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J
älleen on vuosi vaihtunut ja hyvän 
matkaa taas jo vuotta 2015 on käy-
ty. Caravan-show aloitti perintei-
sesti matkailuvuotemme ja olim-
mehan mekin yhdistyksenä jälleen 

mukana omalla osastollamme. Messuilla jul-
kaistiin myös vuoden leirintäalue Suomessa ja 
toisena palkituista oli Turun Ruissalon Camping 
–alue. Mainio juttu, onhan Ruissalon alue 
ollut monenlaisessa pyörityksessä viime vuo-
sikymmeninä. Halua Turulla on ollut aluetta 
kehittää mutta varoja siihen on vasta viime 
vuosina hieman herunut. Ruissalon saarihan 
on yksi suuri helmi kotimaassamme ja toivo-
taan että positiivinen kehitys jatkuu. Turun 
kautta maahamme tulevilla sekä myös maasta 
lähtevilla turisteilla on rajojen avautuessa oma  
merkityksensä toiminta-alueemme yhdistysten 
alueille. Messuilla itselleni tarjoutui hetki kes-
kustella liiton toiminnan- johtajan Timo Pii-
losen kanssa niin Caravan-lehden kuin Vank-
kuriViestinkin asioista ja tulevaisuudesta. 

Caravan-lehdessä on vastikään tehty tutkimus 
lehden lukemisesta ja paperiversio edelleen 
pitää pintansa ja sama pätee kyllä tähän omaan 

julkaisuummekin. Tulevaisuus todennäköises-
ti tulee tottumuksia muuttamaan mutta ke-
hitys ei aivan niin nopeaa ole ollut mitä ehkä 
kuviteltiin. Kehitystä tulee olemaan sekin,  
kun yhdistyksellemme  tulee omat verkkosivut. 
Asiasta on tehty periaatepäätös ja niitä alam-
me pikkuhiljaa valmistelemaan. Palataan asi-
aan tuonnempana. Valoisampia aikoja kohti 
ollaan menossa ja toivokaamme että saisimme 
nauttia vielä lumisista talvipäivistäkin. Näillä 
ajatuksilla oikein hyvää alkanutta vuotta lu-
kijoillemme. 

Talviterveisin 
Markku 52661

Lopuksi haluan vielä kiittää VankkuriViesti ry:n 
todella pitkäaikaista sihteeriämme Soili Huhtaa 
suuresta työstä jota hän on vuosien varrella 
yhdistyksemme eteen tehnyt. Kokouspaikkam-
me on pysynyt  vakiona (yliopisto) ja myös 
pullakahvit ovat odottaneet kokouksien alussa 
hänen toimestaan. 

Osastollamme riitti kävijöitä tasaiseen tahtiin.

VankkuriViestin (entinen Turun Seudun Yt-alue) 
pitkäaikaista sihteeriä Soili Huhtaa muistettiin 
hänen merkkipäivänsä johdosta. Jari Valkeapää 
luovutti kukat.



Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

Numero 1/2015 (151) 
37. vuosikerta

Päätoimittaja
Markku Tammi (52661)
Ripikatu 1 A 3, 21110 Naantali
P. 040 504 0259
markku.tammi@gmail.com

Kustantaja
VankkuriViesti ry

VankkuriViesti ry
Puheenjohtaja
Jari Valkeapää  
Salassuontie 12 21250 Masku 
P. 040 720 0659
jvalkeap@dnainternet.net

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

Painos  
6600 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.

Lehden vastuu rajoittuu ilmoituksen hintaan. Leh-
ti ei vastaa epäselvistä käsikirjoituksista tai puhe-
limessa sattuneista väärinkäsityksistä johtuvista 
painovirheistä, eikä anna hyvitystä vähäisestä pai-
novirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittä-
mistä eikä vähennä oleellisesti sen mainosarvoa.

2/2015  .................  aineisto 17.03.  .................... ilmestyy 10.04.
3/2015  .................  aineisto 28.06.  .................... ilmestyy 24.07.
4/2015  .................  aineisto 13.10.  .................... ilmestyy 06.11.

Vaunualueemme: 
KAARINA Kuusisto, Rantamäentie 170, Kuusisto, 
 p. 040 764 4911
LIETO Leporanta, Kynnyksentie 121, Lieto p. 040 718 0570
LOIMAA Krapuranta, Korvenkulmantie 44, Oripää  
 p. 040 546 2058
MASKU  Camping Mussalo, 
 Mussalontie 356, Taivassalo, p. 040 764 9391
NAANTALI Saloranta, Vehotniementie 66, Poikko, p. 044 967 4453
PIIKKIÖ Harvaluoto (palvelut 1.6.–30.8.),  
 Krupuntie 65, Kaarina, p. 044 278 8949
RAISIO Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,  
 Rautila, Vehmaa, p. 0400 705 516
SAUVO  Sarapisto, Nokantie 3, Sauvo 
 p. (02) 473 1202, 050 466 1282
TL-PYHÄJÄRVI Valasranta, Rantapolku 49, Yläne, p. 040 730 4921
TURKU   Kesäniemi, Kesäniementie 99, 23210 Vehmaa
 p.02 433 3462, 0500 820 973
 Ruissalo Camping Talvialue, os. Saarontie 57, Turku
 syys-toukokuu. tied. 0400 704 179 Matti Vainio
 Kallionokka, sopimusalue, Kallionokantie 131, Pöytyä
 p. 0400 526 055, 040 528 7455
 Lemmi Caravan, sopimusalue, Caravantie 76, 
 Mynämäki, p.02 430 8734, 0400 795 778
 Livonsaari Caravan,  sopimusalue, 
 Pohjanpääntie 250, Naantali, p.040 500 4401
VAKKA-SUOMI Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki,  
 p. 0500 825 899
Tiedustelut yo. yhdistykseen.

9.-11.01. Caravan Show & Camping 2015
 Turun Messu- ja Kongressikeskus  |  Turku
03.-06.04. Pääsiäistreffit
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
02.-06.04. Naamiaistreffit 
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
15.-17.05. Avajaistreffit/Ismon tapaaminen
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
 (SF-C Loimaan Seutu ry 35 v.,Krapuranta 25 v.) 
05.-07.06. Aurinkotreffit
 Saloranta  |  Naantali
18.-21.06. Vehmassalmen juhannus
 Vankkuri-Vehmas, Vehmaa  |  Raisio
18.-21.06. Mussalon juhannus
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp.kunnat
18.-21.06. Perhejuhannus Krapurannassa
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
31.07.-02.08. Turvallisuustreffit
 Vankkuri-Vehmas, Vehmaa  |  Raisio
06.-09.08. Haitaritreffit
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
07.-09.08. Lavatreffit
 Sarapisto  |  Sauvo
21.-23.08. Salon syystreffit
 Salakallio, Halikko  |  Salo
28.-30.08. Unhoituksen yö
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
04.-06.09. Rantalieskat
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp. kunnat
11.-13.09. Ruissalon syystreffit
 Ruissalo Camping, Turku  |  Turku
18.-20.09. Valojuhlat
 Leporanta, Lieto  |  Lieto
09.-11.10. Silakkatreffit
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
23.-25.10. Loppusyksyn soppatreffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
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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

Kuusisto Lepo ranta Krapu-
ranta Mussalo Salo ranta Harva-

luoto
Vankkuri 
-Vehmas Sarapisto Valas-

ranta
Kesä-
niemi Ruissalo Kallio-

nokka
Lemmi-
Caravan

Livon-
saari

Rai-
ranta

Kuusisto 32 71 80 50 25 64 51 76 65 32 75 68 59 87

Leporanta 32 49 78 53 24 62 44 59 63 33 57 67 61 86

Krapuranta 71 49 94 82 72 78 93 26 79 66 25 64 89 98

Mussalo 80 49 94 63 84 17 105 73 20 66 74 53 54 37

Saloranta 51 80 82 63 57 46 81 87 48 39 86 58 23 70

Harvaluoto 25 24 72 84 57 68 38 77 69 37 76 73 66 92

Vankkuri-Vehmas 64 62 78 17 46 68 89 57 4 51 58 33 38 31

Sarapisto 50 44 93 105 81 38 89 100 90 61 99 94 88 112

Valasranta 76 59 26 73 87 77 57 100 58 75 2 39 70 73

Kesäniemi 65 63 79 20 48 69 4 90 28 52 59 34 39 34

Ruissalo 32 33 66 66 39 37 51 61 75 52 73 55 45 73

Kallionokka 75 57 25 74 86 76 58 99 2 59 73 40 71 74

Lemmi-Caravan 68 67 64 53 58 73 33 94 39 34 55 40 50 45

Livonsaari 59 61 89 54 23 66 38 88 70 39 45 71 50 61

Rairanta 87 86 98 37 70 92 31 112 73 34 73 74 45 61

Vaunualueemme: 
KAARINA ➊ Kuusisto, p. 040 764 4911
LIETO ➋ Leporanta, p. 040 718 0570
LOIMAA ➌ Krapuranta, Korvenkulmantie 44, Oripää  
  p. 040 546 2058
MASKU  ❹ Camping Mussalo, 
  Mussalo, Taivassalo, p. 040 764 9391
NAANTALI ➎ Saloranta, p. 044 967 4453
PIIKKIÖ ➏ Harvaluoto, Piikkiö, p. 044 278 8949  
  (palvelut 1.6.–30.8.)
RAISIO ❼ Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,  
  23260 Rautila, Vehmaa, p. 0400 705 516
SAUVO  ➑ Sarapisto, p. (02) 473 1202, 050 466 1282
TL-PYHÄJÄRVI ➒ Valasranta, Yläne  
  (kesäisin sopimusalue p. 040 730 4921)
TURKU   ❿ Kesäniemi, Vehmaa, p. (02) 433 3462 ja  
  0500 820 973 (Suominen)
 ⓫ Ruissalo Camping, Turku (talvisin, syysk.-toukok.,  
  tied. p. 0400 704 179 Matti Vainio) 
 ⓬ Kallionokka, Pöytyä, sopimusalue,  
  p. (02) 256 3406, 049 526 055.
 ⓭ Lemmi-Caravan, Mynämäki, sopimusalue  
  p. (02) 430 8734. Yhteyshenkilöt Helga ja Pertti  
  Rekola p. 0400 795 778
 ⓮ Livonsaari Caravan, Askainen, sopimusalue, 
  Pohjanpääntie 273, p. 040 500 4401
VAKKA-SUOMI ⓯ Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki,  
  p. 0500 825 899
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Hyvät karavaanarit!

V uosi on jälleen vaihtunut ja 
olemme hyvässä vauhdissa 
menossa kohti kevättä ja 

valoisampia aikoja.
Hetken aikaa näytti, että täs-

tä tuleen hyväkin ja valoisa talvi, 
mutta säänhaltija oli hieman tois-
ta mieltä.

Tästä aiheutuu alueella hieman 
ongelmia, pitäisikö antaa niiden 
vähäisten lumien olla vai poistaa 
ja samalla hiekoittaa. No tämä on 
niitä pieniä murheita tässä pilkki-
säitä ja pilkkijäitä odotellessa näin 

tavalliselle karavaanarille, onhan 
niitä pilkkijöitä jo näkynyt jääl-
lä täälläkin, vaikka jäät ovat vielä 
todella ohuita.

Yhdistyksemme syyskokous pi-
dettiin Kuusiston Mastomajalla sun-
nuntaina 19.10.2014. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 
Syyskokous hyväksyi hallituksen 
laatimat talousarviot, sekä toimin-
tasuunnitelman vilkkaiden keskus-
telujen jälkeen. Kokouksessa valit-
tiin uudet hallituksen jäsenet ero-
vuoroisten tilalle. Hallitukseen va-

SFC-alueet: 
KAARINA ➊ Kuusisto, Rantamäentie 170, Kuusisto, 
  p. 040 764 4911
LIETO ➋ Leporanta, Kynnyksentie 121, Lieto 
  p. 040 718 0570
LOIMAA ➌ Krapuranta, Korvenkulmantie 44, Oripää  
  p. 040 546 2058
MASKU  ❹  Camping Mussalo, Mussalontie 356, 
  Taivassalo, p. 040 764 9391
NAANTALI ➎ Saloranta, Vehotniementie 66, Poikko, 
  p. 044 967 4453
PIIKKIÖ ➏ Harvaluoto (palvelut 1.6.–30.8.),  
  Krupuntie 65, Kaarina, p. 044 278 8949
RAISIO ❼ Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,  
  Rautila, Vehmaa, p. 0400 705 516
SAUVO ➑  Sarapisto, Nokantie 3, Sauvo 
  p. (02) 473 1202, 050 466 1282
TL-PYHÄJÄRVI ➒ Valasranta, Rantapolku 49, Yläne, 
  p. 040 730 4921
TURKU ❿   Kesäniemi, Kesäniementie 99, Vehmaa
  p.02 433 3462, 0500 820 973
 ⓫  Ruissalo Camping Talvialue, 
  os. Saarontie 57, Turku, syys-toukokuu. 
  tied. 0400 704 179 Matti Vainio
 ⓬  Kallionokka, sopimusalue, 
  Kallionokantie 131, Pöytyä
  p. 0400 526 055, 040 528 7455
 ⓭  Lemmi Caravan, sopimusalue, Caravantie 76, 
  Mynämäki, p.02 430 8734, 0400 795 778
 ⓮  Livonsaari Caravan,  sopimusalue, 
  Pohjanpääntie 250, Naantali, p.040 500 4401
VAKKA-SUOMI ⓯  Rairanta, Vanhakartanontie 216, 
  Uusikaupunki, p. 0500 825 899
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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
Särkilahdenkatu 5 As 1, 21200 Raisio
Puh. 040 720 0659
jvalkeap@dnainternet.net

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

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla 
su 19.huhtikuuta 2015 kello 12:00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu.

Kaarina 18.1.2015
Hallitus

littiin uudelleen Anssi Kauppinen 
ja Jukka Sauhula, sekä uusina jä-
seninä Susanna Friman ja Kristii-
na Mäkelä.

