puh. 040 846 6452, tuija.tikka@gmail.com

Terveiset Valasrannasta
Syksy on taas saapunut ja kesäalueemme tyhjentynyt. Talvialueelle on varattu noin 30 kausipaikkaa.
Toivottavasti tapaamme taas
ensi kesänä talveksi poistuneet
ystävämme. Seuratkaa talvenkin
aikana internet-sivujamme www.
sf-caravantlpyhajarvi.ﬁ – sieltä
näette ajankohtaiset tapahtumat
ja tiedotettavat asiat.

Rosvopaistitreffit
Rosvopaistajaisia vietettiin 31.72.8.2010.
Ilma oli lämmin vaikka välillä
saatiinkin rauhoittavia sadekuuroja. Lauantaipäivänä oli tarjolla
yhdistyksen uudessa soppatykissä keitettyä hernekeittoa pientä
hintaa vastaan. Keitto oli hyvää
ja teki kauppansa. Sen syötyään
jaksoi odottaa päivän kohokohtia
– rosvopaistia tai loimutettua
lohta tai molempia. Paistit ja kalat onnistuivat taas erinomaisesti – siitä kiitos rosvopaistimontun
pääisännille Petrille ja Mikalle.
Karaoketeltta oli edellisten
vuosien tapaan pystytetty lentopallokentälle. Karaokea lauloivat
niin lapset kuin aikuisetkin ja
laulun lomassa oli iltapäivällä sateen vuoksi perutettuja leikkejä.
Ilta venyi pitkälle yöhön mutta
saihan aamulla nukkua ja kerätä
voimia.

Syystreffit
Syystreffejä vietettiin 1.10-3.10.
Tänä vuonna ilma suosi treffejä.
Kauniimpaa syyssäätä tuskin voi
toivoa.

Treffeille oli saapunut 230 auto-/vaunukuntaa.
Perjantai-illan ohjelmaan kuului
perinteeksi muodostunut lasten
valosuunnistus. Tänä vuonna oli
diskon sijaan järjestetty nuorille
Järvenpääntupaan karaoke. Aikuisille oli tanssit lavalla, esiintyjänä oli Sanna Arell & Miltons.
Lauantaipäivä aloitettiin trefﬁen avajaisilla. Aamulla oli lapsille nikkarinurkka, jossa pikkuväki
naputteli tuuliviirin ja lintujen
talipallopidikkeen. Iltapäivällä oli
aikuisille karaoketanssit tanssi-

lavan kahvilassa ja tauon jälkeen
jatkettiin tanssia illan orkesterin
Voitto Takanen Teamin tahdittamana. Pimeän tultua ihasteltiin
taivaalla räiskyvää upeaa ilotulitusta.
Kilpailuja järjestettiin sekä aikuisille että lapsille. Voittajiksi
selvisivät:
Pallonheitto:
Lapset: Mira Leino
Aikuiset: Anna Vilen
Tandem-hiihto:
Lapset: Veera Kakomäki ja Sanni
Katila
Aikuiset: Sirpa Jaakkola ja
Martti Pehkonen
Kumijuoksu:
Lapset: Jere Korte
Aikuiset: Joonas Mäkeläinen
Kolmijalkajuoksu:
Lapset: Jere Korte ja Samu
Ruusiala
Aikuiset: Tuire ja Tapsa Virtanen.
Viimeisenä trefﬁpäivänä patikoitiin taas luontopolku. Polun
kiersi suuri joukko virkeitä karavaanareita. Aikuisten ja lasten
kupongeista arvottiin voittajat,
jotka saivat pienet palkinnot. Vii-

meisenä ohjelmassa oli arpajaisten
vuoro. Arpajaiset sujuivat ripeästi vaikka voittoja olikin edellisien
vuosien tapaan todella paljon jaossa.
Kiitos kaikille treffeille osallistuneille ja tervetuloa ensi vuonna
uudelleen!
Syysterveisin Tuija 122229

