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Hyvää alkanutta juhlavaa vuotta !

50
-vuotta on pitkä aika ih-
miselämässä ja varsin mer-
kittävä aika myös yhdis-
tystoiminnassa. Kattojär-
jestömme SF-Caravan ry  

täyttää tuon kunnioitettavan iän kevään 
korvalla. Matkan varrelle on tietenkin mah-
tunut niin ylä- kuin alamäkiäkin ainakin 
taloudellisessa mielessä. Jonkinasteisilta val-
tataisteluiltakaan emme täysin liitossamme 
ole välttyneet mikä ei ollenkaan ole ihmeel-
listä koska jäsenistömme suuri koko ja sitä 
kautta erilaiset intressit astuvat kuvaan mu-
kaan. Viime ajat  ovat olleet ainakin näin 
hieman sivusta katsottuna vakaita aikoja ja 
hyvä näin. Ulkopuolisille vaikutteille hyvin 
vähän pystymme itse tekemään ja kyllähän 
nämä 4-5 taakse jäänyttä vuotta ovat olleet 
kovia niin kauppiaille kuin meille karavaana-
reillekkin. Ei  kovin paljon valoisaa ole nä-
köpiirissäkään , eikä valtiovaltakaan , ei 
menneinä vuosikymmeninä eikä todennäköi-
sesti tulevinakaan kovin paljon auttavaa kät-
tään tule ojentamaan harrasteemme hyväksi.

 Vaikka kuluva vuosi on juhlan aikaa liit-
toamme vaivaa sama ongelma kuin valtiota-
kin  eli ikääntyminen. Jäsenistömme ikään-

tyy kovaa vauhtia ja luonnonlait pudottavat 
jäseniä riveistämme. Nuoria ja keski-ikäisiä-
kään harrastajia on vaikeahkoa saada jäse-
niksi saatikka sitten vielä toimintaan mukaan 
yhdistyksiimme. Emme varmaan ole yhdis-
tyksissä muutamia poikkeuksia lukuun otta-
matta  tehneet kaikkea voitavaamme eikä 
liittokaan ihan puhtaita papereita varmaan-
kaan tässä asiassa  saa.  Vähintä ja samalla 
ehkä tärkeintä mitä me kokeneemmat jäsenet 
voimme tehdä että esimerkillämme  ja toi-
minnallamme niin omilla alueilla, leirialueil-
la ja ihan missä tahansa toimisimme sen 
”karavaanarihengen” mukaisesti . 

VankkuriViesti ry: n kaikki yhdistykset 
ovat hankkineet itselleen ”roll-up” telineen 
jota voi ja tulisi käyttää joka tilanteessa mis-
sä vaan suinkin mahdollista.  Ne ovat varsin 
näyttävä ja edullinen tapa antaa kuvaa toi-
minnastamme. Ensimmäistä kertaa telineet 
olivat käytössä Turun Caravan-show:ssa jossa 
VankkuriViestilläkin on perinteisesti ollut 
oma osasto. Tällä kertaa ei ollut niinkään 
tarkoitus eri yhdistyksiemme mainostaminen,  
vaan pyrkimys oli ja tulee vastedeskin ole-
maan koko toiminta-alueemme markkinoimi-
nen sekä uusien jäsenten hankinta, jotta 

saisimme perälaudan tukittua ja sitä myöden 
hieman kasvua  ja uutta voimaa toimintoi-
himme. Toiminta-alueemme sai Caravan 
show:n yhteydessä hieman ylimääräistäkin 
julkisuutta kun Turun yhdistys valittiin vuo-
den 2013 Caravan-yhdistykseksi. Perustelui-
na käytettiin vireää ja monipuolista toimin-
taa ja ovathan he järjestäneet useampia 
Pohjoismaisia Karavaanipäiviä, monet Caravan 
Show:t sekä useita erilaisia tapaamisia vuo-
sittain 5-eri alueellaan. Meidän on hyvä muis-
taa että kaikki tapahtumat vaativat lukuisia 
toimijoita ja heille kuuluu myös iso kiitos 
huomionosoituksesta.

  Juhlavuosi on siis alkanut ja  meillä rivi-
jäsenillä on mahdollisuus  osallistua vuoteen 
ainakin FICC-Rallyssa Porin Kirjurinluodolla. 
Paikka on loistava eikä Porissakaan mitään 
vikaa ole eli jos suinkin ajankohta sopii niin 
mukaan vaan. 

Lopuksi haluan toivottaa koko Vankkuri-
Viesti ry:n puolesta Liitollemme kiitokset 
menneistä vuosikymmenistä ja vähintäinkin 
yhtä menestyksellisiä vuosikymmeniä eteen-
kin päin.

t. Markku 52661

Puheenjohtaja Hanne Lassila luovutti VankkuriViesti ry:n kukat liittohalli-
tukseen valitulle Jari Valkeapäälle.

Messut ovat päättymässä ja tässä jo suunnitellaan osastomme purkua.
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Päätoimittaja
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Ripikatu 1 A 3, 21110 Naantali
P. 040 504 0259
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Kustantaja
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Puheenjohtaja
Hanne Lassila 
Nummentie 44 23140 Hietamäki 
P. 0400 186 357
hanne.lassila@dnainternet.net

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

Painos  
6500 kpl

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

Osoitteenmuutokset
SF-Caravan ry Hämeenlinna
P. (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, p. 040 764 4911
LIETO Leporanta, p. 040 718 0570
LOIMAA Krapuranta, Korvenkulmantie 44, Oripää  
 p. 040 546 2058
MASKU  Camping Mussalo,
 Mussalo, Taivassalo, p. 0400 764 9391
NAANTALI Saloranta, p. 044 967 4453
PIIKKIÖ Harvaluoto, Piikkiö, p. 044 278 8949 
 (palvelut 1.6.–30.8.)
RAISIO Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25, 
 23260 Rautila, Vehmaa, p. 0400 705 516
SAUVO  Sarapisto, p. (02) 473 1202, 050 466 1282
TL-PYHÄJÄRVI Valasranta, Yläne 
 (kesäisin sopimusalue p. 040 730 4921)
TURKU   Kesäniemi, Vehmaa, p. (02) 433 3462 ja 
 0500 820 973 (Suominen)
 Ruissalo Camping, Turku (talvisin, syysk.-toukok., 
 tied. p. 0400 704 179 Matti Vainio) 
 Kallionokka, Pöytyä, sopimusalue, 
 p. (02) 256 3406, 049 526 055.
 Lemmi-Caravan, Mynämäki, sopimusalue 
 p. (02) 430 8734. Yhteyshenkilöt  Helga ja Pertti 
 Rekola p. 0400 795 778
 Livonsaari Caravan, Askainen, sopimusalue,
 Pohjanpääntie 273, p. 040 500 4401
VAKKA-SUOMI Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki, 
 p. 0500 825 899
Tiedustelut yo. yhdistykseen.

Lehden vastuu rajoittuu ilmoituksen hintaan. 
Lehti ei vastaa epäselvistä käsikirjoituksista tai 
puhelimessa sattuneista väärinkäsityksistä joh-
tuvista painovirheistä, eikä anna hyvitystä 
vähäisestä painovirheestä, joka ei vaikeuta il-
moituksen käsittämistä eikä vähennä oleellises-
ti sen mainosarvoa.

2/2014  ........ aineisto 18.3.  .................................  ilmestyy 11.4.
3/2014  ........ aineisto 27.6.  .................................  ilmestyy 25.7.
4/2014  ........ aineisto 7.10.  ................................ ilmestyy 31.10.

17.-21.04. Pääsiäistreffit 
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
17.-21.04. Naamiaistreffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
16.-18.05. Avajaistreffit/Ismon tapaaminen 
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
23.-25.05. Aurinkotreffit
 Saloranta  |  Naantali
19.-22.06. Vehmassalmen juhannus
 Vankkuri-Vehmas, Vehmaa  |  Raisio
19.-22.06. Juhannus
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
19.-22.06. Mussalon juhannus
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp.kunnat
19.-22.06. Perhejuhannus Krapurannassa
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
07.-10.08. Haitaritreffit
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
08.-10.08. Lavatreffit
 Sarapisto  |  Sauvo
29.-31.08. Salon syystreffit
 Salakallio, Halikko  |  Salo
29.-31.08. Unhoituksen yö
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
05.-07.09. Rantalieskat
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp. kunnat
12.-14.09. Vanhanajan treffit
 Ruissalo Camping, Turku  |  Turku
19.-21.09. Valojuhlat
 Leporanta, Lieto  |  Lieto
03.-05.10. 30-vuotisjuhlatreffit
 Valasranta, Pöytyä  |  TL-Pyhäjärvi
10.-12.10. Silakkatreffit
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
24.-26.10. Hirvisoppatreffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
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Viime vuonna yhdistyksen syys-
kokouksessa lupauduin jälleen 
yhdistyksemme puheenjohtajaksi 
kaudelle 2014-2015. Täytyy myön-
tää, että minulta puuttuu edelleen 
yksi sana (ei) sanavarastostani, 
kieltämättä myöntymiselleni oli 
suuri vaikutus muutamien yhdis-
tyksen jäsenen vetoomus raken-
taessani rantasaunaani. Nämä 
kaikki tapahtumat johtuvat edel-
lisen puheenjohtajan työ- ja opis-
kelukiireistä parin seuraavan vuo-
den aikana. Täytyy kyllä myöntää, 
ettei minulla itsellänikään ole 
liiemmälti vapaata aikaa, vaikka 
olenkin jäänyt pois aktiivisesta 
työelämästä jo vuoden 2009 alus-
sa. Taitaa olla sukuvika, koska 
myös äidilläni 89v on aina kiirei-
tä, kun hänelle soittaa, on hän 
aina menossa johonkin tilaisuu-
teen.

Vuosi 2013 on ollut yhdistyk-
sessämme edelleen pääasiassa 
alueen peruskunnostamisen aikaa. 
Kevään ja kesän aikana alueelle 
saatiin valmiiksi uusi varastora-
kennus, josta suuri kiitos kaikille 
talkoolaisille, sekä varsinkin yh-
distyksen naisväelle, joka sitke-
ästi hoiti rakennuksen maalauk-
sen.

Joulukuun vaihteessa alueella 
vietettiin perinteistä yhdistyksen 
joulujuhlaa, jossa jälleen kerran 
oli tarjolla maittava joululounas, 
sekä paikalla kävi tietenkin myös 
vierailija Korvatunturilta.

Vuoden ensimmäinen tapahtu-
ma oli tietenkin Caravan-messut 
Turun messukeskuksessa. tällä 
kertaa olimme mukana kaikkien 
VankkuriViestin jäsenyhdistysten 
kanssa yhteisellä osastolla esitte-
lemässä Turun seudun yhdistysten 

toimintaa. Osastomme oli mieles-
täni erittäin onnistunut kaikessa 
yksinkertaisuudessaan.

Vuosi 2014 tulee olemaan edel-
leen keskeneräisten investointien 
loppuunsaattamisen aikaa. Mas-
tomajalle rakennetaan uusi keittiö, 
helpottamaan naisväen toimintaa 
erilaisten tarjoilujen järjestämi-
sessä, sekä samalla saadaan ny-
kyinen keittiö rauhoitettua koko-
naan alueen vierailijoiden ja asuk-
kaiden käyttöön.

Yhdistyksemme tulevia tärkeim-
piä tapahtumia vuoden 2014 ai-
kana tulevat olemaan Isäntäkou-
lutus ja Isäntävuorojen jako ke-
vään aikana myöhemmin ilmoi-
tettavana ajankohtana. tilaisuu-
desta ilmoitetaan erikseen kaikil-
le kausipaikkalaisille. Muut 
tapahtumat; kevätkunnostustal-
koot 26.4; yhdistyksen kevätko-

kous 27.4; kesäkauden ava-
jaiset Kuusistossa 07.06, 
kesäkauden päättäjäiset 
elo-syyskuun ; vaihteessa; 
Syyskunnostustalkoot. 

Näistä kaikista saat tar-
kemmat tiedot yhdistyksen 
nettisivuilta: 
www.sfckaarina.com

Puheenjohtaja kauteni 
yksi tärkeimmistä tehtävis-
tä tulee varmasti olemaan 
SFC Kuusiston alueen vuok-
rasopimuksen jatkaminen 
Kaarina kaupungin kanssa 
vuoden 2021 jälkeen kym-
meneksi vuodeksi eteenpäin. 
Toivottavasti onnistumme 
tulevissa neuvotteluissa. 

Erittäin tärkeänä tavoitteena 
näen myös jäsenmäärän kasvat-
tamisen niin omassa yhdistyk-
sessämme, kuin myös koko Vank-
kuriViestin toimialueen muissa-
kin yhdistyksissä. Meillä on 
suuri määrä nuoria ja myöskin 
vanhempia karavaanareita, jotka 
eivät ole osanneet hyödyntää Ca-
ravan yhdistysten jäsenyyttä. 
Pelkästään jäsenlehtien 6kpl Ca-
ranlehtiÄ, 4 kpl vankkuriviestiÄ, 
sekä leirintäoppaan yhteisarvo 
on suurempi, kuin vuoden jäsen-
maksu. Tässä jäsenten hankin-
nassa kaikkien karavaanarien työ 
on ensiarvoisen tärkeää. Toivot-
tavasti kaikki yhdessä saamme 
järjestäytymättömät karavaana-
rit liittymään mukaan toimin-
taamme ja samalla nuorentamaan 
nykyistä vanhenevaa jäsenkan-
taamme.

 Toivotan vielä kerran, 
Hyvää alkanutta vuotta 2014

Kallu 38147

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

SIHTEERI
Reima Virtanen
Hiekkarannantie 4, 20540 Turku
Puh. 045  676 7242, 
sihteeri@sfckaarina.com

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

Kaarinan kuulumiset KOKOUSKUTSU  Kaarina 15.1.2014

SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla 

su 27.huhtikuuta 2014 kello 12:00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu

Hallitus

Hyvää ja leppoisaa vuotta 2014 kaikille karavaanareille
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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

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Liedon Seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään Lauantaina 01.03.2014 klo 15.00

yhdistyksemme alueella Leporannassa.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Liedossa 13.10.2013       

HALLITUS

Hyvää alkanutta vuotta

MAALISPILKIT 
LEPORANNASSA 

28.2.-2.3.

Ohjelmassa: 
ahvenien narrausta, 

hernesoppaa ja 
leikkimielistä kisailua!

Kevätkokous lauantaina.
Tervetuloa ulkoilemaan!

Sf-Caravan Liedon seutu ry

Mennyt vuosi 2013 oli Leporan-
nassa vilkasta aikaa.  Vuoden 
matkailijoiden kävijämäärä kasvoi 
kiitettävästi. Tähän varmasti suu-
resti vaikutti vuoden aluetitteli, 
mutta varmasti myös menneen 
kesän todella upea sää.  Alueem-
me sai matkailijoilta edelleen kii-
tosta sen kauneudesta ja rauhal-
lisuudesta, sekä siisteydestä.

Myös alueen isännistä olen saa-
nut positiivista palautetta, joten 
kiitos isäntätehtäviä hoitaneille, 
jotka pitivät paikat kunnossa ja 
ennen kaikkea ottivat matkailijat 
kohteliaasti vastaan avustaen 
matkailijan paikalleen.

Muistuttaisin jatkossakin vuo-
sipaikkalaisia suhtautumaan 
matkailevaan karavaanariin 
myönteisellä ja kohteliaalla asen-
teella, sillä mitä enemmän saam-
me kulkevaa matkailijaa käymään 
alueellamme, sitä paremmaksi 
pystymme tulevaisuudessa pal-
velujamme parantamaan.

Loppuvuoden osalta alue on 

ollut aika hiljainen, mutta kyllä 
oli säätkin sen mukaiset että ei 
ulkoilu leiriytyjille maittanut.  
Säästä huolimatta on silti joitakin 
henkilöitä käynyt testailemassa 
lammen veden kylmyyttä ihollaan 
raikkaan uinnin merkeissä.

Ylä alueen ojanraivaus ja muu-
tamien puiden kaato ja kantojen 
raivaus vielä loppuvuonna on 

keritty suorittamaan.  Pari valo-
tolppaa on myös aikomus vielä 
lisätä, samoin kuin sähkökeskuk-
siakin.

