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Kuvamuisto 
keskikesän 

juhlasta.

Hei taas !

Kovin on nopeasti vaihtuvaa 
tämä maailmanmeno. Tun-
tuu kuin olisimme eläneet 

viime kuukaudet kriisistä toiseen 
ja loppua näille talouskeskuste-
luille, erilaisille sääilmiöille ja ka-
tastrofeille ei ole näköpiirissä. 
Erilaisten tiedotusvälineiden  (ny-
kyään puhutaan mediasta) tulva 
on niin valtava että on suorastaan 
mahdoton välttyä edellämainitus-
ta uutisoinnista. Joitakin vuosia 
sitten emme tienneet tuon halais-
tua sanaa toisella puolella maa-
palloa tapahtuvista asioista ja 
olenkin sitä mieltä että medialla 
on valtava tarve tuoda vähemmän 
tärkeitä uutisia luettavaksemme 
ja  kuultavaksemme vain herät-
täkseen mielenkiintomme kulloi-
seenkin uutisoijaan.

No kädessäsi on nyt myös pieni 
osatekijä tätä valtavaa tiedonvä-
litystä. Pari vuotta tulee täyteen 
kun tämän muotoista lehteä on 
tehty. Itselleni ei kovin paljon leh-
den sisällöstä ja ulkoasusta kom-
mentteja ole tullut. Lehden peril-
le menossa on sensijaan  jonkin 
verran ongelmia ollut. Yksittäistä 
syytä miksi lehti ei löydä perille 
ei ole. Kaikki ketkä eivät  lehteä 
ole saaneet niin ottakaa yhteys 
yhdistyksenne puheenjohtajaan , 
hänellä pitäisi olla muutamia yli-
määräisiä kappaleita. Jos lehtesi 
jää saapumatta useamman kerran 
niin ota yhteyttä allekirjottanee-
seen niin yritän selvittää katkon 
syytä. Lehden tilitys kaikkinensa 
on tällä hetkellä sellaisissa uomis-
sa ettei vanha sanonta ”toimii 

kuin junan vessa” pärjää Kalevi 
Lantosen hoitamalle rahaliiken-
teelle niin selkeydessään kuin 
nopeudessakaan. Nopeutta ja täs-
mällisyyttä on hyvä noudattaa 
myös lehden kaikinpuoleisessa 
rahaliikenteessä.

YT-alueen viime kokouksessa 
tehtiin periaatepäätös että YT-
alueemme  rekisteröidään yhdis-
tykseksi. Käytännön toiminta 
tuskin paljon muuttuu mutta käyt-
tämämme nimi muuttunee.

Kukin yhdistys tekee päätöksen 
seuraavaan kokoukseen mennessä 
jotta toimintamme saadaan vast-
edes täyttämään  nykyiset lait ja 
asetukset. 

Kirjoittaessani tätä juttua val-
tion budjettia ei vielä ole lyöty 
lukkoon mutta kaikki merkit viit-

taavat siihen että matkailuautoil-
le kaavailtu vero astuu voimaan. 
Tämä on ikävä päätös niin mai-
niolle päättymässä olevalle vuo-
delle joka on ollut  sään puolesta 
vertaansa vailla oleva. Talvi oli 
koko maassa kuin ennen vanhaan, 
kesä miltei intiaanikesän kaltai-
nen ja syksyn tullen luonto antoi 
antejaan niin marjastajille kuin 
sienestäjillekin.

Lopuksi haluan kiittää lopuil-
laan olevasta vuodesta ja toivottaa 
Hyvää Joulua ja Menestyksekästä 
Uutta Vuotta yhdistyksillemme, 
yhteyshenkilöillemme, kirjapai-
nollemme ja ilmoittajillemme. 
Eteenpäin on menty ja tästä on 
hyvä jatkaa uusiin haasteisiin.

terv. Markku Tammi 52661
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Kustantaja
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Puheenjohtaja
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Laskutusasiat
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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.

Vaunualueemme:
KAARINA Kuusisto, 040 764 4911
LIETO Leporanta, 040 718 0570
LOIMAA Krapuranta, Oripää 040 546 2058
MASKU ja Camping Mussalo,
YMP.KUNNAT Mussalo, Taivassalo 02 879 341, 0400 764 9391
NAANTALI Saloranta, 044 967 4453
RAISIO 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 joh-
tuvista painovirheistä, eikä anna hyvitystä vä-
häisestä painovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoi-
tuksen käsittämistä eikä vähennä oleellisesti 
sen mainosarvoa.

1/2012  ........ aineisto 10.1.  ................................... ilmestyy 3.2.

Turun seudun yt-alueen  
treffilista 2012

Päivämäärät saattavat hieman muuttua riippuen painon kesäloma-aikatauluista.

13.-15.01. Caravan Show & Camping 2012, 
 Turun Messukeskus  |  Turku
21.-25.04. Naamiaistreffit, Rairanta, 
 Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
05.-09.04. Pääsiäiskarnevaalit, Kesäniemi, 
 Vehmaa  |  Turku
06.-09.04. Naamiaistreffit, Rairanta, 
 Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
11.-13.05. Avajaistreffit/Ismon tapaaminen, 
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
18.-20.05. Aurinkotreffit, 
 Saloranta  |  Naantali
21.-24.06. Juhannustreffit, Vankkuri-Vehmas, 
 Vehmaa  |  Raisio
03.-05.08. Sauvon 20-vuotisjuhlatreffit, 
 Sarapisto  |  Sauvo
10.-12.08. Raision 30-vuotisjuhlatreffit, 
 Vankkuri-Vehmas, Vehmaa  |  Raisio
16.-19.08. Haitaritreffit, Krapuranta, 
 Oripää  |  Loimaa
24.-26.08. Unhoituksen yö –treffit, Rairanta, 
 Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
31.08.-02.09. Salon 35-vuotisjuhlatreffit, Salakallio, 
 Halikko  |  Salo
07.-09.09. Rantalieskat, Mussalo, 
 Taivassalo  |  Masku ja ymp. kunnat
23.-25.09. Valojuhlat, Leporanta  |  Lieto
 Valasrannan suurtreffit, Valasranta, 
 Pöytyä  |  TL-Pyhäjärvi
05.-07.10. Silakkatreffit, Kesäniemi, 
 Vehmaa  |  Turku
19.-20.11. Hirvisoppatreffit, Rairanta, 
 Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
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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

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

Kaarinan kuulumiset

Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin Kuusistossa 
sunnuntaina 9.10.2011.

Avauspuheessaan yhdistyksen 
puheenjohtaja Jari Välitalo kiitti 
jäsenistöä lauantain talkoista, eri-
tyiset kiitokset hän osoitti alueen 
kahdelle työmyyrälle Vesalle ja 
Anssille. Heidän tekemänsä työ ei 
aina ole niin näkyvää, mutta alu-
een hoidolle se on ollut erittäin 
tärkeää. Kokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin Jari Välitalo. Koko-
uksessa valittiin yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi seuraavalle 2-vuo-
tiskaudeksi edelleen Jari Välitalo. 
Samalla valittiin hallituksen jä-
senet erovuoroisten tilalle. Uudel-
leen hallitukseen valittiin Kari 
Lehtinen ja Arto Peltonen, sekä 
uutena hallitukseen jälleen palaa-
va Hannu Salonen. Hallituksesta 
jäivät pois Kirsi Halsvaha ja Reima 
Virtanen. Kirsi on hoitanut alueen 
siivous tarvikkeiden hankinnat ja 
siivousohjeet erittäin mallikelpoi-
sesti, siitä hänelle suuri kiitos. 
Reima on aikaisemmin hoitanut 
yhdistyksen sihteerin tehtävät, 
joten myös hänelle kiitokset. Hei-
dän panoksensa yhdistyksen hy-
väksi ei kuitenkaan tule vähene-
mään, vaikka he jäivätkin pois 
hallituksesta. Jäsenmaksuiksi 
päätettiin edelleen: pääjäsen 15 € 
, perhe- ja nuorisojäsen 2,5 € sekä 
yritys- ja yhteisöjäsenmaksuksi 
200 €, näihin jäsenmaksuihin tu-
lee lisäksi liitolle maksettava 
osuus. Kokouksessa käsiteltiin 
sekä toimintasuunnitelma, että 
talousarviot vuodelle 2012. Lisäk-
si käsiteltiin ja hyväksyttiin in-

vestointisuunnitelma vuodelle 
2012. Näistä investoinneista tär-
kein on ala-alueen vanhojen säh-
köpistokkeiden ja kaapeloinnin 
uusinta nykyiseen standardiin, 
sekä uuden varaston rakentaminen 
vanhan varaston tilalle.

Yhdistyksen pikkujoulujuhlat 
pidetään SFC- Kuusiston Mastoma-
jalla  lauantaina 3.12.2011 klo 
18:30 alkaen, katso erillinen il-
moitus.

Syysterveisin 38147 Kallu

Yhdistyksen nettisivut

Yhdistyksen nettisivut ovat pois-
sa käytöstä ja niiden uusiminen 
on aloitettu. Ohjelma, jolla tähän 
asti käytössä olleet nettisivut on 
luotu ja päivitetty, on tietoturvan 
kannalta vanhentunut, joten si-
vut joudutaan tekemään uudes-
taan. 

Puheenjohtajan 
mietteitä

Kesä meni edellisvuosien tapaan 
liian nopeasti ohi, ainakin meidän 
perheellä. Kaikkea ehdittiin kui-
tenkin puuhaamaan ja tänäkin 
kesänä vaunumme oli loman aika-
na koukussa kiinni ja liikkeellä. 
Edellisvuosista poiketen päätettiin 
ajaa vähemmän ja nähdä enem-
män. Käytiin lähialueen alueilla 
ja yövyttiin vähintään kolme yö-
tä samassa paikassa. Näin jäi 
enemmän aikaa tutustua paikal-
lisiin nähtävyyksiin tai olla vain 
leirialueella, istuskella kahvilois-
sa ja käydä vaikka pienissä käsi-
työpuodeissa. Nähtiin paikkoja ja 

asioita, joista on aina vain ajet-
tu ohi ja mietitty, että tuol-
lakin voisi joskus käydä. 

Syyskokouksessa minut 
valittiin uudelleen pu-
heenjohtajaksi seuraavak-
si kahdeksi vuodeksi, jo-
ten tässä kohtaa kiitän 
saamastani luottamukses-
ta. Jotta yhdistystä ja sen 
toimintaa saataisiin kehitet-
tyä mahdollisimman paljon tä-
män päivän ja tulevaisuuden jä-
senien tarpeita ja ajatuksia vas-
taavaksi, on tärkeätä saada palau-
tetta toiminnasta tai sen puut-
teesta ja ehdotuksia, ajatuksia 
miten voisimme paremmin palvel-
la jäseniä. Samoin jos haluatte 
vaikka oman matkajutun tai muun 
kirjoituksen Vankkuriviestiin Kaa-
rinan yhdistyksen sivuille, niin 
laittakaa sähköpostia tulemaan 
puheenjohtaja@sfckaarina.com 
tai soitelkaa. 

Pj. Jari 105328 

Kuusiston kuulumisia

Vierailijoita aurinkoisen kesän 
aikana alueella on käynyt suun-
nilleen saman verran kuin edel-
lisenä vuonnakin. Hieman enem-
män ehkä odotettiin, kun Turun 
kulttuuripääkaupunkivuosi on 
ollut täynnä hyviä tapahtumia ja 
matkailijoita on seudulla paljon 
liikkunut. Kesäkauden päättäjäi-
siä vietettiin tänä vuonna syys-
kuun kolmantena päivänä nyyt-
tikestien merkeissä. Vaikka oltiin 
jo syyskuun puolella, oli kesää 
vielä sen verran jäljellä, että päät-
täjäiset saatiin vietettyä muka-
vassa säässä. Syyssiivoustalkois-
sa laitettiin aluetta talvikuntoon 

ah- keran 
talkoopo- rukan voi-
min. Yläalueen rinteestä kaadet-
tiin useampi puu pois, jotka oli-
si voinut kaatua vaunujen päälle. 
Sauna, huoltorakennus ja Masto-
maja siivottiin. Kesävedet otet-
tiin pois käytöstä ja pieniä kor-
jauksia tehtiin. Iltapäivällä syö-
tiin yhdessä maittava talkoolou-
nas ja illalla oli perinteinen tal-
koosauna. Ensi vuonna onkin 
sitten tarkoitus uusia koko ala-
alueen sähköistys. Tolpat, pisto-
rasiat ja kaapelointi uusitaan 
sekä valaistuksen ohjaus. Saunan 
vieressä oleva varasto on myös 
tarkoitus rakentaa uudelleen. Uu-
teen varastoon tulisi myös läm-
min osa, johon voidaan siirtää 
Mastomajan päässä olevan varas-
ton tavarat. Näin saataisiin tämä 
tila parempaan käyttöön esim. 
keittiöksi, joka palvelisi parem-
min Mastomajassa pidettäviä ti-
laisuuksia. Ja sitten joskus, jos 
nämä toteutuu, voitaisiin nykyi-
seen keittiöön tehdä vaikka inva-
WC tai suihku. Näistä jatkosuun-
nitelmista toivon saavani kausi-
paikkalaisilta mielipiteitä ja eh-
dotuksia. 

Pj. Jari 105328

Talkooväki syömässä.

Kalle nauttii lomasta.
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Liedon kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Tauno Raitaluoma
Valjaskuja 6 as 5, 21420 Lieto
Puh. 0400 228 165, taukka@kolumbus.fi

SIHTEERI
Jari Valkeapää
Salassuontie 12, 21250 Masku
Puh. 040 720 0659
jarval@netti.fi

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

Kesä ja alkusyksy on Lepo-
rannassa sujunut hauskan 
yhdessäolon ja mukavien 

matkailijoiden kesken.  Viikon-
vaihteissa ja välillä myös arkipäi-
visinkin on alueella vietetty alu-
eella olevien kesken pieniä haus-
koja hetkiä, niin hääpäivien, 
synttäreiden, kuin laulu- ja tans-
si-iltojenkin merkeissä.

Lampi on taas tänä kesänä 
näyttänyt parhaimpaansa uima-

reille ja on ollut sekä puhdasta,  
että lämmintä polskutella myö-
hään syksyyn saakka.