Hallituksen kokouksessa joulu-
kuussa valittiin toimihenkilöiksi 
seuraavat henkilöt:
Sihteeri: Reima Virtanen
Rahastonhoitaja: Kristiina Mäkelä
Kausipaikat: Anssi Kauppinen

Leiritoiminta: Raimo Kankaanpää
Jäsenkirjuri: Kari Lehtinen

Perinteiset yhdistyksen joulujuh-
lat pidettiin Kuusistossa 30.11. Pai-
kalla vieraili myös ”henkilö” Korva-
tunturilta.

Kevään aikana Kuusistossa on 
tarkoitus toteuttaa pesutilojen sa-
neeraus, sekä mastomajan keittiön 
suunnittelu ja toteutus.

Kevään tärkein tapahtuma on tie-
tenkin kevätkokous.

Yksi parhaita muutoksia alueel-
lemme on siinä,  että FÖLI-bussin 
pitäisi aloittaa kesäkuun alussa ai-
kataulun mukainen liikenne alu-
eeltamme noin tunnin välein, joten 
välttämättä alueeltamme ei tarvit-
se lähteä keskustaan tai Turkuun 
omalla autolla, vaan voi kolmen eu-
ron kertalipulla matkustaa kahden 
tunnin ajan Turun seudulla. Alueel-

tamme saat tarkemmat tiedot ja ai-
kataulut bussin kulusta.

Alueellamme on tällä hetkellä 
muutamia vuosipaikkoja vapaana, 
voit ottaa yhteyttä allekirjoittanee-
seen tai alueen puhelinnumeroon.

Valoisaa talvea odotellessa me-
nemme kohti kevättä.

Hyvää vuoden jatkoa kaikille!

Kallu 
38147

M ennyt vuosi 2014 oli Le-
porannassa edelleen mat-
kailevien karavaanareiden 

osalta vilkasta aikaa.  Vuoden mat-
kailijoiden kävijämäärä kasvoi kii-
tettävästi ja vuosipaikkalaistenkin 
osalta on ollut havaittavissa pie-
noista kasvua. On ollut ilo huoma-
ta matkailijoiden löytävän entistä 
useammin kauniin ja rauhallisen 
Leporannan keitaan palveluiden 
pariin.

Loppuvuoden osalta, kuten mui-
nakin vuosina alueelle tulee selvä 
seesteinen aika, joka vilkastuu taas 
lumipeitteen ja jään tultua alueen 

peitoksi.  Karavaanarin avantouinti 
vietti ja nautinto talven kauneudes-
ta herää ja henkisen, sekä  ruummi-
lisen hyvinvoinnin kaipuu saa kara-
vaanarin viihtymään Leporannassa.

Pientä alueen parannusta on taas 
tulossa, sillä suunnitteilla on sosi-
aalitilojen laajennus.

Syyskokouksen satoa
Syksyn kokous sujui hyvässä 

hengessä keskustellen toiminta-
suunnitelmasta ja talousarviosta.

Toimintasuunnitelma ja talousar-
vio hyväksyttiin ja valittiin yhdis-
tyksemme hallitus, joka on vuonna 

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Liedon Seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään lauantaina 28.02.2015 klo 15.00

yhdistyksemme alueella Leporannassa.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa.

Liedossa 28.10.2014
Hallitus

MAALISPILKIT
Leporannassa 27.2.-1.3.
OHJELMASSA: 
• pilkkikilpailu, 
• hernesoppaa
• leikkimielistä kisailua.
Kevätkokous lauantaina.
TERVETULOA ULKOILEMAAN!
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Loimaan kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Reino Talvitie
Kotolankatu 5, 32200 Loimaa
puh. 0400-122148, reino.talvitie@hotmail.fi

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

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

2015  seuraava:  Tauno Raitaluo-
ma (pj), Heikki Digert, Ismo Kal-
lio, Marko Laine,  Lauri Nieminen, 
Toni Porvali, Eero Saarikkomäki, 
Elina Tukkiniemi (vpj) ja Jari Val-
keapää (siht.).

Aluemaksut 2015:
Vuosipaikka 350 euroa Liedon jä-
seniltä, 420 euroa vieraan yhdis-
tyksen jäseniltä.(isäntävelvoite 
vuosipaikkalaisilla), vuosipaikka 
voimassa  Toukokuun alusta Huh-
tikuun loppuun.

Leirintämaksut (poislukien ju-
hannus ja treffit) kesäaikana 17 
euroa/vrk sis. saunan yleisillä vuo-

roilla ja valosähkön, ilmastointi ja 
lämmityssähkö erikseen mittarilla.  
Muina aikoina 17 euroa/vrk +säh-
kö mittarilla.

Sähkö 0,25 euroa/kWh minimi 2 
euroa/maksukerta. Seisontamak-
su 2 euro/vrk. Tilaussauna 10 eu-
roa/50 min. Muut maksut näet toi-
mistossa ja nettisivuilla.

Tiedotettavaa ja tulevia 
tapahtumia

Maalispilkit pidetään Leporan-
nassa 27.2.-1.3.

Kevätkokous Leporannassa pi-
detään Lauantaina 28.2. klo 15.

Pääsiivoustalkoot pidetään  25.4. 

jonka jälkeen  isäntäinfo.
Vuosipaikalla olevista vaunuista 

on maksettava vuosipaikkamaksu 
ja täytettävä matkustajailmoitus, 
sekä vuosipaikkasopimus 24.4.2015 
mennessä.

Muistathan pistää kalenteriisi jo 
nyt ajotaitoviikonlopun 14-16.8. ja 
Valojuhlat 18-20.9.

Seuraa nettisivujamme www.
sfclieto.net,  sillä siellä on päivi-
tettyä tietoa tapahtumista ja tär-
keistä tiedotteista

Ollaan liikkeellä luonnostaan.

 Terveisin Jari 31185
 www.sfclieto.net   

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 28493
Aulis Nordman
s. 10.04.1939
k.  28.10.2014

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Liedon Seutu ry

H yvää alkanutta vuotta 2015, 
tätä kirjoittaessani Loppi-
aisena pakkasta -23°C.

Näin toivotti ja totesi yhdistyk-
sen uusi puheenjohtaja Reino Tal-

vitie.
Olen ollut Loimaan yhdistyksen 

jäsen vuodesta -87 ja ollut muka-
na alusta-asti Krapurannan kehit-
tämisessä (auton takakontissa aina 

työkalut ja nyt sinne lisä-
tään vielä asiakirjasalkku 
ja puheenjohtajan nuija).

Vuosi 2015 alkoi hie-
noissa merkeissä, Kulku-
rintupa oli lähes täynnä 
kun meitä viihdytti mu-
siikillaan Heidi ja Jorma, 
kiitos heille.

Pieniä uudistuksia ja 
muutoksia alueella ke-
väänaikana tapahtuu, ei 
tosin paljon mutta ideoi-
ta on ja hyväksyntä saa-
tu pitäähän ne toteuttaa.

Kun tämä lehti ilmes-
tyy niin meillä pitäisi  A-
alueen tiskipaikka (lämmin sel-
lainen) olla käytössä,  samoin B-
alueen sähköpistorasiat vaihdettu.

Jos jäsenkuntaa kiinnostaa Nar-
van retki 9 -12. 6 (ti – pe), niin ota 
yhteyttä ja kerron lisää.

Vuosi 2015 on Yhdistyksen ja 

Krapurannan juhlavuosi 35 v. + 
25 v. = 60 v. Vertailun vuoksi; Yh-
distyksen jäsenten keski-ikä 58.22 
tämä luku pitäisi saada pienem-
mäksi, että se ei mene tuon vuo-
siluvun ohitse.                                    

Tavoite onkin saada nuorempia 

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Loimaan seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään Krapurannan Kulkurintuvassa

lauantaina 28.3.2015 klo 14.
Kahvitarjoilu klo 13.30.

Käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät ym. esille tulevat asiat.

Kaikki jäsenet tervetuloa kokoukseen.

Hallitus

Näin reippaasti vaihtoi nuija puheenjohtajalta toiselle. Yhdistyksen vetovas-
tuusiirtyi vuoden vaihteessa Kai Välitalolta Reino Talvitielle. Kiitokset Kailleja 
menestystä Reinolle.

Terttu ja Tapio Tilan lahjoittama vuosittain kier-
tävä Puurtaja-maljaluovutettiin Merja Julinille 
merkittävästä työstä ja toiminnasta Krapurannan 
alueen hyväksi vuonna 2014. Ville Välitalo sai 
myös pystin kiitoksena siitä, ettähän vietti 8 
viikkoa kesälomastaan Krapurannan isäntien 
reippaana apurina. Palkinnot jakoi ja saajat 
valitsi puheenjohtaja Kai Välitalo. 
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Palvelemme ma 9-18, ti-pe 9-17, la 10-14

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 99.990
i810 G3.0 MJET, 7 tkm, autom., nahka-
verh., 1-om., erik.vant., kattol., aut.ilm., -13

Hobby 460 UFE Premium 0 21.990
-13

Solifer 660 K 2,8 JTD   26.990
117 tkm, kattol., h-kirja, lohkol., lohkol., 
CD, 2xrenk., sisäp., -06

Kabe Briljant XL 0 21.990
ilmast., h-kirja, 2xrenk., -08

Cabby Cisium 61 F3 14.990
Sport Edition 0 Alde-keskuslämmitys 
sähkö/kaasu, erik.vant.

Fiat T.E.C Rotec 662 Ti 39.990
51 tkm, kattol., aut.ilm., h-kirja, lohkol., 
CD,-09

Fiat-Adria Coral s 660 SL 45.990
Silver Edition 40 tkm, erillisvuoteilla, 1-om., 
p.tutka, luist.esto, erik.vant., ym., -10

Fiat-LMC Liberty  590 2,3 22.990
146 tkm, p.tutka, h-kirja, lohkol., CD, -03

Fiat Ducato 2,8 JTD 14.990
matkailuauto, 149 tkm, -01

Fiat-Granduca Autoroller 1,9TD 10.990
182 tkm, 2xrenk., -98

LMC Cruiser Liberty 732 G Ti 49.990
59 tkm, erillisvuoteet, ESP, navi, kattol., il-
mast., h-kirja, lohkol., vak.nop.s., ym., -11

Home-Car Racer 45  Spirit 0 7.990
-02

Fiat-Elnagh Duke 450L 37.990
48 tkm, kattol., ilmast., h-kirja, lohkol., CD, 
2xrenk., -09

Dethleffs Beduin 580 0 11.990
-03

Fiat Hobby Toskana 615 39.990
54 tkm, kattol., ilmast., h-kirja, lohkol., 
vak.nop.s., CD, 2xrenk., -08

Adria Adora 552 PK 0 19.990
-11

Burstner  Ixeo Time It 695 56.990
Moonlight 2,3 JTD 27 tkm, nahkaverh., 
navi, kattol., ilmast., h-kirja, vak.nop.s., -13

Fiat-elnagh Marlin Slim 2 16.990
1,9 TD 151 tkm, p.tutka, h-kirja, lohkol., 
hälytin, 2xrenk., sisäp., -00

Fiat-Challenger Elitis 3050 37.990
3.0 MJET 105 tkm , ESP, p.tutka, p.tutka, 
kattol., ilmast., h-kirja, CD, 2xrenk., -09

Kabe Royal 720  UTDL KS 34.990
Ilmastoitu, -10

Fiat-Dethleffs 2,5 TD   12.990
Ducato Esprit A5820 14 194 tkm, asunto-
auto, kattol., h-kirja, lohkol., -97

Adria Classica 743 UL 0 24.990
-11

Dethleffs Camper 450 FL 0 21.990
1-om., kattol., -13

Fiat-Burstner 2,8 tdi 19.990
A 647-2 Active 117 tkm, p.tutka, kattol., 
h-kirja, CD, -00
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liittymään mukaan, puitteet meillä 
on jo valmiina Krapurannassa lap-
siperheitä ajatellen, uusia ideoita 
otetaan vastaan.

Uutta alueella onkin toimiston 
seinässä palautelaatikko (lukol-

linen), jonne voi pudottaa idea-
lappusen jotka hallitus käsittelee 
keskenään.

Kiitokset jo etukäteen krapu-
rantalaisille, tiedän että meillä on 
taas töitä tiedossa koko vuodeksi.

Pieni kevennys noihin vuosilu-
kuihin ja ajan kulumiseen:

Isoäiti oli lapsenlapsen 3-vuotis 
syntymäpäivillä ja siinä kun hän 
onnitteli sankaria päivitteli; voi 
voi oletkos sinä jo kolmenvanha. 

Johon vesseli vastasi  Niin se aika 
kuluu mummi.

Hyvää kevään odotusta. 

PJ Reino  SF-40914

Hyvää alku vuotta 
Krapurannasta!! 
Suuri KIITOS kaikille Krapuranta-
laisille ja vierailijoille, jotka ovat 
omilla jutuillaan auttaneet minua 
luotsaamaan yhdistystä ja Krapu-
rantaa eteenpäin. Paljon saatiin 
aikaan, mutta paljon jäi vielä te-
kemättä, koska tekeminen ei kos-
kaan lopu. 

Osa varmaankin on kuullut, että 
jätin puheenjohtaja tehtävät Reino 
Talvitielle syyskokouksessa. Omat 
lapset tarvitsevat minua enemmän 
yhteisiin ja  omiin harrastuksiin 
puuhaamaan. Lapset ovat vaan ker-
ran pieniä ja silloin niiden kanssa 
pitää touhuta ja puuhastella pal-
jon, kuten kokemuksesta tiedätte. 
En ole lähdössä pois Krapurannasta 
enkä lopeta vaunuilua, minua nä-
kee alueella parhaiten lammikolla 
kalassa ja veneilemässä. Yhdistys 
ja Krapuranta on edelleen hyvien 
puuhanaisten ja -miesten hallin-
nassa vuosiksi eteenpäin. 

Mutta mennäänpä ajassa taakse-

päin; pikkujoulut sujuivat hienos-
ti ravintola Oripäässä Tuulan jou-
luherkkujen keskellä. 

Yhden miehen orkesteri Reino 
Nurmi viihdytti koko illan juhla-
vieraita soittaen ja laulaen. 