Pieniä remontti ja parannustöi-
tä on näköpiirissä, sekä uusien 
jätesäiliöiden hankinta on suun-
nitteilla tulevalle keväälle.  Näil-
läkin pienillä toimilla parannel-
laan jälleen leiriytyjien viihty-
vyyttä alueella.

Yhdistyksemme oli ensimmäis-
tä kertaa mukana omalla osastol-
laan Caravan Show messuilla.  
Osastomme herätti messukävijöis-
sä kiinnostusta ja kilpailu pin-
gispallojen heitossa ”tipitörp-
pöön” sai väen osallistumaan.  
Palkintona kisassa onnistuneiden 
kesken arvottiin päivittäin kah-
den vuorokauden oleskelu Lepo-
rannassa.  Voittajat olivat: Raimo 
Hedenheim Laihialta, Leena Ylä-
Mella Jämsänkoskelta ja Tero 
Lahtinen Turusta, onnittelut 
heille.

Syyskokouksen satoa
Syksyn kokous sujui hyvässä hen-
gessä keskustellen toimintasuun-
nitelmasta ja talousarviosta.

Toimintasuunnitelma ja talous-
arvio hyväksyttiin ja valittiin 
yhdistyksemme hallitus, joka on 
vuonna 2014  seuraava:  Tauno 
Raitaluoma (pj), Heikki Digert,  
Rauno Haapiseva, Timo Juuti 
(vpj,),  Lauri Nieminen, Toni Por-
vali, Eero Saarikkomäki, Elina 
Tukkiniemi ja Jari Valkeapää 
(siht.).

Aluemaksut 2014:
Vuosipaikka 350 euroa Liedon 
jäseniltä, 420 euroa vieraan yh-
distyksen jäseniltä (isäntävelvoi-

te vuosipaikkalaisilla), vuosipaik-
ka voimassa  toukokuun alusta 
huhtikuun loppuun.
Leirintämaksut (poislukien ju-
hannus ja treffit) kesäaikana 16 
euroa/vrk, sis. saunan yleisillä 
vuoroilla ja valosähkön, ilmas-
tointi ja lämmityssähkö erikseen 
mittarilla.  Muina aikoina 16 eu-
roa/vrk +sähkö mittarilla. Sähkö 
0,25 euroa/kWh minimi 2 euroa/
maksukerta.  
Seisontamaksu 2 euro/vrk. Tilaus-
sauna 10 euroa/50 min. 
Muut maksut näet toimistossa ja 
nettisivuilla.

Tiedotettavaa ja tulevia 
tapahtumia
Maalispilkit pidetään Leporan-
nassa 28.2.-2.3.
Kevätkokous Leporannassa pide-
tään Lauantaina 1.3. klo 15.
Pääsiivoustalkoot pidetään  26.4.
Vuosipaikalla olevista vaunuista 
on maksettava vuosipaikkamak-
su ja täytettävä matkustajailmoi-
tus, sekä vuosipaikkasopimus 
30.4.2014 mennessä.
Vuosipaikkasopimus on käsitte-
lyssä kevätkokouksessa ja sen 
jälkeen saatavana nettisivuilta ja 
toimistossa.  
Vuosipaikkalaisten isäntälista on 
nähtävissä ja varattavissa  kevät-
kokouksen jälkeen toimistossa.
Seuraa nettisivujamme www.
sfclieto.net , sillä siellä on lähem-
min tapahtumista ja lisäksi voi 
aina tulla muutoksia matkan var-
rella.

Ollaan liikkeellä luonnostaan.

 Terveisin Jari 31185
 www.sfclieto.net   

Messuosastollamme vieraat olivat kiinnostuneita Leporannasta.
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Hyvää loppuvuotta Krapurannasta
Kyllä se syksy sieltä ikävä kyllä 
taas saapui myöskin Krapurantaan 
vieden hienon kesän muistojen 
arkistoon. Syksyn siivoustalkoilla 
saimme taas alueen paraati kun-
toon talvea vastaan ottamaan. 
Talkoolaisia oli tosi paljon kerään-
tynyt aamun tehtävän jakoon, kun 
oli tiedossa yhdessä tekemistä 
Krapurannan alueen eteen. Hara-
vat ja traktori heiluivat aluetta 

ristiin rastiin syksyn lehtiä vieden 
pois. Kokki ryhmä oli pistänyt 
pannut kuumaksi nälkäisille aher-
tajille, ja kyllä se näyttikin mais-
tuvan hyvälle, kun lautasten reu-
nat eivät meinanneet riittää. 

Pikkujoulut ovat aina hieno 
päätös kuluneelle caravan kaudel-
le, niin tälläkin kertaa.  

Ravintola Oripää oli täynnä 
juhlivia jäseniä kaukaa ja läheltä. 

Joulupöytä notkui herkkuja, kyl-
lä Tuula taas oli pistänyt paras-
taan keittiössä. Iltamusiikista 
vastasi Trabant orkesteri, jolta 
tulikin biisejä tilanteen mukaan 
sujuvaan tahtiin. Illan kohokoh-
ta jo kolkutteli ikkunan takana, 
silloin se jännitys alkoi pikku 
hiljaa laskeutumaan pikkujoulu 
kansan pariin. Suureksi yllätyk-
seksi pukilla oli myöskin muori 
mukana lahjoja jakamassa. Tällä-
kin kertaa kaikki olivat olleet 
kilttejä, kun saivat pukilta isoja  
paketteja. Viivi ja Ville olivat teh-
neet pikkujouluvieraille leikki-
mielisiä kilpailuja, mihin oli kiva 
osallistua tai naurua pidätellen 
katsoa miten kilpailut edistyivät. 
Myöskin Pirjon arpajaisille löy-
dettiin iloisia voittajia aikuisista 
ja lapsista. Kyllä ilo on aina ylim-
millään kun jotakin voittaa, niin 
tälläkin kertaa. Ilta jatkui tans-
seilla ja seurusteluilla ravintolan 
pilkkuun saakka. Sen jälkeen 
alkoi taksiralli Krapurannan 
suuntaa kohti, missä jatkot odot-
tivat  kulkurintuvassa pikkutun-
neille saakka. 

Joulua oli  viettämässä Krapu-
rannassa pieni joukko, joka ei 
kaatosateista välittänyt, olihan 

joulu. Kirjoittajakin vietti per-
heen kanssa joulua vaunussa ko-
ko viikon. Niin tiiviisti tämä 
perhe ei ole viikkoa viettänyt 
vaunussa, pelaten ja seurustel-
len, kuin nyt, vettähän tuli tai-
vaalta  koko ajan.

Pihakäynnit sai kyllä tarkkaan 
miettiä, koska olisi pieni pouta-
hetki, ettei kastuisi. Niin ne jou-
luruuat katosivat vaan suihin 
vesisateen ropinassa kattoa vas-
ten. Kokemus oli ainakin mieleen 
painuva. Uutenavuonna olikin jo 
enemmän vaunukuntia paikalla 
julistamassa vuoden vaihtumista.  
Kun yritin vähän udella, miten 
raketit ja muut jutut sujuivat , 
niin vastaus oli, että tule ensi 
kerralla mukaan, vuosihan vaih-
tuu vain kerran vuodessa . 

Näin vuosi on vaihtunut ja hal-
lituskiireet alkavat, kun teemme 
vuoden ohjelmistoa ja treffiohjel-
mia kuntoon. Ne näkyvät Krapu-
rannan kotisivuilla www.krapu-
ranta.fi. Sähköposteihin laitamme 
jäsentiedotteet  ja puskaradio 
hoitaa omalta osaltaan tiedotta-
misesta.   Näillä tarinoilla loppu-
talvea kohti.

 
Tv. Kaitsu

Loimaan kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Kai Välitalo
Palonkuja 7, 32200 Loimaa
Puh. 0400 985 794, kai.valitalo@domus.fi

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

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

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Loimaan Seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Krapurannan Kulkurintuvassa la 22.3.2014 alkaen klo 14.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ym. esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu klo 13.30. Tervetuloa!

Hallitus

Joulupukki muorinsa kanssa kyseli, 
ovatko kaikki olleet kilttejä.
Vastaus oli odotettu: Kyllä oli.
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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 

Arpajaisten pääpalkinnon voitti Anne Aittamäki. Voittajalla oli hymy 
herkässä.

Lasten arpajaisten päävoiton koppasi Sofi-Anna Koivisto. Ilmeessä on 
voittajan iloa ja riemua.

Viivi ja Ville hauskuuttivat pikkujouluyleisöä mukavilla yleisöleikeillä. Harrasteporukka teki hienot koristeet saunan ovien päälle.
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SF-C Loimaan Seutu ry:n syyskokous
Krapurannan  Kulkurintuvassa

SF-C Loimaan Seutu ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidettiin 
lokakuussa Krapurannan Kulku-
rintuvassa. Paikalla oli 50 yhdis-
tyksen jäsentä. Kokouksen avaa-
ja, yhdistyksen puheenjohtaja Kai 
Välitalo valittiin myös kokouksen 
puheenjohtajaksi. Kokouksen sih-
teeriksi kutsuttiin Seppo Mattila.

Hallituksesta erovuorossa ol-
leiden Soile Kosken, Seppo Mat-
tilan, Regina Koschinskin tilalle 
valittiin Ossi Laine, Reino Talvitie 
ja Sirpa Tuomola. Hannu Annala 
erovuoroisista jatkaa edelleen 
hallituksessa. Toiminnantarkas-
tajaksi valittiin Marja-Liisa Mä-
kelä, varatoiminnantarkastajak-
si Seppo Timonen. 

Hallitus esitti kokoukselle, et-
tä Krapurannan hintoja ei muu-

teta vuonna 2014 ja tämä tuli 
myös kokouksen päätökseksi. 
Myöskin päätettiin, että kutsu 
yhdistyksen yleisiin kokouksiin 
saatetaan jäsenten tietoon ilmoi-
tuksella Vankkuriviestissä, säh-
köpostilla ja yhdistyksen koti-
sivuilla.

Hyväksytystä toimintasuunni-
telmasta poimitaan seuraavaa: 
teatterireissu (varauksella), ke-
vätkokous, Avajaistreffit, Viron-
reissu (varauksella), Perhejuhan-
nus, Haitaritreffit,  reissu Lahden 
Caravanmessuille (varauksella), 
syyskokous ja pikkujoulujuhla. 
Alueen kunnostuksista ja paran-
nuksista mainittakoon A-alueen 
kesätiskipaikan kunnostus, pik-
kusaunan oviremontti ja terassi, 
uima-altaan energiakulutuksen 

vähentämisen suunnittelutyöt 
aloitetaan, kioskin sähköjärjestel-
män käyttövarmuutta paranne-
taan. Oripään kunnan mahdolli-
sesti rakentama viemäröinti vuon-
na 2015 caravanalueen vieritse 
aiheuttanee yhdistykselle suun-
nittelutyötä vuoden 2014 lopulla. 
Yhdistyksen puolelta kuntaan päin 
asiaa hoitaa Seppo Timonen.

Eri toimikuntiin valittiin veto-
vastuuhenkilöitä seuraavasti: 
Kioski Arja Malminen, tapahtumi-
en järjestely Pirjo Ylösmäki, tie-
dottaja Taisto Lehtonen, Kaasu- ja 
jätehuolto Pentti Malminen, edus-
tajat YT- alueen kokouksissa Kai 
Välitalo ja Reino Talvitie.

Krapurannan isännyysjärjeste-

lyihin vuonna 2014 tulevista muu-
toksista käytiin runsaasti keskus-
telua. Varsinainen päätös isäntä-
vuorovelvoitteista tehdään kui-
tenkin vasta tulevassa kevätko-
kouksessa.

Hyväksyttyä tuli myös hallituk-
sen esitys vuosipaikkamaksun 
siirrosta siten, että jatkossa kaik-
ki vuosipaikat maksetaan tammi-
kuussa. Vuoden 2014  aikana mak-
setaan nykyisen kauden alusta 
vuoden loppuun. Vuonna 2015 
maksetaan täysi maksu vuoden 
alussa. Uusi tulokas maksaa aina 
ensin vain tulovuotensa loppuun.

Taisto Lehtonen
tiedottaja

Terttu ja Tapio Tilan lahjoittaman vuosittain kiertävän ’Puurtaja’-maljan 
saajaksi  yhdistyksen puheenjohtaja Kai Välitalo oli tänä vuonna valinnut 
Pertti Ylösmäen. Onnittelut Pertille!  Kuva: Raimo Nenonen

Puheenjohtaja Kaitsun hymy ei hyytynyt syyskokouksen asiapaljoudessa.
Sihteeri Seppo Mattila on hieman miettiväisen näköinen. Kuva: Taisto Lehtonen

Maskun kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Kari Rantanen
Heinikonkatu 5 B 15, 20240 Turku
Puh. 0400 512 260, kari.a.rantanen@gmail.com

SIHTEERI
Kauko Leppäkangas
Käätyjärvenkatu 5, 23500 Uusikaupunki
Puh. 0400 826 413,
kauko.leppakangas@uusikaupunki.fi

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

Hyvää alkanutta vuotta kaikille
Tätä kirjoittaessani on turun seu-
dulle saapunut jo pitkään odotet-
tu ensilumi ja pakkassää.

Vaikka lunta onkin maassa vain 
parin sentin verran antaa se kui-
tenkin valon tuntua tähän pitkään 
jatkuneeseen syksyyn. Toivonkin 
että tätä valkeutta jatkuisi pitkäl-
le kevääseen,en kuitenkaan odota 
enkä kaipaakaan lunta ihan ”ame-
rikan” malliin, josta vuodenvaih-
teen uutiset ovat välittäneet meil-
le kuvaa ja tietoa valtavista lumi-

määristä ja ennätysmäisistä pak-
kasista.Itse kuitenkin kaipaan 
valoa tuon pitkän pimeänkauden 
jälkeen, ja uskon etten ole yksin 
tuon tunteen kanssa. Vaikka tal-
vea on vielä pitkään jäljellä, niin 
on kuitenkin muistettava tulevan 
kauden tapahtumien suunnittelun 
aloittaminen hyvissä ajoin. Kevät-
si ivoustalkoot pidetään 25-
27.4.2014 tervetuloa runsain jou-
koin kunnostamaan alue tulevaan 
sesonkiin. Kevätkokous pidetään 
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Palvelemme ma 8-18, ti-pe 8-17, 
heinäkuun lauantait lomailemme

www.loimaanlaatuauto.fi 

Asuntoautot -ja vaunut, autot ja moottoripyörät 
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

Burstner Elegance I 810 G 3.0 109.990
mjet, automaatti 7 tkm, -13

Dethleffs Eighty T6901 2,3 59.990
p.tutka, kattol., met.väri, aut.ilm., vak.
nop.s., CD, 36 tkm, -12

Renault-Knaus Sport traveller  44.990
700 ti 2,5Dci, 120hv, kattol., ilmast., CD, 
2xrenk., 15 tkm, -10

Fiat-Challenger Elitis 3050 3.0 43.990
mjet 105 tkm , -09

Mercedes-Benz LMC Liberty 39.990
6805 316 CDi, 1-om., luist.esto, kattol., 
CD, 45 tkm,-06

Renault Adriatik Izola 39.990
A697 SG 2,5 dCi 150, navi, ilmast., h-kirja, 
lohkol., vak.nop.s., CD, 2xrenk., sisäp., 45 
tkm, -07

Fiat-Knaus Sport traveller 37.990
605 3,0 JTD, p.tutka, ilmast., h-kirja, 
lohkol., CD, 2 x renk., 68 tkm, -08

Fiat-Dethleffs Ducato 21.990
15 2,3 JTD A5881 Advantage, 139 tkm, 
-03

Solifer Finlandia  560 TBR 0 19.990
-07

Fiat-Adria Ducato 2,8 D 590 DS  19.990
195 tkm, -00

Fiat Ducato 2,8 JTD 17.990
retkeilyauto Pössl, 148 tkm, -01

Rimor 450 cl XGO Elyos 0 13.990
-13

Hobby 650 KFU 0 10.990
-00

Hobby 560 KMFE Exclusive 0 9.990
-00

Vw-swift Capri  580 GLX 10.990
178 tkm, -95

Fiat-McLouis Tandy 663 3,0 37.990
160 hv, Multijet, luist.esto, erik.vant., kat-
tol., h-kirja, CD, 2 x renk. 32 tkm,-07

Knaus Eifelland Holiday 11.990
495 TF, -06

Fiat-Riviera 200 Ducato 1,9TD 7.990
209 tkm, -94

Knaus Eifelland  Holiday 10.990
395 TF / 375 0, -07

Fiat-Adriatik 660 dp 2,8 JTD 21.990
69 tkm, -01

Elnagh Baron 350 l 2,3 37.990
kattol., ilmast., lohkol., CD, 130 hv, 42 
tkm, -10

Fiat Hobby Toskana 615 44.990
kattol., ilmast., h-kirja, lohkol., vak.nop.s., 
CD, 2 x renk. 54 tkm, -08

Fiat Ducato McLouis Lagan 23.990
252 2.0 JTD, 104 tkm, -05

Ford-challenger Genesis 39.990
44 M11, 36 tkm, -11
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talkooviikonloppuna mussalossa 
lauantaina 26.04.2014 klo 12.00.