SYYSKOKOUS
Yhdistyksemme syyskokous pidettiin 10.10.2010 Osuuspankin kokoustilassa. Kokoukseen oli saapunut
43 osallistujaa (38 yhdistyksen jäsentä ja 5 ei jäsentä). Puheenjohtajan toimi Seppo Mattila.
Kokous päätti pitää jäsenmaksut
ja alueen hinnaston ennallaan.
Talousarviota käytiin läpi ja se
hyväksyttiin. Hallitus esitteli uuden isäntävuorolistan – asiaan
palataan kevätkokouksessa.
Luottamushenkilövalinnat vuodelle 2011: Hallitus: Arto Vilen,
Harri Aalto, Hannele Aittamäki,
Reino Kaski, Sirpa Leino Tuija Tikka ja Mika Tuomola.
Leiripäällikkö: Mika Leino.
Leiri- ja turvatoimikunta: Harri Aalto, Väinö Julkunen, Tapio
Lampinen, Minna Ruusiala ja Mika Tuomola.
Huvitoimikunta: Satu Aalto,
Teija Häkki, Sirpa Leino, Seija Suominen ja Tuija Tuomola.
Trefﬁtoimikunta: Harri Aalto,
Teija Häkki, Seija Suominen, Tuija Tikka, Minna Ruusiala ja Arto
Vilen.
Syysterveisin: sihteeri
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Turun kuulumiset
Kerhohuoneisto Linnankatu 49 A, 20100 Turku, puh/fax 02 230 8623.
Päivystys kerholla ja puhelimitse ma klo 18-20.
Kesäniemi, Kesäniementie 99, Rautila, 23210 Vehmaa,
puh. 02 433 3462. www.sfcturku.ﬁ, sfcturku@sfcturku.ﬁ
PUHEENJOHTAJA
Pentti Groth
Vaulokuja 2 A 8, 20210 Turku
Puh. 0400 824 471, pgroth@netti.ﬁ
SIHTEERI
Soili Huhta
Salamäentie 70, 32500 Oripää
Puh. 0440 968 200, huhta@utu.ﬁ

Melkoinen kesä!

T

aaksejäänyt kesä oli sekä
erinomainen että huono.
Turun alueella saimme kyllä nauttia kesän parhainta antia
mutta Keski- ja Itäsuomessa kesän
pilasivat pahat tytöt Asta ja Veera kylväen tuhojaan kulkureiteillään. Veeran tielle osui kaunis
Hietasaaren SFC-alue tuhoten koko alueen onneksi alueella ei menetetty ihmishenkiä.
Kesäniemessä oli myös suuronnettomuuden vaara lähellä vaunupalon tuhotessa yhden vaunun
kokonaan ja toisen korjauskelvottomaksi sekä kolmannen korjattavaksi. Jos alueella ei olisi tapahtumahetkellä ollut asukkaita

olisivat tuhot voineet olla hyvinkin suuret. Kummassakin onnettomuudessa isännän ja muiden
karavaanarien ripeä toiminta esti tuhojen leviämisen ja selvittämisen.

Vielä kerran ”Vana
Tallinn”
Vanhan ajan Tallinnaan tehtiin
iloinen bussimatka 18.-19.9. Viron
siirtyessä euroaikaan vuodenvaihteessa oli tuo otsikossa oleva teksti kaikkien matkalle lähtijöiden mielessä. Tuire ja Olavi
olivat järjestäneet menomatkal-

le myös hienon retki-aamiaisen,
koska matkaan lähdettiin kukonlaulun aikoihin Euromarketin
pihalta. Bussimatka Helsinkiin
ja satamaan sujui nopeasti iloisen
puheensorinan täyttäessä täyden linjurin. Tallinnassa käytiin ensin tekemässä
ne tärkeät ostokset
läheisessä marketissa, jonka jälkeen oli
vuorossa kiertoajelu
Olavin opastaessa ja
ker toessa mielenk i intoisia asioita
Tallinnan eri paikoista. Kiertoajelun
lomassa käytiin myös ostoksilla
isossa Säästömarketissa. Fazerin
tummat limput ainakin loppuivat
marketista ja taisi herkkutiskiltä loppua muitakin tuotteita.
Kiertoajelu päättyi Viru-hotelliin

ja huoneiden varaamiseen. Matkalaisilla oli hetki aikaa valmistautua illanviettoon ravintola
Argentinassa, josta Olavi oli etukäteen varannut riittävästi paik-

koja. Ravintola Argentinassa
saimme nauttia maukkaan illallisen ja hyvän show’n ruokailun
ohessa.
Lauantai aamu Tallinnassa
avautui aurinkoisena ja erinomaisen Viru hotellin aamiaisen
jälkeen luovutettiin huoneet ja
asettauduttiin jälleen linjuriin
valmiina tutustumaan Tallinnan
nähtävyyksiin ja tietenkin kauppoihin. Ennen laivaan ajoa oli
vielä aikaa käydä tuhlaamassa
viimeiset Kronit Sada-marketissa. Bussimatkalla takaisin Turkuun heräsi kuitenkin vielä keskustelua että, jos sittenkin vielä kerran.