Illan jatkuessa joulupukki kävi 
katsomassa olemmeko olleet kilt-
tejä, tietenkin oltiin oltu, jos kat-
soo lahjojen määrää mikä pukilla 
oli mukana. 

Stand-up koomikko Piia Reko-
la näytti illalla mallia miten jut-
tua heitetään eri asioden tiimoil-
ta. Kyllä vatsa oli kipeänä hyvis-
tä jutuista, mitä Piia heitteli am-
mattilaisen ottein. 

Arpajaisten lisäksi oli pienimuo-
toinen hauska huutokauppa isois-
ta  piparkakkutaloista. Sen jälkeen 
leikkimielisessä kisassa isot vau-
vat ottivat juhlapaikan  haltuun 
tuttipullojenja syöttäjien kanssa. 

Paljon ehtii tapahtua,ennen seu-
raavia pikkujouluja. Uusia juttuja 

Piia Rekola hauskutti runsas lukuista  pikkujouluvieraita.

Syyskokouksen satoa
SF-C Loimaan Seudun syyskoko-
uksen merkittävin anti oli uuden 
puheenjohtajan valinta. Väistyvän 
Kai Välitalon tilalle valittiin Reino 
Talvitie. Molemmat Loimaan poi-
kia. Syyskokouksessa osanottajia 
oli Kulkurintuvan täysi, 49 hen-
keä. Kokouksen puheenjohtajak-
si valittiin Kai Välitalo ja sihtee-
riksi kutsuttiin Regina Koschinski. 
Erovuoroisten tilalle uusiksi jäse-
niksi hallitukseen valittiin Jouko 
Aittamäki, Markus Kyläniemi, 
Pirjo Ylösmäki, Markku Seppälä 

ja Jaakko Mäkelä. Hallitukseen 
kuuluu edellä mainittujen lisäksi 
Hannu Annala, Sirpa Tuomola ja 
Ossi Laine. Toiminnantarkastajak-
si valittiin Kai Välitalo ja varalle 
Seppo Mattila.

Toimintasuunnitelma noudatte-
lee pääsääntöisesti jo hyväksi ko-
ettuja linjoja. Tapahtumia on vuo-
den mittaan runsaasti. Niistä tie-
dotetaan Vankkuriviestissä, säh-
köpostilla ja yhdistyksen omilla 
nettisivuilla sekä tietenkin Krapu-
rannan ilmoitustauluilla. Myöskin 

yhdistyksen kokouksista tiedote-
taan edellä mainituin keinoin.

Toimihenkilöiksi vuodelle 2015 
hallituksen lisäksi valittiin sih-
teeriksi ja jäsenkirjuriksi Regi-
na Koschinski, tiedottajaksi Tais-
to Lehtonen, kioskivastaavaksi ja 
uima-allasvalvojaksi Arja Malmi-
nen, kioskitoimikunnassa toimi-
vat Ritva Laine Merja Julin, Pir-
jo Ylösmäki, Sirpa Tuomola, Tarja 
Metsola, kaasu- ja jätehuoltovas-
taavaksi Pentti Malminen, LVI.lait-
teiden kunnossapito Jorje Metso-

la, talotekniikkavastaava Hannu 
Annala, kone ja laitevastaavaksi 
Pertti Ylösmäki ja uima-allashy-
gienistiksi Merja Julin.

Kokouksessa keskusteltiin vuo-
sipaikkojen maksamisajankohdis-
ta sekä isäntävuorojen järjestämi-
sestä. Päätökset isäntävuorojen 
toteuttamisesta päätettiin siir-
tää kevätkokoukseen.

Hyvää ja toimeliasta alkanut-
ta vuotta meille kaikille toivottaa

Taisto Lehtonen, tiedottaja
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Kun ilta hämärtää niin joukosta löytyy sylivauvoja syötettäväksi.  

Tuulan täydellinen joulupöytä ravintola Oripäässä.

Sofi-Anna,  Veera,  Viivi ja Ville hakemassa  joulupukilta lahjoja.

tulee jatkossakin, kuten uuden-
vuoden tanssiaiset Kulkurintu-
vassa uusien vuosipaikkalaisten 
johdolla,mikä oli hieno yllätys uu-
denvuoden juhlijoille. 

Näihin hyviin juttuihin on hy-

vä lopetella nämä tarinat lehdes-
sä. Kiitos vielä kerran kaikille ja 
oikein hyvää vuoden jatkoa. Kra-
purannassa tavataan. 

Tv. Kaitsu   

Vaunukaupan erikoisliike

Ostetaan ja
otetaan myyntiin
kaikenkuntoisia 
vaunuja.

Palvelevaa vaunukauppaa jo yli 30 vuoden ajan.

Kohti uusia seikkailuja. Euroopan ykkösmerkki.

0500 485 348
Murrontie 11, 30420 Forssa

www.forssanvankkuri.fi 
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Maskun kuulumiset

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

SIHTEERI
Arja Haikonen
Karpalopolku 10 C 25, 26660 Rauma
Puh. 040 563 1805, haikonenarjan@gmail.com

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

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään Sunnuntaina 26.4.2015, klo 12.00

Camping Mussalossa,Mussalontie 356, Taivassalo.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjenkevätkokoukselle 
määräämät asiat, kuten

- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille  

ja tilivelvollisille
- muut esille tulevat asiat

Tervetuloa kaikki yhdistyksemme jäsenet  
päättämään yhteisistä asioista. Jäsenkortti mukaan.

Kahvitarjoilu  ja osallistujien kirjaus  
ennen kokousta klo 11.30 alkaen.

Taivassalossa 03.01.2015
Hallitus

Hyvää alkanutta vuotta 
kaikille!

T ämä vuosi on yhdistyksemme 
25-vuotisjuhlavuosi. Varsi-
naisia 25-vuotisjuhlia emme 

vietä, vaan juhlakahvit kera kaakun 
ja kuohujuoman nautimme yhdis-
tyksen jäsenten kesken kevätkoko-
us/ talkoo viikonloppuna Mussalos-
sa. Tarkempaa tietoa erillisessä il-
moituksessa tässä lehdessä.

Tätä kirjoittaessa olemmekin jo 
viettäneet niin joulun kuin uuden 
vuoden. Pitkän, pimeän ja sateisen 
syksyn päätteeksi saimme nauttia 
valkeasta joulusta, joka tuntuikin 
todella mukavalta, kun jouluvalot 
valaisivat talvista maisemaa. Ilo 
jäi tosin lyhytaikaiseksi, koska jo 
uusi vuosi vei lumet mennessään. 
Jo vuoden toisena päivänä myrs-
kytuulet raivosivat ja nostivat me-
riveden laitureiden tasalla muut-
taen vieraskentän kahluualtaaksi. 
Näin muutamat vuosipaikkalaisis-
tamme muuttivatkin väliaikaises-
ti vaununsa kanssa saaritontille. 
Tosin tämä oli vain lyhytaikais-
ta, sillä jo muutaman tunnin ku-
luttua vesi laski ja kentälle jäivät 
vaan jäälautat. 

 Vaikka talvea on vielä pitkään 
jäljellä, niin on kuitenkin muistet-
tava tulevan kauden tapahtumi-
en suunnittelun aloittaminen hy-
vissä ajoin. Syksyllä valmistuneen 
paineviemäröintiverkoston jäljiltä 
alueella on tehtävä mittavia mai-
semointitöitä, joissa tarvitaan taas 
talkoolaisten apua.

Kevätsiivoustalkoot pidetään 24-
26.4.2015. Tervetuloa runsain jou-

koin kunnostamaan alue tulevaan 
sesonkiin ja nauttimaan yhdistyk-
sen 25-vuotisjuhlakahvit. Kevätko-
kous pidetään talkooviikonloppuna 
Mussalossa sunnuntaina 26.04.2015  
klo.12.00.

  
Käyttöaste 2014
Käyttöaste jäi jonkin verran edel-
lisistä vuosista, suurimmaksi osak-
si johtuen epävakaisesta kesäkuun 
säästä. Säiden parannuttua myös-
kin kotimaisten vierailijoiden mää-
rät edellisvuosien tasolle. Loppu-
kesästä oli huomattavissa, että 
keskieurooppalaiset matkailijat 
loistivat poissaolollaan. 

Syyskokous
Syyskokous pidettiin Mussalossa 
11.10.2014 ja paikalla oli 60 ääni-
valtaista jäsentä. Kokouksessa kä-
siteltiin sääntöjen määräämät asi-
at, kuten henkilövalinnat hallituk-
seen erovuorossa olleiden tilalle. 
Hallitukseen valittiin uudelleen 
erovuorossa ollut Veijo Hellsten. 
Uusina jäseninä hallitukseen va-
littiin Kari Haapanen, Arja Haiko-
nen ja Jaana Heimonen. Lisäksi 
vahvistettiin hallituksen esityksen 
mukaisena toimintasuunnitelma ja 
talousarvio sekä hinnasto vuodel-
le 2015. 

Loppuvuoden juhlat
Halloween-juhlat pidettiin 
2.11.2014 runsaslukuisen osallis-
tujajoukon kesken. Tälläkin kertaa 
juhlat pidettiin nyyttikesti-peri-
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Naantalin kuulumiset

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

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

aatteella, jonne jokainen toi omat 
ruokansa ja juomansa. Iltaa vietet-
tiin erilaisten ohjelmanumeroiden 
merkeissä. Esimerkiksi lapset saivat 
valita parhaan pukeutujan sekä 
aikuisten että lasten keskuudesta.     

Yhdistyksen joulujuhlaa vietet-
tiin 29.11.2014 Camping Mussalos-
sa. Juhlasali oli koristeltu osittain 
jo edellisenä päivänä, joten juhlaan 
valmistautuminen aloitettiin jou-
lusaunalla iltapäivän aikana. Hä-
märän laskeuduttua kokoonnuttiin 
juhlasaliin viettämään varsinaista 
joulujuhlaa. Juhlat alkoivat nuor-
ten esittämällä joulukuvaelmalla. 
Vielä ennen ruokailua kuunneltiin 
ja laulettiin joululauluja. Ruokaha-

lun kasvattamiseksi nautittiin al-
kuun lämmin glögi.   

Ruokailu tapahtui vanhan tavan 
mukaan noutopöydästä ja pöydän 
antimet saivat suurta kiitosta.

 Joulupukki piipahti juhlissa ruo-
kailun jälkeen. Pukki oli niin kii-
reinen, että lahjasäkit jäivät kes-
kelle lattiaa. Onneksi paikalla oli 
muutama ahkera pikkutonttu joi-
den toimesta lahjat saatiin jaet-
tua. Kahvitarjoilun aikana saapui 
yllätysvieraita; ”siskosten” esittä-
mä sketsishow sai paikallaolijoilta 
raikuvat suosionosoitukset. 

Loppuilta oli sitten yleistä seu-
rustelua ja lauleskelua ja myöhem-
min tanssittiin karaokelaulun säes-

tyksellä. Niin kuin aina käy, aika 
kuluu nopeasti mukavassa porukas-
sa ja niin kävi myös tällä kertaa. 

Uutta vuotta oli vastaan otta-
massa nelisenkymmentä juhlijaa. 
Ruokahuoltotoimikunta teki juh-
liin raikkaat salaatit ja lisukkeet, 
joita jokainen täydensi oman ma-
kunsa mukaan. 

Ruokailun jälkeen läksimme ulos 
katsomaan mitä rakettimestarit sai-
sivat aikaiseksi ja kyllähän taas 
tälläkin kertaa ilotulitus oli aivan 

mahtavaa katsottavaa. Siitä ilta 
jatkuikin sitten karaoketanssien 
merkeissä. Suuri kiitos teille kai-
kille, jotka olette omalla työpanok-
sellanne pitkin vuotta mahdollis-
taneet niin juhlat kuin muuten-
kin kaiken toiminnan Mussalossa.                              

Vaikka vuotta on jo hyvää mat-
kaa kuljettu niin tahdon toivottaa 
teille kaikille oikein hyvää uutta 
vuotta 2015!

Kari

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Naantali ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
9.4.2015 KLO 19.00 Aurinkosäätiön palvelutalolla. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Jäsenkirja mukaan.

Pullakahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hallitus

Kokoukset eivät ole haudanvakavia.Tervehdys ystävät!

M elkoista myllerrystä ja 
tuiverrusta loppuvuosi ja 
alkanut vuosikin on ollut 

säiden suhteen.  Lunta,  räntää ja 
vettäkin eikä näin- ollen hiihtoke-
lejä ole päässyt syntymään.  Kovia 
myrskyjäkin on ollut ja sen myötä 
meriveden pinta on ajoittain nous-
sut hyvinkin korkealle Salorannas-

sa. No isompia vahinkoja ei onnek-
si ole päässyt syntymään. Yhdis-
tyksemme  syyskokouksessa oli 
hitusen vähemmän väkeä mitä 
yleensä mutta tästäkin huolimatta 
keskustelu oli vireää ja asiallista.  
Päätöksiäkin tehtiin,  hallituksen 
osalta ainoastaan yksi jäsen vaih-
tui kun Ritva Forsmannin luopu-
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essa hänen tilalleen valittiin Mervi 
Suomi.  Alueen vierailijoille tarjo-
amme joka 7:n perättäisen vuoro-
kauden ilmaiseksi.  Rantasaunan 
vuokraa nostettiin  parilla eurolla 

sen ollessa nyt siis 15€/t. Korotus 
ei koske jäseniämme.  Paljon kes-
kusteltiin myös tapauksista ja käy-
tännöistä  joissa  kausipaikkalainen 
luopuu paikastaan.  Meillä on ko-
kemuksia lähtijöistä jotka ovat siis-
tineet paikan miltei alkuperäiseen 
kuntoon ja valitettavasti myös tois-
ta äärilaitaa löytyy jossa paikka on 
jätetty hyvin kelvottomaan kun-
toon.  Toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio hyväksyttiin myös koko-
uksessa.  Toiminnassa ei tapahdu 
olennaisia muutoksia mutta alueel-
la alkaneen vuoden aikana on tar-
koitus tehdä erinäisiä kunnostus-
töitä.  Yläkentälle on jo kaivettu 
lisää sähköpistokkeita,  lato on 
tarkoitus maalata,  leikkikentän 
aita uusia,  leikkimökin katto uusia 
ja alakenttää tasoitella ja kohentaa. 