  
Käyttöaste 2013
Käyttöasteessa verrattuna edel-
lisiin vuosiin ei oikeastaan ole 
tapahtunut merkittäviä muutok-
sia.

Ainoastaan koulurakennuksen 
remontoitujen huoneiden osalta, 
on merkittävää kasvua käyttö-
asteessa. Toisaalta ovathan huo-
neet nyt niin hienossa kunnossa 
ettei uskoisi samoiksi huoneiksi 
joita ne olivat. 

Syyskokous
Syyskokous pidettiin Mussalossa 
12.10.2013 ja paikalla 62 äänival-
taista jäsentä. Kokouksessa käsi-
teltiin sääntöjen määräämät asiat, 
kuten puheenjohtajan valinta ja 
henkilövalinnat hallitukseen ero-
vuorossa olleiden tilalle. Puheen-
johtajaksi valittiin Kari Rantanen 
ja hallitukseen valittiin uudelleen 
erovuorossa olleet Sami Eriksson 
ja Pirkko Tuomaala. Uusina jäse-
ninä hallitukseen valittiin Asko 
Ankelo ja Lasse Oksanen. Lisäksi 
vahvistettiin hallituksen esityk-
sen mukaisena toimintasuunni-
telma ja talousarvio sekä hinnas-
to vuodelle 2014. 

Loppuvuoden juhlat
Hallowenjuhlat pidettiin 2.11.2013 

runsaslukuisen osallistuja joukon 
kesken. Itse en päässyt paikalle, 
mutta olen kuullut, että juhlissa 
oli tilaisuuteen sopiva mukava 
tunnelma.Tällä kertaa juhlat pi-
dettiin nyyttikesti periaatteella, 
jonne jokainen toi omat ruokansa 
sekä mörköjuomansa.    

Yhdistyksen joulujuhlaa vietet-
tiin 30.11.2013 Camping Mussalos-
sa. Juhlasali ja joulukuusi oli ko-
risteltu osittain jo edellisenä 
päivänä, joten juhlaan valmistau-
tuminen aloitettiin joulusaunalla 
iltapäivän aikana.

Hämärän laskeuduttua kokoon-
nuttiin juhlasaliin viettämään 
varsinaista joulujuhlaa.Juhlat 
alkoivat mussalon nuorten esittä-
mällä mielet herkistävällä joulu-
kuvaelmalla, jonka aikana olin 
havaitsevinani miten useampi 
sormi pyyhkäisi silmäkulmaan 
pyrkineen kyyneleen. Vielä ennen 
ruokailua kuunneltiin ja laulettiin 
joululauluja. Ruokahalun kasvat-
tamiseksi nautittiin alkuun glögi.   

Ruokailu tapahtui vanhan tavan 
mukaan noutopöydästä, jonka 
jälkeen kahvitarjoilua odotellessa.

 Joulupukkikin piipahti kiireil-
tään juhlissa jakaen lahjat. Kyllä 
oli kovasti odotettukin jo pukin 
saapumista.Kahvitarjoilun aikana 
saapui yllätysvieras, Lempi Lukan-
der laitilasta. Kylläpä riitti lem-
pillä hauskaa juttua  ja tarinaa 

niin että väki vesisilmistä valuen 
ja vatsaansa pidellen nauroivat 
hänen mainiolle esitykselleen. 
Loppuilta oli sitten yleistä seurus-
telua, laulettiin moniäänisesti 
muutama joululaulu ja myöhemmin 
tanssittiin karaokelaulun säestyk-
sellä. Niin kuin aina käy, aika 
kuluu nopeasti mukavassa poru-
kassa ja niin kävi myös tällä 
kertaa,niihän se vuorokausi vaih-
tui taas ennen kuin juhlat päät-

tyivät . Uutta vuotta vastaanotet-
tiin edellisvuosia pienemmällä 
väellä, liekö vuoden vaihteen 
ajoittuminen keskelle viikkoa ai-
heuttanut vähäisen innokkuuden 
saapua mussaloon uutta vuotta 
vastaanottamaan. Vaikka vuotta 
on jo hyvää matkaa kuljettu tah-
don toivottaa teille kaikille. 

Hyvää uutta vuotta  2014
Kari

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään lauantaina  26.4.2014 klo 12.00 

Camping Mussalossa,Mussalontie 356, Taivassalo.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat, kuten- tilinpäätöksen vahvistamisesta, 

vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja 
tilivelvollisille sekä muut esille tulevat asiat.

Tervetuloa kaikki yhdistyksemme jäsenet päättämään 
yhteisistä asioista.

Jäsenkortti mukaan.
Kahvitarjoilu  ja osallistujien kirjaus ennen kokousta 

klo 11.30 alkaen.

Taivassalossa 1.12.2013   
Hallitus

CAMPING MUSSALON HINNAT 2014

Vuosipaikka, SF-C Maskun jäsen, isäntävuorovelvoite .......... 350,00
Vuosipaikka, muun SF-C yhd.jäsen, isäntävuorovelvoite ....... 500,00
Kausipaikka  1.5. – 31.8.  isäntävuorovelvoite ..................... 300,00
Kausipaikka  1.1 – 30.4. ..................................................... 200,00
Kausipaikka  1.9 – 31.12. ................................................... 200,00

Venepaikka vuosipaikkalaiselle (ensimmäinen vuosi) ............65,00
Venepaikka vuosipaikkalaiselle (seuraavat vuodet) ...............45,00

Aluemaksut ovat perhekohtaiset
Kahden hengen huone .................................................. 40,00/vrk
Lisähenkilö kolmen hengen huoneessa 18 v. täyttänyt ....10,00/vrk
Lakanasetti ( vuoteissa käytettävä aina lakanoita ) ....... 5,00/setti
Huoneiden lämmityssähkö ( vain tarvittaessa ) ............... 5,00/vrk
SFC jäsen, Scandinavian Card  tai  vast.järjestön jäsen ....16,00/vrk
Vuosipaikkalaisten ja
vierailijoiden yöpyvä vieras ( yli 12 v. ) ........................... 5,00/vrk
Teltta tai vene, max. 4 henk. .........................................18,00/vrk
Muut matkailijat ...........................................................20,00/vrk
Päiväkäynti ..........................................................................5,00
Vaunun seisonta ............................................................. 3,00/vrk
Sähkön kulutusmaksu mittarin mukaan .........................0,25/kwh

Talvisähkön kulutusmaksu  (1.1.-30.4. – 1.10.-31.12.) .......0,20/kwh
Mittari luettava kauden alussa ja lopussa.
Kulutusmaksun lisäksi yli 2 kk. maksujaksolta ................. 2,00/kk
Lämmityssähkö / ilmastointi ilman mittaria ..................10,00/vrk
Auton, vaunun tai veneen pesu ..............................................3,00
Auton lohkolämmitys sähkö, 2 tuntia .....................................3,00
Soutuveneen vuokra max. 4 tuntia .........................................5,00
Tilaussauna  50 min. ...........................................................20,00
Saunamaksu, vieraat yleisillä vuoroilla...................................5.00

Asuttu vuorokausi sisältää saunan yleisillä vuoroilla sekä valosähkön, 
max. 350 W.
Vuosi-ja kausipaikkalaisilta velvoitetaan kiinteää sähkömittaria 
kulutuksen mittaukseen. Irtomittareita ei hyväksytä. Sähkö mak-
setaan vähintään kahden kuukaudenvälein.

Alue toimii yleisenä leirintäalueena 1.6.-31.8. välisenä aikana. Muu-
na aikana alue toimii omatoimisena SFC-sopimus-alueena ja portti 
on pääsääntöisesti kiinni.

Vuosi- ja kausipaikalla olevat voivat lunastaa avaimet 25 € takuu-
maksua vastaan. Rahan saa takaisin kun avaimet palautetaan. 
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Naantalin kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Kari Rainetsalo
Talvikkikatu 7, 21110 Naantali
p. 0400 789 020
sähköposti : kari.rainetsalo@saunalahti.fi

SIHTEERI
Jukka Saarinen
Haikarinkatu 5 A 6, 21110 Naantali
Puh. 040 311 3879, 
juksaa5@gmail.com

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

Terve taas!
Miltei ennätyssateisen loppusyk-
syn jälkeen paukkupakkaset tu-
livat heti perään ja saamme taas 
talven tuntua kovien pakkasten 
myötä,  tosin vielä tätä kirjoi-
tettaessa ilman lunta. 

Hyvään aikaan ajoitettiin Sa-
lorannassa salaojatyöt, ensinnä-
kin ne saatiin tehdä hyvissä 
olosuhteissa ja valmistuttuaan 
ne ovat olleet tosi tarpeeseen 
runsaiden sateiden vuoksi. 

Kuten hyvin tiedetään alueel-
lamme niin kuin ei millään muul-
lakaan alueella työt tekemällä 
lopu.  

Loppuvuodesta Salorannassa-
kin kävivät vuokraisäntämme, 
eli kaupungin edustajat tutus-
tumassa tämän hetkiseen alueen 
tilaan ja hyväksi sen totesivat.  
Ylätalon tai päärakennuksen, 
miten sitä nyt halutaan nimit-

tääkään,  kuntoon tosin kaivat-
tiin hieman kohennusta.  Kau-
punki haluaa että talon ympä-
ristö siistitään ja kaadetaan 
jonkin verran puita lähistöltä. 

Rakennus tullaan myös maalaa-
maan ja pientä pintaremonttia 
on myös tehtävä.  Rakennuksen 
kohennuskehoitus on siinä mie-
lessä ymmärrettävää että taloon-

han uusittiin katto jokunen 
vuosi sitten joka taas pidentää 
rakennuksen ikää runsaasti.  No 
tämähän oli kaikki tiedossa jo 
vuokrasopimusta tehdessämme.  
Siinähän sitä on isoa projektia 
koko kevääksi ja tekijöitä kaiva-
taan erilaisiin talkootehtäviin.  
Töitä on tarkoitus tehdä sääolo-
suhteiden mukaan,  joten toivo-
taan kevääseen suotuisia kelejä.  
Talkoista tarkempaa ja ajankoh-
taista  tietoa verkkosivuillamme 
sitten kun töihin tartutaan.  

Samaisessa katselmuksessa 
kaupungin isät ilmoittivat, että 
laiturimme ainakin tulevan ke-
sän pysyy paikoillaan ja tämähän 
meille sopii.  Tässä yhteydessä 
on hyvä muistuttaa vaikka ui-
makeleihin on vielä aikaa,  että 
laiturilta hyppiminen veteen on 
oman turvallisuuden vuoksi kiel-
lettyä.  Laiturista saattaa irrota 

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Naantali ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
10.4.2014 klo 19.00 Aurinkosäätiön palvelutalolla. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Jäsenkirja mukaan. 

Pullakahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

Hallitus

Tuollainen tyylikäs yhdistelmä bongattiin viime kesänä Salorannassa. Auto Chevrolet 1942 ja vaunu SMV 1964.

Maastokelpoinen matkailuauto kesällä 2013 Salorannassa.
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erikokoisia lautoja ja parruja 
vaikka se kevään  korvalla aina 
tarkistetaankin.  Muistakaahan 
tämä ja muistuttakaa lapsianne-
kin vaarasta.  

Uuden huoltorakennuksemme 
piirustukset ovat valmistuneet 
ja ne tulevat myös verkkosivuil-
lemme ja ovat myös kevätkoko-
uksessa nähtävillä.  Rakennus-
projekti etenee  hitaasti johtuen 
lähinnä siitä, että rahoituspuo-
li hoidetaan todennäköisesti 
suurelta osin ainoastaan tulora-
hoituksen turvin.  Mutta eiköhän 
se siitä.  

Kuten tunnettua vuoden alus-
ta uusi puheenjohtajamme Kari 
Rainetsalo aloitti muutaman vuo-
den tauon jälkeen vetämään yh-
distystämme.  Hänellä tulee töi-
tä varmastikin riittämään asioi-
den eteenpäin viemiseksi ja ke-
hittämikseksikin.  Vähintä mitä  
voimme tehdä on antaa hänelle 
täysi tuki ja apu tilanteiden mu-
kaan niin tämä yhteistyö koituu 
meidän kaikkien eduksi.  Tässä 
yhteydessä on myös hyvä kiittää 
Karin edeltäjää Ari Suomea joka 
yhden kauden hoiti puheenjoh-
tajan tehtävää ja monenmoisia 
asioita hänen johdollaan valmis-
teltiin ja toteutettiin.  

Tällä hetkellä ei ole vielä viime 
vuoden taloudellista tulosta sel-
villä mutta merkit viitannevat 
siihen että talous on edelleenkin 
vakaalla pohjalla mikä mahdol-
listaa ja helpottaa toimintaa 
kaikin tavoin. Kaikennäköisiä ja 
joskus yllättäviäkin toimintame-
noja tulee vuoden mittaan ja 
vakaa talous tässä kohtaa on 

hieno asia. Viimeisimpiä hankin-
toja on led-projektori joka tuo 
helpotusta kokouksiimme ja voi-
daan sitä käyttää talollakin jos-
sa on jo iso valkokangas.  Tuo 
vahva talous mahdollistaisi myös 
toimintaa jäsenistön hyväksi 
joillain uusillakin toimintata-
voilla, valitettavasti vain vetä-
jistä ja osallistujistakin on hie-
man ollut pulaa.  Ehdotuksia,  
joita tosiaan toivotaan,  voi ja 
tulee antaa hallitukselle joka 
sitten viime kädessä asioista 
päättää.  Näillä eväillä lähdemme 
talven selkää taittamaan ja ke-
vättä kohden.  Huomioikaapa 
tuolla tekstin lopussa kausipaik-
kalaisille oleva huomautus. Paik-
koja on edelleen vapaana ja nii-
tä voi tiedustella Karilta. Seu-
raavassa numerossa sitten isän-
tävuoroista ja kevään sekä kesän 
asioista lisää. 

terv. Markku 52661 

Talolla on nyt käytössä talviaikainen tiskipaikka.

Yhdistyksemme 
perustajajäsen sekä 

pitkäaikainen sihteeri  
PENTTI LEINO 

nukkui pois 
Jouluaattona 2013. 

Muistoa Kunnioittaen 
SF-Caravan Naantali ry

TALVITAPAHTUMA lauantaina 8.3. Salorannassa
Tule nauttimaan talvisesta päivästä Salorantaan.  Yhdistys 
tarjoaa perinteisesti kuumat mehut sekä grillimakkarat.  Illal-
la jatketaan karaoken merkeissä. 

KEVÄTKOKOUS 10.4. alkaen klo 19.00 
Aurinkosäätiön palvelutalolla
Tervetuloa keskustelemaan ja päättämäänkin yhdistyksesi asi-
oista kevätkokoukseemme.  Useissa viime kokouksissa on käyty 
vilkasta keskustelua tärkeistä aiheista ja on syytä uskoa että 
näin tälläkin kerralla.  Tilaisuudessa sinulla on myös mahdolli-
suus nähdä uudisrakennuksemme piirustukset.  Pullakahvitar-
joilu

SIIVOUSTALKOOT 17.5. 
Aloitetaan jo 8-lälkeen ja monenmoista tekemistä riittää kullek-
kin voimien ja kykyjen mukaan. Yhdistys tarjoaa kuten aina 
ennenkin talkookahvit, -ruoat ja tietenkin saunat päivän päät-
teeksi.  