Haitarin soitto on kauniisti sil-
loin tällöin kantautunut  kesäil-
lassa lampemme yllä ja luonut 
herkän ja kauniin tunnelman.

Marjamaastot ja runsassatoinen 
sienimetsä on saanut huomata, 
että karavaanareissa löytyy run-
saasti halukkaita poimijoita ja 
metsän antimien ystäviä.

Unikeontapahtuma

Unikeon päivän aamuna lähti kul-
kue joukolla etsimään löytyisikö 
alueelta unikeko.

Kattilan kolinan ja herätyshuu-
tojen raikuessa löytyi tämänvuo-
tinenkin unikeko.  Tänä vuonna 
unikeko oli Rauni Viiri, joka sit-
ten kärrättiin saamaan herätys 
laiturilta lampemme lämpimään 
veteen.  Laihon Marja-Liisa oli 

aamutuimaan keittänyt kaikille 
alueella oleville aamupuuron, jo-
ka näytti maistuvan niin unike-
olle, kuin muillekin iloisille ka-
ravaanareille.  Unet karistettiin 
illalla riemuriihessä laulun ja 
tanssin kera.

Ajotaitoviikonloppu

Matkailuauton ja –vaunun  hal-
linta ja sen käyttäytymisen tun-

Unikeko 2011 löytynyt  ja matkaa kohti polskahdusta lampeen.

SF-C Kaarina ry:n 

PIKKUJOULUJUHLA
vietetään SFC-Kuusiston Mastomajalla

lauantaina 03.12 klo 18.30 alkaen.

Ohjelmassa:
jouluruokaa, kinkkua, laatikoita, savulohta, 

silliä ja silakoita, rosollia jne.
jouluaiheista ohjelmaa

tanssia

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla
 yhdistyksen tilille  viimeistään 18.11   
 20 €/aikuinen, 12-18 vuotiaat  10 €,

saaja: SF-C Kaarina ry.
Tilinumero: FI71 5710 83200 86294
Viestiksi: Joulujuhla, x aik.+ x lasta

Juhlaan osallistujille aluemaksu 0e, 
sähkö kulutuksen mukaan

PS: otathan mukaan pikku paketin
pukinkonttiin.
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Tuo matkailuautosi tai vaunusi meille 
hellävaraiseen KÄSINPESUUN

* pesut * vahaukset * sisäsiivoukset 
* penkkien pesut * naarmujen poistot 

maalipinnoilta ja muovi-ikkunoista

UUTTA! 
Kiveniskujen maalaukset maalipinnoilta!

TARJOUS!
Vahapesu 60 €

Tervetuloa tutustumaan!
Kulkuripellontie 3 21420 Lieto

teminen liikenteessä on tärkeää.  
Siksi Liedon yhdistyskin on jo 
muutaman vuoden katsonut tär-
keäksi järjestää jäsenilleen ajo-
harjoittelua elokuun toisena vii-
konloppuna Leporannassa.

Ajoharjoittelua oli opastamaan 
tullut yhdistyksemme jäsen Lau-
ri Nieminen, joka toimii myös 
SF-Caravan Leiri- ja turvatoimi-
kunnan jäsenenä.

Radat rakennettiin jo perjan-
taina,  jolloin ensimmäiset pää-
sivät kokeilemaan miten kalusto 
kulkee ja vaunu taittuu.  Varsi-
nainen ajoharjoittelu alkoi lau-
antaina klo 9,00 ja ajajia riitti 
aina saunavuorojen alkuun asti , 
joten rataa ei rakennettu turhaan,  
koska se oli ahkerassa käytössä 

ainakin 9 tuntia tauotta.
Radalla kävijöitä oli arviolta 

noin 25 joista merkin suoritti 14 
henkilöä.  Pitää muistaa,  että 
päätavoite ei ole merkin suorit-
taminen,  vaan se että pääsee 
kokeilemaan ja opettelemaan 
miltä se vaunun käsittely tai 
matkailuauto tuntuu liikutella.  
Siinä ohessa sitten,  jos kaikki 
sujuu hyvin niin se palkitaan 
ajotaitomerkillä.

Merkkisuorituksia ajettiinkin 
ihan mukavasti, matkailuautol-
la 10 kpl pronssisia ja yksi kul-
tainen.  Matkailuvaunulla merk-
kejä suoritettiin 6 kpl pronssis-
ta ja yksi hopea. 

Valojuhlat

Syyskuista viikonloppua 23-25.9 
oli kerääntynyt jälleen reilut 200 
karavaanariyksikköä viettämään 
jo tutuksi ja hyväksi todettua 
valojuhlatreffejä Leporantaan.  
Sateinen viikko näytti siltä, et-
tä osanottajamäärä jää vähäisek-
si, mutta sitten perjantaina ilta-
päivällä alkoi yksiköitä tulla 
toinen toisensa perään ja alue 

täyttyi entiseen tapaan illaksi. 
Kiitos tästä kaikille treffivierail-
le, että olette edelleen todenneet 
valojuhlat miellyttäviksi ja ta-
sokkaiksi treffeiksi.

Perjantai ilta sujui rattoisasti 
aikuisten karaoketanssin pyör-
teissä ja lasten askarrellessa kai-
kenlaista pientä.  Lauantaiaamun 
valjettua suoritettiin lipunnosto 
upean musiikin kera, josta  Liljan 
Kari tuuballaan ja Juutin Timo 
haitarillaan vastasivat.

Sitten aukesi kirpputori, josta 
tavara vaihtoi omistajaa pikku-
rahalla.  Päivä jatkui aikuisten 
kisailulla heittolajien merkeissä 
ja lapsille oli ohjelmassa taikuri 
Joni Suvannon esitykset.  Valo-
asetelmia rakenneltiin pitkin 
päivää ja arvostelukierrokset 
kierrettiin hämärän tultua  tut-
kien ja nauttien asetelmien va-
lorikkaudesta.  Illalla tanssah-
deltiin Terhi Jokela ja Miltons 
yhtyeen parissa.  Ennen puol-
tayötä lipui vene jälleen lammen-
pintaa, virittäen Liljan Karin 
tuubamusiikin myötä treffiläiset 
herkkään tunnelmaan, jonka jäl-
keen räjähtivät jälleen upeat ra-

ketit taivaalle.
Aamun luontopolun ja arpa-

jaisten jälkeen oli taas aika siir-
tyä seuraavien treffien pariin.

Tiedotettavaa

Leporannassa suoritetaan puun-
kaatoa ja jälkien sekä kantojen 
korjauksessa tarvitaan talkoo-
laisia.

Leporannan talviviikonloppujen 
hoito on hoidettu vapaehtoisesti, 
niinpä muistattehan kaikki osal-
listua talviviikonloppujen hoito-
talkoisiin.

Vuosipaikkahan Leporannassa 
päättyy nyt uudistettuna huhti-
kuun viimeisenä päivänä ja uusi 
vuosipaikka alkaa 1.5. alkaen.
Kotisivu: www.sfclieto.net
Tervetuloa tutustumaan ja mat-
kailemaan Leporantaan.

Terveisin Jari 31185
 
SF-Caravan Liedon Seutu ry 

kiittää kuluneesta vuodesta toi-
vottaen kaikille oikein Hyvää ja 
Rauhallista Joulunaikaa ja Hyvää  
Uutta Vuotta 2012!

Kyllä kohta Rauni herää.
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Loimaan kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Kai Välitalo
Palonkuja 7, 32200 Loimaa
Puh. 0400-985794, kai.valitalo@domus.fi

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

Puheenjohtaja Kaitsu arpajaisten palkintojenjakopuuhissa.

Vuoden 2011 yhteenveto
Krapurannasta

Alkuvuosi näytti jännittä-
vältä ja ihmeelliseltä uu-
den puheenjohtajan näkö-

vinkkelistä. Oli paljon asioita mi-
tä en tiennyt alueen hoidosta ja 
hallinnon puolelta, mutta kun 
hommaan oli lähtenyt mukaan, 
silloin on otettava asioista selvää. 
Onneksi oli auttajia, keneltä voi 
kysyä neuvoa ja mielipiteitä, että 
asiat sujuisivat hyvin. Niin kaik-
ki asiat lähtivät eteenpäin rullaa-
maan hyvässä sovussa.

Ensimmäinen koitos olivat alu-
een klapitalkoot, mitkä näyttivät 
menevän aikaisempien vuosien 
malliin oikein ahkerasti ja reip-
paasti. Halkoja syntyi noin 30 
mottia seuraavalle vuodelle. Kun 
kevät eteni niin saimme laittaa 
aluetta kesäkuntoon. Ahkerasti 
viikonlopun teimme hommia, vä-
lillä nautimme talkoosopasta ja 
juomista työn lomassa. 

Toukokuun puolessa välissä tu-
livat Avajais- ja Ismontreffit, mis-
sä oli uusien miesten näytön paik-
ka, miten selvitään isommasta 
porukasta kerralla. Alueen van-
hempien karavaanareitten neu-
voilla ja yhteistyöllä saimme hyvät 
treffit järjestettyä vieraille ja 
omalle väelle. Seuraavana viikon-
loppuna saapui SF-Caravan koira-
kerho viettämään 15-vuotis-synt-
täreitä Krapurantaan. Silloin oli 
taas näytön paikka, miten iso 
koirakerhon porukka saadaan viih-
tymään alueella ja tulemaan uu-
destaan viettämään vapaa-aikaa 
meidän alueella isojen ja pienten 

koirien kanssa. Nämä kaksi tapah-
tumaa näyttivät suunnan, miten 
tulemme pärjäämään tulevan ke-
säkauden.

Perhejuhannus olikin kohta vuo-
roaan odottelemassa tapahtuma-
kalenterissa. Juhannus saatiin 
viettää aurinkoisissa merkeissä ja 
opituilla asioilla viemään läpi. Ke-
sä saatiin viettää hyvissä keleissä, 
runsaiden matkailijoiden ja heidän 
matkakertomuksien kanssa.

 Sitten päästiin suuren suosion 
saaneisiin Haitaritreffeihin, mit-
kä ovat kaikille todella suuri tal-
koosuoritus, jotta aikaan saatai-
siin hyvät treffit alueella. Iso kii-
tos kuuluu tapahtumaan osallis-
tujille heidän rakentavista neu-
voistaan ja palautteestaan asian 
tiimoilta, joilla voimme kehittää 
aluetta. Suuret kiitokset kuuluvat 
ahkeralle talkooporukalle, jotka 
omalla panoksellaan tekivät  tref-
feistä onnistuneet.  Yhteistä pa-
nosta asioiden hoitamisessa tar-
vitaan. Juuri yhteistyöllä olemme 
saaneet uusia vuosiasukkaita alu-
eellemme nauttimaan Krapuran-
nan viihtyisästä ja luonnonkau-
niista paikasta. 

Kirjoitushetkellä teemme ahke-
rasti budjettia vuodelle 2012, ko-
ettaen ottaa kaiken mahdollisen 
huomioon asian tiimoilta ja samal-
la väännetään syyskokouksen an-
tia kuntoon.  Syyskokousviikon-
loppuna teemme alueen syystal-
koot ja laitamme paikan talvikun-
toon, mistä keväällä on taas hyvä 
jatkaa. Pikkujoulua vietämme 
ravintola Oripääsä hyvän ruoan ja 
muiden hauskojen juttujen kans-
sa marraskuun lopussa. Hyvän 
suosion saanut uuden vuoden 
vaihtuminen on edelleen hyvissä 
voimissa, jatkuen samoilla kujeil-
la ja teemoilla kuin viime vuonna.

Tässä uuden puheenjohtajan 
vuosi sitten taitaa olla paketissa. 
Työntäyteinen vuosi, mutta oppi-
minen  ja työn tekeminen jatkuu 
samoilla ajatuksilla eteenpäin. Ei 
muuta kun hyvää alkutalvea mi-
nun ja yhdistyksen puolesta!

Kai Välitalo
puheenjohtaja, SF 106543Tämän vuoden Haitaritreffit keräsivät ennätysyleisön.
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SF-C Loimaan Seutu ry:n järjestämä

PIKKUJOULUJUHLA
Lauantaina 26.11.2011 klo 18 alkaen

RAVINTOLA ORIPÄÄSSÄ 
(Jouluinen ruokapöytä + ohjelmaa). 

Mukaan mahtuu 90  ensiksi ilmoittautunutta.

Osallistumismaksut:
 15 €/hlö, alle 12 v 5 €/hlö, alle 5-v ilmaiseksi.

Jokainen osallistuja tuo 
5 euron pikkupaketin pukinpussiin.

Ilmoittautumiset: 
Pirjolle 040-832 7609 15.11. mennessä.

Pikkujouluun osallistuville 
viikonvaihde ilmainen Krapurannassa.

V Haitaritreffeillä uusi Krapurannan yleisöennätys 
Viidennet  Haitaritreffit vietettiin 
elokuun puolessa välissä SF-C Loi-
maan Seudun isännöimässä Kra-
purannassa. Nelipäiväiseksi ve-
nähtäneet, lähes 50 haitaristin,  

472 matkailuajoneuvon ja yli tu-
hannen karavaanarin täyttämät 
Haitaritreffit olivat tunnelmal-
taan ja ohjelmaltaan sekä sään 
puolesta loistavat. Samalla tehtiin 
komea yksien treffien kävijäen-
nätys Krapurannassa.

Tänä vuonna naispuolisia hai-
taristeja oli  yhdeksän ja nuoria 
haitaristeja alle ja yli kymmen-
vuotiaita kuusi soittajaa. Meno 
tuntuu vuosi vuodelta vain  pa-
ranevan. Tänäkin vuonna yhteis-
soitot sujuivat tosi mallikkaasti. 
Soittajien osaaminen oli kovaa 
luokkaa. Ohjelmassa oli neljät 
tanssit, lukuisia haitaristien yh-

teissoittoja, yhteislaulutilaisuuk-
sia Mikon vetämänä. D-alueen 
yhteislaulutanssit Japin ja Tiinan 

johdolla lunastivat paikkansa jo 
toisena vuotena. Helin keräämän 
haitaristiryhmän viihdytysvie-
railu paikallisessa Palvelutalossa 
kuului ohjelmaan, sekä tietysti 
valtava määrä ’puskasoittoja’ eri 
puolilla aluetta. Kiitos siitä ah-
kerille soittajille. Lauantaina ko-
ko haitariporukka kävi soittamas-
sa torilla Oripään keskustassa.