Monenmoista tekemistä on tiedos-
sa ja epäselvää on vielä miten mah-
dollisesti laituriamme kunnoste-
taan.  Kari suoritti kaupungin edus-
tajan kanssa alueella katselmuksen 

ja päätettiin että 
laituri jää toistai-
seksi paikoilleen.  
Kuten tunnettua 
uudisrakennuk-
semme jäädytet-
tin yllättäin kau-
pungin taholta 
syystä jota emme 
tiedä.  Tämän 
johdosta on pää-
tetty että vanhaa 
WC-rakennusta 
kunnostetaan 

ulko-kuin sisäpuoleltakin.  Raken-
nus ei ole nykypäivän vaatimusten 
tasolla ( puuttuu mm. inva-wc ) ja 
on auttamattomasti liian pieni ke-
säaikaan.  Tekniikkakin on vanhaa 
ja talviaikaan lämpöä karkaa hara-
koille valtavasti.  Vaikka rakennus 
onkin pieni ja vanha siitä ei suu-
rempia moitteita korviin ole vie-
railtamme kantautunut,  päinvas-
toin siisteydestä on tullut kiitosta 
niin kuin koko alueestakin.  Salo-
rannassa viime kesä oli taloudelli-
sesti varsin hyvä ja ulkomaalaiset 
tuntuvat vuosi vuodelta suurem-
malla joukolla löytävän alueemme. 
Viime vuonna leiriytyjiä oli 11- eri 
maasta.  ( Ruotsi,  Norja, Saksa,  
Hollanti,  Belgia,  Ranska,  Englan-
ti, Puola,  Latvia,  Viro ja Venäjä ). 
Toki Porin Ficc-Rallyllä oli  vaiku-

tuksensa mutta kyllä Muumimaail-
man vetovoima ja satamamme li-
sääntyvä kauttakulkuliikenne vai-
kuttaa myös meidän turistimääriin. 
Kansainvälisyyttä on ensi kesäksi-
kin tarjolla ainakin saksalaisten 
suhteen.  Yhdistyksemme on kir-
jallisesti sopinut 17.6-20.6 välisel-
le ajalle leiriytymis-sopimuksen 
20:n yksikön leiritymisestä Salo-
rantaan.  He ovat Saksan Camping 
Clubin jäseniä ja ovat Itämeren 
kiertomatkalla. Suomessa on vii-
meisin kohde Naantali ja täältä jat-
kavat Ruotsiin.   Hieno juttu ja 
toivotaan että poikii lisää ulkomaa-
laisia meille.  Jos olet saksankielen 
taitoinen ja sinulla on mahdollisuus 
edellämainittuna ajankohtana olla 
paikalla niin se olisi suuri apu.  Ke-
vättä ja kesää kohden mennään siis 
jo hyvää vauhtia. Kehotan jäseniä 
osallistumaan kevätkokoukseen,  
siellä on mahdollisuus tiedustella 
mieltäsi askarruttavista asioista ja 
eikä se ole mikään valintakokous 
jos sitä satut pelkäämään.  Jäsen-

määrämme on myös muutaman vii-
me vuoden aikana kasvanut tasai-
sesti.  Uudet jäsenemme eivät vält-
tämättä ole löytäneet Salorantaan 
toivotulla tavalla mikä on vahinko. 
Alue on siisti ja lapsiyställinen ui-
marantaa myöden.  Jos sinulla on 
perusteluja miksi et käy alueella 
niin mieluusti Kari tai allekirjoit-
tanut ottaa niitä vastaan. Osoitteet 
ovat : kari.rainetsalo@gmail.com  
tai markku.tammi@gmail.com

Yhdistyksellämme on myös   
verkkosivut os: www.sfcnaantali.
yhdistysavain.fi,  

Sivuiltamme löytyvät kaikki tu-
levat tapahtumamme ja tärkeim-
mät tiedotukset ja yhteyshenkilöt 
ja yhteystiedot.

Näin tällä kertaa. Luistavia hiih-
tokelejä missä lunta on 

t. Markku 52661

Talvitapahtuma 6.-8.3.
Tarjolla on jälleen lauantaina gril-
limakkaraa sekä mehua. Tätä kir-
joitettaessa ei talven tuntua ole 
mutta ulkoilua voi harrastaa kai-
kenlaisella säällä. Tervetuloa.

Siivoustalkoot 16.5. 
alkaen klo 9.00
Totuttuun tapaan Salorantaa kun-
nostetaan treffi- ja kesäkuntoon.  
Taas riittää kaikille askaretta voi-
mien ja kykyjen mukaan.  Talkoo-
tarjoilu myös toimii kuten  ennen-
kin ja töiden jälkeen saunat läm-
piävät.  Tervetuloa

Aurinkotreffit  5.-7.6.
Treffimme järjestetään tänä vuon-
na paria viikkoa myöhemmin eri-
laisten yhteensattumien johdosta. 
Toivottavasti kuitenkin ilmojen 
haltijat suosivat meitä tänäkin 
vuonna kuten niin monesti aiem-
minkin.  Pistäkäähän päivämäärä 
ylös. 

Tärkeää huomioitavaa kausipaikkalaisille!

Valtaosalta kausipaikkalaisilta maksu päättyy 28.2.2015. Tulevan 
kauden maksut ( maksut entisellään,  vuosi 340€ ) tulee suorittaa 
tuohon päivään mennessä jotta paikkasi säilyy entisellään, näin 
vältyt seisontamaksulta  ( 1€ vrk ). Maksun voi suorittaa pankkiin 
tilille: FI 90 1181 3006 1017 63 ja tekstikentässä ehdottomasti 
mainittava ” VUOSIMAKSU ” sekä maksajan nimi. Tuolle tilille EI 
VOI MAKSAA sähkö-yms. maksuja, vaan ne maksetaan edelleen 
Salorantaan.

Yhdistyksemme hallitus v. 2015
Vasemmalta : Jari Grönberg,  Sami Järvinen,  Pekka Niinikorpi,  Jussi Saarinen,  puheenjohtaja Kari Rainetsalo,   
Merja Kaatrakoski,  Paavo Asikainen,  uutena Mervi Suomi sekä Jyrki Räisänen.

Puurojuhlan tunnelmaa.
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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

Tänään lauantaina 10.1 2015 meillä on hääpäivä ja juhlistamme 
sitä käymällä Turussa messuilla.  Itse hankimme ensimmäisen ja 
nykyisen vaunumme nelisen vuotta sitten käytettynä, se on ihan 
toimiva mutta ehkä vähän turhan iso.Mutta onhan se mukava kat-
soa kuinka ovat vaunut muuttuneet tuosta ajasta.  Heti alkuun 
kun pääsimme perille totesimme että väkeä on tossissaan liikkeel-
lä ja valtaosa jo eläkeiän saavuttaneita.  Toinen toistaan hienompia 
autoja ja vaunuja oli tarjolla useammassa hallissa.  No nytkun 
kirjoittaja on nainen luonnollisesti katsoin ja kerron naisellisesta 
näkökulmasta miltä minusta näytti ja tämä käytännöllisyys.  Jo-
tenkin jäi semmonen olo että tänäpäivänä tarjonta on tosi luksus-
ta. valkoisin penkinpäälisin, kiiltävin listoin, valaistut viinilasi 
kaapit, parisängyn päällä valkoinen satiini päiväpeitto, on tosi 
upeeta. Mutta yhtä asiaa niin mietin,kun sänky on katon rajassa 
johon täytyy kiivetä monta askelmaa ylös, sopiiko toi tän ikäisille 
nivelrikko polville ja päihteessä oleville?  Toki olihan siellä tosi 
retkeily tarkoitukseenkin sopivia, kaikki turha prameus pois, silti 
tosi kauniita sisustukseltaan ja jopa uskaltaa istuakin kun on vähän 
tummempi väritys ja pääsee jopa sänkyynkin ilman kiipeemistä. se 
on meikäläisen mieleen paremmin.  Kyllä kaikille varmasti löytyy 
omien mieltymysten mukaan sopiva. Ei vielä iskenyt kohdalle joten 
vanha LMC kulkee edelleen.  Kaikille hyvää ja turvallista matkan-
tekoa ja muistetaan taas moikkailla kun tullaan vastaan. Kevät-
treffeillä tavataan. 

Terveisin Lissu

O n ollut vaihtelevaista säätä: 
illalla ei tiedä mitä aamulla 
on, sataako vettä tai lunta 

vai onko oikein talvinen pakkaspäi-
vä. SF - Caravan Paimion Seutu on 
viettänyt rauhallista syksyä ja tal-
ven odotusta. Jos keväällä saataisiin 
selvyyttä siihen onko meillä mah-
dollisuutta löytää/saada jostain alue 
yhdistyksen käyttöön. Jos jollakin 
on tietoa tai vihiä mahdollisesta 
alueesta, joka sopisi Caravaani alu-
eeksi niin yhteyttä hallituksen jä-
seniin että päästää asiassa eteen-
päin. Hallitus päätti että 2015 toi-
mitaan entisellä, joskin vähän pie-
nemmällä, miehityksellä. Vuosiko-
kous lähestyy. Nykysääntöjen 
mukaan meillä on yksi vuosikokous,  
joka tulee pitää maalis-toukokuus-
sa. Meidän vuosikokous on nyky-
sääntöjen voimassaoloaikana pidet-
ty toukokuussa, joten tarkempi 
ajankohta ja paikka ilmoitetaan 
seuraavassa lehdessä sekä paikalli-
sessa Kunnallislehdessä. Joten al-
kakaa miettimään hallituksen jäse-

niä vuosille 2016 - 2017. Puheen-
johtajan paikka ainakin vapautuu, 
koska en ole käytettävissä seuraa-
valle kaudelle, alkujaan minun piti 
olla yksi kausi mutta se on jatkunut 
ja jatkunut. Nyt taitaa tulla 12-13 
vuotta täyteen, joten on korkea 
aika vaihtaa ”vetäjää” todelliseen 
karavaanariin. Tämä vuosi siis men-
nään vielä nykymiehityksellä eli 
puheenjohtajana Jorma Tuominen, 
varapuheenjohtaja Esa Hautala ja 
sihteerinä Marja Kytösaho, Marjan 
osoite on muuttunut se on nyt Jou-
sitie 6. As.7. Hallitus vuonna 2015 
puheenjohtaja Jorma Tuominen, 
varapuheenjohtaja Esa Hautala, jä-
senet Jaakko Haavisto, Marja-Liisa 
Lankinen, Ismo Lankinen, ja Pekka 
Parviainen. Näihin henkilöihin voi 
ottaa yhteyttä mahdollisista tie-
doista karavaanialueista ja muista-
kin asioista. Hyvää kevättalvea,  
tänäänkin 13.1 oli lumitöitä.

Jorma Tuominen, 
051624-0

Hyvää keskitalvea 
Paimiosta!

Paraisten kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Timo Keihäs
Frälsintie 5 B 6, 21200 Raisio
Puh. 050-342 3925
timo.keihas@hotmail.com

SIHTEERI
Hanna Hanhiala
Puh. 045 114 2437
hanna.venalainen79@gmail.com

Caravan Messut Turussa

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Paraisten Seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään lauantaina 7. maaliskuuta 2015 kello 15.00 alkaen 

Mälö Bygdegårdenissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n kevätkokousasiat. 

Kahvitarjoilu ennen kokousta, tervetuloa!

Parainen 30.11.2014
Hallitus
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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

Harvaluoto, p. 044 278 8949

Alkuvuoden terveiset Paraisilta!
Vuosi on jälleen vaihtunut ja odo-
tellaan taas mukavia tapahtumia 
tulevan vuoden aikana. Stagsun-
dissa on ollut vaunukuntia paikal-
la läpi syksyn, ja uutta vuottakin 
otettiin vastaan muutaman vau-
nukunnan voimin.

Joulujuhlat vietettiin Mälö Byg-
degårdissa runsaslukuisesti. Oh-
jelmaa riitti kaikille. Ainakin itse 

sain sellaisen kuvan , että juhla-
väki viihtyi. Joulujuhlassa muis-
tettiin yhdistyksen väistyvää pu-
heenjohtajaa Risto Karjalaista Ca-
ravan-kellolla nro 11. Samanlaisel-
la kellolla muistettiin yhdistyksen 
jäsentä Satu Malmbergiä yhdistyk-
sen eteen tehdystä työstä.

Uusi hallitus on pitänyt järjes-
täytymiskokouksen ja yhdistyksen 

sihteeriksi valittiin Hanna Hanhia-
la. Hallituksen muut edustajat ja 
toimikunnat säilyivät muuttumat-
tomina, paitsi että Risto Karjalai-
nen jatkaa hallituksen jäsenenä.

Ensi kesäksi on tulossa Stag-
sundiin frisbeegolf-rata, maasto-
golfradan rinnalle. Suuren suosi-
on saavuttanut maastogolf on ol-
lut menestys viimekesän aikana ja 

toivotaan että frisbeegolf on yh-
tä suosittu. Kiitokset tästä niil-
le henkilöille jotka ovat kehittä-
neet jotain uutta meidän alueelle.

Toivotaan että tulee kunnon tal-
vi alueen ulkoilupäivää ajatellen 
ystävänpäivänä 14.2.15.Ilmoittau-
tumiset  Leila Forsmanille 10.2.15 
mennessä.

SF-C 120962

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään To 12.03.2015 klo 19.00

Piikkiön Osuuspankin kerhohuoneella osoitteessa
Hadvalantie 10, 21500 Piikkiö

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu klo 18.30, Tervetuloa!

Hallitus

Vuosi on vaihtunut, joten toivotan hyvää alkanutta 
vuotta 2015 kaikille jäsenillemme!