AURINKOTREFFIT 23-25.5.
Treffejämme ovat viime vuosina säät suosineet ja osanottokin 
on ollut ilahduttavan runsasta.  Toivotaan että trendi jatkuu 
tänäkin vuonna.  Tuttuja kaavoja mennään eli perjantaina 
tanssitaan ladolla WestWing-orkesterin tahdissa ja lauantaina 
lauletaan karaokea.  Luontopolku kuuluu tietenkin ohjelmaan 
eikä lapsiakaan unohdeta ohjelmistosta.  Arpajaiset ovat myös 
vakiotapahtuma ja voitkin jo pitkin kevättä tuoda palkintoja 
toimistolle.  Tervetuloa

ERITTÄIN TÄRKÄTÄ HUOMIOITAVAA 
KAUSIPAIKKALAISILLE!
Kaikki joiden kausimaksu päättyy 28.2.2014 tulisi huomioida 
että uusi maksu ( 340 € ) tulee suorittaa tuohon päivämäärään 
mennessä jotta kautesi ja paikkasi jatkuu entisellään.  Näin 
toimittuasi vältyt vaunun seisontamaksulta  ( 1€/vrk ).  Edel-
läkerrottu koskee siis myös niitä joilla kausi katkeaa myöhem-
min muuna ajankohtana joten tarkistakaapa  kautenne päät-
tymispäivämäärä.   Maksun voit suorittaa aikaisemmasta poi-
keten myös pankkiin tilille: FI 90 1181 3006 1017 63 ja teksti-
kentässä on mainittava ”VUOSIMAKSU”. Tuolle tilille EI VOI 
MAKSAA sähkö- yms. maksuja vaan ne maksetaan edelleen 
Salorantaan! 

Pysähtyneet vankkurit
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FICC RALLY 2014 24.7. – 1.8.2014 Pori, Kirjurinluoto

F.I.C.C. (Fédération Internationale 
de Camping, Caravanning et Au-
tocaravaning) on Belgiassa, Brys-
selissä sijaitseva kansainvälinen 
leirintämatkailujärjestö. Sen jä-
seninä ovat noin 56 karavaanari- 
ja leirintämatkailuliittoa 32 eri 
maassa, mukana SF-Caravan Ry.  
Näiden liittojen kautta kokonais-
jäsen määrä kohoaa noin 2,5 mil-
joonaan henkilöjäseneen.

FICC- Rallyja eli karavaanareiden 
kansainvälisiä yhteiskokoontumi-
sia, on järjestetty ympäri maail-
maa vuodesta 1933 alkaen. Suomi 
on saanut ilon ja kunnian isännöi-
dä tapahtumia jo kolmesti aiem-
min, 1981 Tampereella, 1994 Jo-
ensuussa ja 2004 Oulussa. 

Vuosi 2014 on erityisen hieno 
vuosi Suomen leirintämatkailussa.  
Suomen leirintämatkailun valta-
kunnallinen keskusliitto, SF-Ca-
ravan Ry, juhlii upeaa 50-vuotis 
taivaltaan ja FICC Rallyn järjestä-
jämaana on, 10-vuoden jälkeen, 
jälleen Suomi.

Valtakunnallisen juhlavuoden 
teemaksi on valittu osuvasti ”Liik-
keellä luonnostaan ”. FICC Rally 
2014 tulee olemaan SF-Caravan 
ry:n 50-vuotisjuhlavuoden pääta-
pahtuma. Tapahtumaan odotetaan 
saapuvan matkailuautoja, matkai-
luvaunuja ja telttoja. Osallistuja-
määrä on suuri, yli 30 eri maasta, 
aikuisia, nuoria ja lapsia. 

F.I.C.C * Rally, 
tapahtumalomailu 
Kirjurinluodossa!
FICC tapahtumalomailun onnistu-
misen takeina ovat loistavasti 
suunniteltu ja rakennettu valmi-
sohjelma sekä mielenkiintoiset 
retket. Huomattavaa on myös Kir-
jurinluodon tunnettu, monipuoli-
nen anti niin aikuisille kuin lap-
sille, sekä kaunis, hyvin hoidettu 
tapahtuma ympäristö. Lisänä on-
nistumiselle ovat Porin keskustan 
läheisyys sekä ympäristön moni-
puoliset mahdollisuudet. 

Porin sympaattinen keskusta 
on kävellen helposti saavutetta-
vissa. Läheinen Eteläranta on 
kaunis joenrantamaisema. Kesäi-
sin paikka muuttuu suosituksi, 
vilkkaaksi vapaa-ajan viettokoh-
teeksi. Keskustan kävelykadun 

ympärillä on monia erilaisia kaup-
poja, kauppakeskuksia, kahviloi-
ta, ravintoloita sekä läheisyydes-
sä, tori ja uudistettu kauppahal-
li. Porin keskustassa olevaa pa-
nimoa ja panimoravintolaa kut-
sutaan osuvasti nimellä: oluen 
metsästäjän paratiisi. 125 vuoti-
as Satakunnan Museo ja sen nel-
jä museokohdetta ovat varsin 
mielenkiintoisia käynti kohteita. 
Juseliuksen mausoleumi on yksi 
Porin tunnetuimmista nähtä-
vyyksistä. Suomalaisen rock mu-
siikin jalanjäljet löytyvät myös 
Porista, Dingon, Yön ja Mamban 
muodossa.

Valmiin ohjelmatarjonnan lisäk-
si Kirjurinluodossa, 81. FICC Rally 
tapahtuma-alueella ja sen tuntu-
massa, on moneen makuun run-
saasti tarjottavaa. Alueen hiekka-
pohjainen uimaranta on suosittu 
varsinkin kuumalla ilmalla. Sata-
kunnan Vihertietokeskus on suun-
nattu puutarhanhoidosta kiinnos-
tuneille ja kauniissa, hoidetussa, 
näyttelypuutarhassa on monia 
erilaisia istutuksia, kukkia, kas-
veja ja pensaita. Alueen eripitui-
set, merkityt luontoreitit, kulkevat 
mielenkiintoisesti luonnonpuiston 
eri osissa. Liitokiekkoilu on var-
masti vieras harrastus monille, 
joten siihen tutustuminen, vaikka 
koko perheen voimin, on mahdol-
lista Kirjurin frisbeegolfpuistossa. 
Pienoisgolfkeskuksessa voi viettää 
aikaa biljardia pelaten tai sitten 
tutustuen pienoisgolfiin neljällä 
erilaisella, kansainväliset mitat 
täyttävällä 18 reiän kentällä.

Kesäkahvila ja kioski toivotta-
vat tulijat tervetulleiksi. Kirju-
rinluodon kesäravintola toimii 
FICC Rallyn tapahtu-
maravintolana ja 
jossa vieraiden ilok-
si on luvassa hienoa 
ohjelmaa kaikkina 
iltoina.

Pori on tunnettu 
tapahtumakaupun-
kina. Porin Jazz ta-
pahtuma on sopivas-
ti ennen FICC Rallya 
sekä Porin Kunin-
kuusravit heti ta-
pahtuman jälkeen. 
Asiat, jotka ajalli-

sesti mahdollistavat myös näihin 
tapahtumiin tutustumisen.

Satakunnan alueelta löytyy 
myös hienot puitteet Golf kärpä-
sen puraisseille. 

Lapsille
Kesäisin Kirjurinluodolla asustaa 
hauskoja eläimiä riikinkukosta 
alpakkaan. Luonnonpuistolla oma 
maskotti, Viksu Mustavaris. Se 
viihdyttää lapsia kesä päivisin, 
joko omalla pesällään tai muualla 
seikkailupuistossa. Pelle Herman-
nin leikkipuiston nimi on monille 
tuttu. Puistossa on lastenohjel-
mista tuttu Pelle Hermannin sir-
kusvankkuri ja Äitiliinin mökki. 
Leikkikentällä on hiekkalaatikoi-
ta, keinuja, torni kiipeilyverkkoi-
neen ja putkiliukumäkineen. Leik-
kipuiston alueella on myös pieni 
kahluuallas sekä pelialue.
Kunnollisessa merirosvolaivaan 
kuuluu sekä riippusilta kannelta 
kannelle, liukumäkeä unohtamat-
ta. Viereisellä hiekkakentällä voi 
tehdä hienoja hiekkakakkuja.
Kuunari Tähti on esteetön, myös 
liikuntarajoitteisille tarkoitettu 
leikkilaiva Pelle Hermannin puis-
ton vieressä.
Lilliputin maan pienet leikkiteli-
neet, liukumäet ja keinut ovat 
nimensä mukaisesti suunniteltu 
perheen pienimmille.   Lilliputin 
maa sijaitsee osittain aidatulla 
alueella, hieman erillään isompien 
lasten leikkipaikoista.  Isommat 
lapset viihtyvät varmasti Kolmen 
Karhun Puiston monissa erilaisis-
sa kiipeilytelineissä, torneissa ja 
putkiliukumäissä. Suuren suosion 
saaneessa Angry Birds - puistossa 
on monia jännittäviä laitteita mm. 

liukumäki, erilaisia kiipeilyteli-
neitä, linnunpesä, ritsa sekä hissi 
ylhäältä alas menoa varten.  Las-
ten Liikennepuistossa on käytös-
sä monia polkupyöriä sekä kahta 
eri kokoa olevia polkuautoja. Lii-
kennepuisto on yksi parhaimmis-
ta tavoista tutustuttaa lapsi lii-
kenteen sääntöihin. 

www.ficcrally2014.fi
81. F.I.C.C. Rallylle on rakennettu 
oma, ajan tasalla pysyvä, myös 
mobiilisti toimiva tietopaketti 
internet sivusto kaikille tapah-
tumasta kiinnostuville, tapahtu-
maan osallistujille, sekä osallis-
tumista vielä harkitseville. Si-
vuilta löytyy paljon tietoa sekä 
hienosta tapahtumasta että ta-
pahtumaympäristöstä. Mielen-
kiintoinen retkiohjelma on jo 
valmiina luettavissa. Loistava 
päivittäisohjelma rakentuu ko-
valla vauhdilla ja tulee näkymään 
alustavana lähiaikoina. FICC Ral-
ly ilmoittautuminen ohjeistuk-
sella, alkaa 1.12.2013 etusivulle 
avattavan linkin kautta.

Täydellisesti onnistunut FICC- 
tapahtumalomailupaketti on val-
mis, kun siihen lisättään vielä 
saman harrastuksen omaavien 
ihmisten hauskanpito ja yhdes-
säolo!

Tärkeitä talkoolaisia tarvitaan 
ja ilmoittautumiskaavake sähköi-
sessä muodossa (myös tulostetta-
vissa postin kautta lähetykseen) 
löytyy etusivulta. Hakijoihin ote-
taan yhteyttä myöhemmin, hake-
musten käsittelyn jälkeen. 

Käykää ”tykkäämässä” ja jakakaa 
FICC Rallya myös Facebookissa 
www.ficcrally2014/facebook.com
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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

Tervehdys karavaanarit, vihdoin-
kin se märkä syksy loppui ja tuli 
pakkaset, nytkin 14.1. kun yritän 
tätä kirjoittaa niin mittari näyt-
tää 16 miinusta. Mutta lunta sai-
si tulla vielä vähän lisää, että 
hiihdon harrastajat pääsisivät 
hiihtämään luontoon ettei tar-
vitse käydä putkessa hiihtämäs-
sä. Paimion Seudun Caravaanari-
en toiminta on ollut aika rau-
haisaa mutta toivottavasti toi-
minta virkistyy kun aurinko al-
kaa  näkyä enemmän ja päivät 
pitenee. Meillä on hallituksen 

kokous uudessa kokoon panossa 
21.1.2014, jossa keskustellaan ja 
luodaan suunnitelmia kuluvan 
vuoden toiminnoista ja mahdol-
lisista tapahtumista.

Anakin on pyrkimyksenä pitää 
retki-/ulkoiluilta keväällä koska 
kesällä ihmisillä on muita tou-
huja ja syksyllä pimeys painaa 
päälle. 

Haaviston Jaska on alustavasti 
luvannut, että hänen tontillaan 
saadaan järjestää yhdistyksen 
sisäinen viikonloppu eli yhdis-
tyksen ”treffit”, paikan hän antaa 

mutta vetovastuuta hän ei ota, 
joten tällaisia asioita tulee halli-
tuksen käsittelyyn. 

Kai muistatte että yhdistyk-
semme siirtyi yhteen vuosikoko-
ukseen joka on pidettävä maalis-
toukokuussa. 

Kokouksessa päätetään SF - 
Caravan Paimion Seutu ryn: tu-
levaisuuden tavoitteista ja suun-
nitelmista sekä valitaan henkilöt 
eri tehtäviin, puheenjohtajan 
paikka ainakin vapautuu koska 
en ole käytettävissä, ilmoitin jo 
viime vuosikokouksessa että 
vuosi 2014 on viimeinen vuosi. 
Aikoinaan kun minut valittiin 
oli puhe kahden vuoden pestis-
tä  mutta aikaa on kulunut jo 

reilut 10 vuotta. Joten nyt et-
sinnät käyntiin, jotta toukokuun 
vuosikokouksessa on henkilöitä 
tarjolla eri tehtäviin. 

Vuosikokousilmoitus tarkem-
min sekä kokouksen paikka il-
moitetaan Vankkuriviesti 2/2014,  
joka ilmestyy 11.4.2014 sekä 
Kunnallislehdessä lähempänä 
kokousta.

Vaikka kokemukset yhteistoi-
minta alueista ovat negatiiviset 
niin toiveissa kuitenkin on jos 
vielä joskus löytyisi oma tai yh-
teistoiminta alue yhdistyksen 
käyttöön.

Jorma Tuominen
051624-0

Hallituksen kokoonpano vuonna 2014 on:
• Jorma Tuominen pj, säpo: jorma_tuominen@luukku.com 
• Marja Kytösaho, sihteeri
• Esa Hautala, varapuheenjohtaja
• Ismo Lankinen, jäsenkirjuri, säpo: ismo.lankinen@luukku.com
• Jaakko Haavisto, Kalle Kytösaho, Pekka Parviainen, Marja-

Liisa Lankinen

Ottakaa yhteyttä hallituksen jäseniin niin yritetään yhdessä ke-
hittää SF-Caravan Paimion Seutua ry:tä.

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

Rauhallista vuoden 
alkua!
Taas on tämä lounaissuomalainen 
talvikeli, samainen sateinen, 
tuulinen ja pimeä. Mutta anke-
asta säästä huolimatta Stagsun-
dissa on vaunukuntia ollut niin 
joulun puurojuhlassa kuin uu-
denvuoden vastaanotossa. Ja 
koskapa talvi on jatkunut aina-

kin vuoden vaihteeseen saakka 
lauhana on alueella sitkeimmät 
jatkaneet vaunuilua. Ja mikäs 
siinä, näillä lämpimillä keleillä 
11 kg kaasupullo riittää pidem-
mäksi aikaa.

 Syyskokouksessa valittu hal-
litus on pitänyt järjestäytymis-

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Paraisten Seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
pidetään lauantaina 1. maaliskuuta 2014 
kello 13.00 alkaen Mälö Bygdegårdenissa. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n kevätkokousasiat ja 
järjestyssääntömuutos.

Kahvitarjoilu ennen kokousta, tervetuloa!
                                                                                    

Parainen 06.12.2013
Hallitus 

Maisema venelaiturilta pikkujouluna.
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kokouksen ja muutoksia ei tehty. 
Ainoastaanhan Hanna Hanhiala 
valittiin Satu Malmbergin tilalle. 
Myöskin muut edustajat ja toi-
mikunnat säilyivät muuttumat-
tomina.

 Pelastustietä varten sopimus 
on allekirjoituksia vaille valmis. 

Kaikki esille tulleet asiat on 
mökkinaapurien kanssa saatu 
päätökseen hyvässä yhteisym-
märryksessä.