Yhteislaulua
Kesäniemessä
25.9. pidettiin uusi tapahtuma
Kesäniemessä yhteislaulun merkeissä. Tapahtumalle olikin erinomainen markkinarako sillä Ylälysti täyttyi laulajista. Aluksi
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näytti siltä ettei, yhteislaulutilaisuuteen ei tulekaan karavaanareita mutta ensimmäisten
laulunsäkeiden aikana Ylälysti
oli täynnä ja lauluvihkotkin loppuivat kesken.
Yhteislaulua säestämään saapui
Mikael Rantanen joka nuoresta
iästään (12v.) huolimatta säesti
kitarallaan tyylikkäästi koko
kaksituntisen joka yhteislauluhetkeen oli varattu.
Mikael Rantanen on jo pitkänlinjan musiikkimies ja haaveena

onkin tulla ammattimuusikoksi.
Mikael on opiskellut kitaransoittoa 2.5 vuotta ja on aloittanut
basso- ja pianotunnit. Myös näyttelijän ura kiinnostaa Mikaelia
musiikin lisäksi ja teatteriopinnoissa onkin takana jo 4 vuosi.
Yhteislaulutilaisuudessa Mikael esitti yleisölle Juicen kappaleet
Norjalainen villapaita ja Hän.
Hyvä Mikael, me kaikki jäämme
odottamaan seuraavaa kertaa.
Pg

RENKAANVAIHTO,
SU
HENKILÖAUTON PE
+ VAHAUS

54 €

.12.2010 asti.

Tällä kupongilla 31

Silakoita Kesäniemessä
Silakkakuvat: ILPO TOLVAS

L

okakuu ja Kesäniemen Silakkatrefﬁt aloittavat ruskanväreissä talvikauden
vieton. Mikä onkaan parempi tapa viettää syksyistä viikonloppua
kuin silakoiden moninainen kypsentäminen. Silakkatrefﬁen aikaan kypsennetyissä silakoissa
toistuivat lähes kaikki ruskan
värit. Kesäniemen kalamestarien

toimesta valmistelut aloitettiin
jo edellisenä päivänä eli perjantaina välineiden sekä polttopuiden ja savustukseen tarvittavien
puiden ja lastujen varaaminen
paistoalueelle. Vieraiden tullessa
alueelle heille jaettiin reikäleipä
silakoiden särpimiksi.
Lauantai aamulla aikaisin savukiekurat nostattivat vedet kie-
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lille kun ensimmäiset kullanhohtoiset silakat
nostettiin savustustunnuslaatikoista. 10.00
olikin kaikki valmiina Silakkatrefﬁen pääohjelman aloittamiseen. Silakkaa oli tänä
vuonna varattu 350kg. jotta kaikille varmasti riittäisi. Se miten monella eri tavalla silakkaa voi valmistaa ei ole koskaan kirjattu
koska jokaisella vaunukunnalla on omat salaiset reseptit. Koko leirissä tuoksui hyvä
voin ja paistamisesta tullut tuoksu kertoen
että silakkaherkkua valmistettiin myös omin
voimin matkailuajoneuvojen edessä. Leirin
paistopaikalla silakkaa halstrattiin, paistettiin sekä savustettiin. Kesäniemen kalamestarien ohjatessa ensikertalaisia sekä nuoria
miten halstraaminen tehdään oikeaoppisesti.
Ohjelmassa silakanpaiston jälkeen oli lasten
tikkakisat joissa nuoresta Ijästään huolimatta kilpailijat saivat loistavia tuloksia.

Arpajaisvoittoja lahjoittivat:

Arpajaiset ovat Silakkatrefﬁen perinne jossa
mukana oli monta suosittua sponsoria joita
treffeille osallistuja varmasti osaavat arvostaa ja käyttää näiden yritysten palveluja.