P alaan vielä hetkeksi vuoden 
2014 tapahtumiin. Perinteis-
tä yhdistyksen joulujuhlaa 

ei järjestetty. Hallitus päätti val-
mistellessaan yhdistyksen 35 v. 
juhlia, että juhlat ovat samalla 
myös ”joulujuhlat” vaikka olivatkin 

jo syyskuun loppupuolella. Vuosi-
juhlat onnistuivat hyvin ja kaikil-
la oli mukavaa ohjelmallista yh-
dessäoloa.

Loppuvuoden säät olivat vaihte-
levat, satoi, paistoi...

Joulukuun alussa otettu kuva 

kertoo, että aurinkoakin oli kii-
tettävästi.

Uuden varastorakennuksen pa-
ketti saapui Harvaluotoon jo loka-
kuussa. Varastorakennus kootaan 
vasta keväällä lumien sulaessa pois.

Alkanut vuosi oli saanut ohu-

en lumipeitteen jo Jouluksi, mut-
ta lumi suli pois. Pakkasia oli sil-
loin tällöin. Kuitenkin tätä kirjoit-
taessani 11.1. olikin tullut jo tal-
vi, lunta satoi lähes parikymmentä 
senttiä. Pakkastakin oli – 9 astet-
ta, Harvaluodossa  -13 astetta. Tu-
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KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Raision seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään sunnuntaina 26.4.2015 klo 12.00 Vankkurisalissa, 

Vankkuri-Vehmaalla, Rautilassa. 

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

 
Hallitus

SF-Caravan Piikkiö ry:n aluemaksut 2015

Aluemaksu 15€/vrk, SF-C jäsen, sis. valosähkön
Aluemaksu 25€/vrk, ei SF-C jäsen, 
 sis. valosähkön / vain 1 vrk
Päiväkävijä 10€/päivä
Seisontamaksu 1€/päivä SF-C Piikkiön jäsen
Kausimaksu (1.5-30.4.) 230€, SF-C Piikkiön jäsen, 
 sis. isäntävuoroviikon
Kausimaksu (1.5.-30.4.) 300€, SF-C muun yhd. jäsen, 
 sis. isäntävuoroviikon
Kausipaikkalaisen vierailija, 3€/vrk yli 15-vuotias
Sähkö 0,30€/kwh mittarin mukaan
Sähkö 10€/vrk ilmastointi tai lämmityssähkö

levalle viikolle onkin luvattu pak-
kasen kiristymistä, lumisadetta, 
tuulta ja taas ilma lauhtuu läm-
pöasteisiin. Tähän alkaa jo tottua 
vuodesta toiseen!

Hallituksen päätöksiä
Uusi hallitus hyväksyi järjestäyty-
miskokouksessaan 27.11.2014 toi-
mihenkilöt tälle vuodelle. Varapu-
heenjohtajaksi valittiin Riitta Ka-
tajainen. Sihteerinä jatkaa Mari-
anne Louhevirta.

Toimikuntia muodostettiin seu-

raavasti: 3-jäseninen Harvaluodon 
tekninen toimikunta ja kaluston 
hoitajat. Kokoonkutsujana Kalevi 
Katajainen. 4-jäseninen Virkistys- 
ja Harvaluototoimikunta. Kokoon-
kutsujana Juha Piiroinen.

Vankkuriviestin kirjoittajaksi va-
littiin uudelleen Kirsti Karlsson.

Nauttikaa talvesta ja hoitakaa it-
seänne. Tehdään tästäkin vuodes-
ta hyvä vuosi!

Terveisin 
Kirsti SFC- 9793

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

Kevätterveiset Vankkuri-Vehmaalta

U usi vuosi 2015 on alkanut 
tosi vaihtelevassa säässä. 
Meillä Vankkuri-Vehmaal-

la on mahdollista käydä myös tal-
vella, avanto on auki ja pilkkikau-
si on mukavasti aluillaan. Vielä 
kun lumi pysyisi, eivätkä ilmat 
vaihtelisi -15 ja + 5 asteen ja ve-
sisateen välillä, niin päästäisiin 
myös hiihtämään. Tämän lehden 

ilmestyessä alkavat varmaan jo 
kevätauringon säteet loistamaan 
taivaalla ja mielialatkin paranevat 
huomattavasti.

Näin vuoden alussa mieli palaa 
aina edelliseen vuoteen ja kaikkeen 
mitä on tehty ja miten on toimittu.

Otettiin osaa Liiton järjestämille 
Järjestyksenvalvojakurssille, Tule-
vaisuusseminaariin ja Koulutuksen 

superviikonloppuun. Hiihtoloma-
viikolla järjestettiin Maukujaiset, 
vaikka ei päästy jäälle pilkkimään, 
mutta toivottavasti tänä vuonna 
voimme taas kisailla suurista ka-
lansaaliista. 

Pääsiäisenä järjestettiin visailu-
ja ja kuntoiltiin kävellen. Kevään 
siivoustalkoot olivat perinteiset ja 
alue saatiin taas putipuhtaaksi ke-

sää varten. Kevätkokous pidettiin 
ja sääntömääräiset asiat käsiteltiin. 
Vappuna pidettiin Tangolaulukilpai-
lut. Osallistuttiin 50-vuotisjuhla-
liittokokoukseen Hämeenlinnassa.

Juhannus oli vuosisadan kolein 
ja ainakin tuntui siltä, kun tarvit-
tiin vielä paksumpaa vaatetta ylle. 
Heinäkuussa saatiin helteet, jotka 
jatkuivat syyskuuhun saakka. Elo-
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Vuoden 2015 toimihenkilöt:
Hallitus
Puheenjohtaja ............................ Hanne Lassila
Varapuheenjohtaja  ...................... Jari Maula
Jäsenet  ..................................... Eero Halomo
................................................. Hannele Mattsson
................................................. Jukka Mäkitalo
................................................. Seppo Määttä
................................................. Matti Nurmi
................................................. Marjatta Sinisalo
................................................. Tomi Vendelin
Sihteeri  ..................................... Marjo Korpelainen

Treffi- ja huvitoimikunta
Marjo Korpelainen
Hannele Mattsson
Pirjo Mäkitalo
Leena Määttä
Ulla-Maija Pussinen
Marja-Leena Suvitie

Kalustonhoitotiimi
Eero Halomo, Seppo Lekari, Rauno Lindström

kuun lopulla vietettiin kesäkau-
den päätöstä Pitkäpöydässä. Syk-
syllä pidettiin siivoustalkoot, ha-
ravoitiin kenttiä ja pestiin paik-
koja sekä illalla nautittiin päivän 
aikana muhineesta rosvopaistista.

Syyskokouksessa suunniteltiin 
seuraavan vuoden toimintaa ja va-
littiin uudet hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle ja uudistet-
tiin toimikunnat.

Osallistuttiin Liiton juhlavuoden 
viimeiseen tapahtumaan Caravan 
Gaalaan. Pikkujoulujuhlat juhlit-
tiin. V 2015 hallituksen ja toimi-
kuntien jäsenet osallistuivat ak-
tiivisesti liiton järjestämään kou-
lutukseen Yhdistystoiminnankurs-

sille. Uusi vuosi 2015 aloitettiin 
iloisella joukolla.

Kiitän lämpimästi hallitukses-
ta ja toimikunnista nyt poisjää-
neitä suuresta työpanoksesta, mi-
tä olette yhdistyksen hyväksi vuo-
sien mittaan tehneet, toivottavasti 
olette edelleen käytettävissä tieto-
taidoillanne. Toivotan myös uudet 
hallituksen ja toimikuntien jäsenet 
tervetulleiksi mukaan toimintaan. 

Maukujaiset
Helmikuussa viikolla 8 pidetään 
taas perinteiset koko perheen Mau-
kujaiset. Treffi - ja huvitoimikunta 
suunnittelee viikonlopuksi pientä 
ulkoiluohjelmaa.  

Pääsiäistä ja Vappua vietetään 
myös Vankkuri-Vehmaalla, kts net-
tisivuilta tarkemmin.
Kevätsiivoustalkoot pidetään lau-
antaina 25.4. klo 9.00 ja samana 
viikonloppuna kevätkokous sun-
nuntaina 26.4. klo 12.00.
Heinäkuussa järjestetään Turval-
lisuustreffit, viikonlopun aiheena 
on uudet turvasäännökset ja vau-
nuun ja matkailuautoon liittyvät 
turvallisuusasiat.

Aluemaksut
Koska Vankkuri-Vehmas on SF Ca-
ravan jäsenetualue, niin vuosipaik-
ka meillä edellyttää SFC- jäsenyyt-
tä. Vuosipaikalla olevista vaunuista 

on maksettava vuosipaikkamaksu 
ja on tehtävä vuosipaikkasopimus 
sekä täytettävä matkustajailmoitus.

SFC Raision yhdistyksen jäsenil-
le vuosipaikka maksaa 380 euroa 
ja muun SFC yhdistyksen jäsenel-
le 430 euroa.

Maksu kerralla 28.2.2015 men-
nessä tai kahdessa erässä 1. erä 
28.2. ja 2. erä 30.4.2015 mennes-
sä, tilille FI54 2278 1800 0309 74, 
viite 1122.
Hinnasto kokonaisuudessaan löytyy 
nettisivuiltamme www.sfc-raisio.fi

Tervetuloa 
Vankkuri-Vehmaalle.

Terveisin Hanne

Nimi: Marjo Korpelainen
Jäsennumero:  61407
Karavaanihistoria: 
Yhdistyksen sihteeri ja jäsenkirjuri viidettä 
vuotta sekä treffi- ja huvitoimikunnan jäsen 
kuudetta vuotta.
Karavaaniharrastus on alkanut v.1991 ensin 
isäni vaunua käyttäen muutaman vuoden ja 
sitten hankittiin mieheni kanssa oma vaunu.
Harrastukset:
kansantanssi, autourheilu, käsityöt, jumppa.

Hallituksen sihteerin esittely:

Vankkuri-Vehmastoimikunta
Juha Lassila
Eilo Mattsson
Jukka Mäkitalo
Seppo Määttä
Matti Pussinen
Einari Putkinen

Avantouimareita laiturilla.

Glögitarjoilu.

Juhalla juhlien valmistelua.
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Menneen syksyn tapahtumia Vankkuri-Vehmaalla 2014
Lokakuun lopussa järjestettiin pe-
rinteiset siivoustalkoot. Ilma suosi 
meitä tällä kertaa ja kaikki suun-
nitellut työt saimme tehtyä. Ros-
kakasa poltettiin ja siitä nousi val-
tavat lieskat yli meidän rantasau-
nan. Onneksi kasan vahtina oli 
useita miehiä, ettei tarvinnut pelä-
tä liekkien valtaavan koko rantaa. 
Päivällä söimme vain makkaraa ja 
joimme kahvia, kun tiesimme että 
meitä odottaa illalla maukas rosvo-
paisti. Tuskin maltoimme saunassa 
käydä, kun kaikilla oli vesi kielellä 
rosvopaistin johdosta. Kyllä sitä 

kannatti odottaa! Osaa Seppo vaan 
huvin sitä rosvopaistia tehdä. Kii-
tokset  vielä Sepolle. Syömisen jäl-
keen pelasimme porukalla bingoa. 
Ei sitä kauhean kauan tarvinnut 
pelata, kun nukkumatti tuli pelaa-
jien silmiin. Hyvä niin, koska sun-
nuntaina oli tarkoitus pitää yhdis-
tyksemme syyskokous. 

Sunnuntai koitti ja syyskok-
ouksen aluksi joimme kaffetta  ja 
söimme pullaa. Kokouksessa oli pai-
kalla yli 50 äänivaltaista jäsentä. 
Kokouksessa valittiin 4 uutta hal-
lituksen jäsentä  erovuoroisten ti-

lalle. Valituiksi tulivat  Matti Nur-
mi, Seppo Määttä,  Jukka Mäkitalo 
ja Tomi Vendelin. Vanhoina halli-
tuksen jäseninä  jatkavat Eero Halo-
mo, Hannele Mattsson, Jari Maula ja 
Marjatta Sinisalo.  Puheenjohtaja-
na jatkaa Hanne Lassila ja sihteeri 
Marjo Korpelainen.

Joulujuhlat järjestettiin mar-
raskuun lopussa Vankkurisalissa. 
Söimme hyvää jouluruokaa, laulo-
imme joululauluja, joulupukki jakoi 
lahjoja ja tanssimme hyvän tanssi-
musiikin tahdissa. Juhlissa palkit-
tiin myös Vuoden Karavaanari ja 

Puuhapannun saajat. Vuoden Kara-
vaanari on pariskunta Ulla-Maija ja 
Matti Pussinen sekä Puuhapannun 
saajat ovat Eija Rantakallio ja Jari 
Ruotsalainen.

Uusi vuosi vietettiin pienen poru-
kan kesken. Laulettiin raketteja ja 
ammuttiin karaokea. Vai kuinka 
päin se nyt olikaan!! Joka tapauk-
sessa  vuosi vaihtui rauhallisissa 
merkeissä.

Lumisadetta katsellessa, hiihtolo-
maa ja Maukujaisia odotellessa

Hyvää talven jatkoa kaikille!
Maiju

Yhdistystoiminnan perusteet 
vetää vakavaksi.

V. 2014 Karavaanarit Matti ja 
Ulla-Maija Pussinen.

Caravan Gaala.

Joulujuhlat.

Tikkuaskin kuljetusta.

Hansu valmistaa 
joulutorttuja.

Puuhapannu 2014 
Eija Rantakallio.

Puuhapannu 2014 
Jari Ruotsalainen.
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Salon kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Sinikka Koivunen
Artunkuja 8, 24260 Salo
Puh. (02) 731 6805, 050 551 5257
sinikka.koivunen@nordea.fi

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

www.sfc-salonseutu.fi

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.

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Salon seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään keskiviikkona 11.03.2015 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 7.12.2014
Hallitus

TULEVIA TAPAHTUMIA:
13.2. – 22.2.2015  Hiihtolomatapaaminen 

Salakalliolla Hiihtokilpailut  la 21.2. klo 14 (säävaraus).