 Alueemme lumenauraus on nyt 
hankittu uudelta urakoitsijalta 
aiemman veljesparin lopetettua. 
Heitä on muistettu SF-Caravan 

50-vuotisjuhlakirjalla. Tätä vuot-
tahan juhlitaan SF-Caravanin 
täyttäessä nuo 50 vuotta, lait-
takaahan kalenteriinne vuosi-
kokous treffit Hämeenlinnassa 
ja Caravan Gaala (tiedot viimei-
simmässä Caravan-lehdessä). 
Yhdistyksestämme tullaan valit-

semaan osallistujat molempiin 
tilaisuuksiin.

 Lauantaina 15. helmikuuta 
vietetään Stagsundissa ulkoilu-
päivää. Naistoimikunta loihtii 
lämmintä purtavaa.

 
SF-C 91470

...ja paketista paljastui.Pikkujoulut tuvassa. Lahjan avausta...

Piikkiön kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Jyrki Hongisto
Alhaisintie 9, 21500 Piikkiö
Puh. 050 533 7447
jyrki.hongisto@kolumbus.fi

SIHTEERI
Marianne Louhevirta
Koivumäentie 2, 21500 Piikkiö
Puh. 050 562 4142
mallalouhevirta@gmail.com

Hyvää alkanutta vuotta 
2014 kaikille jäsenillemme!
Palatkaamme vielä vuoden 2013 
joulukuun tapahtumiin. 

Vuoden viimeisessä Vankkuri-
viestin numerossa 4, kutsuimme 
jäsenistöämme Joulujuhlaristei-
lylle uudella m/s Viking Gracelle.

Joulujuhlaan osallistui 27 hen-
kilöä. 

Matkan järjestelyistä ja matkan 
onnistumisesta vastasi Jaana ja 
Antti Nummela. Kiitos Jaana ja 
Antti!.

Uusi hallitus piti järjestäyty-
miskokouksensa joulukuun 2. 
päivänä, silloinkaan ei ollut vie-
lä satanut lunta mutta oli pikku 
pakkanen. 

Kokouksessa valittiin toimi-
henkilöt ja perustettiin jo tutuik-
si tulleet toimikunnat:

Harvaluodon tekninen toimi-

kunta ja kaluston hoitajat
Virkistys- ja Harvaluototoimi-

kunta.
Kumpaankin toimikuntaa va-

littiin edellisen vuoden tapaan 3 
jäsentä, joista yksi toimii toimi-
kunnan vetäjänä.

Vankkuriviestin kirjoittajaksi 
valittiin uudelleen Kirsti Karls-
son.

Pakkasia ja lumisadetta odot-
telin jo marraskuussa, mutta tur-
haan. Aina vaan satoi vettä ja 
vettä eikä jälkeäkään lumivalkoi-
sesta maasta.

Otin kokouspäivän aamuna au-
rinkoisen valokuvan Harvaluo-
dosta, aivan upea aamu! 

Kaarinan kaupunki on mahdol-
listanut kuntalaisille ja myös 
Caravan alueen käyttäjille per-

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
To 13.03.2014 klo 19.00

Piikkiön Osuuspankin kerhohuoneella osoitteessa
Hadvalantie 10, 21500 Piikkiö

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu klo 18.30, Tervetuloa!

Hallitus

Harvaluoto, p. 044 278 8949
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jantai iltaisin saunavuoron kesän 
jälkeen, aina vuoden loppuun 
asti. Samalla on voinut pulahtaa 
mereen uimaan, virkistävää. Me-
rivesi onkin ollut alhaalla koko 
loppuvuoden.

Sähkökatkokset ja myrskyt ovat 
olleet myös Harvaluodossa joulu-
kuun loppupuolella. Puita ei sen-
tään ole kaatunut vaunualueen 
reunoilla mutta katkenneita oksia 
on ollut tuulen tuomana jonkun 
verran.

Tammikuun 10. päivänä satoi 
sitten ensi lumi myös Harvaluo-
toonkin ja samalla myös pakkanen 
ilmoitti tulostaan. Mikä sen mu-
kavampaa. Mielikin virkistyy kun 
syksyn synkkyys muuttui valkoi-
semmaksi.

Nauttikaa talvesta ja rentoutu-
kaa. Tehdään yhdessä tästä vuo-
desta hyvä vuosi!

Terveisin
Kirsti SFC- 97935

SF-Caravan Piikkiö ry:n aluemaksut 2014
Aluemaksu, SF-C jäsen, sis. valosähkön .......................... 15€/vrk
Aluemaksu, ei SF-C jäsen, sis. valosähkön / vain 1 vrk .... 25€/vrk
Päiväkävijä ................................................................ 10€/päivä
Seisontamaksu, SF-C Piikkiön jäsen ...............................1€/päivä 
Kausimaksu (1.5-30.4.)
SF-C Piikkiön jäsen, sis. isäntävuoroviikon ..........................250€
Kausimaksu (1.5.-30.4.)
SF-C muun yhd. jäsen, sis. isäntävuoroviikon .......................300€
Kausipaikkalaisen vierailija /vrk yli 15-vuotias ...................... 3€
Sähkö, mittarin mukaan ............................................0,30€/kWh
Sähkö, ilmastointi tai lämmityssähkö ............................ 10€/vrk

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Raision seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
sunnuntaina 27.4.2014 klo 12.00

Vankkurisalissa, Vankkuri-Vehmaalla, Rautilassa

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
kevätkokousasiat. Jäsenkorttien tarkastus ja 

kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.

Hallitus

Raision kuulumiset

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

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

Vankkuri-Vehmas, p. 0400 705 516, www.sfc-raisio.fi

Puheenjohtajan terveiset
Terveisiä Vankkuri-Vehmaalta! 
Sateisesta syksystä ja alkutal-
vesta saimme nauttia oikein saa-
vin täydeltä. Silti alueellamme 
ahkerat vuosipaikkalaiset ovat 
käyneet alueellamme nauttimas-
sa saunamme löylyistä ja yhdes-
sä tekemisen riemusta sekä yh-
dessä olosta. Tätä kirjoittaessa-
ni on saatu kevyt lumipeite maa-
han ja pakkasta on yli kymmenen 
astetta. Talvi näyttää sittenkin 
lupaavalta. 

Syyskokous on pidetty, tosi 
sateiset syksyn siivoustalkoot 
rosvopaisteineen on rehkitty, 
pikkujoulut nautittu ja uusi vuo-
si on kunnialla vastaanotettu, 
vaikkakin aatto osui keskelle 
työviikkoa.

Caravan Messut 
Turun Caravan Show & Camping 
2014 messut on pidetty, ja Vank-
kuriViestin kaikki 14 yhdistystä 
olivat esillä yhteisellä osastolla. 
Valtakunnallisesti Varsinais-

Suomi on leirintämatkailijalle 
otollista seutua, koska meillä on 
monta erilaista Caravan aluetta 
lyhyen välimatkan päässä toisis-
taan. Ainakin polttoaineiden 
hinnat vaikuttavat merkittäväs-
ti paikasta toiseen siirtymiseen. 
Teemanamme osastolla oli uusi-
en jäsenien rekrytointi, Caravan 
matkailuharrastuksen koko ajan 
kasvaessa. 

Uudet  jäsenet
Yhdistyksemme hallitus on teh-
nyt päätöksen, että uusille jäse-
nille annetaan tutustumistarjo-
us, jolla voi oleskella Vankkuri-
Vehmaalla ilmaiseksi yhden vii-
konlopun ajan (pe-su), mutta ei 
treffiviikonloppuisin.

Aluemaksut
Koska Vankkuri-Vehmas on SF 
Caravan jäsenetualue, niin vuo-
sipaikka meillä edellyttää SFC- 
jäsenyyttä. Vuosipaikalla olevis-
ta vaunuista on maksettava vuo-

sipaikkamaksu ja on tehtävä 
vuosipaikkasopimus sekä täytet-
tävä matkustajailmoitus.

SFC Raision yhdistyksen jäse-
nille vuosipaikka maksaa 380 
euroa ja muun SFC yhdistyksen 
jäsenelle 430 euroa.

Maksu kerralla 28.2.2014 men-
nessä tai kahdessa erässä 1. erä 
28.2. ja 2. erä 30.4.2014 mennes-
sä, tilille FI54 2278 1800 0309 74, 
viite 1122.

Vuorokausimaksu kesällä 16 
euroa/vrk, sis. valosähkön ja 
saunan yleisillä vuoroilla. Muuna 
aikoina 16 euroa/vrk + sähkö 
mittarilla. Sähkö kulutuksen 
mukaan 0,25 euroa/kWh

Tarkemmat tiedot ja muut mak-
sut Vankkuri-Vehmaan ilmoitus-
taululla tai netissä www.sfc-
raisio.fi

Maukujaiset
Hiihtolomaviikolla 22.-ja 23.2. 
kokoonnumme jälleen Treffi- ja 
huvitoimikunnan järjestämään 

toimintapäivään, tarkemmasta 
ohjelmasta tiedotamme ilmoitus-
taululla ja nettisivuillamme

Kevätsiivoustalkoot 
Kevätsiivoustalkoot pidetään 
lauantaina 26.4. klo 9.00 ja sa-
mana viikonloppuna kevätkoko-
us sunnuntaina 27.4. klo 12.00.

Kiitän VankkuriViestin yhdis-
tyksiä kuluneesta vuodesta pu-
heenjohtajana ja kiitän hyvästä 
yhteistyöstä ja toivon kaikille 
jäsenrikasta vuotta.

Toivotan Hyvää Uutta Vuotta 
2014 kaikille Raision yhdistyksen 
jäsenille ja kiitän luottamukses-
ta jatkaa puheenjohtajana seu-
raavat kaksi vuotta. Haluan jat-
kaa rakentavaa yhteistyötä ja 
toivon jäsenistön olevan aktii-
visia oman alueen kehittämis-
työssä.

Hyvää talven odotusta!
Hanne
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Syksyn tapahtumia 
Vankkuri-Vehmaalla 2013
Syksy tuli ja meni ja luulimme, 
että myöskin talvi tuli ja meni.  
Mutta ei se pitänytkään paikkan-
sa.  Kun tätä kirjoittaessa katse-
len ulos ikkunasta , maa on hie-
man valkoinen ja lisää lunta sa-
telee pikkuhiljaa. Kyllä se talvi 

sittenkin tulee.
Lokakuussa Vankkuri - Veh-

maalla tehtiin Safety Walk-kier-
ros. Alue tarkastettiin ja saimme 
kuulla mitä oli hyvin ja mitä 
tulee korjata.

 Kierroksen jälkeen pidimme 
syyskokouksen. Koko-
ukseen oli  saapunut  54 
äänivaltaista  jäsentä ja 
muutama ei-jäsentä.

Kokouksessa valittiin 
uusi puheenjohtaja vuo-
siksi 2014-15.  Vuosien 
2012-13 puheenjohtaja 
Hanne Lassila valittiin 
yksimielisesti jatka-
maan puheenjohtajan 
tehtäviä. Uusiksi hal-
l ituksen jäseniksi 
valittiin  Eero Halo-
mo, Hannele Matts-

Hallituksen jäsen esittäytyy:

Nimi:  Vesa Hirvonen
SFC nro:  85451
Ikä:  44 v.
Harrastukset: 
Penkkiurheilu, kävely sekä satunnainen 
punttien kolistelu
Karavaanihistoria:
Aloitimme vuonna -98 kiertelemällä eri alueita ja päädyimme 
samana syksynä Raision alueelle, jossa olemme siitä asti viihtyneet 
hyvin.
Toimin hallituksessa toista kautta sekä Vankkuri-Vehmastoimi-
kunnassa.

Vuoden 2014 hallitus:
Puheenjohtaja
Hanne Lassila

Varapuheenjohtaja
Jari Maula

Jäsenet
Eero Halomo
Ari Heinonen
Vesa Hirvonen
Hannele Mattsson
Jukka Mäkitalo
Marjatta Sinisalo
Tomi Vendelin

Treffi- ja huvitoimikunta
Marjo Korpelainen
Tuulikki Halomo
Hannele Mattsson
Pirjo Mäkitalo
Ulla-Maija Pussinen
Mirja Tuomi

Vankkuri-Vehmastoimikunta
Ari Heinonen
Vesa Hirvonen
Taito Korpelainen
Jari Maula
Erik Sinisalo
Vesa Tuomi

son, Jari  Maula ja Marjatta Sini-
salo. Vanhoina hallituksen jäse-
nenä jatkavat Ari Heinonen, Vesa 
Hirvonen, Jukka Mäkitalo ja Tomi 
Vendelin. Yhdistyksen sihteerinä 
jatkaa Marjo Korpelainen.

Siivoustalkootkin järjestettiin 
vielä syksyllä. Alueen yleiset tilat 
siivottiin ja pihat haravointiin 
pienestä vesisateesta huolimatta. 
Välillä joimme kahvia ja söimme 
makkaraa. Saunavuorojen jälkeen 
nautimme Määtän Sepon teke-
mästä rosvopaistista. Kyllä se oli 
sitten hyvää ja maukasta. Loppu-

illan vietimme 

yhteistä aikaa Vankkurisalissa 
pelaten bingoa.

Joulujuhlat järjestettiin 7.12. 
Vankkurisalissa. Paikalle tuli 
noin 60 juhlijaa. Kaikki ilmoit-
tautuneet eivät  kyllä saapuneet 
paikalle, mikä oli harmittava 
asia. Olimme varanneet heille 
ruoan ja yhdistys joutui sen tie-
tenkin maksamaan.  Illalla nau-
timme Lammin talon tekemistä 
jouluruuista, lauloimme joululau-
luja  Aulis ”Aku” Virtasen  soit-
taessa, joulupukki kävi jakamas-
sa paketit ja lopuksi tanssimme 
Akun soiton tahdissa. 

Ennen jouluruokai-

V. 2013 Puuhapannu Marjo ja Taito Korpelainen.

Vuoden Karavaanari 2013 Vilho Laurila.

Syksyn siivoustalkoot lounashetki.
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Syyskokousväkeä.

Rosvopaistimestari Seppo Määttä. Uuden uimalaiturin asennus asennot.

lua kuulimme jouluevankeliumin 
rauman murteella ja palkitsimme 
Vuoden karavaanarin ja Puuha-
pannun saajat. Vuoden Karavaa-
niksi valittiin Vilho Laurila ja 
Puuhapannun saajiksi valittiin 
Marjo ja Taito Korpelainen.

Uutta Vuotta vietettiin pienel-
lä porukalla sateisen, tuulisen ja 
pimeän sään vallitessa. Saunottiin 
ja kilpailtiin tietovisan merkeis-
sä naiset vastaan miehet, jonka 
naiset tietenkin voittivat yhdel-
lä pisteellä. Vuoden vaihtuessa 
saimme nauttia hienosta ilotuli-
tuksesta rannalla. Vuoden jo vaih-
duttua lauloimme karaokea ja 
söimme pientä iltapalaa.

Nyt kun maassa on lunta ja ul-
kona on pakkasta, voimme odot-
taa iloisin mielin tulevaa hiihto-
lomaa sekä Maukujaisia. Viime 
vuonna meillä oli pilkkikisat ja 
saa nähdä mitä tänä vuonna kek-
simme. Yhdistyksemme netti-
sivuilla on asiasta sitten lisää.

Talvea odotellessa, 
Marjo

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

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Salon seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
keskiviikkona 12.03.2014 

klo 19.00 Keskustan koulun auditoriossa,
Kavilankatu 1, 24100 Salo.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat. Kahvitarjoilu klo 18.30.

Ota mukaan voimassa oleva jäsenkortti.