  Lauantai-illan kaksi tuntia 
kestäneessa illanvietossa tunnel-
ma oli korkealla ja soittajien mu-
siikkiesitykset hyviä ja mukaan-
satempaavia. Kolmen turkulaisen 
serkuksen tyttötrio Elina, Tiia ja 
Petra sekä raisiolainen 11-vuoti-

Paavo-setä Raumalta selostaa Tiialle ja Henkalle, miten siihen soittoon 
saadaan tunnetta ja vaihtelua, vaikkapa soiton voimakkuutta muut-
tamalla.

Lauantai-iltapäivän yhteislauluissa 
D-alueella oli lämmintä ja leppoisaa tunnelmaa



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

www.loimaanlaatuauto.fi 

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

Lamminkatu 7 
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Lamminkatu 39 
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

Land Rover Discovery 3 49.990
2,7 TDV6 SE Aut  128 tkm, -07

Nissan X-trail 2,0 dCi 24.990
110kW XE 6MT 4x4 174 tkm, -08

Volvo XC60 D5 AWD 46.980
Summum aut 95 tkm, -08

Frankia 680 rd 3.0 TDI 59.990 
21tkm, 1-om., ASR, erik.vant., ilmast., h-
kirja, vak.nop.s., CD, 2 x renk., vetok., , -08

Adria Vision  I 707 SG Renault 59.990
2.5 dCi 150 hv p.tutka, webasto, ilmast., 
vak.nop.s., CD, 34 tkm, -07

Fiat P.l.a S 700 58.990 
2.3 JTD 1 tkm, -11

Fiat-Adria Ducato 2,8 JTD 36.990 
655 SP Matkailuauto 129 tkm, -05

Fiat-Burstner  19.990 
A 532 1,9 TD 99t km, -01

Solifer Finlandia 19.990 
570-S7 0, -04

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

Kabe Smaragd 17.990 
XL KS 0, -04

Fiat Ducato Heku 600 15.990 
2.5 TDi 148 tkm, -97

Adria Adiva 11.990
502 UL 0, -03

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

Fiat Ducato 2,5 TD 9.990
Retkeilyauto 399 tkm, -97

Fiat-Adria Twin 2.3 36.990 
120 hv 50 tkm, -07

Hobby  13.990 
410 SFE Excellent 0, -09

LMC Fiat Liberty 566 5.990 
163tkm, -89

Solifer Goldie 10.990 
500 0, -99

Solifer Mobile 544 K 23.990 
2,3JTD 95tkm, -04

Sun Living Lido A12 2,3 JTD 37.990 
130 hv 18tkm, -09

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

Volkswagen Transporter 2.5 TDI 36.990 
96 kW Reimo CarsSport Retkeilyauto 
121tkm, -08

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

Perjantaina aamupäivällä lammen takana D-alueella alkoi näyttää tämmöi-
seltä.
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Pysähtyneet vankkurit

Mauri Antero
Vanhatalo 

   s. 01.01.1938 
   k. 29.08.2011

Muistoa kunnioittaen 

SF-C Loimaan seutu ry.

Vaunukaupan erikoisliike
Palvelevaa vaunukauppaa jo yli 25 vuoden ajan.

Kantatut käytävämatot
mittojesi mukaan matkailu-
vaunuihin ja -autoihin.

Puh. 0400 485 348

Suomalaisiin oloihin tehty.
Vedettävyys huippuluokkaa.

Euroopan myydyin vaunu, 
runsas varustetaso.

Puh. 03 435 6330
Murrontie 11, 30420 Forssa

www.forssanvankkuri.fi 

as Jesse  ja tottakai 9-vuotias 
Tiia Riihimäeltä ja 14-vuotias 
Henkka Espoosta esiintyivät 
myös illanvietossa.

Haitaristeja ja treffiyleisöä oli 
Kokkola-Joensuu-linjan etelä-
puolelta, joten Haitaritreffejä 
voi hyvällä syyllä luonnehtia 
valtakunnalliseksi tapahtumak-
si.

Haitaritreffit on SF-C Loimaan 
kokoiselle yhdistykselle valtava 
vuosittainen ponnistus. Suuri 
määrä alueen karavaanareita 
ahertaa tunteja laskematta 
suurtapahtuman kaikinpuoli-

seksi onnistumiseksi. Tänäkin 
vuonna onnistuttiin suuri kä-
vijämäärä huomioon ottaen val-
lan mainiosti.

Vaikka monen vieraan kohdal-
la Haitaritreffit alkoivat jo tiis-
taina, niin ihmeen nopeasti ne 
päivät kuluvat. Yhtäkkiä ollaan 
sunnuntaissa ja Suvisoitoissa, 

jotka päättävät mukavan yhdes-
säolon. Yleisön tuntoja kuvasta-
nee sekin, että Suvisoittojen 
lopussa he antoivat seisaalleen 
nousten pitkän pitkät aplodit 
ohjelman esittäjille. Ainoa loh-
dutus lähtöitkuissa on, että en-
si vuonna on taas seuraavat Hai-
taritreffit.

Kiitos jokaiselle Haitaritref-
feillä mukana olleelle.

Kiitos mahtavasta positiivises-
ta palautteesta. 

Kiitos kuvista, videoista ja tal-
lenteista sekä nuoteista. 

Taisto Lehtonen
Haitaritreffien ohjelmavastaava

Onnistuneitten Haitaritreffien tekijöitä, eli haitaristeja oli tänä vuonna mukana muutama vaille 50. 
Komeaa porukkaa ja kaunista kuultavaa.
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Maskun kuulumiset

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

Camping Mussalo, Mussalontie 356, 23310 Taivassalo, 040-764 9391
mussalo@taivassalo.net, www.sfcmussalo.com

Yhdistyksen Perinteinen

JOULUJUHLA
Lauantaina 19.11.2011, klo 16 alkaen

CAMPING MUSSALOSSA, 
Mussalontie 356, Taivassalo 

Jouluruokailu noutopöydästä,  
joulupukki vierailee ja muuta ohjelmaa: 
tanssiesitys musisointia ja laulua ym.

Kaikki  tämä ainoastaan 10 € aikuinen ja 5 € lapsi 
nimetön lahja mukaan, lapsille nimellä 

Ilmoittautumiset viim. 12.11. 
Mussalon huoltorak. seinällä olevalla  listalla  tai 

Sinikka Kuuselalle  puh.  0400 603 950  ja 
stigunposti@luukku.com

Kulunut kesäkausi alkaa ol-
la pulkassa ja ollaan siir-
tymässä kohti talvea. Kesä 

oli ennätyslämmin ja kaikin puo-
lin kaunis, niin kuin oli viime 
kesäkin. Lämmin kesä on tuonut 
Camping Mussaloon viime vuoden 
tapaan kiitettävästi matkailijoi-
ta. Varsinkin kesäkuussa oli mat-
kailijoita enemmän kuin edellise-
nä vuonna, mutta heinäkuussa 
taas pikkaisen vähemmän. Elo-
kuussa koulujen alettua alue alkoi 
taas tyhjentyä viikkokävijöistä, 
mutta viikonlopuilla kauniilla 
säällä vilskettä riitti myös syk-
sylle.

 Rantalieskat keräsi ennätys-
määrän vieraita Camping Mussa-
loon. Sää suosi meitä ja treffit 
saatiin vietyä läpi kauniissa syys-
säässä. Jäi sellainen kuva, että 
mukavaa oli ja järjestelyt onnis-
tuivat lähes nappiin. Aina kui-
tenkin jää jotain parannettavaa 
seuraavia treffejä ajatellen. Or-
kesterin valintaan oli satsattu ja 
se kannatti, koska tanssikärpäsen 
puremat tanssijat elivät innolla 
mukana loppuun asti. ”Orkesterin 
pojat mainostivat itseään sano-
malla, että soittavat hyvin yh-
teen, mutta soittivat kuitenkin 
puoli kahteen!” Grilliteltan tuot-
teet maistuivat vanhan tavan 
mukaan, niin perjantaina kuin 
lauantainakin, ja menivät hyvin 
kaupaksi aina viimeistä grilli-
makkaraa myöten. Rantalieskat 
ja rakotulet valaisivat syksyistä 

lauantai-iltaa ja loivat lämpimän 
tunnelman.  

Saunaremontti aloitettiin tal-
kootyönä Rantalieskojen jälkei-
senä viikonloppuna purkamalla 
vanhat sisärakenteet ja lattiat. 
Tarkoituksena on, että saunat on 
remontoitu talven aikana ennen 
seuraavan sesongin alkua. Re-
montti pitää sisällään mahdolli-
sesti lahonneiden seinähirsien 
uusimisen, uudet betonilattiat 
lattialämmityksellä, kosteiden 
tilojen vesieristykset ja laatoi-
tukset, paneloinnit ja uudet lau-
teet saunoihin. Samalla uusitaan 
hanat ja näkyvillä olevat vesijoh-
dot sekä ikkunat ja ovet. Tämä 
luonnollisesti vaatii myös sähkö-
asennusten tarkistamista ja uu-
simista tarvittavilta osin. Re-
montti toteutetaan niin, että 
ensin tehdään toinen sauna, ja 
toisessa voidaan saunoa remontin 
aikana, ja sitten siirrytään toi-
seen saunaan. Tämä on yhdistyk-
selle iso ponnistus, mikä vaatii 
paljon omaehtoista työtä ja vielä 
enemmän rahaa. Toivotaan, että 
urakasta selvitään ilman vaka-
vampia vammoja. Vammoilla tar-
koitan vaikeuksia muussa toimin-
nassa ja sitoumuksien hoitami-
sessa.

Yhdistyksen syyskokous pidet-
tiin 15.10.2011, klo 12.00 Camping 
Mussalossa. Koska Vankkuri-

viestin n:o 4 aineisto oli toimi-
tettu painoon ennen kyseistä 
ajankohtaa, kerromme tarkemmin 

kokouksen tapahtumista ja pää-
töksistä seuraavassa lehdessä. 
Kokouksessa valittiin puheenjoh-
taja vuosiksi 2012-2013 ja halli-
tuksen jäsenet erovuoroisten ti-
lalle seuraavalle kaksivuotis- kau-
delle sekä vahvistettiin toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2012.

Talvi on eittämättä tulossa, ha-
luttiin sitä tai ei. Toivon mukaan 
talvi on kaikille yhdistyksen jä-
senille mieluinen ja että talvesta 
tulee normaali; pientä pakkasta 
ja sopivasti lunta. Ei ihan yhtä 
kylmää ja runsaslumista, kuin 
edellinen talvi oli. Muistakaa, 
että talvella voi harrastaa muu-
takin kuin sohvalla makaamista. 
Esimerkiksi asuntovaunulla vie-
tetty talvipäivä on hieno koke-
mus.

Yhdistyksen joulujuhla pide-
tään vanhan tavan mukaan 
19.11.2011, alkaen klo 16.00 Cam-
ping Mussalossa. Juhla aloitetaan 
glögitarjoilulla ja jouluruokailul-
la noutopöydästä. Juhlan aikana 
on tanssiesitys, pelimanni soittoa 
ja laulua useamman henkilön esit-
tämänä. Joulupukki vierailee ja 
muuta pientä joulunaiheista puu-
hailua on luvassa kuluvan illan 

aikana. Pukinkonttiin jokainen 
tuo pienen nimettömän lahjan 
mukanaan, lapsille luonnollises-
ti nimellä. Kustannus kaikesta 
tästä mukavasta yhdessäolosta 
ainoastaan 10 € aikuinen ja 5 € 
lapsi.

Ennakkoilmoittautuminen vii-
meistään 12.11.2011 Camping 
Mussalon huoltorakennuksen sei-
nällä olevalla listalla tai Sinikka 
Kuusela puh. 0400- 603 950 ja 
stigunposti@luukku.com.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia 
yhdistyksemme jäseniä kulunees-
ta vuodesta ja eritoten niitä hen-
kilöitä, jotka ovat ottaneet osaa 
järjestelyihin Juhannustapahtu-
man ja Rantalieskojen läpiviemi-
seksi sekä niitä, jotka olivat ke-
väällä rakentamassa huoltoraken-
nukseen, saunaan ja kioskiin 
uudet terassit ja uudet venelai-
turit. Erityiskiitoksen ansaitsevat 
myös ne henkilöt, jotka ovat lah-
joittaneet polkuautot yhdistyk-
selle tuottamaan lapsille iloa ja 
toimintaa. 

Leppoisaa loppuvuotta ja 
talven odotusta.

Stigu

Talvi tulee
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Naantalin kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Kari Rainetsalo
Talvikkikatu 7, 21110 Naantali
Puh. 0400 789 020, 
kari.rainetsalo@dnainternet.net

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

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

Moikka!

Vau ! Mikä päättymässä ole-
va vuosi on meillä on ol-
lutkaan.  Sää on ollut suo-

siollinen ja luonto on tarjonnut  
antimiaan niin että kaikille ha-
lukkaille on kerättävää riittänyt.

Yhdistyksemme osalta kesä on 
ollut, voidaan ehkä sanoa jopa 
erinomainen. Taloudellisesta puo-
lesta ei tietenkään tässä vaihees-
sa vuotta vielä ole faktaa mutta 
toiminnallinen vuosi  Salorannas-

sa on mennyt vähintäänkin hy-
vin. Yöpymisvuorokausia on en-
nätysmäärä ja uusi ennätys on 
todennäköisesti tulossa. Vieraat 
ovat löytäneet alueemme yllättä-
vänkin hyvin. Kiireisimpinä ke-
säviikkoina valvojia jo hieman 
kouraisi vatsan seudulta että min-
ne kaikki halukkaat sijoitetaan.  
No kaikki mahtuivat alueelle  
omiemme sekaan, joita myös näh-
tävästi suotuisat säät innoittivat  
erittäin runsaslukuisesti alueel-
la aikaa viettämään. Kausimak-
sun suorittaneita jäseniä haluan 

Pysähtyneet vankkurit

Pitkäaikainen, pidetty sekä 
toimelias jäsenemme 

Ilmari Virtanen 
nukkui pois 8.10.2011.