11.3.2015 Kevätkokous 
Keskustan koululla klo 19, Kavilankatu 1, 24100 Salo. 

Kahvitarjoilu klo 18.30

2.4. – 6.4.2015  Pääsiäistapaaminen 
Salakalliolla. Letunpaistoa.

Vuoden 2015 suunnittelua toimikuntien yhteispalaverissa.

Tervetuloa viettämään kesäisiä lomapäiviä 
SF-Caravan Salon Seutu ry:n järjestämälle Saarenmaan 

matkalle Viroon. 
Matkan hinta 340 euroa 2 hh, 420 euroa 1 hh.

Lisätietoja www.sfc-salonseutu.fi.

Ilmoittautuminen viimeistään 28.4.2015 sähköpostilla: 
sinikka.koivunen@nordea.fi ja sinikka.koivunen@gmail.com 

tai puh. 050-5515257 mielellään iltaisin.

SF-Caravan Salon Seutu ry

MATKA SAARENMAALLE
4.6. - 7.6.2015
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KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Sauvon seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
26.4.15 klo 12 

Sarapiston takkatupa, Nokantie 3, Sauvo. 

Voimassaoleva jäsenkortti mukaan. 
Kahvitarjoilu. 

2.1.15 Sauvo 
Hallitus

Teräsmies 2014
Markku Uusitalo voitti Salon yhdistyksen Teräsmies 
-kisan jo kolmannen kerran. Parhaimmat onnittelut  
Markulle! Seuraavassa voittajan mietteitä:

Ryhdyit karavaanariksi 1988. Moni asia on sen 
jälkeen muuttunut. Mitä eniten kaipaat 
80-luvulta?
Notkeutta.

Miten säilytät kaikki palkintolautasesi?
Vaunulla pinossa, niitä ei ole vielä kiinnitetty seinään, 
koska en tiedä kuinka monelle sitä tilaa pitää oikein 
jättää (ja kun eniten maailmassa pelkään sitä hosujan 
mainetta).

Millaisia ohjeita sait kotijoukoilta ennen kisaa?
”Ja nyt kyllä menet sinne kisaan, kun joku on sellai-
sen järjestänyt.”

Millainen valmennusleiritys sinulla oli?
Se sujui Kultahiekan vaihtelevassa maastossa vaunun 
ja Kultalan välin ravaamisessa. Nestetankkauksen 
merkitystä ei voi missään nimessä vähätellä  ja taxil-

la on käyty hakemassa kilpailutunnelmaa frisbee-
golfista, kisaamalla kovien heittäjien kanssa.

Mitä sanoisit kilpakumppaneistasi?
En olisi voinut parempia kilpakumppaneita saada, 
vastus oli maailmanluokkaa J. Ehdottomasti kovimmat 
mitä sillä hetkellä oli mukaan saatavissa.

Mitkä ovat seuraavat menestystavoitteesi?
Se on kai parantaa tuota vedenheiton tulosta, jos se 
laji vaikka olisi ensi vuonnakin mukana.

Kuinka monella vuosikymmenellä olet ollut tai 
aiot olla mukana Teräsmies -kisoissa?
1980, 1990, 2000, 2010, 2020, 2030… ---  ajattelin 
lopettaa huipulla, mutta en vielä tällä huipulla.

Mitä terveisiä lähetät kisajärjestäjille ja muille 
osallistujille?
Kiitos kisajärjestäjille vaihtelevista lajeista, ja muil-
le kilpailijoille, että ensi vuonna saa yrittää ottaa 
minun ”päänahkani” kisassa. Se on jo kuitenkin 
näkyvissä.

Vuoden 2014 Teräsmies 
Markku Uusitalo.

Sauvon kuulumiset

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

SIHTEERI
Petri Kuvaja
Säästöpankintie 7, 02580 Siuntio
Puh. 0504105936, sihteeri@sfc-sarapisto.net,
petri.kuvaja@hotmail.com

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

Pysähtyneet vankkurit

Alpo Nyman 
s.10.10.1937
k. 05.12.2014

Muistoa kunnioittaen 
SF-Caravan Sauvon seutu ry

S ateinen ja myrskytuulinen 
tervehdys Sarapistosta per-
jantaina 2.1.2015! Vuosi 

vaihtui perinteisesti karavaanareita 
täynnä olevassa takkatuvassa seu-
rustellen ja iltapalaa nauttien. 
Maukkaat eväät loihti Levon Tapio 
Wenströmin Annen avustuksella, 
kiitos ja kumarrus!  Ilotulitustakin 
saimme ihailla rannalla taivaan täy-
deltä. 

Syyskokouksen satoa
Yhdistyksen sääntömääräinen syys-
kokous pidettiin 26.10.2014 Sarapis-
ton takkatuvassa. Kokouksen aluksi 

julkistettiin vuoden karavaanari-
äänestyksen tulos. Vuoden karavaana-
reiksi valittiin Ulla ja Veijo Lahtinen! 
Lämpimät onnittelut heille!

Erittäin keskustelevassa koko-
uksessa mm. hyväksyttiin toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio vuo-
delle 2015, aluemaksut hyväksyt-
tiin muutamin korotuksin ja isän-
tävuorovelvoitteesta keskusteltiin 
pitkään. Koska isäntävelvoite on 
kirjattu kausipaikkasopimukseen, 
päätettiin, että kausipaikkalainen 
voi tarvittaessa vapaamuotoisella 
hakemuksella anoa vapautusta isän-
tävelvoitteestaan SF-Caravan Sauvon 

seutu ry:n hallitukselta. Isäntävuo-
rolista julkaistaan Vaton (vanha toi-
misto) seinällä 15.3.15 ja jokaisen 
kausipaikkalaisen tulee merkitä lis-
taan vuoronsa 31.5.15 mennessä.  

Yhdistyksen puheenjohtajana jat-
kaa Kimmo Laine. Uusi hallitus muo-
dostui äänestysten jälkeen ja se jär-
jestäytyi joulukuussa: Bergfors Kar-
ri, Ihalainen Lauri, Kesälä Kaj, Ku-
vaja Petri (sihteeri), Laine Kimmo 
(pj), Loiske Toni (vpj), Sandberg An-
nica, Sauhula Marja-Leena ja Toivo-
nen Aarno. Tässä ja tulevissa leh-
dissä saamme lukea hallituksen jä-
senten esittelyt.
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Aluemaksut 2015
Vuorokausimaksu (sis. valosähkö) 16,00
Vuorokausisäilytysmaksu  1,00/vrk
(pois lukien juhannus- ja treffiviikko)
Venepaikka 50,00
Vuosialuemaksu 1.5.2015-30.4.2016  400,00
(oman yhd. jäsen, isäntävelvoite)
Vuosialuemaksu 1.5.2015-30.4.2016  450,00
(muun yhd. jäsen, isäntävelvoite)
½ vuoden aluemaksu (oman yhd. jäsen, isäntävelvoite) 330,00
½ vuoden aluemaksu (muun yhd. jäsen, isäntävelvoite) 370,00
3 kk aluemaksu (oman yhd. jäsen, ei isäntävelvoitetta) 270,00
3 kk aluemaksu (muun yhd. jäsen, ei isäntävelvoitetta) 300,00
1 kk aluemaksu (oma yhd. jäsen) 165,00
1 kk aluemaksu (muun yhd. jäsen) 180,00

Nimi: Annica Sandberg, 37 v.
Jäsennumero:  123463
Karavaanihistoria: 
Aviomiehen ja kahden lapsen kanssa meistä tuli 
karavaanareita vuonna 2008. Ensimmäinen reissu 
tehtiin vaunulla pääsiäisenä 2008 Sarapistoon ja 
sen jälkeen ollaan oltukin vuosipaikkalaisia siel-
lä. 2009 aloitettiin aktiivisesti osallistumaan Sa-
rapiston toimintaan liittymällä leiritoimikuntaan. 
Vuodesta 2013 olen ollut vastuussa Sarapiston lasten ja nuorten toi-
minnasta ja 1.1.2015 alkaen olen hallituksen jäsen.
Harrastukset:
Kutominen, kalastus ja uiminen.

Nimi: Petri Kuvaja, 46 v.
Jäsennumero:  134474
Karavaanihistoria: 
Kesällä 2010 aloitimme vainuilun ja samana vuon-
na liityimme SF-Caravan Sauvon seutu ry jäse-
neksi. Olimme aiemmin telttailleet 10 vuotta 
ympäri suomea. Aloitin hallituksessa ja  yhdisyk-
sen sihteerinä 1.1.2015.
Harrastukset:
Kuntoilu, lukeminen, elokuvien katselu ja lintujen bongaus, 
veneily ja kalastus sekä metsässä samoilu ja sienestäminen.

Hallituksen jäsenen/leiritoimikunnan 
vastuuhenkilön esittely:

Hallituksen jäsenen/sihteerin esittely:

Lämmin kiitos yhdistyksen pit-
käaikaiselle sihteerille Merja Arvo-
lalle, joka hoiti sihteerin tehtäviä 
kahdeksan vuotta ja VankkuriVies-
tiin kirjoittelua kymmenen vuotta.

Kiitokset myös vanhan hallituk-
sen jäsenille hallitustyöskentelystä 
sekä erityiskiitokset pitkäaikaisel-
le hallituksen jäsenelle ja yhdistyk-
sen entiselle puheenjohtajalle Mau-
ri Arvolalle! 

Menneen vuoden 
muutamista tapahtumista
Syystalkoot olivat jälleen osoitus 
alueemme hyvästä talkoohengestä. 
Väkeä oli runsaasti ja paljon saatiin 
aikaiseksi mm. leikkipaikan aidan 

rakentaminen alkoi, venelaituri saa-
tiin talviteloille, paikat siistiytyivät 
ja puhdistuivat. Talkooväen ravit-
semuksesta huolehti jälleen menes-
tyksellisesti Marja-Leena Sauhula 
ja Anne Wenström. 

Mainittakoon uutena tapahtu-
mana syksyinen rosvopaisti päivä. 
Kaikki saivat tuoda itse hankkiman-
sa lihat yhteiseen rosvopaistimon-
tuun hiekkakuopalle Petri Korteen 
toimiessa ”monttuisäntänä”. Päi-
vä huipentui yhteiseen aterioin-
tiin tanssilavan pitkässä pöydässä. 

Mennyt vuosi toi ahkerien tal-
koolaisten ansiosta mm. alueen uu-
den toimistorakennuksen lehtien-
lukupaikan valmiiksi. Tämän myö-
tä vanhan toimiston perineet lap-
set ja nuoret saivat tilat kokonaan 
haltuunsa. Lapset ovat nimenneet 
uuden kokoontumispaikan Vatoksi, 
jossa noudatetaan yhdessä sovittu-
ja järjestyssääntöjä. 

Vuoden aikana oli paljon tapahtu-
mia niin lapsille kuin aikuisillekin ja 
tämän järjestämis- ja osallistumisak-
tiivisuuden toivotaan jatkuvan. Ak-

tiivisten järjestäjien joukkoon ovat 
tervetulleita kaikki innokkaat, jo-
ten yhdessä saadaan aktiviteettiä 
sekä viihtyvyyttä aikaiseksi meil-
le kaikille. 

Uusi vuosi, uudet 
kujeet...
Perinteiset pilkkikisat järjestetään 
la 21.2.2015 ja sarjat löytyvät ai-
kuisille, teineille ja lapsille. Vene-
toimikunta kokoontuu su 5.4.15 klo 
12 takkatuvassa. Yhdistyksen ke-
vätkokous on su 26.4.2015 klo 12 
Sarapiston takkatuvassa (ohessa 
kutsu). Tervetuloa päättämään yh-
teisistä asioista, joten otathan jä-
senkorttisi mukaan. Alueemme ke-
vään siivoustalkoot pidetään 
2.5.2015, jolloin laitetaan yhteiset 
tilat ja pihat kuntoon tulevaa kesää 
varten. Hyväksi koettu tehtävälista 
tulee toimiston seinälle. Yhdistyk-
sen internetsivuille  laitetaan jälleen 
tapahtumakalenteri, jota kaikki 

karavaanarit pääsevät lukemaan ja 
voivat näin suunnata vankkurinsa 
Sarapistoon. Alueen ilmoitustaulu-
kin pidetään edelleen ajantasalla 
tapahtumista ja virallisena viesti-
tyspaikkana.

Toivotan kaikille lukijoille menes-
tystä Uuteen Vuoteen 2015! 

Näkemisiin, Mari Kesälä, 
117895-1

Laiturin nostotalkoot.

Rosvopaisti muhimassa.

Uudenvuodenaaton eväät.
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TL-Pyhäjärven kuulumiset

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

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

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

Tervehdys Valasrannalta

H yvää loppuvuotta kaikille. 
Uusi vuosi on lähtenyt 
liikkeelle vaihtelevissa 

säissä, välillä lunta ja pakkasta ja 
sitten lauhaa ja loskaa, toivotta-
vasti tulisi nyt jonkinlainen talvi, 
niin päästäisiin nauttimaan talvi-
lajeista. Alueemme viettää talviun-
ta, niinpä alue on tyhjä ja hiljai-
nen, kovin odotamme jo kevättä, 
jotta silloin taas saataisiin eloa ja 
vilskettä alueellemme ja laittaa 
vaunuja ja autoja paikoilleen.

Viime vuodesta sen verran, että 
syyskokous pidettiin lokakuussa ja 
uusia henkilöitä valittiin hallituk-
seen, uudet ovat Manu Laaksonen, 
Jouko Leppä ja Ulla Heiskanen. 
Muuten kokous sujui perinteisesti.

 Ensi kesän tapahtumista ei vie-
lä tällä hetkellä ole tietoa, ideoi-
ta on toki tullut ja niitä työstäm-
me ja mietimme, katsotaan mitä 
saamme aikaan.Talkoita tullaan pi-
tämään kevään aikana, jotta saam-

me alueen kesäkuntoon ja raken-
nushankkeita eteenpäin.Tapahtu-
mista ja talkoista ilmoitamme net-
tisivuillamme.