Alle 7-vuotiaat
I Valtteri Mattila (140 p)
II Arttu Tarnanen (130 p)
III Ramona Heinonen (70 p)
Yli 7-vuotiaat
I Teemu Juhannusvuori (53 p)
II Anton Virtanen (34 p)
III Roosa Airikkala (33 P)

un
Se Tuirn...
Siiste

Idea
Kirppis

Tuottomme käytetään Nuorten työllistämiseen.
Otamme myös vastaan lahjoituksena
ehjää siistiä tavaraa ja vaatetta.

Jos etsit käytettyjä, vaatteita, kalusteita,
harrastusvälineitä tai antiikkia,
olemme oikea ostopaikka.
Tai jos tarvitset myyntipaikan
voit tiedustella sitäkin meiltä.
Lapsille leikkipaikka, kahvio, sovitustila, wc:t
0400- 612 980 / ideakirppis.fi
Akselintie 5 / viitoitus,
ajo Iso – Heikkiläntien kautta

Pg

Reija Kaario, Forever jälleenmyyjä
Budget Sport, Raisio
Ismo Airaksinen, Forssan Vankkuri Ky
Neste, Lieto
Humppilan suoramyynti
Parturi-Kampaamo Kati Rautila
Paloco Oy Turku
Veikon Kone Oy, Turku
www.kakkosen realisointi.ﬁ, Humppila
Musta Pörssi Jätti, Turku
Kotipalvelu Oy, Humppila
Volvo Finland Ab
Martin Kala & Vihannes
Veho Group Oy Ab
Anja ja Tauno Palmroth
Citymarket
Parturi-Kampaamo Mia
K-Rauta, Kuninkoja
Turun seudun Poltin- ja LVI Huolto
GI Gigantti MegaStore, Raisio
Profmer
Loviisan Aitta - Rusko
Mäkisen herkkuauto
Puhdas Pinta Pesuainetukku - Turku
Solifer Center
Parturi - Kampaamo Hiuskeidas, Rusko
Ritva Paakkanen

SFC- Jäsenkortilla
Saat myyntipaikan etuhintaan 38 €/ 2 vko
Yhdistyksen pöytään voit tuoda max. 5
tuotetta kerrallaan, jolloin hinta vain 8 €

Nämä hinnat ja tarjous voimassa vain
SFC – kortilla ja rajoitetun ajan.
15. 11. – 15. 12. 2010
Näin käyttökelpoinen caravan tavarakin
löytää helposti uuden kodin.

Tervetuloa
caravan henkisille
kaupoille.

Ark: 10 – 18 la-su 10 – 15
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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

Puheenjohtajan palsta

T

Puheenjohtaja
Reijo Silokoski

Osa pitkää pöytää unhoituksen yössä

uleekohan aikainen talvi,
kun tätä kirjoittaessani
12.10. klo 9.20 sataa lunta.
Viime talvi oli ihan kunnon talvi
ja kesä perässä ainakin juhannuksesta eteenpäin oli kunnon
kesä kuin lapsuudessa. Vai oliko
silloin sen kummallisempaa. Taitaa aika kullata muistot ainakin
osittain. Matkailun kannalta viime kesä ja syksy oli sesongin
pituudella mitattuna vähän lyhyempi. Kävijämääristä Rairannassa ei ole vielä tarkkoja tietoja,
mutta saattaisi olla pienempi kuin
edellisvuonna. Silloinhan kasvu
oli yli 20%, joten tasoitusta oli
odotettavissa. Yhteenvetona voi
kuitenkin todeta, että Rairannan
kannalta matkailuvuosi oli hyvä.
Treffeillä ja tapaamisilla vieras-