Ilmarin muistoa kunnioittaen 
SF-Caravan Naantali ry

muistuttaa tässä yhteydessä, et-
tä yöpymisenne tulee merkitä 
talossa olevaan vihkoon heti saa-
vuttuanne alueelle. Tämä on tär-
keää valvojan kannalta, että hän 
tietää ketä alueella asustelee, 
sekä tietenkin myös tilastoinnin 
kannalta jotta saamme mahdol-
lisimman oikeat luvut arkistoitua. 

Vaikka keväällä pientä ”väki-
valtaa” käytettiin jotta  valvoja-
vuorot saatiin täytettyä, niin 
paljon tuli kiitoksia vierailtamme 
isäntien tekemästä työstä ja ys-
tävällisyydestä.  Tätä ei suinkaan 
pidä tulkita niin, että asioita ei 
voisi tehdä paremminkin, mutta 
tästä on erinomaista jatkaa ensi 
keväänä. Kausimaksuummehan 
sisältyy isäntävelvoite ja valitet-
tavasti muutamassa tapauksessa 
sitä ei hoidettu ja jopa eräässä 
tapauksessa ilmoitettu vuoro jäi 
tekemättä. No sopimuksessahan 
on selvät sanktiot laiminlyön-
neistä ja ne on myös pantu käy-
täntöön. Valvojaviikkojen ja vii-
konloppujen tarpeellisuudesta 
(kevät, alkukesä, loppukesä sekä 
syksy) on esitetty  erilaisia arvi-
oita mutta kyllä kulunut syksy 
on osoittanut sen että valvojaa 

Kuvasatoa onnistuneesta kesäkauden 
päättäjäisviikonlopusta:

Illan pääesiintyjä suoraan 
latinalaisesta Amerikasta.Tuumaustauko valmisteluissa.

Tämän ajan kynsitaidetta. Osallistujia oli ilahduttavan runsaasti.

tarvitaan edellämainittuinakin 
aikoina. Lokakuun puolessavälis-
säkin meillä oli 6 vierasta vaunu-
kuntaa ja omat päälle. 

Vaikka kaikesta edellämaini-
tuista enimmältään saa ehkä sen 
kuvan että rahaa ja mammonaa 
olisi tullut kahmalokaupalla niin 
kulutkin ovat kasvaneet reilusti 
aikaisempaan verrattuna. Tuotol-
le, jota kuluvasta vuodesta jää,  
löytyy kyllä käyttökohteita aivan 
riittämiin. Yläkentälle rakenne-
taan tie ja muutenkin paranne-
taan jo olemassa olevia kulku-
väyliä, ladon katto korjataan,  
sähköhommia parannellaan sekä 
salaojaputkia vedetään jne. Raha 
ei siis pääse pölyttymään tilillä 
ja tekeville löytyy tekemistä. 

Seuraile Rannikkoseudun päi-
vyripalstaa tai verkkosivujamme,  
niissä ilmoitetaan talkoista jois-
sa aina tarvitaan auttavia käsiä. 

Ensimmäinen kokonainen vuo-
si SFC-alueena alkaa siis olla lo-
puillaan. Kaikki merkit viittaavat 
siihen, että tulevasta vuodesta 
Salorannassa tulee vilkkaampi,  
joten asennoidutaan ja valmis-
taudutaan siihen että meidän 
kaikkien työpanosta tavalla tai 
toisella tarvitaan ja olemme val-
miina sitä myös antamaan.   

Tätä kirjoitettaessa syysko-
koustamme ei vielä ole pidetty 
eikä siis uuden puheenjohtajam-
me nimi ole tiedossa kuin ei 
myöskään mahdolliset taksojen 
korotukset,  mutta verkkosivuil-
tamme ne löytyvät verrattain 
nopeasti kokouksen jälkeen.

Myönnän että sivumme ovat 
vielä vajaakäytössä tarjonnan 
osalta mutta pikkuhiljaa paran-
nusta on luvassa.  Käykääpä siis 
klikkailemassa osoitteessa: www.
sfcnaantali.yhdistysavain.fi
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Paimion kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Jorma Tuominen
Tapionkaaritie 4, 21530 Paimio
Puh. 050 563 0812, 02 470 5812
jorma_tuominen@luukku.com

SIHTEERI
Marja Kytösaho
Sammontie 1, 21530 Paimio
Puh. 0400 979 197

Mukavaa syksyä kaikille! 
Kaunis kesä on takana, mutta 
muistot säilyy. Me lähdimme 22.6 
liikkeelle kohti pohjoista. Juhan-
nusta vietimme Jämsänkoskella 
järvenrannalla. Tosi kaunis paikka 
ja ilma mitä lämpöisin, siksi viih-
dyimme paikassa melkein viikon 
tutustuen polkupyörillä lähiym-
päristöön. Lopuksi piti ihan pakot-
tautua liikkeelle, koska Kilpisjärvi 
siinteli mielessä.

Ohi mennessä piti käydä tuttuja 
moikkaamassa Posion Livohkalla 
ja siellä nautittiinkin 5 vrk heltees-
tä ja muikuista. Sitten lähdimme 
taas pohjoista kohti. Yritimme yö-
pyä paikoissa joissa emme ennen 
olleet käyneet. Lopulta Saana-tun-
turi häämötti edessä ja leiriydyim-
me sen juurelle.

Pari päivää odotimme ilman kir-
kastumista, sillä sumuisella säällä 
ei kannattanut lähteä huipulle nou-
semaan. Kolmannen päivän aamu 
oli selkeä, joten ei muuta kuin 
evästä reppuun ja kapuamaan. Mi-
nulle portaat meinasivat tehdä te-
nän (747 kpl + 2 tasannetta), mut-
ta hitaasti edeten päästiin ylös. 
Portaiden loputtua sitten se todel-
linen kapuaminen vasta alkoikin. 

Kivimurikkaisia kumpareita tuntui 
olevan loputtomiin. 

Lopulta huippu kuitenkin vih-
doin oli edessä ja vieraskirja johon 
sai nimensä kirjoittaa. Ja tottakai 
piti vielä oikein kuva ottaa todis-
teeksi, että käyty on! Aikamme 
maisemia ihailtuamme ja eväät 
syötyämme lähdimme takaisin 
alaspäin.

Illalla saunan lämmössä oli ihana 
venytellä väsyneitä jäseniään. Aa-
mulla olikin sitten jo ihan toinen 
olo ja aloitimme kotimatkan. Paluu-
matkan varrella poikkesimme mm. 
Mellajärvellä, josta olimme kuulleet 
niin paljon hyvää ja kaikkien ke-
hujen arvoinen paikka se olikin.

Sieltä kotimatkamme jatkui 
Raahessa juuri avattuun Lohen-
pyrstöön, joka sijaitsee kauniilla 
paikalla aivan merenrannalla. Siel-
tä lähdettyämme pysähdyimme 
vielä Jurvaan pariksi yöksi ja sit-
ten olikin jo kotiinpaluun aika. 
Kyllä oli niin ihana tulla kotiin 
kuukauden reissaamisen jälkeen 
ja päästä KOTISAUNAAN.

Kuulakkaita syysmatkoja
Terveisin T.H.

Lopuksi haluan  toivottaa 
omasta ja yhdistyksen puolesta  
Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä 
Menestyksellistä Uutta Vuotta 

kaikille jäsenillemme. 

Markku 52661

PS. muistuttaisin että hoita-
kaapa sähkölaskunne ennen vuo-
denvaihdetta kuntoon. Maksu 
tulisi suorittaa Salorannan toi-

mistoon.  Nyt talviaikana lauan-
taina päiväsaikaan se onnistuu 
parhaiten. 

Terveiset Saanan huipulta!

Syksyinen tervehdys Paimiosta!

Kesä meni syksy on ja talvea 
odotellaan.

Tänään tätä kirjoittaes-
sani on vettä satanut melkein 
taukoamatta koko päivä, onhan 
tanä kesänä saatu vettä täällä 
päin ehkä tavallista runsaammin 
mutta myös nauttia auringon 
lämmöstä joten jokaiselle jota-
kin.

Yhdistyksemme syyskokous on 
22.10 joten päätöksistä ei aika-
taulullisista syistä tätä kirjoitta-
essani tiedä, mutta esitys listal-
la on mm.  sääntömuutos ehdotus 
siirtymisestä yhteen kevällä pi-
dettävään vuosikokoukseen ja 
hallituksen täydentäminen.

Palataan kokouksen päätöksiin 
seuraavassa lehdessä.

Yhdistyksemme "perinteinen", 
voidaan kai sanoa niin karavan-
viikonloppu pidettiin Elokuun 
viimeisenä viikonloppuna Kemi-
ön saaressa Putkinotko nimises-
sä paikassa, Haaviston Jaska oli 
varannut mökkinsä läheltä tilaa 
asuntoautoille ja vaunuille. Pai-
kalla oli kuusi vaunukuntaa Jas-
kan ja Annelin lisäksi sekä kak-
si pariskuntaa kävi vierailulla 
Lauantai iltapäivällä. Ilmat suo-
sivat viikonlopun viettäjiä, osa 
ihmisistä hyödynsi viikonlopun 
ulkoilemalla ja pomimalla talteen 
osan alueen runsaasta Puolukka 

sadosta. Lauantaina nautittiin 
Jaskan aamulla merestä nosta-
mista ja savustamista kaloista, 
olivat maukkaita.

Hän oli myös laatinut mini 
luontopolun ja sille kiperiä ky-
symyksiä sisältäviä rasteja, "tie-
täjille" oli varattu palkintoja. 
Iltapäivällä kilpailtiin erilaisis-
sa pihapeleissä "moniottelussa" 
lajit jotka vaativat tarkkuutta ja 
varmaa kättä, parhaat palkittiin. 
Maukkaiden muurinpohja lettu-
jen syönnin jälkeen olikin sitten 
myöhemmin alkuillasta Jaskan 
lämmittämän rantasaunan löy-
lyistä nauttimisen vuoro.

Mikä? olisi yhteinen ilta ran-
nalla ilman makkaran grillausta, 
niinpä meidänkin ilta päättyi 
grillin ympärillä vietettyyn mak-
karan käristelyyn.

SUURET KIITOKSET Haaviston 
pariskunnalle, paikan järjestä-
misestä, savukaloista, luontopo-
lusta ja muusta työstä viikonlo-
pun hyväksi. Samoin SUURET 
KIITOKSEN Iltasen pariskunnal-
le, muurinpohjaletuista, kisojen 
palkinnoista sekä muista järjes-
telyistä ja töistä viikonlopun 
onnistumiseksi.

Kiitos kaikille paikalla olleille, 
toivottavasti saadaan ensi vuon-
nakin järjestettyä tällainen yh-
teistapaaminen ns. "karavanvii-

konloppu" runsaammalla osan-
otolla. Me lähdimme lauantai-
illalla kotiin mutta ne joilla oli 
"matkamökki" mukana jäivät 
vielä nauttimaan saariston luon-
nosta. Jälkikommenteista osan-

ottajilta olen kuullut, että vii-
konloppu oli onnistunut.

Hyvää syksyä ja talven 
odotusta

M&J.T, 51624-0
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Tervetuloa kaikki mukaan!

Ilmoittaudu 25.11.2011 mennessä.

Tarja Elo-Lundberg 0405511336 

Maksu käteisellä Tarjalle tai

yhdistyksen tilille Aktia 405582-220258 25.11.2011 mennessä.

SF-Caravan Paraisten seutu ry

JOULUJUHLA 
lauantaina 3.12.2011 klo 17

Mälö Bygdegård Airistontie 287

Liput 25€ alle 12v ilmaiseksi

5€ paketti mukaan.

Ohjelmassa:

Jouluruoka

Parmas tanssittaa

Joulupukki vierailee

Arpajaiset ja

palkintojen jako

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

Kesäkauden päättäjäisiä 
vietettiin Stagsundissa 
kauniissa säässä lauantai-

na 01. lokakuuta parinkymmenen 
vaunukunnan kilpaillessa 4-ot-
telun voitosta. Voiton nappasi 
Paukun vaunukunta 17 pisteellä, 
onnea uuden kiertopalkinnon 
ensimmäiseen kiinnitykseen! 
Lasten kilpailun voitti Robin Kei-
häs.

  Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin Pippuriku-
jan pihaton ylisillä tiistaina 04. 
lokakuuta, paikalla oli vain pa-
rikymmentä äänioikeutettua. 
Kokouksen puheenjohtajaksi va-
littiin allekirjoittanut, sihtee-
riksi Timo Keihäs, pöytäkirjan 
tarkastajiksi Kari Järvinen ja 
Petri Salmi, jotka toimivat myös 
ääntenlaskijoina tarvittaessa. 
Tilintarkastajiksi valittiin Kari 
Järvinen ja Marjo-Riitta Koponen 
sekä varatilintarkastajaksi Har-
ry Jansson. Hallituksen puheen-

johtajaksi valittiin allekirjoitta-
nut. Kiitän saamastani luotta-
muksesta. 

  Erovuoroiset hallituksen jä-
senet olivat Timo Keihäs, Tom 
Lindholm ja Leena Grönroos, jo-
ka ei ollut enää ehdolla. Halli-
tukseen tulivat valituksi uutena 
jäsenenä Satu Malmberg sekä 
vanhoina jäseninä Timo ja Tom, 
muita ehdokkaita ei ollut esitet-
ty, joten edellä esitetyt tulivat 
valituksi ilman äänestystä. Ko-
kous sujui muutoinkin ilman ää-
nestyksiä ja hallituksen esityk-
set tulivat hyväksytyiksi.

  Toimintasuunnitelma hyväk-
syttiin vuodelle 2012, talousar-
vio hyväksyttiin vuodelle 2012 
vapaaehtoisella siivousvelvoit-
teella. Vuonna 2012 vapaaehtoi-
set siivoukset suoritetaan touko-
syyskuussa, siis 22 viikkona.

Kausipaikan hinnaksi tuli si-
ten matemaattisesti tasaluku 
225€, joka on maksettava 

Syksyiset terveiset!

Jännitystä kuka voittaa päättäjäisten arvonnassa.