Salossa 21.1.2014 
Hallitus

Yhdistyksen syyskokouksen päätöksiä
Yhdistyksen syyskokous pidet-
tiin Salon keskustan koululla 
9.10. Paikalle oli saapunut lähes 
40 jäsentä. Leila Leinon tarjoi-
leman pullakahvin jälkeen siir-
ryttiin itse asiaan. Esityslistalla 
oli sääntöjen syyskokoukselle 
määräämä asiat, kuten henkilö-
valinnat, toimintasuunnitelma 
ja talousarvio vuodelle 2014. Ko-
kouksen puheenjohtajaksi valit-

tiin jo toimeen hyvin rutinoitu-
nut Tauno Nurmi ja sihteerin 
toimessa oli myös totuttuun ta-
paan Tero Leino. Muidenkin ko-
kousvirkailijoiden valinnan jäl-
keen ensimmäisenä henkilöva-
linnoista oli vuorossa yhdistyk-
sen puheenjohtajan valinta kau-
delle 2014-2015. Nyky i stä 
puheenjohtajaa Sinikka Koivus-
ta ehdotettiin jatkamaan pu-

heenjohtajana, eikä muita eh-
dokkaita noussut esiin. Niinpä 
Sinikka valittiin yksimielisesti 
tehtävään runsaiden aplodien 
kera. Seuraavaksi oli vuorossa 
hallituksen jäsenten valinta ero-
vuoroisten tilalle. Äänestyksen 
jälkeen valituiksi tulivat Timo 
Laakso, Tero Leino, Kari Kuortti 
ja Keijo Huhtala. Hallituksessa 
jatkavat edelliseltä kaudelta Ka-

ri Kaivonen, Jorma Kilkki, Marjut 
Rahja ja Martti Heinonen.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 
ollut jo vuosia 10 euron suurui-
nen. Nyt hallitus oli päättänyt 
esittää jäsenmaksun korotusta 
13 euroon. Perusteluina olivat 
mm. uudesta tarvikevarastosta 
aiheutuvat vuokra- ja lämmitys-
menot. Aiempi varastotila Altis-
sa oli kaupungilta käytössämme 
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veloituksetta. Uuden tilan vuok-
ra on varsin kohtuullinen, mutta 
lämmityskulut ovat vielä arvai-
lujen varassa. Ensimmäinen talvi 
näyttää, missä suuruudessa lii-
kutaan. Edellisvuoden tulos jäi 
negatiiviseksi, ja talouden tasa-
painottamiseksi korotus nähtiin 
senkin vuoksi tarpeelliseksi. 
Hallituksen esitys uusista jäsen-
maksuista hyväksyttiin ilman 
soraääniä.

Toimintasuunnitelma vuodelle 
2014 noudattelee perinteisiä kaa-
voja. Tammikuussa vietetään 
Tammitansseja, Syystreffit järjes-
tetään, samoin kuin yhdistyksen 
syystapaaminen ”Raatalassa tai 
muussa vastaavassa paikassa” jne. 
Syystapaamisen paikasta käytiin 
kokouksen vilkkain keskustelu. 
Vuohensaaresta on saatu myös 
kilpailukykyinen tarjous tapaa-
misen järjestämiseksi siellä. Kum-

pikin paikka sai kannatusta ja 
kokousväki saikin ilmaista mie-
lipidettään viittausäänestyksellä. 
Raatalan puolesta nousi muutama 
käsi enemmän. Osa paikalla ol-
leista ei ottanut kantaa kumpaan-
kaan suuntaan ja paikalta pois-
saolleiden jäsenten kantaa voi-
daan vain arvailla. Hallitukselle 
jäi siis mietittävää ja vertailtavaa 
aiheesta.

Seuraavaksi valittiin toimikun-
tien jäsenet ja kaikki ehdotetut 
ja halukkaat pääsivät mukaan. 
Muutamia uusia nimiäkin saatiin 
listoille, mikä on aina tosi hieno 
asia. Vielä valittiin edustajat Tu-
run seudun YT-toimikuntaan ja 
liittokokousedustajat. Yhdistyk-
sen kokousilmoitukset julkaistaan 
syyskokouksen päätöksellä enti-
seen tapaan Vankkuriviestissä ja 
Salon Seudun Sanomissa. 

Lopuksi Sinikka kertoi ajan-

Vuoden 2013 Teräsmies VESA MINKKINEN 
haastateltavana
Milloin aloitit karavaaniharrastuksen?
Aloitin vuonna 2006 silloin tuoreen tyttöystävän Sarin kanssa. 
Sarilla oli Sprite Major vuosimallia -88, jolla kävimme Salakallion 
treffeillä. Tykästyin heti kovasti vaunuiluun, ja jo seuraava reis-
su tehtiin uudella Knaussilla Valasrantaan kuuntelemaan Agent-
seja. Sama vaunu palvelee meitä edelleen.

Miten treenasit yllättäviin kilpalajeihin?
Lajeihinhan ei varsinaisesti voi treenata, koska ne ovat aina 
uusia ja haasteellisia. Treeniohjelmastani voin paljastaa sen 
verran, että siihen kuuluu omintakeista mentaaliharjoitusta ja 
maltillisessa määrin nautittuna mallaspohjaisia dopingaineita.

Miten aiot pysyä teräskunnossa myös tänä vuonna? Aiotko 
pitää tittelin?
Tittelin pitämiseksi aion jatkaa hyväksi toteamaani treeniohjelmaa. 
Jännittäväksi kilpailun tekee se, että joka vuosi ovat kanssakil-
pailijat olleet todella kovakuntoisia ja taistelu voitosta raivoisaa.

Miten haluaisit kehittää teräsmieskisaa?
Kisa on mielestäni kehittynyt vuosien 
saatossa omaa tahtiaan. Lajien kirjo ja 
vaatimustaso on ollut mielenkiintoisen 
haastavaa.

Millaisen vinkin antaisit kara-
vaanareille omista vaunuiluko-
kemuksistasi?
Vaunuilukokemukseni ovat olleet 
pääsääntöisesti mukavia. Kans-
sakaravaanareille suosittelen 
osallistumista mahdollisimman 
moneen järjestettyyn tapah-
tumaan ja ohjelmanumeroon, 
etenkin teräsmieskisaan.

Merja S

Salon toimihenkilöiden yhteispotretti joulukuisesta kokouksesta.

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.

kohtaisista ja tulevista tapahtu-
mista, joista mainoksia on näil-
läkin sivuilla. Tauno päätti ko-
kouksen osallistujia aktiivisuu-
desta kiittäen parin tunnin ru-
peaman jälkeen hyvissä ajoin 

ennen koulun hälytyslaitteiden 
päälle kytkeytymistä.  Hyvää 
tulevaa karavaanarivuotta odo-
tellen.

Harri S
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Myssy päähän ja miettimään! 
Mihin tänä vuonna rattaat 
suunnataan?
Mennäänkö mummolaan?
Kierretäänkö Pohjoismaita?
Missä treffeillä käydään tänä vuonna?
Vietetäänkö viikonloppu naapuriyhdistyksen matkailuvaunualueella?
Yhdistetäänkö teatteri- tai konserttimatka kesäviikonloppuun?
Otetaanko matkalle mukaan naapurin rouva, joka ei enää itse lähde 
ajamaan matkailuautoaan?
Tai mummo tai lapsenlapsi, joka saattaa nauttia pelkästä kyydissä 
istumisesta?
Matkailemmeko suureen itäiseen naapurivaltioon, jonka kanssa SFC 
tekee yhteistyötä?
Ajelemmeko kesän kestävälle Eurooppa-seikkailulle?
Lähdemmekö treenaamaan ruotsinkielen taitojamme Pohjoismaisille 
päiville Tandådaleniin?

Antoisaa suunnittelua vuoden retkille!
Ja lähdetään joka tapauksessa suurella joukolla Suomen Porissa 
järjestettävään FICC-ralliin tapaamaan ympäri maailmaa ja kaikki-
alta Suomesta tulleita karavaanareita! 

Hanna ja Ilkka

Matka Rakvereen 6.6. – 8.6.2014     
Tervetuloa viettämään kesäisiä lomapäiviä SF-Caravan Salon 

Seutu ry:n järjestämälle Länsi-Virunmaan matkalle 
Rakvereen Viroon. Hinta 275 euroa 2 hh, 320 euroa 1 hh. 

Lisätietoja www.sfc-salonseutu.fi 

Ilmoittautuminen viimeistään 29.4.2014 sähköpostilla 
sinikka.koivunen@nordea.fi

tai puh. 050-5515257 mielellään iltaisin. 
Vahvista mukaanpääsysi maksamalla matkan hinta SF-Caravan 

Salon Seutu ry:n tilille FI16 1135 3030 0083 38 / 29.4.2014 
mennessä. Viite 123. Muista mainita ilmoittamisen yhteydessä 

ruoka-aineallergiat.
   

SF-Caravan Salon Seutu ry
matkailutoimikunta

Rakveren linna, kuva: Ivar Leidus

Sauvon kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Kimmo Laine
Itätalontie 76, 21570 Sauvo
Puh. 0400 847 107
puheenjohtaja@sfc-sarapisto.net

SIHTEERI
Merja Arvola
Suotorpankuja 4 A 1, 20460 Turku
Puh. 0400 683 864, 
sihteeri@sfc-sarapisto.net

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

Alkutalvi tai jotakin
Tulin juuri Turun messukeskuk-
sesta, missä olimme yhdessä lai-
tamassa upean messuosastomme 
kuntoon. Kyllä on hieno, osas-
tolla on uusi yhtenäinen ilme, 
selkeä ja raikas. Siinä osastoa 
ihaillessa, oikein pisti silmiin, 
kuinka suuri porukka, 14 yhdis-
tystä, 12 aluetta, meitä näillä 
kulmilla on. Siinä saa helposti 
tehtyä kesälomareissunkin vä-
hillä kilometreillä ja samalla nä-

kee erilaisia alueita, on merta, 
lampea, metsää, nurmea ja hie-
noja maisemia, sieni-, marja- ja 
pyörämaastoa, matkan varrella 
erilaisia kohteita, siis jokaiselle 
jotakin.

Loppuvuodesta mietimme, 
minne mentäisiin vuodenvaih-
teessa. Toivoin pääseväni avan-
toon, johon mieheni totesi, ettei 
se onnistu. Hieman kummastel-
len kysyin, miksen muka pääsi-

si kastautumaan? Hän siihen 
vastasi rauhalliseen tyylinsä, 
ettei ole jäätä. Kyllä se pisti mi-
nut hieman hymyilemään, totta 
tosiaan. No, oli talvi tai ei, Sa-
rapistossa pidettäneen perintei-
set pilkk ik isat lauanta ina 
22.2.2014. Kisataan naisten, 
miesten ja lasten sarjoissa ja juo-
daan päälle kuumat mehut ja 
syödään herkulliset munkit. 

Peruutetaan vähän taaksepäin, 

marraskuun loppuun, jolloin Sa-
rapistossa pidettiin ensimmäistä 
kertaa varsinaisen joulujuhlan 
sijaan puurojuhlat. Marja-Leena 
Sauhula keitti herkullisen joulu-
puuron ja minä, allekirjoittanut, 
ja Marja-Leena Aro-Heinilä lei-
voimme 90 joulutorttua, eikä 
niistäkään hullumpia tullut. 
Kesken illan meidät pääsi yllät-
tämään Joulupukkikin, muori oli 
kuulemma jäänyt kotiin. Nähtä-

KOKOUSKUTSU    Turussa 13.1.2014

SF-Caravan Sauvon seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
su 6.4.2014 klo 12.00

Sarapiston takkahuoneessa
osoitteessa Nokantie 3, Sauvo.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät 
asiat mm tilinpäätös. Ota mukaan voimassaoleva jäsenkorttisi.

Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Hallitus
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väksi jää, tuleeko tästä uusi pe-
rinne vai palaammeko vanhaan 
vai keksitäänkö jotain uutta. 
Sitä on kuitenkin vielä aikaa 
miettiä ja monta muuta mukavaa 
tulee sitä ennen.

Suunnataanpa katse eteenpäin. 
Yhdistyksen kevätkokous pide-
tään Sarapiston takkahuoneessa 
huhtikuun 6. päivä, sunnuntai-
na kello 12.00 (erillinen ilmoi-
tus). Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat ja siinä 
lomassa juodaan myös kahvit.

Veneilijöiden kevätkokous on 
lauantaina 5.4.2014 kello 12.00 
Sarapiston takkahuoneessa ja 
venelaiturin laskutalkoot lauan-
taina 26.4.2014.

Syyskokouksen 
päätösten vaikutuksia
ennen kokouksen alkua julkis-
tettiin vuoden karavaarit: Anne 
ja Kjell Wenström, aina auttavai-
set ja iloiset. Heidät kukitettiin 
ja mukaansa he saivat muisto-
lautasen.

Hallitukseen valittiin Kaj Ke-
sälä, Toni Loiske, Esa Puhakka ja 
Karri Bergfors. Vanhoina jäseni-
nä jatkavat Mauri Arvola, Pirjo 
Söderholm ja Juha Vuorio. Mu-
kavaa, että hallitukseen oli ha-
lukkuutta ja asiasta oikein ää-
nestettiin pitkästä aikaa. Pirjol-
la on kova paikka pitää naisten 
puolia, kun muut naiset jättäy-
tyivät ”hallitusneuvotteluista” 
pois.

Ohessa vähän hallituksen jäsen-
ten mietteitä. 
1. Tiesitkö, että SF-Caravan 

ry täyttää tänä vuonna 50 
vuotta?

2. Kävitkö Caravan Show 
messuilla Turussa?

3. Jos kävit, tutustuitko uu-
distuneeseen Vankkuri-
Viesti ry:n messuosastoon?

4. Miten juhlavuoden teema 
liikkeellä luonnostaan nä-
kyy sinun tämän vuoden 
karavaanaritoiminnassasi?

Mauri 1. Kyllä 2. Kyllä 3. Kyllä 4. 
Mennään Poriin F.I.C.C. Rallyyn 
ja olemalla liikkeellä luonnostaan.
Karri 1. Tiedän. 2. En ollut mes-
suilla. 4. Ei se muuta meidän 
elämää mitenkään, Caravan leh-
dessä olleet paidat on ostettu.

Kaj 1. Olin tietoinen järjestön 
juhlavuodesta. 2. Kyllä messut 
taas tuli kierrettyä. 3. Perjan-
tainen neljän tunnin esittely-
vuoro vankkuriviestin osastolla 
teki sen aika tutuksi. 4. Juhla-
vuosi tai ei, meillä on tavoittee-
na ylittää aina edellisen vuoden 
vaunuvuorokausimäärä, joten 
siinä haastetta taas alkaneelle 
vuodelle.
Toni 1. Kyllä tiedän 17.5.1964 2. 
Kävin 3. Tutustuin, olin esitte-
lemässä osastollamme yhdistyk-
siä. 4. Pyrin osallistumaan joi-
hinkin Juhlavuoden tapahtumiin 
joita vuoden aikana järjestetään. 
Esa 1. Kyllä 2. En 4. En osaa sa-
noa.
Juha 1. Kyllä tiesin. 2. En käy-
nyt. 4. Menen Helsingin Caravan 
messuille.
Pirjo 1. Tiesin. 2. Ei käyty. 4. 
Pyritään matkailuautolla kulke-
maan treffeillä ja alueilla.

Leiritoimikunnan vastuuhenkilöt 
pysyivät melkein samoina: lapset 
ja nuoret Annica Sandberg ja Mo-
nica Flemming-Lahtinen, viihde 
Juha Vuorio ja Kjell Wenström ja 
ruoanvalmistus Pirjo Söderholm 
ja Anne Wenström.

Meitähän kiinnostavat aina 
hinnat. Vuorokausimaksu nousi 
eurolla ja on nyt 16 € sisältäen 
valosähkön. Vuosipaikan hinta 
pysyi samana, mutta sen alka-
misaika muutettiin vuoden vaih-
teesta alkamaan 1.5.2014 ja jat-
kuen siis 30.4.2015 asti. Ylimeno-
kauden 1.1.–30.4.2014 maksuksi 
päätettiin periä oman yhdistyk-
sen jäseniltä 118 € ja muun yh-
distyksen jäseniltä 128 €, neljäs-
osa vuosimaksusta. Tämä pitää 
maksaa 15.1.2014 mennessä. Ko-
kouksessa päätettiin, että kausi-
paikkasopimus pitää allekirjoittaa 
15.4. mennessä ja vuosipaikka 
tulee maksaa viimeistään 30.4. 
Oman yhdistyksen jäsenen vuo-
sipaikkamaksu on 355 € ja muun 
yhdistyksen jäsenen 385 €. Muis-
ta hinnoista saat lisätietoa alu-
eelta tai yhdistyksen kotisivuilta. 
Muistathan maksaa myös vene-
paikkamaksun 15.3.2014 mennes-
sä, että säilytät vanhan paikkasi. 
Muussa tapauksessa menetät 
paikkasi ja joudut jonotuslistalle. 
Jos jonoa ei ole, aloitat rannasta 
muiden siirtyessä pykälällä me-
relle päin.  