määrät ovat huomattavasti kasvaneet.
Unhoituksen yö-treffeillä oli
vieraita kolmannes enemmän
kuin edellisvuonna. Tähän oli
varauduttu ja grillattuja possuja
olikin kolme ja hyvin riittivät,
mutta eipä juuri mitään jäänytkään. Ilma suosi treffejä ja pitkä
pöytäkin oli ennätyspitkä. Pitkän
pöydän aikana viihdytti yleisöä
nuori imitaattori, joka jutuillaan
ja musiikillaan onnistui loistavasti. Kaikilla tuntui olevan hauskaa ja sehän on trefﬁen päätarkoitus.
Kun rantaa kunnostettiin keväällä jäi vanha kalansavustuspaikka uimarannan puolelle. Sille katseltiin parempi paikka ja
nyt se on siirretty uuteen kohtaan
ja uunit on muurattu uusiksi. Silakalle tehtiin kokonaan uusi uuni, joka on oikein saaristolaismallia ja hyvä. Siinä voi toki savustaa muitakin kaloja.
Kassaohjelma asp-camping on
ollut käytössä Rairannassa useita
vuosia. Ohjelma on erittäin helppokäyttöinen ja osoittautunut
hyväksi. Ohjelmaa on käytetty
internetin kautta. Kynnys isäntätyöhön on madaltunut ohjelman
ansiosta, koska internetin kautta
pääsee ”kiinni” kassaohjelmaan
mistä vaan, kunhan tietää salasanat. Näin esim. allekirjoittanut
voi kotoa korjata virheitä tai muuten avustaa isäntää ongelmatilanteissa. Nyt on sovittu, että ohjelma siirtyy yhdistyksen hallintaan
täysin oikeuksin ja palvelin sijoitetaan Rairantaan. Rairantaan

tulee jo nyt 24 megan laajakaistayhteys ja myös ulkoisia IP-osoitteita tulee lisää. Web-kamera, joita on tulossa ainakin yksi lisää ja
vapaa wlan ”syövät ” kaistaa jonkin verran. Kassaohjelmaa tullaan
toimistossa käyttämään lähiverkossa ja muualta internetin kautta. Kassaohjelma on mahdollista
ottaa käyttöön muillakin SFCalueilla, joihin tulee laajakaista.
Itse ohjelman käyttö ei vaadi internet-yhteydeltä suuriakaan, se
toimii esim. mokkulan kautta. Investointi on pieni, vain tavallinen
tietokone, kuittitulostin ja kassalaatikko. Näppiksessä pitää olla
kortinlukija, jotta kortilla voidaan
lukea koneelle kaikki välttämätön
tieto ”kertavedolla”. Tulostin tietenkin kuuluu asiaan ja se tulostaa
automaattisesti matkustajailmoituksen ja raportit esim. kirjanpitoon.
Syyskokous on pidetty ja jäseniä oli paikalla taas kiitettävästi.
Äänivaltaisia jäseniä oli 105. Allekirjoittanut valittiin puheenjohtajaksi yksimielisesti kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. Hallituksen erovuoroiset äänestettiin
tehtävään uudelleen. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin ilman
soraääniä. Suurimpana investointina tulee olemaan vastaanoton
laajennus. Isännät tarvitsevat
rauhallisen asuintilan ja toimistokin on jo liian pieni.
Hyvää vuoden jatkoa kaikille
ja tervetuloa viimeistään
pikkujouluun 27.11.
Reijo

Sali oli taas täynnä syyskokouksessa
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Ramin rattailta
Aloitetaanpa tällä kertaa suoraan vitsillä, niin päästää sitä kautta suoraan asiaan. Kaksi HK:n
sinistä laitettiin mikroon pyörimään. Aikansa kuluttua makkarat kuumenivat, ja toinen niistä
räjähti mikron seinään. Toinen makkara totesi tyytyväisenä: "Sinä olet heikoin lenkki".
Upeat haukipihvit
Makkarasta pääsen sujuvasti toiseen herkkuasiaan. Tässä syyskesästä olin ulkoiluttamassa Rairannassa pikkuista Pipsa-koiraamme, kun haistoin ilmassa
todella hyvän ruuan tuoksun.
Katseltuani ympärilleni huomasin, että Kaasisen Tane oli paistamassa ulkona jotakin hyvää
herkkua - tarkemmin sanottuna
haukipihvejä. Kun Tane näki, että suupielistäni valui jo vesi, hän
kysäisi, haluaisinko maistaa. Vastasin "kyllä mielelläni" varmaan
ennen kuin kysymys oli edes
loppuun suoritettu. Ja täytyy
todeta, että haukipihvi maistui
todella hyvälle. Minä sitten uteliaana miehenä kyselemään reseptiä ja ei Tane sitä salassa pitänyt. Kotiin tultuani kaivoin
pakastearkusta haukiﬁ leitä ja
kirjolohta. Jauhoin ne lihamyllyssä ja tein taikinan. Paistoin
kalapihvit ja laitoin osan pakkaseenkin eväsruuaksi. Kyllä ne
hyvältä maistuivat, mutta eivät
kyllä kilpailleet samassa sarjassa
Tanen pihvien kanssa. Kun sitten
myöhemmin kerroin hänelle, että
tein itsekin kalapihvejä, mutta
en onnistunut saamaan niin hyviä kuin hän - Tane sanoi: "Älä

Tanella on syytä hymyyn. Kesän säät
eivät ainakaan harrastuksia haitanneet.
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sotke lohta hauen kanssa". No enpä seuraavalla kerralla sotkenutkaan ja se tepsi. Tane muuten
kertoi, että hänen pitää saada
kalaruokaa 2-3 kertaa viikossa.