15.01.2012 mennessä. Mikäli et 
halua jatkaa kausipaikkaasi niin 
ilmoitathan rahastonhoitajalle 
viimeistään 15.12.2011. Siivous 
viikon haluavat ilmoittavat sa-
maan päivämäärään mennessä 
siivousviikkonsa määrän. Yleis-
tä linjaa noudattaen sähkön hin-
taa korotettiin 25 senttiin/kWh.

  Päätettiin, että hallitus va-
litsee keskuudestaan edustajat 
YT-toimikunnan- sekä liiton ko-
kouksiin. 

  Vanhojen kausipaikkalaisten 
ei tarvitse täyttää kausipaikka-
sopimustaan, muulloin kuin tie-
tojen oleellisesti muuttuessa.

  Pikkujoulut vietetään Bygde-
gårdissa, kaikki mukaan juhli-
maan, sillä ensivuonna joulua ei 
juhlita yhdistyksen toimesta! 
Ensi vuonna on yhdistyksen 
35-vuotisjuhla, paikka yllä oleva 
ja ajankohtana kesäkauden päät-
täjäiset lauantaina 13. lokakuuta 
2012. Kesäkauden avajaiset ovat 
lauantaina 28. huhtikuuta 2012.

  Vanha hallitus kiittääkin 
kaikkia jäseniään, jotka ovat 
jaksaneet uurastaa alueemme 
hyväksi.

  
Kiitos saamastani tuesta!

  SF-C 9147

Pyöräretki Airistolle.
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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

Se olis sitten taas kerran ke-
sä ohitse, tämä kulunut ke-
sä meni niin nopeaan että 

jäi sellainen tunne kuin jotain 
olisi jäänyt tekemättä. No mitä 
lie kun ei mieleen muistu. Itse en 
pysty kesää oikein kauniiksi väit-
tämään, koska jotenkin nuo sa-
teet tuntui meidän vaunukuntaa 
seuraavan. Isäntä vuorollamme 
iski jopa aikamoinen ukkosmyrs-
ky syöksyvirtauksineen kahtena 
päivänä peräkkäin, siinnä tanner 

tömisi ja metsää kaatui. Lähin 
puu kaatui meidän ja naapurin 
vaunuista noin 20 metrin päähän, 
tällä kertaa selvittiin säikähdyk-
sellä ja vahingot jäivät pelkkiin 
puiden kaatumisiin. Taisi niitä 
kauniitakin päiviä kesään kui-
tenkin mahtua  kun tuota veneen 
bensaa mielestäni tuli ostettua 
aikas reippaasti. 

Tomintakauden päättäjäisiä 
vietettiin harvaluodossa syys-
kuun 16-18 päivä. Ruokailimme 

Syysterveiset

jälleen pitkänpöydän muodossa 
ja jälleen tuurilla poutasäässä. 
Hyvää ruokaa oli taas pöydät not-
kuen ja hieno tunnelma kruuna-
si kaiken. Illalla saunottiin ja 
uitiin sekä istuskeltiin Antin 
hienon loimutus pöntön ympäril-
lä aina hiljaisuuteen asti nauttien 
eläväntulen lämmöstä ja liekkien 
loimusta.

Vaunukausi jatkuu kuitenkin 
lähes kaikilla päättäjäisistä huo-
limatta myöhäiseen syksyyn ja 
osalla koko talven. Allekirjoitta-
nut suuntaa vaunuineen talveh-
timaan vakka-suomen suuntaan 
ja odottelemaan taas uutta kesää.

Uudet tuulet

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 
totutusti piikkiön osuuspankin 
kerhohuoneella, 6.10-11 pidetys-
sä kokouksessa yhdistykselle va-
littiin uusi puheenjohtaja pitkä-
aikaisen puheenjohtamme Riitta 
Katajaisen ilmoittaessa vetäyty-
vänsä 24vuoden jälkeen tehtäväs-
tä, iso kiitos hänelle kuluneista 
vuosista. Suuret saappaat täytet-
täväkseen otti Jyrki Hongisto, 
josta yhdistys saa varmasti lois-
tavan puheenjohtajan tuleviksi 

vuosiksi.  Riitan ja Jyrkin tervei-
set ja kuulumiset  saadaan lukea 
sitten seuraavassa numerossa.

Hallituksen vuodelle 2012 muo-
dostavat Terhi Jerkku, Taisto 
Skyttä, Ari Louhevirta, Anneli 
Eskola, Antti Nummela. Riitta 
Katajainen, Mika Hyttinen, Ritva 
Galkin sekä puheenjotajana Jyrki 
Hongisto.

Joulujuhlaristeily

Lähtö lauantaina 26.11.2011 klo 
20.55, m/s Isabella. Paluu sun-
nuntaina 27.11.2011 klo  19.50.
Risteilyn hinta on 56€ /henkilö, 
sisältäen Jouluruokailun seiso-
vasta pöydästä sekä A-luokan 
hytin kahdelle henkilölle.
ILMOITTAUTUMISET VIIMEIS-
TÄÄN 10.11.2011 RIITALLE PUH. 
040-5136986

Sf-caravan Piikkiö ry toivottaa 
kaikille oikein hyvää joulua ja 
onnellista uuttavuutta 2012 !!!!!

Kiitokset kaikille alueellamme 
käyneille ja tervetuloa myös en-
sivuonna.

Terveisin Pasi 
SF-C 130482

Lasten tyylinäyte päättäjäisten neliottelussa.

Satu Malmberg arpojana sekä 

osa voitoista.

Laituri pääsee talkoissa talviteloille.

Mikan ja Markun komet kuljetuskärryt.
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Raision kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Jouni Lindqvist
Mäki-Heikkiläntie 9, 21290 Rusko
Puh. 0400 527 858
jounilindqvist60@gmail.com

SIHTEERI
Marjo Korpelainen
Puh. 044-2865991
m.korpelainen@hotmail.com

Vankkuri-Vehmas puh. 0400 705 516

Niin kuin laulussa sanotaan, 
että nyt kun kesä mennyt 
on syksy saapui meidät 

erottamaan sillä moni karavaa-
nari on laittanut vaununsa tai 
autonsa talvipaikoille odottamaan 
talventuloa, sama kohtalo on 
omalla kohdallanikin ja loppuu 
tätä vuodelta kulkeminen, mutta 
kevään saapuessa jälleen vank-
kurit kulkee ja tavataan karavaa-
nariystäviä eri tapahtumissa.

Kuten olen aikaisemmin kerto-
nut, lopetan puheenjohtajana tä-
män vuoden lopussa. Haluan pai-
nostaa oman yhdistyksemme 

vuosipaikkalaisia Vankkuri- Veh-
maalla ottakaa itseänne niskasta 
kiinni ja lähtekää katsomaan 
muiden yhdistyksien alueita ja 
toimintaa niin te huomaatte 
kuinka hyvä se oman yhdistyksen 
alue on sekä sen asukkaat. Silloin 
varmaan tulisi ainakin jollekin 
varmaan sellainen tunne, että ei 
aina tarvitse olla” suunapäänä ” 
arvostelemassa toisten sanomisia 
ja tekemisiä.

Palaan vielä vuoden tapahtu-
miin, meillä oli taas juhannus-
treffit joista edellisessä lehdessä 
kirjoitin, mutta haluan vielä li-

sätä, että juhannuksen tulos oli 
todella hyvä vaikka sitäkin jo 
joku alueella arvosteli, joten kai-
kille talkoolaisille suuri kiitos 
myös minun puolesta. Joulujuhlat 
ovat myös tulossa ja toivotaan 
sinne paljon osallistujia, siitä il-
moitus erikseen.

Lopuksi haluan vielä kiittää tä-
män lehden kautta kaikki tukijoi-
tani tämän kahdeksan vuoden 
puheenjohtaja kautena. En var-
masti ole ollut täydellinen mutta 
yritin hoitaa asiat oikein, mutta 
olihan siellä välillä vähän korjat-
tavaakin. Vielä lisätäkseni tähän 

olen pettänyt ainakin yhden lu-
pauksen tällä ajalla; silloin vuon-
na 2004 kun aloitin Benkku sanoi, 
että ole 12 vuotta puheenjohtaja-
na ja lupasin yrittää mutta mää-
rätyt asiat määräävät lopettamaan 
ja omasta mielestäni yhdistyksen 
asiat ovat tärkeenpiä kuin oma 
tittelini puheenjohtajana.

Vielä kerran kaunis kiitos Teil-
le kaikille.

P.S Ei me Mervin kanssa Veh-
maalta mihinkään lähdetä, jat-
ketaan kuten muutkin.

T: Jouni 31407

Perinteiset

 JOULUJUHLAT 
Vankkuri- Vehmaalla

vankkurisalissa 3.12.2011 klo. 18.00. 

Tarjolla taas jouluista ohjelmaa ja tietenkin 
hyvää jouluruokaa ja lopuksi tanssia. 

Hinta on aikuiset 15 € ja alle 0-15 vuotiaat 5 €

Sitovat ilmoittautumiset 
27.11.2011 klo 18.00 mennessä.

Hanne Lassila ottaa ilmoittautumisia 
vastaan puh. 0400-186357

P.S Muistathan ottaa pienen paketin mukaan
toivotaan, että pukki pääsee käymään.Puheenjohtajan 

syysterveiset
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Salon kuulumiset

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

www.sfc-salonseutu.fi

Kun pohdittiin aihetta syys-
treffeille, ei tiedetty vielä, 
kuinka hyvä sienivuosi 

tästä vuodesta 2011 tulikaan. 
Kiinnostus sieniä kohtaan pul-
pahtelee aika ajoin esille sekä 
vanhemman että nuoremman vä-
en keskuudessa. Sienien terveel-
lisyydestä ja edullisuudesta kes-
kustellaan paljonkin.

Syystreffeille saapui yli 300 
henkilöä ja sieniteemaa toteutet-
tiin eri muodoissa. Toimihenki-
löillä oli siviilinimensä lisäksi 
jokin tatti tai mörsky toisena 
nimenä, ja treffiläisillä oli mah-
dollisuus bongata niin monta ni-

meä lomakkeisiinsa kuin innos-
tusta riitti. Lauantaiksi olimme 
pyytäneet paikalle yhden Salon 
alueen kuuluisimmista sienieks-
perteistä, Antti Nymanin, joka 
kertoili meille sienien luokitte-
lusta, tuntomerkeistä ja käyttö-
tavoistakin. Omien sieniemme 
lisäksi hänellä oli mukanaan mit-
tava määrä tunnettuja mutta 
myös uppo-outoja lajeja.

VPK:n pintapelastusnäytös oli 
hyvin kiinnostava ohjelmanume-
ro, ja halukkailla oli mahdollisuus 
tutustua pelastusyksiköiden va-
rustukseen. Luontopolulle oli täl-
lä kertaa laadittu  kysymykset 

sekä aikuisille että lapsille. Ai-
kuisten polun kulki 60 perhekun-
taa, ja 18 lasta palautti lasten 
luontopolun kysymyslomakkeen.

Jalalla pantiin koreasti kahte-
na iltana, kauppiaat saivat asi-
akkaansa ja kai yksi parhaista 
ohjelmista on edelleenkin seu-
rustelu tuttujen ja tuntematto-
mien kanssa.  

Raatalassa

Salon yhdistyksen jäsenten omaa 
viikonloppua on vietetty vuosi-
kausia Vuohensaaren leirintäalu-
eella. Tänä vuonna uudeksi pai-

Pysähtyneet vankkurit

Veijo Olavi
Pitkänen 

   SF-C 1553 
s. 20.07.1951 

   k. 17.08.2011

Muistoa kunnioittaen 

SF-C Salon seutu ry.

Parkkipaikkoja Heinämaalla riitti.

Salakallion syystreffit
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SF-Caravan Salon seutu ry järjestää matkan 

CARAVAN- JA 
MATKAMESSUILLE 2012

Helsingin messukeskukseen la 21.1.2012
Lähtö Salon torilta klo 8.00

Matkan hinta 15 €

Ilmoittautumiset 15.1.2012 mennessä 
Sinikka Koivunen, iltaisin puh. 050-5515257

Raatalan pihapiirissä.

kaksi oli valittu Raatalassa sijait-
seva Kauppilan lato, jossa useam-
pana kesänä on tanssittu maan-
kuulut humpparallit.

Osallistuva väkimäärä jäi puo-
leen entisistä osallistujamääristä, 
mutta ohjelmaa ja tilaa olisi riit-
tänyt isommallekin joukolle. Te-
räsmieskisojen kilpalajit oli oh-
jelmoitu kahdelle eri päivälle, kai 
kisan raskauden takia, ja se aloi-
tettiinkin jo perjantai-iltana. 
Lauantaina jatkui kisa ja lasten 
leikit sekä iltasella yhteislaulut 
kaupungin kesämuusikon säes-
tyksellä. Kahvion sisätilat mah-
dollistivat askartelun, jossa olut-
tölkeistä syntyi kynttilänalusia.

Karavaanarit olivat aiemmin 
kesällä kunnostaneet vanhan ti-
lan saunan. Saunasta saimme 
mukavat, pehmoiset vanhanajan 
löylyt ja tunnelma oli mahtava.

Luontopolulla oli tällä kertaa 

Monsterkoura-kisan vetäjät Taneli, Toni ja Sinikka sekä 
vuoden 2011 teräsmies Harri Salminen.

Askartelijat työssä.

Tammitanssit

La 28.1.2012   klo 18-00.30
Seurojentalo Pukkilassa
Ruuhikoskentie 11,  Vaskio

Esa Salmi ja Efekti

Tarjolla
maukasta ruokaa,

kakkukahvit, 
ja tanssia.
Liput: 20 €, 

Lapset 
alle 15 v. 10 € 

Lippuja saa Areva-Service, Satamakatu 20 tai
maksamalla tilille 19.1.2012 mennessä

SF-Caravan Salon Seutu ry 113530-308338.
Laita viestiksi tulijoiden nimet. 

Maksetut liput saa paikan päältä. 

TERVETULOA !

SF-Caravan Salon seutu ry

sellaiset kysymykset, että tuntui 
siltä, kuin olisi osannutkin jo-
tain!

Aurinko helli meitä lauantai-
päivän ja vanha heinäpelto oli 
kantava ja hyvä parkkipaikka se-
kä autoille että vaunuille. Syk-
syinen kokoontumisviikonlop-
pumme osoittautui onnistuneek-
si. Ensi vuonna rohkeasti mukaan! 