Mukavaa talviaikaa
Ulla 80840

Pysähtyneet vankkurit

SFC 039208-0
Martti Juhani Puisto

s.14.8.1941
k.20.11.2014

Muistoa kunnioittaen
SFC TL Pyhäjärvi ry

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan TL-Pyhäjärvi ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään 1.3.2015 klo 13.00 

Yläneen OP:n kokoustilassa, osoite Haverintie 6. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Hallitus
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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

Yhdistyksen kevätkokous
Pidetään Huhtikuun 22 päivä Turun Messu- ja Kongressikeskuksen 
Restel ravintolassa.

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat kuten toimin-
takertomus ja tilinpäätös kaudelta 2014. Kevätkokous on myös ko-
kous jossa muistetaan aktiivisia jäseniä huomionosoituksella. Res-
tel ravintola sopii hyvin kokouksen pito paikaksi hyvien pysäköin-
titilojen ja tutun sijainnin puolesta.

Sisäänkäynti kokoukseen tapahtuu Restel ravintolan takaoves-
ta sisäpihan puolelta.

Ennen kokousta klo 18.00 alkaen tarkastetaan jäsenkortit ja juo-
daan kokouskahvit jonka jälkeen aloitetaan kokous klo19.00 Ter-
vetuloa!

Livonsaaressa Talvirieha
Järjestetään 7.3. Tapahtumassa mennään jälleen sään mukaan jos 
kelit ovat talviset niin päästään rannan tuntumaan muussa tapa-
uksessa huvitoimikunta pitää ohjelmaa salissa sekä kodassa.

Salin uudet karaokelaitteet ovat varmasti käytössä myös talvi-
riehassa.

Tulevia tapahtumia 
Kesäniemessä
Talviriehaa pidetään Kesäniemessä viikonloppuna 21.2. Jos sää sallii 
niin jäällä pyörii napakelkka vauhdikkaasti muuten ohjelmat järjestetään 
kuivalla maalla. Talveen kuuluu makkaranpaisto ja kuuma mehu nuo-
tiolla sekä iloinen mieli jota varmasti talviriehassa löytyy.
Pääsiäistreffit pidetään Kesäniemessä 3.-6.4. Pääsiäisenä trullit tulevat 
esiin metsän siimeksestä ja kasvot maalataan sekä mennään virpomaan. 
Ohjelmaa on koko viikonlopuksi tanssien ja saunomisten välissä.

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 14979
Jorma Ensio Manninen

s. 27.2.1947
k. 19.11.2014

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Turku ry

Pysähtyneet vankkurit

146904
Petri Markus Heikkilä

s. 3.2.1969
k. 12.12.2014

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Turku ry

Sähköposti.Face.twi..
Alkaa mennä hiukan yli oman kovalevyn tämän päivän somettelu. Edel-
lisinä vuosina tuli jouluna ja uutenavuotena sekä muinakin juhlapäivi-
nä mukavan näköisiä sähköposteja mutta se aika taitaa olla taaksejää-
nyttä elämää. Sähköpostista valitettiin siihen tulevia roskaposteja, 
jotka ovat mielestäni huomattavasti pienempi murhe kuin nykyiset 
viestintä välineet.

Tietosuojaihmiset pauhaavat että, hoitohenkilökunnat eivät saisi kut-
sua etunimellä asiakasta joka on vuorossa. Poliisilaitoksella taas huude-
taan asiakasta koko nimellä mikä tuntuu ihan luonnolliselta.

Kuitenkin ihmiset ovat täysillä sosiaalisessa mediassa eli somessa, 
jossa kerrotaan kaikki omat asiat koko maailman luettavaksi. Kaupas-
sakäynti, televisionkatselu, tiskaus, ikkunoidenpesu, mattojenpesu, 
herääminen, nukkumaan meneminen, matkalle lähteminen, vatsavai-
vat ym. tuhannet asiat jotka kerrotaan somessa. Toinen asia on jos pi-
tää blogia jostain asiasta niin ymmärtää someajattelun koska kuulijoita 
on huomattavasti enemmän kuin sähköpostilla, joka on sidottu omiin 
osoitteisiin. Twiittailu on myös hyvää ajankulua mutta siinäkin kum-
mastuttaa kuinka työpäivän aikana ehtii lähettämään 100-200 twiit-
tiä. No tämä taitaa kuitenkin olla sitä nykyaikaa jolloin tieto on se sit-
ten turhaa tai tärkeää kiertää reaaliajassa.

Jutustelin erään tuttavan kanssa noista sähköpostiasioista ja kyselin 
oliko hän jo tutustunut Facebookiin ja liittynyt siihen johon hän vas-
tasi että vatsa toimii vielä ihan hyvin?  

 Pg.
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KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Turku ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään keskiviikkona, 22. huhtikuuta 2015 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 2014).
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu Restel ravintolassa 

klo 18.00 alkaen. 

Tervetuloa!

Turussa 12.1.2015 
Johtokunta

Talviset jalanjäljet. Kuva: O-P Sandberg

Kilkkaillaan YT kisassa. Kuva: Pg

Petanqia Ruissalossa
25.4. YT-alueen Petanqikisa pelataan Villa Saaron patiolla. Petanqin 
tuomarina toimii Pentti Hjerppe joka antaa mielellään lisätietoja kisas-
ta p. 040 594 8907. Kaikista YT-alueen yhdistyksistä nyt keräämään 
omat 3 henkiset joukkueet ja harjoittelemaan. Luvassa on kovat kisat 
sillä monella alueella Petanqi on suosittu ajanviete. Kisassa on komean 
kiertopalkinnon lisäksi upeat palkinnot.

Ilmoittautuminen kisaan tapahtuu paikanpäällä 25.4. klo 09.00

 Ruissalon talvialue
Sai arvostetun vuoden leirintäalue 
palkinnon Caravan Show’n avajais-
tilaisuudessa. Liiton puheenjoh-
taja Juha Hämäläinen kertoi kri-
teerien olevan alueen nykyinen 
kehittäminen sekä leirintäalueen 
ympärivuotinen aukiolo. Myös se, 
että leirintäalueella toimii useita 

yhdistyksiä erilaisien harrastusten 
parissa oli alueen saaman tunnus-
tuksen kriteereitä.

Leirintäalueelle on rakennettu 
uudet huoltotilat sekä rantasau-
nat. Viime vuonna uusittiin kara-
vaanialueen sähköpaikat sekä ra-
kennettiin uusia paikkoja vanhalle 

sora-alueelle, joka myös asfaltoi-
tiin. Ranta-alue on uusittu koko-
naan. Lapsille on uudet leikkivä-
lineet ja turvallinen hiekkaranta. 
Uudet laiturit rakennettiin sau-
nalle, joka myös palvelee avanto-
saunana talvisin. Laivalaituri on 
myös uusi ja monikäyttöinen. Ran-

nan tuntumaan rakennettiin kaksi 
grillauspaikkaa joiden lisäksi alu-
eelle tuli kolme grillipaikkaa eri 
kohtiin. Lapsille leikkipuisto rii-
henmäkeen alueen keskelle. Täl-
lä hetkellä on vanhan huoltora-
kennuksen saneeraus meneillään. 
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Caravan Show & Camping 2015
Tapahtuma järjestettiin 26:n kerran Turun 
Messukeskuksessa. Edeltävän viikon säätie-
dotukset eivät näyttäneet kovin hyviltä sillä 
kovan myrskyilman oletettiin saapuvan etelä- 
ja länsisuomeen juuri viikonlopuksi ja niinhän 
se saapui muttei niin kovana kuin ennusteis-
sa luvattiin. No se otettiin talvimatkailuko-
kemuksena vastaan. 80 treffiläistä jäi tule-
matta tapahtumaan joten odotettu 350 vau-
nukuntaa supistui 275 vierailijaan. Kokonais-
vaunumäärä tapahtumassa oli 295 sillä toimi-
henkilöitä majoittui 20 vaunussa. 
Messuvieraita kävi viikonlopun aikana n.6500.

Arkipyhät sekoittivat jonkin verran ta-
pahtuman rakentamista. Yhdistyksen osas-
to rakennettiin keskiviikkona, jolloin myös 
osa toimihenkilöistä majoittui alueelle. Yh-
distyksen osastolla oli myynnissä pieni mää-
rä tarvikkeita muuten osastolla tehtiin töi-
tä uusien jäsenten saamiseksi sekä jaettiin 
informaatiota harrastuksesta.

Messujen avajaisissa Turku sai arvokkaan 
tunnustuksen sillä Ruissalon leirintäalue va-
littiin vuoden leirintäalueeksi. Kriteereinä 
mainittiin alueen saneeraaminen sekä ympä-
rivuotinen aukiolo joka mahdollistaa matkai-

lijoiden yöpymismahdollisuuden. Turun yh-
distys mainittiin myös koska yhdistyksem-
me hoitaa aluetta talvikautena. Ruissalon 
leirintäalueen saama tunnustus tuo alueelle 
lisää kävijöitä sekä lisää varmasti kaupungin 
mielenkiintoa kehittää aluetta entisestään.

Tapahtumaa järjestämässä meitä talkoo-
laisia oli 65 henkilöä, joille voin lausua val-
tavat kiitokset tapahtuman onnistumises-
ta. Best Caravan sekä Skanska Oy antoivat 
myös huomattavaa materiaalista tukea ta-
pahtumalle joista olemme hyvin kiitollisia. 

Pg.

Messuilla tehtiin ennätysmäärä kauppoja.

Myös kevyttä mukaanotettavaa kalustoa oli tarjolla Monenlaista tarviketta oli esitteillä.

Messuosastolla vilskettä.
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Porttihenkilöt tekemässä aikataulutustaan.

Osastolla myynnissä tarvikkeita, Näytöllä pyöri kuvia eri tapahtumistamme, 
Treffikassin kyselyn vastauslaatikko sekä osastomme naiset Arja ja Tarja.

O-P esittelyvuorossa. Osastollamme kävi paljon asiakkaita tiedustelemassa 
leirintäalueistamme.

Kaikki toimihenkilöt kutsuttiin yhteiseen kokoukseen messuravintolaan.

Kokouksessa käytiin vielä läpi viikonlopun järjestelyt sekä kerrattiin 
pelastussuunnitelma.

Naistoimikuntamme huolehti hyvin talkoolaisten kahvihetkistä.
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Ispoisten Kiertotie 64, 20880 Turku 
Puh. (02) 211 7300 • rota.fi

Laadukasta ilmoitus- ja sivunvalmistusta.

Aikakaus-, suorajakelu- ja mainoslehtien suunnittelu ja toteutus.

Kuvapankkipalvelut.

Julisteet, streamerit, ulkolakanat ym.

Painotuotteet ja jakelut.

••

••

Järjestyksen valvojat Tuomo Korsijärven opastuksessa.

Leirikahvilan naiset kertaamassa tapahtumaa.

Taustalla leiritoimiston ja messuosaston henkilöt palaverissa edessä naisener-
gia. vasemmalla Brita isäntätehtävät, Arja messuosastolta, Anne rahastuksesta 
sekä Hanna kahvituksesta.

Isäntien vastuulla on alueen täyttäminen oikein ja suunnitelmat tehdään 
tarkkaan.
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Tulevaisuuden haasteita
Matkailuvaunu tai matkailuauto 
kausipaikka vai liikkuva leirintä-
alue vai puskaparkki siinä jatku-
vasti kärjistettäviä keskustelun 
aiheita, joihin valitettavasti liittyy 
puolin ja toisin lähes hurmoshen-
kisyyttä sekä syyttelyä ja vähätte-
lyä. Ihmiset ovat erilaisia joka tuo 
karavaani harrastukseen laaja-alai-
suutta mikä ei sovi itselle voi olla 
toiselle tärkeä. Eri elämäntilanteet 
tuovat omat erityistarpeet harras-
tuksellemme. Ikä, terveys, talous-
tilanne, perhe ym. vaikuttavat 
kaikkeen harrastukseen. 

Karavaanareita liitossamme on 
n.64 000 joista suurin osa (21 000) 
kuuluu ikäryhmään 61–70-vuotiai-
siin. Seuraava suuri ryhmä 51–60- 
vuotiaita on 17 000 ja 71–80-vuoti-
aitakin on 6 000. Vielä on joukos-
samme n.1 000 ikäryhmässä 81–90. 

Ikäryhmien nuorempia ovat 21–30- 
vuotiaat joita on jäseninä n.1 000 
sekä 31–40-vuotiaita vajaa 5 000. 
Ja vielä on ryhmä 41–50-vuotiaita 
n.11 000. Ikäryhmien ala- ja ylä-
päässä ovat vielä alle 20-vuotiaat 
ja yli 91-vuotiaat eli harrastees-
samme mukana on alle 20-vuoti-
aista yli 91-vuotiaisiin ja jokai-
sella elämän vaiheella on erilai-
set tarpeet, joiden mukaan kaikki 
voivat nauttia harrastuksestam-
me mahdollisimman antoisasti ja 
pitkään. Harrastuksemme piiris-
sä ikääntymisen vaikutukset kos-
kettavat suurta määrää ihmisiä n. 
20 000 jotka lähenevät "harrastuk-
sesta luopumisikään" vaikutukset 
ovat vieläkin suuremmat kun huo-
mioidaan perheenjäsenet mukaan. 
Alussa mainitsemani vastakkain-
asettelu on siis ihan turhaa koska 

jokaisella meistä on jossain elämän 
vaiheessa tarvetta vaihtaa harras-
teen rytmiä. 

Liitossamme on myös huomioitu 
eri ikäryhmien huomioiminen har-
rastuksessamme eli palveluja tar-
peenmukaan - esteettömyys.   Es-
teettömyyttä on tarkasteltu yleen-
sä vain vammaisuuden tai toimin-
tarajoitteiden ehdoilla ja kattanut 
vain asumisen, ruuanlaiton ja hen-
kilökohtaisen hygienian tarpeet, ei 
henkilöä aktiivisena ja toimivana 
yhteisön jäsenenä. Tavoitteena on 
tunnistaa palvelutarpeet uudella 
tavoin. Liittohallituksen jäsen Ol-
li Rusi luennoi SF-Caravanin uu-
desta haasteesta Caravan Show:sa 
tammikuussa.