Tane marjassa
Minä en oikein ole varma, saisinko kertoa toista seikkaa Kaasisen
Tanen harrastuksista, mutta kerronpa kuitenkin. Moni näki syyskesän aikana Tanen pyöräilevän
Rairannasta kaukaisiin metsiin
ja tulevan runsaiden mustikka- ja

nostoravintolaan. - Hei, tarjoelijavosu! Tuokee koskenkorvoo! Tuonko sen ehkä kolalla? Tarjoilija kysyi. - No tuokee vaekka
lumilapiolle, kunhan tulloo noppeesti!

Keväällä
pyöräilytapahtuma
Tuli harrastettua kesän aikana
kuntoilua pyöräilemällä 2010 kilometriä - saman verran, kuin on
vuosiluku. Ensi kesänä sitten

hevosvoimia.
a vesillä liikkuessa
Aina ei tarvitse oll

Hetki kesällä Rairannan terassilla.

vinaisen kaunis ja lämmin kesä
on vain muisto samalla, kun jännityksellä odottelemme talvea.
Ovat säätieteilijät pelotelleet kovasti, että on tulossa todella pakkastalvi. Sehän olisi toinen perättäinen. Jos näin käy, pyörii RaiSe kesä oli vain ni

puolukkasaaliiden kera. Kertoi pienen tivaamiseni jälkeen keränneen harrastuksenaan marjoja useita satoja
kiloja. Tarkkoja määriä en muista.
Marjoista saivat osansa myös Rairannan emäntien pakastimet ja
sitä kautta myös talkoomiehet.
Ja sitten vielä vitsiosastoon.
Uskonpa, että Korhosen Kallekin
savolaisperäisenä, mukavana ja
lupsakkaana miehenä tykkää
myös savolaisvitseistä, joten tässä pari sellaista netistä silmiini
osunutta. Tässä eka. Savolainen
meni käymään Amerikassa. Siellä ihmiset olivat mahtailevia ja
alkoivat kehtua: - Mepä ollaan
käyty kuussa! siihen savolainen
välinpitämättömänä: - Mitäs tuosta! Mun vävy on maannu koko
päivän auringossa. Ja toinen heti perään. Savolainen meni hie-

in lämmin, ettei

kilometri enemmän. Tästä juolahti mieleen, että Majan Juhan kanssa on suunniteltu kevääksi kaikille kiinnostuneille yhteistä pyöräilyviikonloppua joskus toukokuuksi. Tapahtuma on tarkoitettu aivan
tavallisille liikkujille, eikä vauhti
tai lenkin pituus ainakaan pudota ketään pois. Joten laitetaanpa
mieleen. Tarkempaa informaatiota tulee myöhemmin.
Elellään pitkällä syksyssä. Har-

Aarnekaan paita
a tarvinnut.

rannan avantouimareiden pumppu
vinhaa tahtia, kun yrittää pitää
pulahdusavantoa auki. Toivottelen
tässä lopuksi Teille jokaiselle oikein hyvää myöhäissyksyä ja sieltähän se sitten joulukin tulee,
joten rauhaisaa ja tunnelmarikasta aikaa. Hymyillään, tavataan ja
viihdytään Rairannassa!
Rami
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Uudet 2011 Solifer ja Polar matkailuvaunut
ovat saapuneet liikkeisiimme
Meiltä löydät uusien mallien lisäksi aina kattavan valikoiman vaihtoajoneuvoja,
sekä ammattitaitoiset huoltopalvelut – Tervetuloa tutustumaan!
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www.solifer

RAISIO
Tuotekatu 10,
puh. 020-7299700

TAMPERE
Asentajankatu 3,
puh. 020-7299770

www.solifercenter.fi

VANTAA
Vetokuja 2,
puh. 020-7299730
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