Tulevia tapahtumia

Uuden Vuoden vastaanotto perin-
teiseen tapaan Halikon Salakal-
liolla 30.12.2011 - 1.1.2012. Ter-
vetuloa!
Messumatka Helsinkiin 21.1.2012.
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Kesän 2010 matka ensin 
FICC-ralliin Kroatiaan sit-
ten Unkariin, Itävaltaan,  

Liechtensteiniin, Sveitsiin, Rans-
kaan, Saksaan jne sytytti halun 
lähteä  tänäkin vuonna Keski-
Eurooppaan. Itävallan Alpit ja 
kauniit maisemat, joista olimme 
jo aiemminkin saaneet nauttia, 
nostattivat taas matkakuumeen. 
Kevättalvella 2011 alkoi siis suun-
nittelu Eurooppa-ralliin menoa 
varten. Saimme ystäväperheen 
matkakumppaneiksemme, ja se 
vielä lisäsi innostusta matkaan. 
Ellei parasta matkassa, niin ai-
nakin tosi mukavaa on suunni-
tella reittejä, nähtävyyksiä ja 
aikatauluja yhdessä kavereiden 
kanssa.

Eurooppa-ralli vietti 50. juhla-
vuottaan tänä kesänä ja tapah-
tumapaikkana oli Neumarkt in 
der Oberpfalz, historiallinen, kau-
nis kaupunki Baijerissa, Etelä-

Saksassa. Kaupunki tuhottiin 
toisen maailmansodan aikana 
hyvinkin pahasti, mutta raken-
nettiin uudelleen yhteistuumin 
kaupunkilaisten kanssa kukois-
tavaksi, vauraaksi kaupungiksi, 
jossa työttömyys on miltei tun-
tematon käsite. Rallin ajankohta 
oli ennen kesäkuun puoliväliä ja 
se kesti viisi päivää. 

Matkasimme laivalla Puolaan 
Gdyniaan, mikä matkustusmuoto 
on varsin miellyttävä ja säästää 
ajokilometrejä. Laivan kannella 
on leppoisaa seurustella muiden 
matkalaisten kanssa ja antaa me-
rituulen puhallella kasvoille. Ai-
noat kelloon sidotut ohjelmat 
olivat ruokailut ravintolan kan-
tapöydässä.

Ajaminen Puolan halki kohti 
Tsekinmaata oli todella mielen-
kiintoinen kokemus. Paikoitellen 
suurempien kaupunkien lähellä 
maantiet olivat hyvässä kunnos-

sa ja leveitä. Suurin osa kulke-
mistamme reiteistä, pääteistä, oli 
kapeita, uraisia ja kuoppaisia. 
Liikennekulttuuri oli huimaa! 
Pelkäsimme paikallisten autoili-
joiden ohituksia. Usein heille tu-
li kiire ehtiä takaisin omalle kais-
talleen, koska liikennettä oli 
paljon. Nopeusrajoitukset olivat 
myös osalle kulkijoista tuntema-
ton käsite. Talot ympäristöineen 
Pohjois-Puolassa eivät olleet ko-
vinkaan värikkäitä, mutta luon-
to oli kaunista. Kilometrikaupal-
la ajelimme erilaisia lehtipuuku-
jia, joissa puiden oksat ulottuivat 
paikoin yli ajoradan.

Leirintäalueita Puolassa sisä-
maassa ei varsin runsaasti ole, 
mutta etukäteen otimme selvää 
muutamista yöpymispaikoista 
matkamme varrella ja löysimme 
yösijan navigaattorin avulla vaih-
televasti! Pääosin englannin kie-
lellä toimitimme asiamme, ja ih-

miset olivat ystävällisiä ja avuli-
aita. Ruoka ja juomat olivat hin-
naltaan edullisia.

Prahassa vietimme pari päivää 
tutustuen kauniin kaupungin 
nähtävyyksiin. Petrinin kukkula 
ruusutarhoineen oli ehkä parhai-
ten mieliinjäävä kohteemme.

Euroopparalli alkoi 9.6. sisään-
ajolla ja seuraavana päivänä ava-
jaismarssille osallistui muiden 
mukana viiden yksikön suoma-
laisseurue, yhteensä 11 henkilöä. 
Vaikka olimme hyvin pieni jouk-
ko, saimme runsaasti huomiota 
osaksemme ja meitä kuvattiin 
ahkerasti. Meidät paikoitettiin 
toriaukiolle lähelle junarataa, jo-
ka oli varsin vilkasliikenteinen. 
Pyöräillen ja kävellen pääsi tu-
tustumaan kaupunkiin omin 
avuin tai ohjatulla kaupunkikier-
roksella. Avajaismarssi suoritet-
tiin kulkueena leirialueen ympä-
ri puhallinorkesterin johdattele-

mana pukeutuneina luon-
nollisesti joko kansallis-
puku ih in ta i om ien 
maitten tunnusvärien 
mukaisesti. Iltatilaisuudet 
olivat suuressa Jurahallis-
sa, jonne runsaat 400 osal-
listujaa mahtuivat täyttä-
en vain osan hallin lattia-
alasta. Tervehdyspuheiden 
lisäksi ohjelmistossa oli 
tanssia, musiikkiesityksiä 
ja hyvää ruokaa. Seurus-
telu tuttujen ja tuntemat-
tomien kanssa on aina 
yksi mukava  ajanviete 
kansainvälisillä treffeillä.

Juhlarallin ohjelmistoon 
kuului myös järjestettyjä 
bussimatkoja Regensbur-
giin ja Nürnbergiin.

Rallin jälkeen matka jat-
kui Neumarktista  Tonavan 
rantoja mukaellen ja seu-
raava yöpymispaikkamme 
oli Passaussa lähellä Itä-

EUROOPPA
-ralli

Suomalaisten edustava piskuinen joukko.
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MATKAILUAUTOT 
JA VAUNUT

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

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

www.autosimelius.fi 

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

vallan rajaa. Maisemat olivat hi-
velevän kauniita ja muuttuivat 
yhä jylhemmiksi ja kauniimmik-
si rajan ylityksen jälkeen. Seu-
raavien päivien aikana kiersimme 
Attersee-järven ympäri Salzbur-
giin nauttimaan kaupungin näh-
tävyyksistä. Matkan edetessä 

kohti länttä ajelimme Saksan 
puolelle kiiveten Hitlerin Kotkan-
pesälle lähes 2000 metrin korke-
uteen. Maisemia katsellessa tun-
tui kuin olisi ollut maailman 
huipulla.

Länsiosassa Itävaltaa kokei-
limme matkailuvaunuilta kiel-

lettyjä vuoristoteitä, joita ajel-
lessa kämmenpohjat kostuivat 
jännityksestä, mutta katseltavaa 
riitti!

Bodensee-järven rannalla sijat-
sevan Bregentsin kaupungin sta-
dionin näyttämö sai meidät sa-
nattomiksi: Näyttämö oli veden 

päällä, katsomo rannalla ja 
näyttämönä valtava nai-
senpää.

Tuttujen tapaaminen 
matkan varrella on aina 
mielenkiintoista. Mekin 
saimme viikonlopun aika-
na nauttia tuttavaperheen 
Dornbirnissä kesätöissä 
olleen  nuoren miehen seu-
rasta.

Reinin varren jokilaivat, 
Etelä-Saksan valtavat vii-
niviljelmät sekä pikkuky-
lien läpi ohjaavat kapeat 
tiet tekivät paluumatkas-
ta kotiinpäin mielenkiin-
toisen. Tanskan ja Ruotsin 
läpi kulkenut reittimme 
tuntui jo tosi tutulta ja 
kotoiselta.

Neljän viikon ajelumme 
Keski- ja Pohjois-Euroopas-

sa sujui kommelluksitta. Autot ja 
matkustajat olivat hyväkuntoisia, 
saatiin sadetta ja aurinkoa sekä 
nauttia kaveriperheen seurasta 
ja runsaasti hyviä muistoja sekä 
kaipausta tuleviin retkiin!

Hanna ja Ilkka

Äänitarkkailija oikean silmän yläpuolella Casino-Stadionilla.
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Sauvon kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Kimmo Laine
Itätalontie 76, 21570 Sauvo
Puh. 044 3546447
kimmo@okaria.fi

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

www.sfc-sarapisto.net, sfc.sarapisto@kolumbus.fi

Mitä kesästä jäi mieliin?

Kesästä jäi mieliini tietysti sen 
lämpö ja luonnon kauneus. Lisäk-
si hyvin vaikuttava ja palan kurk-
kuun nostattanut kokemus oli 
Raatteen Portilla käynti ja Talvi-
sodan monumentti. Myös Eva Ryy-
näsen Paaterin kirkko, mielestäni 
maailman kaunein, sai hiljaiseksi. 
Iloiseksi minut teki ne lämpimät 
vastaanotot, jotka saimme SFC-
alueille tullessamme.

Toiset bongaavat lintuja, toiset 
rekisterinumeroita ja kuka mitä-
kin. Me taas koetamme käydä ai-
na jollakin sellaisella omalla alu-
eella, missä emme ole aiemmin 
vierailleet. Niitä on nyt käytyinä 
40/60. Niistä saa hyviä vinkkejä 
omalle alueelle ja näkee ja kuulee 
kaikenlaista. Isä sanoo pojalleen, 
että lämmittele siellä suihkun al-
la. Mitä!? Eikös sauna ole lämmit-
telyä varten ja peseminen sujuu 

paremmin lämpimällä vedellä siis, 
jos sitä riittää kaikille. Oli siellä 
maailmalla jotain opetettukin: 
että pyörillä ajellaan tietä pitkin 
ja toisten vaunun edestä, siis toi-
sen pihan läpi ei kuljeta. Ei ollut 
öykkäreitä, eikä möykkäreitä, 
vaan hiljaista ja rauhallista. Hy-
myn suupieliin nostattivat ne iloi-
set käden heilautukset, kun taas 
suuntasimme tien päälle uusiin 
seikkailuihin.

Valmista tulee

Vesi lämpeni uimakelpoiseksi jo 
alkukesästä. Pelko sinilevästä 
nousi tietysti ajatuksena taka-
raivoon, mutta kaikeksi onneksi 
mokomasta harmista ei ole ollut 
tietoakaan.

Treffikausi saatiin oikein kun-
nolla avattua vieraiden lukumää-
rästä päätellen. Kiitos siitä kai-
kille ja eritoten niille, jotka sen 

Pikkuemäntien Millan ja Netan isäntävuoro sujuu jo toisen vuoden 
kokemuksella kuin tanssi.

ilon kaikille järjestivät. Lapsia ja 
nuoria oli huimat seitsemänkym-
mentä. He painelivat iloisina aar-
teenetsinnässä ja rantakisoissa 
vesisateesta huolimatta. Sellaisia 
he ovat muutenkin; hyväntuuli-
sia, reippaita ja fiksuja.

Suunnittelua on riittänyt, mut-
ta nyt alueella tapahtuu hurjaa 
vauhtia kaikenlaista. Uusi kassa-
ohjelma otettiin käyttöön jo ke-
sän kynnyksellä ja se toi tietysti 
oman haasteensa. Tie alueelle 
tulee nyt hiekkakuopan kautta. 
Tuleva toimisto on siirretty uuden 
sisääntulon kohdalle ja paraikaa 
miehet tekevät siihen kattoa ko-
valla tohinalla. Lisäksi uusi lisä-
alue on pengerretty hikisissä 
oloissa ja tiestöä muokattu. Kai-
ken kukkuraksi tanssilava sai 
ikkunat. Tuntuu hyvälle, vaikka 
töitä alueella riittää niin, että 
heikkopäistä hirvittää. Sitä myö-
den tehdään, kun rahkeet riittä-
vät. Jos sormia on syyhyttänyt 
tai muuten on levoton olo ja te-
kemisen puute niin tervetuloa 
porukkaan!

Kaiken tekemisen välissä on 
marjastettu, sienestetty, poltettu 
muinaistulet ja pidetty vetouis-
telukilpailut, jonka saaliista muu-
ten emännät tekivät talkoisiin 
maittavan kalasopan. 

Sinua tarvitaan

Yhdistyksemme on perustettu 
1992 eli ensi vuonna juhlitaan. 
Yhdistyksen kokouksen päätök-
sellä on muodostettu juhlatoimi-
kunta, jonka tehtävänä on suun-
nitella juhlat. Työt juhlan tiimoil-
ta ovat jo täydessä käynnissä. 

Lisäksi kaivataan jäseniä leiri-
toimikuntaan. Tule, ota hihasta 

kiinni ja ilmoittaudu mukaan. 
Juuri Sinulla on varmasti ideoita 
tulevan vuoden isompiin ja pie-
nenpiin tapahtumiin.  

Muistathan?

Maksaa sähkömaksusi 15.12.2011 
mennessä ja palauttaa yöpymis-
tilaston kausipaikkasi loppumisen 
päätteeksi siis viimeistään heti 
vuoden vaihteen jälkeen. 

Vuoden 2010 syyskokouksen/
jäsenistön päätöksellä kesäseson-
gin ulkopuolella tehtävät isäntä-
vuorot koskevat alueella talvis-
aikaan olevia.  Jos et vielä alku-
vuodesta ole sitä hoitanut, val-
mistaudu siihen nyt loppuvuo-
desta. Uudet vuorot alkavat taas 
vuoden 2012 alusta.

Kaikkien turvallisuuden vuok-
si, muista sammuttaa ulkotulet 
perästäsi ja välttää kynttilöiden 
polttamista vaunussa. Kynttilä-
hän on avotuli ja sen polttaminen 
teltassa on pelastussuunnitelman 
mukaisesti kielletty. 

Tip tap

Joulun aika lähestyy ja yhdistyk-
sen joulujuhlat myös. Juhlaa vie-
tetään Sarapiston takkahuonees-
sa lauantaina 10.12.11 klo 18.00 
(erillinen ilmoitus lehdessä). Au-
tamme tonttuja tietysti olemalla 
kiltisti ja tuomalla mukanamme 
viiden euron lahjan. Ilmoittaudu 
Pirjo Söderholmille 4.12.11 men-
nessä p. 040 7712142.  

Toivotan omasta ja yhdistyksen 
puolesta Kaikille Piparintuoksuis-
ta Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta 2012.