Suvaitsevaisuus tuli myös esille 
useassa otteessa. Palaan taas al-
kuun noihin vastakkain asettelui-

hin ja harrasteemme moninaisuu-
teen, jossa jokaisella on oma ta-
pansa harrastaa ja sillä välineel-
lä mikä on itselle sopivin. Uusia 
haasteita on tulossa myös suvaitse-
vaisuuteen harrastuksemme paris-
sa. Naapurissa voi olla karavaana-
ri joka on kotoisin jostain vieraas-
ta maasta kulttuurierot voivat olla 
suuret ja mielenkiintoiset. Maa-
hanmuuttajat ovat tuttuja useilla 
työpaikoilla mutta karavaanarei-
ta heistä on vielä harvoja. Alueet 
kansainvälistyvät kuten on käy-
nyt itärajan tuntumassa olevilla 
alueilla joissa venäläiset karavaa-
narit ovat jo tuttuja. Suvaitsevai-
suus ja esteettömyys kulkevat kä-
si kädessä, jotka jatkossa voidaan 
huomioida yhdessä palvelujen uu-
delleen suunnittelussa. 

Pg.     

Lapsiperheet ovat 
tervetulleita turvallisille 
omille alueille.

Teini-ikäiset pääsevät jo 
omilla kulkuneuvoillaan 
vanhempiensa matkailu-
ajoneuvoihin.

Monenlaista tapahtumaa 
joissa lapset voivat viettää 
aikaa vanhempien seurassa.
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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

Rairannan kuulumisia

V uosi on taas alussa ja mitä 
uutta edessä. Jokainen toi-
voo tulevasta vuodesta hy-

vää, vaikka kaikki ennusmerkit 
eivät niin hyviä olisikaan. Koko 
maan talous on tiukilla ja se hei-
jastuu meidänkin harrastukseemme. 
Nyt tosin on hyviäkin merkkejä ole-
massa. Polttoaineen hinta on las-
kenut huomattavasti ja laskun po-
vataan jatkuvan. Se toivottavasti 
näkyy liikkumisen lisääntymisenä, 
ainakin hinnan nousu taannoin nä-
kyi selvänä vähenemisenä. Autoi-
lussa on toki muitakin kalliita te-
kijöitä, joiden laskusta ei ole toi-
voakaan. mutta toivotaan, että 
karavaani kulkee kuitenkin tänä 
vuonna entistäkin vikkelämmin.

Viime vuosi oli todella työntäytei-
nen, vaikka matkailu olikin hieman 
hiljaisempaa. Toiminta oli kuitenkin 
kasvamaan päin, näin ainakin voi 
liikevaihdosta päätellä. Muita tilas-
totietoja ei ole vielä käytettävissä. 

Myös jäsenmäärä on kasvanut entis-
tä enemmän, sekin kertoo jotakin, 
ainakin tämän harrastuksen tulevai-
suuteen luotetaan. Tulevaisuudes-
sa on melkoisia haasteita. Porukka 
ikääntyy ja toisaalta lapset kasva-
vat ja ovat useinkin sitä mieltä, ett-
eivät lähde mukaan ja samalla isät 
ja äiditkin miettivät, voivatko he-
kään lähteä ja jättää nuorisoa kes-
kenään kotiin. Siinäpä pulma. Mi-
tä meillä alueilla pitäisi olla tarjot-
tavana juuri tämänikäisille nuoril-
le, jotta he tuntisivat kiinnostusta 
lähteä mukaan. Tästä hyvät vinkit 
ovat tervetulleita. Nuoriso itse voi-
si esittää toivomuksia. Niitä pyri-
tään toteuttamaan mahdollisuuk-
sien mukaan.

Turvaväleistä ja 
katoksista…
Uusien turvavälisääntöjen voi-
maantulon siirtymäaika on um-
messa. Heti keväällä pitää nämä 
asiat laittaa kuntoon.Turvatoimi-
kunta tulee hoitamaan asian ja 
säännöistä kun on kysymys, siihen 
vain on sopeuduttava. Sama tilan-
ne  on luvattomilla katoksilla ja 
muillakin suojilla. Rakennustar-
kastaja on jo puuttunut alusta-
vasti asioihin ja purkuun joudu-
taan. Toivottavasti asiat hoituvat 
omatoimisesti.

Loppuvuoden 
tapahtumista:
Hirvisoppatreffit oli taas suosittu 
tapahtuma. Lihaakin saatiin viime 
tipassa, mutta jatkossa saatetaan 
joutua tekemään soppaa naudasta. 

Treffien nimikin on jo muutettu, 
mutta soppatreffit järjestetään.

Talkookauden päättäjäisissä oli 
suunnilleen sama määrä aktiiveja 
kuin ennenkin, ruoka oli hyvää ja 
hauskaa oli. 

Pikkujoulussa oli tupa täynnä. 
Juhlassa muistettiin taas aktiivi-
sia jäseniä tunnustuslaatoin. Saa-
jat selviävät Ramin kuvista.

Uudenvuoden vastaanottajaiset 
onnistuivat hyvin. Ruoka oli to-
della hyvää ja puuhamiehet olivat 
järjestäneet näyttävän ilotulituk-
sen ja tanssimusiikista tykättiin.

Tulevia tapahtumia:
Perinteinen ulkoilupäivä järjeste-

tään hiihtolomaviikon lauantaina 
21.2. Ohjelmasta ei voi vielä paljoa 
kertoa, koska tapahtuma on pal-
jolti kiinni säästä. Kuitenkin tar-
jolla on ulkoilun lisäksi pientä 
maksua vastaan hernekeittoa, let-
tuja, makkaraa ja jotakin kuumaa 
juotavaa.

Naamiaistreffit järjestetään pää-
siäisenä. Lauantaina on pääsiäislou-
nas, johon ruokalippuja voi lunastaa 
toimistosta perjantai-iltaan saakka. 
Lauantai-illalla on naamiaistanssit. 
Lapsille on myös treffien aikana eri-
tyistä pääsiäisohjelmaa.

Terveisin 
Reijo

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään lauantaina 14.3.2015 klo 14.00 Rairannassa               

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
 kevätkokoukselle määräämät asiat.

 Ennen kokousta kahvitarjoilu

HALLITUS

Puheenjohtaja Reijo Silokoski
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Ramin rattailta Rairannasta
KOLME KOVAA KALAMIESTÄ  
Kolme kovaa kalamiestä, Kittipeukalo, Kassu ja 
Kala-Pekka istuvat ”Ramin rattailta” toimistolla 
eli Ramin asuntovaunun pöydän ympärillä.  
Huuli lentää reippaasti ja nauru raikuu. Tunnel-
ma on mukavan iloinen. Jokapaikan Jokinen eli 
Kala-Pekka pitää huolen huumorista ja toiset 
kalamiehet  ”lisäävät keittoon mausteita” pie-
nillä letkautuksillaan. 

Kittipeukalon päätä ei 
huimaa
Kittipeukalo on yksi Rairannan ah-
kerista kalastajista. Harva tietää 

hänen siviilinimensä. Se on Pentti 
Koski, asuinpaikka Nokia. – Am-
mattini oli lasittaja. Joskus minul-
ta kysyttiin, mitä olen tehnyt. 

Sanoin, että levittänyt peukalolla-
ni kittiä. Siitä se lempinimi tuli, 
enkä ole ollenkaan pahoillani ni-
mestä, sanoo hän lievä hymy kas-
voillaan. – Olen vaihtanut laseja 
mm. Tampereen Näsinneulaan. Sii-
nä ei saa olla korkean paikan kam-
moa. Näsinneulan ravintolataso on 
136 korkeudessa ja ulkona käy 
melkoinen tuulen humina. – Läpi 
näkyy ja lämpimän pitää, kuvailee 
Kittipeukalo lasin ominaisuuksia. 
Rairantaan Kittipeukalo saapui 11 
vuotta sitten. - Hyvät kalastus-
mahdollisuudet, mukavat kaverit 

ja kiinteä vaunupaikka kiinnosti-
vat. Tänne on aina mukava tulla, 
sanoo Pentti Koski.

Kalastaja Kassu, Sallan 
mies
Kassun siviilinimi on Kalevi Kurvi-
nen, Sallan mies.  Vaimo ei ole Sal-
la, vaan syntymäpaikka. Nyt, kun 
Kassu on jäänyt eläkkeelle, vetää 
entinen kotiseutu puoleensa yhä 
useammin ja pidemmäksi aikaa. 
Ensin työ vei  21 vuotiaana Ruotsiin 
Trollhättanin Saabin tehtaille, jos-
sa hän toimi automaalarina 13 
vuotta. Sitten maalaustyöt jatkui-
vat kolme vuotta Jukon tehtailla 
Mynämäessä, josta Kassu siirtyi 
Uuteenkaupunkiin Saabin tehtail-
le ja sitten Rautavalimolle. Eläk-
keelle hän jäi marraskuussa. Rai-
rannassa on vierähtänyt aikaa  20 
vuotta. Tosin kesäisin on Salla 
kutsunut useiksi viikoiksi. –  Kun 
siellä olen syntynyt, on verissä säi-
lynyt ”Lapin hulluus”. Ostin koti-
paikan ja sen kunnostamisessa 
aika kuluu nopeasti. Vaikka olen 
kalastellut paljon  Rairannassa, 
veri vetää mieluisasti myös Sallan 
kalapaikoille. Pitkä jakso Rairan-
nassa päättyy nyt, kun vapaus eli 
eläkeikä on koittanut. - Vien vau-
nun täältä pois, mutta yhdistyksen 
jäsenyyden säilytän. Kun on vaunu, 
voihan sitä tulla sen kanssa Rai-
rantaan, vaikka ei vuosipaikkaa 
olisikaan. Täällä ovat kuitenkin 
edelleen hyvät kaverit!

Meri on meri ja sieltä saa mm isoja ahvenia, vakuuttaa Jokisen Pekka. Tämä ahven painoi lähes 1,5 kg.

Kuvassa vasemmalta Kalevi Kurvinen, Pentti Koski ja Pekka Jokinen. Urpo Luotonen palkittiin ansioistaan puheenjohtaja Reijo Silokosken ja 
Kristiina Sahan toimesta.
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Kala-Pekka on vitsimies 
Kala-Pekka eli Pekka Jokinen asuu 
Nokian puolella aivan Tampereen 
rajamailla. Letkeä huumori, joskus 
kovakin, on hänelle luonteenpiir-
teistä. Ellei häntä tunne hyvin, voi 
säikähtää, mitä hän oikein tarkoit-
taa puheillaan. Ei huolta, hän on 
hyvä seuraihminen. – Isäni asui 
koko ikänsä Kalannissa ja juuret 
ovat minullakin siellä. Työ vei Pe-
kan Tampereelle, jossa hän aluksi 
asui, ja siirtyi sitten Nokian puo-
lelle.  Rairannassa on vierähtänyt 
vuosia 18-19. Mikä sitten veti Rai-
rantaan? - Kyllä se on meri ja  hy-
vät kalastusmahdollisuudet. Meri 
on meri ja Näsijärvi on rapakko, 
heittää Pekka ronskinpuoleisesti. 
Kittipeukalo yrittää puolustella 
myös Näsijärveä ja saakin hersyvän 
naurun Pekalta ja koko porukalta. 
Kalastus on suvun perintö. Vaari 
oli ammattikalastajana Luvialla. 
Sieltä hän souti mm. Salon silak-
kamarkkinoille hakemaan elanto-
aan ja takaisinkin piti soutaa. Jo-
kainen voi kuvitella sen urakan 
mittasuhteet, vakavoituu Pekka.

Urpo Luotosta 
muistettiin
Yhdistyksemme pitkäaikainen ”työ-
myyrä” palkittiin ansioistaan pik-
kujoulussa ja samalla onniteltiin 
pyöreiden vuosien ansiosta. Mitta-
riin tuli 70 vuotta. Puheenjohtaja 
Reijo Silokoski onnitteli Urpoa ja 
kiitteli samalla ansiokkaasta työs-

tä yhdistyksen hyväksi. – Urpo on 
ollut hallituksessa ja rahastonhoi-
tajana pitkän aikaa. Hän on asunut 
lähes vakituisesti Rairannassa ja 
auttanut aina tarvittaessa. Ei taida 
olla yhtään kilpeä, jonka joku muu 
olisi tehnyt. Ja kun on tarvittu 
sadasosamillin tarkkuutta, silloin 
on haettu apuun Urpo. Yhdistys 

onnittelee, kiitteli puheenjohtaja 
pikkujoulussa.
Lopuksi pieni kevennys, jonka löy-
sin netistä. Mikä on mannen triath-
lon? Kävellen uimahallille ja pyö-
rällä takas.
Hyvää alkanutta vuotta. Hymyil-
lään, kun tavataan! 
 Rami

Laitisten uudenvuoden tanssi.Vuosi 2015 on alkanut.

Miia Sjöroosin hymy tarttuu. Reijo ja Niina valmistavat hirvisoppaa Jukan valvovan silmän alla.

Pikkujoulussa palkitut.
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Tuulissuontie 9
21420 Lieto

050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi

www.turunajovaruste.fi
Soliferin ja Polarin 

valtuutettu huoltokorjaamo

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

huollot, varaosat jne.
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Tervetuloa tutustumaan niin ajoneuvoihin kuin 
henkilökuntaammekin. Nähdään Liedossa!

Löydät meidät
Tuulissuolta!

Tutut ammattilaiset palveluksessasi!

www.best-caravan.fi

Rauno Jerkku
Puh. 044-206 7539

Leo Lindwall
Puh. 0400-150 583

Vakiotie 4, Lieto • Myynti puh. 010 832 4520
Market ja Huolto puh. 044 781 1073

Avoinna ma-pe 9-17, la 10-14

Tutustu meillä Turun suurimpaan 
SISÄTILANÄYTTELYYN!

Tutut huolto-
miehemme 
huoltavat 

vaunusi tai autosi 
ammattitaidolla. 

Teemme myös 
alustahuollot 

öljynvaihtoineen.

BEST-CARAVAN 
LIEDOSSA 

JO 2 VUOTTA!