Kokousväki päätti myös, että 
tyhjä isäntävuorolista tulee Sa-

rapiston ilmoitustaululle 15.3. 
Silloin voit käydä varaamassa 
oman vuorosi. Isäntävuoron tekee 
kaksi henkilöä/vaunukunta kak-
si päivää tai kaksi vaunukuntaa 
neljä päivää. Jos vaunukuntaan 
kuuluu vain yksi henkilö, hän voi 
tietenkin tehdä sen toisen vau-
nukunnan kanssa, jossa on myös 
yksi henkilö, näin nämä kaksi 
henkilöä tosin kaksi vaunukuntaa 
tekevät kahden päivän isäntävuo-
ron.

Hallitus teki syksyllä turvalli-
suuskävelyn alueella liiton leirin-
tä- ja turvallisuustoimikunnan 
varapuheenjohtaja Hannu Kivi-
kosken johdolla. Alueella asiat 
olivat melko hyvin. Opastemerk-
kejä pitää lisätä ja tiet nimetä. 
Turvavälit olivat melko hyvällä 
mallilla, mutta siitä selviämme 
hienosäädöllä ja tarkalla vetoau-
tojen sijoittelulla, osin viemällä 
ne parkkipaikalle.

Juhlavuosi polkaistiin käyntiin 
Caravan Show messuilla Turussa 
ja F.I.C.C. Rallyyn ilmoittautumi-
nenkin on jo alkanut. Suunnataan 
vankkurit kohti kevättä, kohti 
valoa ja tulevia seikkailuja.

Merja 29963-1

Ja puuro maistuu puurojuhlassa.
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Valasrannan kuulumisia
Leuto alkutalvi taitaa olla ta-
kanapäin, tätä tekstiä kirjoitta-
essani mittari näyttää meillä 
reilut 14 pakkasastetta. Lunta 
juuri ja juuri sen verran, että 
maa on kauniin valkoinen. Tästä 
talvi alkakoon, niin päästäisiin 
talviharrastusten pariin; hiihtä-
mään, pilkille ja luistelemaan 
luonnonjäälle.

Valasranta uinuu talviunessa. 
Alueelle on suunnitteilla puiden 
hakkuuta maanomistajan toimes-
ta. Työ piti toteuttaa jo joulu-
kuussa, mutta leudon ja sateisen 
kelin vuoksi toimeen ei olla vielä 
voitu ryhtyä. Eiköhän ennen ke-
vättä sentään toteudu. Tarkoitus 
on tehdä lisäpaikkoja alueelle.

Hakkuutöiden jälkeen riittää 
talkooväelle tekemistä: poltto-
puiden tekoa, maastotöitä, alu-
een siivoamista ym. Uuden huol-
torakennuksen inva-wc sekä 
oleskelutila pitäisi myös saada 
valmiiksi ennen kesää. Eiköhän 
niitä talkoolaisia taas saada pai-
kalle runsaasti, sillä uusi huol-
torakennus on meille iso paran-
nus palveluun. WC-tiloista on jo 
tullut paljon kehuja.

Puskaradiosta olen kuullut 
mahdollisesta pilkkipäivästä...
ja pääsiäisen vietostakin on sa-
mainen uutistoimisto maininnut. 
Toivottavasti toteutuu.

Alueen avajaisia vietetään vap-
puna, niinkuin tapana on ollut. 

Siitä kausi sitten käynnistyykin 
täysillä. Kuluva vuosi on yhdis-
tyksemme 30-v. ja SF-Caravan 

ry:n 50-v. juhlavuosi. Tapahtu-
mia näin juhlavuonna saattaa 
olla enemmänkin? 

TL-Pyhäjärven kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Matti Ylinen
Luhdantie 50, 26930 Vermuntila
Puh. 050 919 0875, mylinen@netti.fi

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

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

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan TL-Pyhäjärvi ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
sunnuntaina, 23. päivänä maaliskuuta 2014 klo 13.00 

alkaen Yläneen Osuuspankin kerhohuoneessa
osoitteessa Haverintie 6, 21900 Yläne.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. tilinpäätös 
vuodelta 2013. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Yläneellä 17.11.2013
Hallitus

Tältä näytti uusi huoltorakennus vuonna 2011.

Alueemme tulevia 
tapahtumia:
• Vappu (kauden avaus)
• Helluntai ?
• Juhannus
• Unikeonpäivä?
• Rosvopaistajaiset
• 30-v. juhlatreffit

Treffien suunnittelu on aloitettava mahdollisimman pian. 
Vuokrasopimus tanssilavan sekä muun tarvittavan alueen 
tiimoilta pitää varmistaa hyvissä ajoin Yläneen kk:n VPK:n 
kanssa. Siinä sitä haastetta kerrakseen, nimimerkillä ”Koke-
musta on”.

Uusille toimihenkilöille riittää toimintaa ja työtaakkaa, 
varmaankin he ovat tämän huomioineet.

Mukavaa talviaikaa, 
kevättä odotellen

Arto 44699
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Turun kuulumiset

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

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

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

Caravan Show & Camping 2014
Pidettiin lähes keväisissä mer-
keissä loppiaisen jälkeisenä vii-
konloppuna. Messut ja treffit on-
nistuivat jälleen kiitettävästi. 
Messukeskuksen kaikki hallit 
olivat jälleen täynnä mitä hie-

nompaa matkailukalustoa joukos-
sa oli myös käytettyjä matkailu-
autoja jotka tekivät messuilla 
hyvin kauppansa. Pikagallup 
myyjien keskuudessa osoitti mes-
sujen yltäneen loistavasti myyn-

titavoitteeseen. Messujen viihde-
ohjelmat vetivät yleisölehterit 
täyteen, varsinkin uusi nostalgia-
kerho kiinnosti karavaanareita. 
Entisöinti ja vanhojen matkailu-
ajoneuvojen säilytys ja varustei-

den kehitys nykypäivään antoi 
hyvän kuvan entisajan karavaa-
narihengestä.

Perjantaina kokoustilat täyt-
tyivät ulkomaanmatkoja suunni-
televille karavaanareille. Kaikki 

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Turku ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
keskiviikkona, 23. päivänä huhtikuuta 2014 klo 19.00 alkaen 
Turun Messu- ja Kongressikeskuksen Restel ravintolassa.

osoitteessa Messukentänkatu 9-13, 20210 Turku. 
Sisäänkäynti Artukaisten kiitotien puolelta 
(pihalla paljon maksuttomia parkkipaikkoja). 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 
(mm. toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013).

Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu Restel ravintolassa klo 18.00 alkaen. 
Tervetuloa!

Turussa 13.1.2014        Johtokunta
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tarpeellinen tieto oli saatavilla 
kokemuksilla höystettynä.

Lauantaina ja sunnuntaina mat-
kailtiin Euroopassa ja valkovenä-
jällä matkailufoorumissa josta 
tietoa sai niin aloittelevat ulko-
maan matkailijat kuin jo vanhem-

mat konkaritkin. Matkailufooru-
min lisäksi C-hallin lavalla pyöri 
viikonlopun ajan asiantuntijapa-
neelit joissa asiantuntijat käsitte-
livät yleisön kysymyksiä ja antoi-
vat hyvää tietoa karavaanimat-
kailun käytännöstä. Asiantunti-

japaneelin juonsi Pete Poskiparta 
joka välillä hauskuutti yleisöä 
mystillisillä taikatempuillaan. 

Alueemme 14 Caravan yhdis-
tykset esiintyivät ensikertaa 
omalla osastollaan yhteisrinta-
massa komeasti samanlaisilla 

rollupeillaan. Informatiivisella 
osastolla esiteltiin kaikkien yh-
distysten toimintaa sekä heidän 
alueitaan. Turun yhdistyksellä oli 
vielä oma osasto tuttuun tapaan 
C-hallissa. Osastolla opastettiin 
uusia ja vanhoja jäseniä harras-

Tuli sittenkin hieman 
talvista maisemaa 
vaikka tostaina satoi 
vielä vettä.

Minna Joensuu esittelee ensikesän Porin FICC 81 
rallyn järjestelyjä. Olemmehan kaikki Turkulaiset 
karavaanarit Porin FICC rallissa  24.7.-1.8.

Uutuuksi oli 
näyttelyssä 

paljon.
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tuksessamme. Osastolla pyöri 
myös ilmakuvaa yhdistyksemme 
alueesta Kesäniemestä. Myös va-
lokuvia Kesäniemestä ja kauden 
tapahtumista voitiin katsella 
suurelta näytöltä.

Perjantaina avajaisissa tuli var-
sinainen yllätys kun SF-Caravan 

Turku ry julistettiin vuoden yh-
distykseksi. Kun yhdistyksemme 
nimi mainittiin huomionosoituk-
sen saaneena aataminomena kyl-
lä hypähti muutaman kerran ja 
roska silmässä alkoi hiertämään 
sen verran tunteellinen tilanne 
oli. Mitään ennakkovaroitusta ei 

huomionosoituksesta ollut tihku-
nut etukäteen, jotta olisi edes 
mustan puvun ehtinyt laittamaan 
päälleen vaan suoraan osastol-
tamme pokaalia pokkaamaan.

Vuoden yhdistys kunnia kuuluu 
kaikille yhdistyksemme jäsenille 
varsinkin kaikille monissa tal-

koissa mukana olleille pitkäai-
kaisille uurtajille. Caravan Show 
& Camping 2014 tapahtuman toi-
mihenkilöinä oli tälläkin kertaa 
70 henkilöä varmistamassa ta-
pahtuman onnistumisen.  

Kiitos meidän yhdistys Pg.

Nostalgia kerhon ylpeys.

Huoltoryhmän naiset Hanna, Iris sekä Lea.

Vuoden karavan yhdistys pokaalia ihailemassa Merja ja Kurt.

Osa toimihenkilöistä sunnuntain kahvitilaisuudessa leiri on purettuja 
Caravan show taas kerran pidetty.

Kuva Kari Järvinen.

Kuva Kari Järvinen.

Kuva Kari Järvinen.

Kuva Kari Järvinen.
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Vuoden yhdistys 2013 - SF-Caravan Turku ry
SF-Caravan Turku ry on perus-
tettu 15.6.1969. Yhdistys on SF-
Caravan ry:n aktiivisimpia jäsen-
yhdistyksiä. Yhdistyksen jäsen-
määrä vuoden 2013 lopussa on 1 
623.

SF-Caravan Turku ry on ollut 
toimintansa aikana moneen ot-
teeseen järjestämässä suurtapah-
tumia, kuten valtakunnallisia 

karavaanipäiviä, Caravan Show-
messujen yhteydessä olevia ka-
ravaanareitten treffejä vuodesta 
–90 lähtien sekä Pohjoismaisia 
Karavaanipäiviä. Pohjoismaiset 
Karavaanipäivät on järjestetty 
Turussa vuosina 1971, 1993 ja 
2013.

Yhdistyksellä on omistukses-
saan Vehmaalla oleva Kesäniemen 

leirintäalue. Lisäksi yhdistys 
hoitaa Ruissalon talvileirintäalu-
etta Turun Saaronniemessä. Yh-
distyksellä on myös Turun seu-
dulla olevia käyttösopimusalu-
eita Yläneellä, Mynämäellä ja 
Livonsaaressa.

SF-Caravanin hallitus arvostaa 
yhdistyksen toiminnan monipuo-
lisuutta ja jäsenlähtöisyyttä. 

Yhdistys on vuosien ajan osoit-
tanut hyvää talkootyöhenkeä, 
organisointikykyä ja ammatti-
taitoa suurten karavaanaritapah-
tumien järjestelyissä. Myös yh-
distyksen tiedotus, jäsenlehti ja 
internet-sivut on hoidettu nyky-
aikaisesti ja tehokkaasti.

Yhdistyksen puheenjohtajana 
toimii Pentti Groth.

Järjestyksenvalvojan peruskurssi Turussa 2014
Ajankohta on 1.-2. ja 15.-16.3.2014 Turun yliopiston lääketieteen 
laitosrakennus Medisiinan luentosalissa auditorium externum 
osoitteessa Kiinamyllynkatu 10, Turku.
Kurssille voivat osallistua kaikki jäsenet ja kurssi on maksuton. 
2 valokuvaa ja viranomaisen perimän korttimaksun joutuu kus-
tantamaan itse. 
Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot yleisötilaisuuksien 
järjestyksenvalvojan tehtävistä, vastuusta, velvollisuuksista 
ja oikeuksista. Kurssin päätteeksi suoritetaan koe, kokeen 
hyväksytysti suorittaneet voivat hakea hyväksyntää järjes-
tyksenvalvojaksi (järjestyksenvalvojakorttia) oman paikka-

kunnan poliisilta.
Kurssin sisältö koostuu teoria-osuudesta sekä voimankäyttö 
osuudesta, hätäensiavusta ja palo-pelastusosuudesta. Kurssin 
mitään osiota ei voi korvata itseopiskelulla. Kurssin kesto on 32 
tuntia eli neljä päivää, kaksi viikonloppua.
Kurssin toisena lauantaina pidettävään voimankäytön harjoit-
teluun on hyvä varata urheiluvarusteet (verkkarit) ja sisäkengät.
Kurssi pidetään kun osallistujia on 20. 
Ilmoittautumiset YT toimikunnan sihteerille Soili Huhdalle 
sähköpostilla os: soili.huhta@gmail.com tai oman yhdistyksen 
puheenjohtajalle.

Vanhanajan 
treffit 
Ruissalossa
Syyskuussa 12.-14.2014 järjeste-
tään Ruissalon Saaronniemessä 
Vanhanajan treffit. Tapahtumas-
sa tulee esiin myös yhdistyksem-
me 45v taival sekä liiton 50v tai-
val. Varsinaista juhlaa ei pidetä 
vaan juhlimme työn merkeissä 
”kaivellen vanhoja” siis treffipe-
rinteitä, jotka on monelta jo pääs-
seet unohtumaan. Samainen vii-
konloppu on perinteisesti ollut 
Ruissalossa pidettävien treffien 
päivämäärä. 

Saaronniemen leirintäaluetta 
on uudistettu sähköjen, huolto-
rakennuksen, rantasaunan, nur-
mikoiden  sekä uusien matkailu-
ajoneuvopaikkojen rakentamisen 
muodossa eli alue on kohentunut 
huomattavasti. 

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 663
Laaksola Olavi Anselm

s. 31.12.1929
k. 19.12.2013

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Turku ry

Onnela Tuurista ja 
SFC-Etuniemi 
Hirvensalmelta Vuoden 
2013 Caravan-alueiksi
Karavaanarit ovat valinneet Onnelan Tuurista ja Hirvensal-
mella sijaitsevan SFC-Etuniemen Suomen parhaiksi leirintä-
alueiksi. Huomionosoitus on tunnustus pitkäaikaisesta ja 
tuloksekkaasta työstä karavaanareiden parhaaksi.

SF-Caravan ry nimeää vuosittain Vuoden Caravan-alueet 
jäsenäänestyksen perusteella. Jäsenäänestyksen lisäksi va-
linnassa huomioidaan alueiden suunnitelmallinen kehittämi-
nen ja muu merkittävä toiminta leirintämatkailun hyväksi. 
Veljekset Keskinen Oy:n Tuurin kauppakeskuksen yhteydessä 
oleva Onnela nimettiin parhaaksi yleiseksi leirintäalueeksi. 
Parhaaksi jäsenalueeksi eli SFC-alueeksi nimettiin Hirvensal-
mella sijaitseva SFC-Etuniemi.

Vuoden Caravan-alueet julkistettiin Caravan Show -messu-
jen avajaisissa Turussa 10.1.2014.