Merja 29963-1

SF-Caravan Sauvon seutu ry:n

 JOULUJUHLA 
LA 10.12.2011 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 4.12.11
mennessä p. 040 771 2142

Tervetuloa Hallitus
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TL Pyhäjärven kuulumiset

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

Yhdistyksen numerot p. 040 730 4921, www.sf-caravantlpyhajarvi.fi

AV-HUOLTO A. Vilén

040 509 1542 arto.vilen@suomi24.fi

Uusi osoitteemme 1.3.2011 alkaen 
Kuovinkuja 15 B, 21380 Aura

• Matkailuajoneuvojen huollot, korjaukset, 
kaasuasennukset ym.

• Varaosatoimitukset   • Asiakaskäynnit

Terveisiä Valasrannalta!

Ihana kesä on taas kääntynyt 
syksyksi. Aurinkoa ja lämpöä 
saatiin runsaasti ja sadetta-

kin sopivasti.  Valasrannalla kesä 
oli vilkas. Alue oli täynnä melkein 
joka viikonloppu. Pyhäjärven ve-
si oli lämmintä polskia niin lasten 
kuin aikuistenkin. 

Elokuussa vietimme perinteis-
tä rosvopaistajaisjuhlaa. Useampi 
paisti kypsyi maakuopan helläs-

sä lämmössä ja illalla tanssittiin 
karaoken tahdissa alueelle pys-
tytetyssä teltassa.  Lapset har-
joittelivat jo päivällä heille jär-
jestetyllä tanssikurssilla. 

Syys-lokakuun vaihteessa vie-
timme Valasrannan suurtreffejä. 
Sää suosi meitä yli odotusten. 
Viikonloppu oli melkeinpä kesäi-
nen ja sai noin 300 vaunu/ auto-
kuntaa lähtemään vieraaksemme.  

Viikonloppua vietettiinkin sitten 
ulkoillen ja auringosta nauttien.  
Tanssin ystäville oli tarjontaa  yl-
linkyllin. Perjantai-illalla tans-
sittiin Tähdet-tähdet orkesterin 
tahdissa, lauantaipäivällä kara-
oken ja vielä lauantai-illalla Pyrs-
tötähden tahdittamina. Imitaat-
tori viihdytti orkesteritauoilla, 
ja ilotulitus oli melkeinpä aikai-
sempia  vuosiakin upeampi.

Kilpailuihin ja leikkeihin osal-
listuttiin runsaasti. Myös nikka-
rinurkka oli niin suosittu, että 
isänniltä loppuivat rakennusai-
neet kesken. Tässä tuloksia eri 
kilpailuista:

Munan heitton voittivat aikuis-
ten sarjassa Anne ja Matti.  Lasten 
sarjan voiton veivät Mira ja Veera. 
Toisiksi tulivat Suvi ja Emma, ja 
pronssille yltivät Jere ja Samu.
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Puujalkajuoksun aikuisten sar-
jan voitti Matti, ja lasten sarjan 
Harri, Jeren tullessa toiseksi ja 
Emman kolmanneksi.

Pulloviestissä joukkue Aku, 
Mira, Suvi ja Noora  oli voittama-
ton. 

Kännykän heitossa oli naisten 
sarja, jonka voitti Ansa, sekä 
miesten sarja, jonka voiton vei 
jälleen Matti. Lasten sarjan voit-
taja oli Jere. Arttu tuli toiseksi 
ja Suvi kolmanneksi.

Hölmöläisten vedenkantokil-
pailun aikuisten sarjan voitti, 
kukas muu kuin Matti.  Lasten 
sarjan paras oli  Jere.

Yhdistyksen syyskokous pidet-
tiin Yläneen Osuuspankin koko-
ustilassa 9.10.2011. Kokousväkeä 
oli saapunut runsaasti paikalle, 
kaikkiaan 51 henkilöä.  

Kokous aloitettiin Erjan keit-
tämällä maistuvalla kahvilla ja 
tämän jälkeen käytiin läpi niin 
talousarviot, toimintasuunnitel-
mat kuin hinnastotkin. 

Yhdistyksen hallituksen pu-
heenjohtajaksi valittiin jatka-
maan Arto Vilen. Hän sai yksi-
mielisen  kannatuksen. 

Hallituksen jäseniksi valittiin 
kaudelle 2012-2013 uusina jäse-
ninä Petri Korte, Väinö Julkunen 
ja Jyrki Lindell. 

Leiri- ja turvatoimikuntaan va-
littiin Mika Leino, Harri Aalto, 
Väinö Julkunen, Tapio Lampinen, 
Mika Tuomola sekä Jyrki Lindell.

Huvi- ja treffitoimikunta pää-
tettiin yhdistää, ja siihen valit-
tiin Mira Kulmala, Annina Korte, 
Sirpa Leino, Tuija Tuomola, Tuija 
Tikka, Jyrki Lindell sekä Arto Vi-
len.

Yhdistyksemme nettisivuja uu-
distetaan. Osoite on  kuitenkin 
edelleen sama kuin ennenkin: 
www.sf-caravantlpyhajarvi.fi Käy 
tutustumassa ja palautetta voi 
laittaa palautepostin kautta. Sen 
kautta myös yhdistyksen jäsenet 
saavat tietoonsa pöytäkirjojen 
lukuun tarvittavan salasanan. 

Yhdistyksen pikkujoulua vie-
tetään 26.11.2011. Lähemmin tie-
toa siitä, missä, miten ja mihin 
aikaan, löytyy  nettisivuilta. 
Kannattaa seurata!

Hyvää syksyn jatkoa kaikille!
Hannele 114046 

Turun kuulumiset

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

SIHTEERI
Soili Huhta
Salamäentie 70, 32500 Oripää
Puh. 0400 968 200, soili.huhta@gmail.com

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

Ruissalon Talvialueella pidettiin 
johtokunnan tiedotustilaisuus 17.9.

Tiedotustilaisuudet ovat jo 
perinnettä sillä tämä oli 
toinen vastaava tilaisuus 

Ruissalossa ja Kesäniemessä nii-
tä on pidetty kolme. Johtokun-
nan tavoite on jalkautua kaksi 
kertaa vuodessa kummallakin 

alueella mikä varmentaa nykyi-
selläänkin hyvän tiedottamisen 
yhdistyksessä. Tiedotustilaisuu-
det leikkaavat myös huhuilta 
siivet. Keväällä valittu ruissalo-
toimikunta sai osakseen arvos-
telua heti sen perustamisen jäl-

Ruissalon talvialueen tiedotustilaisuus veti salin täyteen 
Talvialueen asukkaita.

keen koska kaikkia asukkaita ei 
oltu kutsuttu tilaisuuteen jossa 
toimikunta valittiin.

Nyt tiedotustilaisuudessa toi-
mikunta oli tarkoitus valita uu-
delleen mutta kovin suurta ha-
lukkuutta ei heti kokouksessa 
toimikuntaan ollut. Toimikunnan 
vetäjä kuitenkin löytyi ja hän 
kokoaa Ruissalosta muutaman 
halukkaan ja idearikkaan toimi-

kuntaan jonka johdolla Ruissalon 
Talvialueella aletaan järjestä-
mään tapahtumia. Kaikkien tie-
dotustilaisuudessa olleiden yh-
teiseksi päätökseksi ruissalotoi-
mikunnan vetäjäksi Olli-Pekka 
Sandberg.

Olli-Pekka saa myös kutsun 
johtokunnan kokouksiin joten 
siltäkin osin tiedonkulku var-
masti paranee entisestään.
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Caravan Show & Camping
13.–15.1.2012

Turun Messu- ja kongressikeskus

TREFFIMAKSU koko viikonlopun 55 €/vaunukunta
Sisältää 2 messupassia sekä lastenpassit ja lataussähkön.
Messupassilla vapaa kulku messuille sekä iltaohjelmiin

LISÄTIETOJA:
Treffit: Leiripäällikkö Pentti Groth 0400 824471
Messut: Projektipäällikkö Päivi Järvelä 040 7427920
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Mallivuosi 2012
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13.–15.1.2012
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Tanssit perjantaina

ja lauantaina tahdittaa

Tanssiorkesteri

FOCUS &

SAKKE KOTILAINEN

Lauantaina

iltapäivätanssit

Lokakuun 7.-9. viikonloppuna 
pidettiin Kesäniemessä tutut 
treffit meren antimien ym-

pärillä olihan kyseessä Silakkat-
reffit. Alustavan viikon vesisateet 
eivät antaneet odottaa mitään 
ryntäystä treffeille mutta toisin 
kävi sillä Kesäniemi täyttyi ääri-
ään myöten treffivieraista. Toi-
mintapäivänä lauantaina vesisa-
teetkin kiersivät Kesäniemen lähes 
kokonaan ja silakan valmistus 
onnistui täydellisesti.

300 kiloa tuoretta silakkaa oli 
varattu ja ne myös menivät kaik-
ki parempiin suihin. Valmistusta-
voista niiden perinteisten lisäksi 
voisi kirjoittaa aika paksun kirjan 
sillä lähes jokaisella vaunukun-
nalla oli jokin salainen resepti 
millä silakoista saatiin entistäkin 
maukkaampia.

Pelkkä silakanvalmistamista ei 
viikonloppu sentään ollut sillä jo 
perjantaina tanssittiin Ylälystillä 
karaoken tahdeissa. 

Lauantaina reippailtiin luonto-
polulla sekä tehtiin ostoksia har-
rastetorilta johon olikin saapunut 
ennätysmäärä kauppiaita. Nuoril-
le olivat Kesäniemen nuoret jär-
jestäneet omaa ohjelmaa Alalys-
tille.

Alalystille oli järjestetty myös 
hemmottelua jalkahoidon mer-
keissä.

Pimenevässä illassa saunavuo-
rojen jälkeen treffiväki suuntasi 
askeleet jälleen Ylälystille, jossa 
odotti Ari Aalto ja Atlantic orkes-
teri iloisia karavaanareita tanssi-
maan. Tulihan se sadekin sieltä 
mutta ei se enää häirinnyt Ylälys-
tin menoa.

Sunnuntai aamu aukesi aurin-
koisena ja ruskaisena vaikka suu-
riosa lehdistä olikin jo varissut 
maahan. Jälleen askeleet suunta-
sivat Ylälystille, jossa oli vuorossa 
luontopolun palkintojen jako sekä 
arpajaiset. Luontopolut ovat ny-
kyisin kysymyksin osittain liian 

helppoja kun jokaisella on muka-
naan älypuhelimet tai jopa tablet-
koneet  joiden avulla oikeat vas-
taukset löytyvät helposti. Mutta 
ajanvietettä se luontopolun kier-
täminen kuitenkin on ja raikkaas-
sa luonnossa kulkeminen on se 
suurin palkinto minkä jokainen 
luontopolun kiertäjä saa.

Arpajaisten jälkeen leiri alkoi 
hiljalleen tyhjentyä ja muutamil-
le osallistujille jouduttiin anta-
maan hinausapua kun sateet olivat 
pehmentäneet paikat, onneksi 
paikalla oli Eskon pelastuspartio 
Pajeroineen sekä talon Valmet. 

Pg. 

Kesäniemen Silakkatreffit

Sillä aikaa kun vanhemmat valmistelivat silakoita oli perheen pienimmillä 
aikaa leikkiä.
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Perheiden lemmikit nauttivat syksysäästä.

Savustuspönttöön menevät silakat asetellaan tarkasti ritilälle.

Aamu-usva ja savu kohtaavat auringon säteissä.

Halsterit ovat täynnä odottamassa kypsymistään.

Valmiit kullanruskeat herkut 
odottavat.

Ja halsterit vain vaihtuvat ja silakat 
kypsyvät.

Matti myi kaasua ennätysmäärän. Mäkisen Herkkuautossa oli 
myynnissä kaikenlaista herkkua.

Harrastemyyntitorilla oli tarjolla monenlaista kauneudenhoidosta, 
käsitöistä, ruuanlaitosta ja terveydestä kiinnostuneille.

Arpajaisiin aikaa muutama 
minuutti ja jännitys kohoaa.

Jussi arpajaisten meklarina Jussin 
apuna Tarja sekä Kesäniemen 
työmiehet Aleksi ja Markus.

Arpajaisten pääpalkinto 
Kesäniemen kesäkausipaikka ja 
onnellinen voittaja.

Aleksi ja Markus työn touhussa kun 
leiriä purettiin.
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Hirvisopat Livonsaaressa
Hirvisoppa muuttui lohikeitoksi kun kaikkien metsämiesten pakastimet oli tyhjentyneet hirvenlihoista eikä sitä siis ollut saatavissa mis-
tään. Lohta sen sijaan sai joten tämän vuoden Hirvisoppatapahtuma muuttui lohisopaksi. Lihansyöjille oli kyllä varattu jauhelihasta teh-
tyä keittoa.

Tämän vuoden Hirvisoppatapahtuman yhteydessä pidettiin Livonsaaren isännän Mauri Vähätalon 60 –vuotisjuhlat juhlavin menoin. 
Päivällä oli varsinainen vastaanotto, jossa pidettiin puheita onniteltiin Mauria juhlapäivän kunniaksi. Onnittelumaljan jälkeen siirryttiin 
pitkäänpöytään nauttimaan lohisopan aromeista sekä kuunneltiin haitarimusiikkia Terhi Suovasen taituroimana.

Turun yhdistys luovutti Maurille perinteisen 60 -vuotislahjan tinatuopin, joka oli kaiverrettu yhdistyksen logoin.
Illalla ennen tansseja juotiin vielä kakkukahvit päivänsankarin kunniaksi jonka jälkeen alkoivat Lohisoppa ja Maurin 60v tanssit.
Hirvisoppatapahtuma on myös Livonsaaren kauden päätös eli ilmassa oli myös hiukan haikeutta koska kesä oli todella takana ja osa 

Livonsaaren asukkaista jää talvikaudeksi kaupunkiin palatakseen jälleen keväällä muuttolintujen tapaan.

Esa Kankaristo aika ison kauhan varressa.

Ilpo kiinnittämässä telttaa.

Kakkukahvit juotiin illalla 
ennen tanssien alkua.

Pentti Groth luovuttaa Mauri 
Vähätalolle tinatuopin 60v 
kunniaksi.

Lohisoppa on juuri laitettu kiehumaan.