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 114794-1
Saarinen Olavi Antero

s. 11.01.1953
k.10.12.2013

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Turku ry
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SF-Caravan Turku ry 
Ruissalon toimikunta 
järjestää matkan 
Tallinnaan 12–13.4 2014
130€ Hintaan sisältyy: 
• bussikuljetus Niinimäen turistibussilla  

(myös Tallinnassa) 
• laivamatkat kansipaikoin Tallink Shuttle laivoilla  

Hel-Tal-Hel 
• majoitus Meriton Grand Conference&Spa hotellissa 2- 

hengen huoneessa aamiaisella (lisämaksusta majoitus 
1-hengen huoneessa + n. 50€) illallinen/päivällinen 
lisämaksusta la. 12.4-14 (riippuu halukkuudesta)

Paikkoja on vain 40 ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. 
Ilmoittaudu puh. 044-584 0637 / Terhi Ahokas viimeistään 
28.2. 2014 Ilmoittautuminen on sitova !!! 

Matka on maksettava viimeistään 10.03.2014 mennessä 
tilille: FI96 8000 1170 7749 71 / SF-Caravan Turku ry 
merkitse viitteeksi ”Tallinnamatka 12.4.14”

YT alueen 
järjestyksenvalvontaryhmä
YT eli nykyään VankkuriViesti ry:n kokouksessa ehdotin että alueel-
le perustettaisiin JV-ryhmä, josta yhdistykset voisivat tapahtumiin-
sa varata ”vieraita” järjestyksenvalvojia. Ehdotusta pidettiin hyvänä 
joskin osa myös tyrmäsi sen. Useilla alueilla on vaikeuksia saada 
tapahtumiinsa omia järjestyksenvalvojia vaikka yhdistys on heitä 
tähän tehtävään kouluttanut. YT alueella on varmasti 100 karavaa-
naria, jotka on vuosien mittaan koulutettu. Useat heistä tekevät 
säännöllisesti töitä eri tilaisuuksien järjestyksenvalvojina.

Järjestelmä ei tarkoita sitä että samat ihmiset olisivat joka viikon-
loppu töissä vaan ryhmästä voitaisiin tehdä pienempiä ryhmiä ja 
vuorottelulista.

Aikaisemmin tällainen ryhmä toimi esim. Pirkanmaalla, josta 
pientä korvausta vastaan voi tilata JV ryhmän eri tilaisuuksiin.

Syy miksi omilla alueilla on vaikea saada järjestyksenvalvojia on 
useasti se että oma alue koetaan kotipesäksi ja siellä ei ole mukavaa 
mennä huomauttamaan esim. naapurilleen hiljaisuuden tulosta.

Vieraalla alueella on helpompi toimia ammatillisesti niin kuin 
järjestyksenvalvojan kuulu.

Kaikki yhdistykset eivät myöskään ole ottaneet huomioon sitä 
että meidän eri tapahtumat ovat kaikki yleisötilaisuuksia, joista on 
tehtävä ilmoitus viranomaisille sekä esittää riittävä määrä järjestyk-
senvalvojia. Ei ole enää mitään ns. omia tilaisuuksia!

Viranomaisvaatimukset tulevat lisääntymään eri tapahtumissa 
edelleen tulevaisuudessa. Ensiapu- ja ympäristövastaavan nimeämi-
nen ovat eräissä tapauksissa jo tulevaisuutta.

Pg. 

Lehtemme tekijät työssään. 
Vasemmalla Timo Back ja 
oikealla Mika Ojala.

Kädessäsi oleva 1.2014 numero tässä viellä näytöllä 
alkutekijöissään . 
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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, p. 0500 825 899, www.rairanta.fi

Puheenjohtajan palsta

Tulihan se talvi jo ennen tammi-
kuun puoltaväliä.  Millainen se 
talvi sitten on,  kylmä, vähälumi-
nen, mutta ei se ainakaan enää 
oikein pitkä voi olla. Toivottavas-
ti tulee hiihtokelejä ja pilkkimie-
hille jäätä, näitähän odotetaan. 

Kovat myrskyt ovat Suomea rie-
potelleet ja vahinkojakin on tullut. 
Puita on kaatunut ihan ennätyk-
siin asti, mutta Rairanta selvisi 
melko hyvin, vaikka onkin aivan 
meren rannalla.  Pari puuta kaatui, 
mutta nekään eivät aiheuttaneet 
mitään vahinkoa.

Rairannan rauhalliseen talven 
elämään on sisältynyt myös su-
rullisia uutisia. Keskuudestamme 
on poistunut kuukauden aikana 
kolme Rairannassa paljon aikaan-
sa viettänyttä karavaanaria. Pit-
käaikainen rairantalainen ja hal-
lituksemme jäsen Arto Mäki me-

nehtyi jouluna äkilliseen sairau-
teen.  Hän oli jättämässä hallitus-
työskentelyn, mutta hänen pois-
menonsa tuli niin äkkiä, että 
kiitokset hänen ansiokkaasta 
työstään yhdistyksen ja Rairannan 
hyväksi jäivät hänelle antamatta. 
Kiitokset  välittyvät nyt vain hä-
nen omaisilleen.

Toisen suruviestin saimme uu-
denvuoden päivänä. Vuoden en-
simmäisinä tunteina Ritva Rontu 
menehtyi äkillisesti omalla vau-
nullaan. Ritvan yllättävä poisme-
no pysähdytti monet ystävät, 
joille hän juuri oli iloisena toivo-
tellut hyvää ja entistä parempaa 
uutta vuotta. 

Kolmannessa  suruviestissä il-
moitettiin Ritva-Liisa Savolaisen 
menehtyneen pitkällisen,  vaikean 
sairauden murtamana. 

Yhdistys kunnioittaa heidän 
muistoaan.

Kevään projekteja…
Jo vuosia suunnitelmissa ollut vas-
taanottorakennuksen laajennus 
on vihdoin lähdössä liikkeelle.  
Hankkeeseen tarvittiin poikkea-
mislupa, joka on jo myönnettynä.  
Myös lupakuvat alkavat olla val-
miina ja ne ovat jo lehden ilmes-
tyessä lautakunnan käsittelyssä. 
Vastaanottotilaan tulee toimisto-
tiskin lisäksi tilat ja varusteet 
pienimuotoisen kahvion ja kioskin 
toimintaan. Toivomme siitä paik-
kaa, jossa sekä paikalliset että 
matkailevat voivat kahvikupposen 
ääressä vaihtaa kuulumisiaan. 
Keittiötiimi ottaa hoitaakseen 
kioskitoiminnan, joten ilmeisesti 
aamuisin löytyy sieltä myös tuo-
retta pullaa. Koska rakentaminen 
perustuu talkootyöhön, pyydänkin 
niitä karavaanareita, joilla on 
mahdollisuus osallistua töihin ja 
etenkin arkipäivätöihin, ottamaan 

yhteyttä . Työt tehdään taas ruo-
kapalkalla ja antimet tulevat ole-
maan varmasti hyviä entiseen 
tapaan.

Toinen projekti on alasuulin 
korjaus. Suulihan on jo kuutisen 
vuotta ollut käytössä ja kaikki 
luvat, kuvat ja tarkastukset ovat 
kunnossa. Yllättäen rakennusval-
vonta vaatii laskelmin osoitta-
maan suulin rakenteiden kestä-
vyyden tai tekemään suunnitel-
man rakenteiden vahvistamisesta.  
Koska rakenne perustuu liimapuu-
kaariin, on laskelmien teko haas-
tavaa. Ainoa tapa edetä on vah-
vistussuunnitelma.  Koko asia 
perustuu ilmeisesti taannoin sor-
tuneisiin maneeseihin, mutta 
mitä yhteyttä niiden rakenteilla 
on meidän suuliimme?

 Kolmas mainittava projekti on 
nk. Mimminmutkan puucee:n kor-
jaus ja liittäminen viemäriverk-

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
15.3.2014 klo 14.00 Rairannassa.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
kevätkokoukselle määräämät asiat.

Ennen kokousta kahvitarjoilu.

HALLITUS

Pysähtyneet vankkurit

SF-C  026372-0
Arto Antero Mäki

s. 5.5.1940
k. 25.12.2013

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Vakka-Suomi ry

Pysähtyneet vankkurit

SF-C  086381-0
Ritva Sisko Rontu

s. 30.7.1955
k. 1.1.2014

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Vakka-Suomi ry

Pysähtyneet vankkurit

SF-C  089884-1
Ritva-Liisa Savolainen

s. 29.4.1949
k. 20.1.2014

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Vakka-Suomi ry

Puheenjohtaja Reijo Silokoski
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Ramin Rattailta 
Rairannasta
Tarja-Kerttu Tampereelta
Miten on mahdollista, että pal-
jasjalkainen tamperelainen Tarja-
Kerttu Brandt tulee kerta toisen-
sa jälkeen vaunulleen Uudenkau-
pungin Rairantaan mahdollisim-
man hankalien matkavaiheiden 
jälkeen? - Oikeastaan alku oli 
sattumaa.  Oltiin perheen kanssa 
matkalla Helsinkiin, kun Markku-
poika huomasi välillä asuntovau-
nunäyttelyn. Niinpä poikettiin 
tutustumaan, ja puolen tunnin 
päästä meillä oli Matkaaja 5000 
asuntovaunu. Kun vaunu oli haet-
tu juhannusviikolla, pohdiskel-
tiin, että mihinkä mennään. Ret-
keilylehdestä huomattiin sitten 
mainos, jossa kerrottiin meren 
rannalla olevasta Rairannasta. 
Niinpä tultiin tutustumaan ja 
asetuttiin kallioiden viereen .  
Elettiin vuotta 1993. Alue oli 
avattu käyttöön vuotta aiemmin.

Reissasimme eri puolilla Eu-
rooppaa. Olimme erityisesti Nor-
ja- hulluja. Rairannassa olimme 
lähinnä viikonloppuisin ja viet-
imme kesälomia. Vuosina 1994-95 
meillä oli kesä- ja talvipaikka. 
Karavanhenkisiä ovat myös lapset 
Marko ja Minna, joilla on nykyisin 
oma elämänsä. Marko käy edelleen 
kuitenkin Rairannassa. Kesäkuun 
alussa vuonna 2004, meillä oli 
kausipaikka Raikallion vieressä, 
kunnes meille tuli mahdollisuus 
siirtyä vuosipaikalle kallioiselle 
yläalueelle. Se miellytti meitä, 
johtuen kai osin Norjan kallioi-
sista maisemista, jossa olimme 
aiemmin reissanneet. Moni ei 
ehkä huomaa, kuinka kallioissa 
värit vaihtelevat.

Viihdyn alueella erittäin hyvin. 
Jos olen vähän aikaa poissa, tun-
tuu, että kallis vaunu (Solifer 560) Matka on pitkä, mutta Tarja-Kerttu haluaa Rairantaan.

Sihteeri Tapio Sahan tehtävät ovat monipuolisia. Suukko sinulle muru.

koon.  Siihen tulee oma viemäri-
kaivo, joka liitetään paineviemä-
rijärjestelmään.  Siihen tulee siis 
vesiwessa, joka on kesäkäytössä 
ja puucee toimii edelleen talvikäy-
tössä.

Eiköhän nuo jo riitä yhden kesän 

projekteiksi.  Vastaanottorakennus 
tuskin valmistuu vielä tänä vuon-
na.

Pari riviä näistä kirjoituksista. 
Koska tämä on yhdistyksen viral-
linen tiedotuslehti, pitäisi  leh-
destä  välittyä tärkeimmät tiedot 

yhdistyksen toiminnasta ja alueen 
keh ity t tymisestä ka ik i l le 
jäsenille,ei pelkästään rairanta-
laisille. Kirjoituksissa on joku 
sanoma, jonka kirjoittaja yrittää 
tuoda esille. Tämä ei kuitenkaan 
aina valitettavasti kaikille aukene. 

Kirjoittaminen ja ajatustensa jul-
kituonti ei ole helppoa tällaisille 
maallikkokirjoittajille.

Hyvää lopputalvea ja 
kaunista kevättä

Reijo
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NAAMIAISTREFFIT 
Pääsiäisenä 17.-21.4.

Naamiaistansseissa  
VOITTO TAKASEN yhtye

Lauantaina perinteinen 
pääsiäisruokailu seisovasta pöydästä.

ULKOILU-
TAPAHTUMA 1.3.

Tarjolla hernekeittoa, grillimakkaraa, 
lettuja ja kuumaa mehua.

(säästä riippuen laavulla tai terassilla)

seisoo turhaan tyhjänä. Minulla 
on täällä paljon ystäviä. Vaikka 
kuinka paljon kolusimme eri pai-
kkoja, totesimme, että Rairanta 
on paras paikka. En vaihda täältä 
pois, niin pitkään aikaan, kun 
jaksan täällä käydä.

Auton myin pois kaksi vuotta 
sitten, mutta onnistuuhan se 
matkanteko Rairantaan muuten-
kin. Lähden kotoa Muotialasta 
bussilla kohti Tampereen kes-

kustaan. Kolmen ja puolenkilo-
metrin bussimatkan jälkeen 
kävelen kymmenen minuuttia ja 
saavun rautatieasemalle. Nousen 
junaan, joka vie minut Turkuun. 
Turun rautatieasemalta kävelen 
tai menen taksilla linja-autoase-
malle. Sieltä matka jatkuu bus-
silla Rairannan tienristeykseen 
ja 3 km:n kävelymatkan jälkeen 
olen vaunullani.  Ja ellei vaunul-
la ole ruokaa, jatkan matkaa su-

oraan Uuteenkaupunkiin. Tulen 
sitten vaunulle taksilla. Rait-
susta löytyy kyllä apua ruokaos-
toksille kaupunkiin, sillä monet 
kyselevät, tarvitsenko kyytiä tai 
pitääkö minulle tuoda jotakin 
tarpeellista. Reissaamistani en 
tunne rasitteena ainakaan vielä, 
vaikka matka kotoa Tampereelta 
kestääkin 6,5-7 tuntia ja saman 
verran kuluu aikaa kotiin pala-
tessa. 

Haastattelun aikana kellas-
tuneet koivun lehdet tipahtelevat 
tuulessa hiljalleen kohti maata. 
Alaston puu jää odottamaan talv-
ilepoa ja uutta kevättä. Merituu-
li henkäilee vielä yllättävän läm-
pimästi, ja muistuttaa hienosta, 
pitkästä kesästä. On jo lokakuun 
loppu.

Kiitos haastattelusta ja muka-
via Raitsun matkoja jatkossakin 
Tarja-Kerttu!

Asko Peräntie on uusi hallituksen jäsen.
Aulis Harju kokousmietteissään.

Emännät ovat yhdistyksen ydinjoukkoa. Tie miehen sydämeen...jne.

Joulupukki vieraili Raitsussa..



31

Kari Brunila täytti 60 vuotta. Vaimo onnittelee. Ismo Vilman täytti 70 vuotta.

Kari Siirilä ja 
Petri Lundan 
laituritalkoiden 
tauolla.

Alueen siisteys on tärkeää. Koira-aitaus valmistui syksyllä.



Parhaat merkit • Vaihdokit • Rahoitus • Huolto • Varaosat • CaravanMarket

Tervetuloa tutustumaan niin ajoneuvoihin kuin 
henkilökuntaammekin. Nähdään Liedossa!

Tutut ammattilaiset palveluksessasi!

Rauno Jerkku
Puh. 044-206 7539

Leo Lindwall
Puh. 0400-150 583

Vakiotie 4, Lieto • Myynti puh. 010 832 4520
Market puh. 010 832 4530 • Huolto puh. 010 832 4535

Avoinna ma-pe 9-17, kesälauantait suljettu!

Tutustu meillä Turun suurimpaan 
SISÄTILANÄYTTELYYN!

Turvallista

matkaa
hyvin

huolletulla

vehkeellä!

Tutut ammattilaiset palveluksessasi!

Hyvä valikoima kesä-
kalusteita, markiiseja ja
grillejä. Tutustu meillä!

OHIKULKUTIE

OHIKULKUTI

HELSINGIN VALTATIE  

TUULI SUONTIE

HÄMEENTIE

LO
UKIN

A
ISTEN

TIE

VA
KIO

TIE 4

E

VÄLITIE

S

LITTOINEN

Löydät meidät
Tuulissuolta!

www.best-caravan.fi