Päivänsankari Mauri Vähätalo odottamassa onnittelijoita.
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Vakka-Suomen kuulumiset

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

Rairanta puh. 0500 825 899, www.rairanta.fi

Elämme taas vuoden viimeis-
tä neljännestä ja on aika 
katsella kesäajan toimintaa 

tapahtuneena eikä vain ennus-
teina. Jälkiviisaushan on kaik-
kein viisainta, siinä ennusteet 
ovat toteutuneet sataprosentti-
sesti.” Mitä minä sanoin” –on 
yleinen kommentti. Ja toinen-
”minähän sanoin silloin jo, että 
näin siinä tulee käymään” jne. 
Alkukesä oli liikkuvien matkai-
lijoiden osalta melko hiljaista, 
aikakin verrattuna siihen mihin 
on totuttu, mutta loppukesä paik-
kasi matkailijavirtaa. Kesälomat 
ovat selvästi siirtymässä keski-
eurooppalaiseen aikaan. Näin si-
tä keväällä povattiinkin vai miten 
se nyt olikaan. Näistä viisauksis-
ta välittämättä voimme kuitenkin 
todeta, että vuosi on ollut Rai-
rannassa ehkä pienestä laman 
tunnusta huolimatta yksi histo-
r ian merkityksell isimmästä. 
Vuokrasopimuksen pidentäminen 
30 vuodella on todella suuri asia, 
jota äkkiseltään ei tule edes aja-
telleeksi. Se mahdollistaa kehi-
tyksen, joka ei olisi lyhyemmällä 
sopimuksella edes mahdollista tai 
ei ainakaan kannattavaa eikä jär-
kevääkään. 

Yksi tällainen kauan odotettu 
asia on kunnallisen viemärin saa-
minen Rairantaan. Tätäkään asiaa 
ei tavallinen Rairannassa kävijä 
edes huomaa, kun kaikki on kui-
tenkin toiminut huomaamattoman  
hyvin. Ei vessassaistujan tarvitse 

tietää, mitä jatkoa seuraa kun pai-
naa huuhtelunapista. Jatkossa sitä 
ei tarvitse niidenkään ajatella, jot-
ka ovat tähän saakka joutuneet 
sen napinpainalluksen jälkeiset 
hommat hoitamaan.  Viemäristä 
aiheutuvat investoinnit ovat varsin 
suuria mutta myös pakollisia. Mat-
kaa Rairannasta siirtoviemäriin on 
1.7 kilometriä. Lähes koko tämä 
vuosi on yritetty perustaa viemä-
riosuuskuntaa, jolloin myös putken 
varrella olevat kiinteistöt pääsisi-
vät mukaan ja viimein se näyttää 
onnistuvan. Kun jätevesilaki tulee 
voimaan vasta 2016, ei kiinteistöil-
lä ole vielä välitöntä tarvetta kä-
sitellä jätevesiään uuden lain mu-
kaisesti. 

Kun Rairanta on suuri alue, tu-
lee nk sisäistä viemärityötä jat-
kossa huomattavasti. Samassa 
yhteydessä voidaan kuitenkin 
tehdä muitakin suuria parannuk-
sia toimintaympäristöön. Sauno-
jen vesipaine on ollut välillä heik-
ko ja tähän saadaan korjausta 
asentamalla kaivantoon lisäput-
kia. Sähkötilannetta voidaan kor-
jata uusilla kaapeliyhteyksillä jne. 
Kaikki kuitenkin maksaa ja tuo-
vat leirintämaksuihin hintapai-
netta.

Toinen pitkälle tulevaisuuteen 
vaikuttava asia on Rairantaan 
laadittava ranta-asemakaava. Se 
selventää alueen käyttöä ja tule-
vaa kehittämistä niin rakentami-
sen kuin käytönkin osalta. Ase-
makaava määrittelee hyvinkin 

tarkkaan monta sellaista asiaa, 
jotka nyt ovat epäselviä ja tul-
kinnanvaraisia.

Vuosipaikkoja  on laiteltu ja 
fiksailtu lähes kilpailunomaises-
ti. Kauniit istutuksen ja hienot 
kaiteet näyttävät vieraastakin 
upeilta ja antavat koko alueelle 
hyvin hoidetun , siistin ja toimi-
van leiman. Asialla on kuitenkin 
toinenkin puolensa. Kaikki teh-
dyt rakennelmat eivät ole aina-
kaan tiukasti tulkitun rakennus-
lain mukaisia. Valitettavasti näi-
hin on suhtauduttu liian peh-
meästi , mutta jatkossa tullaan 
puuttumaan tiukemmin ja joita-
kin rakennelmia joudutaan pur-
kamaan tai hakemaan toimenpi-
delupia. Luvan haku taitaa olla 
hankalaa, koska vain yhdistys voi 
sen hakea. Vanha fraasi ”toisen 
maalle ei saa rakentaa”, pitää täs-
säkin paikkansa. 

Kuten monessa  gallupissa on 
tullut esille, siisteys on yksi tär-
keimmistä asioista alueilla. Rai-
ranta on panostanut jätehuoltoon 
melkoisesti. Sekajätteelle tarkoi-
tetut syväkeräyssäiliöt ovat to-
della hyviä siisteytensä ja vähäi-
sen hajuhaittansa ansiosta. Muul-
le jätteelle on lajittelupaikkansa 
ja kaikkia näitä varten on jopa 
opasviitat. Kaikkein tärkein asia 
on kuitenkin niiden oikea käyttö 
ja ohjeiden noudattaminen. Vali-
tettavan usein löytyy sekajäte-

pussi metalli- tai kartonkisäili-
östä. Koirankakkapusseja löytyy 
jopa kioskin pikkuroskiksesta, 
joka on tarkoitettu vain jätskipa-
pereille ym kioskin tuotteista 
jääville  roskille. Kyllä alueen siis-
tinä pitäminen on kaikkien asia, 
ei vain siivousta hoitavien tal-
koolaisten.

Syyskokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asia nopeasti ja 
varsin yksimielisesti. Hallituk-
seen valittiin vain yksi uusi jäsen, 
Niina Tuomisto. Saatiin  paljon 
kaivattua nuorennusta siihenkin 
porukkaan. Kokouksessa oli läsnä 
pitkälti yli sata äänivaltaista  jä-
sentä. Eipä taida minkään muun 
yhdistyksen normaaleissa vuosi-
kokouksissa olla niin paljon osan-
ottajia, ei ainakaan prosentuaa-
lista määrää jäsenkunnasta. Ko-
kouksen alussa annetussa infor-
maatiossa selvitettiin suunnitel-
mia talkootoiminnan tärkeydes-
tä yhdistyksen toiminnassa 
tulevaisuudessa. 

Ensi kesänä tehdään erilaisia 
kokeiluja töitten jakamiseksi laa-
jemmalle piirille. Siivous ja isän-
tätoimi ovat lähinnä niitä töitä, 
joita pyritään pilkkomaan ja ja-
kamaan useammille tekijöille. 
Kun moni  antaa pienenkin pa-
noksen yhteiseksi hyväksi, kertyy 
siitä suuri kokonaisuus. 

Terveisin Reijo

Terveiset Rairannasta
Puheenjohtajan palsta

Ramin rattailta
Kirsti pyörällä Turkuun

Lyhythihaiset paidat ja ke-
säshortsit ovat vaihtuneet läm-
pimämpiin asusteisiin. Se on 
merkki pitkälle edenneestä syk-
systä ja vuoden kääntymisestä 
lopuilleen. Kädessäsi oleva neljäs 
Vankkuriviesti on samalla  vuo-
den viimeinen. Jälleen on kesän 
aikana tavattu niin tuttuja Rai-
rannan kävijöitä, kuin myös ai-
van uusia tuttavuuksia. Kesän 
aikana toteutettiin muiden rien-
tojen lisäksi kaksi yhteistä pyö-
räretkeä. Vastaanotto oli hyvä, 

joten myös ensi kesänä pyöräil-
lään. Pyöräilykärpänen puraisi 
itseänikin ja yli 15 vuotta unoh-
duksissa ollut harrastus alkoi 
uudelleen. Sekä viime että edel-
lisenä kesäsydämenä olen pol-
jeskellut reilut yli 2000 kilomet-
riä ja se on ollut antoisaa. Haas-
teellisia hetkiä koki syyskesästä 
myös Saksin Kirsti, joka polkai-
si pyöränsä Rairannasta talvisäi-
löön Turkuun. Ja kuulemma Kirs-
ti tuo pyöränsä jälleen keväällä 
takasin Rairantaan - tietenkin 
polkien. Huoltopäällikkönä toi-
mii aviosiippa Matti.
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Monitoimimies Markku

Ja sitten toisenlaisille rattaille. 
Rattaillani on tällä kertaa yksi 
monista ahkerista talkoolaisista 
on Vankkuriviestin päätoimitta-
jan kaima, turkulainen Markku 
Tammi. Markku on ammatiltaan 
hieroja - on hankkinut elanton-
sa hieronnalla jo 22 vuotta. Mo-

ni rairantalainenkin on saanut 
helpotusta kipeisiin lihaksiinsa 
Markulta. Olen kokenut itsekin, 
mitä on olla hänen käsittelys-
sään. Vaikka välillä on tuntunut-
kin, että haluaa hierontapöydäl-
tä pois, on lopputulos on ollut 
aina hyvä ja rentouttava, kun 
lihaksiston jumitus on lauennut. 
Markkua voi hyvällä syyllä kut-

sua monitoimimieheksi, sillä 
mies on soittamassa musiikkia 
useina viikonloppuina Rairannan 
karaokeilloissa. Lauluvalikoimas-
ta löytää karaoken harrastaja 
usein itselleen juuri sen sopivan 
kappaleen, joka hänen äänelleen 
parhaiten sopii. Monitoimimie-
hen tapaa myös caravanalueen 
viemärikaivoja tyhjentämässä, 

klapeja tekemässä jne. Näitä Mar-
kun tapaisia työmyyriä on Rai-
rannassa toki muitakin, mutta 
ei lisäkään pahaa tekisi, kuten 
puheenjohtaja syyskokouksessa 
totesi. Markku ei itse tekemisis-
tään numeroa tee, vaan on iloi-
nen, että voi olla osallisena töis-
sä, joista on hyötyä meille jokai-
selle.

Markku hieroo Kari 
Lovenia - laulattaa 
karaokea - tyhjentää 
likakaivoja Aatun 
kanssa.
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Pari vitsiä tähän loppuun. Taa-
vetti oli joutunut vankilaan pank-
kiryöstöstä. Hänen vaimonsa 
soitti vankilaan ja piikitteli mie-
helleen: ” Mitä minä nyt teen, 
kun pelto on muokkaamatta ja 
perunat istuttamatta. Taavetti 
vastasi: - Älä ihmeessä tee mitään 
-  peltoon ei saa koskea! Eikä vai-
mo koskenutkaan. Kului parisen 
viikkoa ja vaimo soitti jälleen 
miehelleen hermostuneen oloise-
na. - No nyt ne poliisit kävi ja 
käänsivät perunapellon ja löysivät 

sieltä rahakätkösi! Mitä minä nyt 
teen, kyseli vaimo. Taavetti vas-
tasi heti: - Istuta ne perunat nyt 
peltoon!

Mies seisoi alasti peilin edessä 
ja kehui vaimolleen: - Tässä sitä 
on sata kiloa dynamiittia, johon 
vaimo vastasi: - Eikö se ole vaa-
rallista, kun tuo sytytyslanka 
näyttää olevan noin lyhyt!

Hyvää loppuvuotta ja lähesty-
vää jouluista aikaa toivottelee 

Rami

Martta täytti 80 vuotta
Alueemme uutisista haluaisin vielä todeta, että Rairannan teräs-
rouva Martta Nurmi vietti hiljattain 80-vuotispäiviään. Ja kak-
kukahvit nautittiin tietenkin alueen ”tähtisalissa”. Kesäisin 
Martta on ollut tuttu näky päärakennuksen terassilla, jossa on 
myy tekemiään käsitöitä. Välillä Martta työntää jollansa vesille 
ja suuntaa onkireissulle merelle ja palaa saaliinaan muovikassil-
linen ahvenia. Mikä on saaliin saannin salaisuus? Huhut kertovat, 
että katkaravut? Loppuvatko ne ensi kesänä Ukin kaupoista, kun 
tämä tieto leviää?

Kerroitpa hyvän vitsin.

Mitähän tässä mahdetaan pohdiskella? 

Jokos ne arpajaiset alkaisivat... 

Muisto kauniista kesästä. 

Syyskesän helteinen hetki meren rannalla.
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SF-Caravan Naantali ry

Tervetuloa SF-Caravan ry:n
Syysliittokokouksen

20.11.2011 Naantalin Kylpylään.

viesti

Vankkuriviesti toivottaa 

lukijoilleen leppoisaa syksyä!



www.solifercenter.fi
Finlandia-mallisto alk. 34 900€Artic mallisto alk. 24 400€
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Espoo (Kehä III)
Juvankartanontie 17
puh. 020 7299 730

Tervetuloa täyden palvelun
Solifer Center liikkeisiin

ma-pe 9-18 la 10-15

Tampere
Asentajankatu 3
puh. 020 7299 770

Raisio
Tuotekatu 10
puh 020 7299 700

Action Compact Emotion
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Polar 2012  on sinun vaunusi
Polar 520     Polar 560     Polar 590     Polar 620     Polar 680     Polar 730     Polar 840     Polar 950

2012 UUTUUS!

Polar 840
- 12 eri pohjaratkaisua
- makuupaikat 4-9:lle henkilölle

 

 

Jet S-XO

Solifer autoissa kaikki tarvittava vakiona

  
 

     

Loves to move

SOLIFERPOLAR AS
Postboks 2 Bryn

N-0611 Oslo
www.soliferpolar.com

Meiltä saat 1 vuoden lisäturvan* tehdastakuun päälle
*Lisäturva koskee ainoastaan auton alustatakuuta (2+1 vuotta). Tiiveystakuu Action 5 vuotta, Compact, Emotion ja Jet SX-O 6 vuotta.

Katso lisää kotisivuiltamme 

Odotetut 2012 Solifer- ja Polar-uutuusmallit nyt kaikissa Solifer Center liikkeissä - Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin


