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Talvinen 
tervehdys ystävät

T ätä kirjoitettaessa sain juuri lumityöt 
tehtyä. Talvea odoteltiin pitkään 
toiminta-alueellemme ja kertarysä-
yksellä se tulikin kovien pakkasten 

ja lumen myötä. Päivittäin tuolla liikenteessä 
kulkiessa tuntuu kuin olisimme unohtaneet 
jo millaisia talvet voivat olla. Pukeudutaan 
tosi kevyesti ikäänkuin syyskeleille ja ajotavat 
ovat sellaisia kuin liukkautta ei olisikaan. 
Ihmisen muisti on vaan näköjään sellainen 
että käytännön elämisen taidot unohtuvat 
muutamassa vuodessa. Caravan-show on jälleen 
tältä vuodelta takanapäin. VankkuriViesti ry 
oli jälleen omalla osastollaan esittäytymässä 
ja antamassa tietoa yhdistysten alueista (joil-
la sellainen on) ja jakamassa toiminta-aluees-
tamme muutenkin erinäköistä infoa. Meillähän  
on toistakymmentä sfc-aluetta tiiviissä rykel-
mässä joten pienillä siirtymillä voi vaihtaa 
maisemaa vähillä ajomatkoilla. VankkuriVies-
tin tammikuun kokouksessa käytiin vilkasta 
keskustelua liiton sääntömuutos hankkeista. 
Näppituntumalla ei oikein tuntunut löytyvän 
kannatusta mahdolliseen suorajäsenyyteen 
sen kummemmin kuin äänimäärä muutoksin-
kaan. Katsotaan miten hanke tässä kevään 
aikana etenee ja tuodaanko esitys liittokoko-
ukseen toukokuussa. On liittomme hyvää ja 
ansioistakin työtä tehnyt valitsemalla Vuoden 

2015 karavaanariksi Pentti Grothin. Pena on 
vuosikymmenet ollut toiminnassa mukana niin 
Turun yhdistyksessä , VankkuriViestissä (ent. 
Turun Seudun Yt-alue) sekä vielä liittohalli-
tuksessakin. Hän on kaikissa edellämainituis-
sa hommissa tehnyt ansiokasta ja pyyteetön-
tä työtä ja unohtaa ei  sovi vähimmässäkään 
määrin  vaimonsa Arjan antamaa tukea eri 

tehtävien hoidossa. Kiitokset vielä kaikesta ja 
toivotaan että tehtävien hoito jatkuu vähin-
täänkin samalla  innolla vastakin. Lopuksi 
toivotan mukavaa kevään odotusta lukijoille 
ja nautitaan pidentyvästä valosta täysin sie-
mauksin. 

terv. Markku 52661

VankkuriViesti-lehden päätoimittaja Markku Tammi (vasemmalla) luovuttamassa kukkia sihteerimme 
Soili Huhdan sekä vuorossa olevan puheenjohtaja Jorma tuomisen kanssa Vuoden 2015 karavaanariksi 
valitulle Pentti Grothille (oikealla). 



Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

Numero 1/2016 (155) 
38. vuosikerta

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

Lehden vastuu rajoittuu ilmoituksen hintaan. 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.

2/2016  .................  aineisto 15.3.  ...................... ilmestyy 8.4.
3/2016  .................  aineisto 1.7.  ....................... ilmestyy 22.7.
4/2016  .................  aineisto 11.10.  .................... ilmestyy 4.11.

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.

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

Kustantaja
VankkuriViesti ry

VankkuriViesti ry
Puheenjohtaja
Jorma Tuominen
Tapionkaaritie 4, 21530 Paimio
Puh. 050 563 0812, (02) 470 5812
jorma_tuominen@luukku.com

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

Painos  
6600 kpl

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

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

25.-28.03. Naamiaistreffit 
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
25.-28.03. Pääsiäistreffit 
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
29.04.-01.05. Vapputreffit
 Salakallio, Halikko  |  Salo
13.-15.05. Avajaistreffit/Ismon tapaaminen
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
27.-29.05. Aurinkotreffit
 Saloranta  |  Naantali
23.-26.06. Vehmassalmen juhannus
 Vankkuri-Vehmas, Vehmaa  |  Raisio
23.-26.06. Mussalon juhannus
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp.kunnat
23.-26.06. Perhejuhannus Krapurannassa
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
28.-31.07. Kuninkuusravit 2016
 Turun Messu- ja Kongressikeskus  |  Turku
11.-14.08. Haitaritreffit
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
12.-14.08. Lavatreffit
 Sarapisto  |  Sauvo
26.-28.08. Unhoituksen yö
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
02.-04.09. Rantalieskat
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp. kunnat
23.-25.09. Valojuhlat
 Leporanta, Lieto  |  Lieto
14.-16.10. Silakkatreffit
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
28.-30.10. Loppusyksyn soppatreffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
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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

➌

❽

❻

❷

❶

⓫

⓮
❹

❼

⓯

❿

⓭

❺

❾⓬

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

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

SIHTEERI
Henna Luoma
Kipparikuja 16, 20540 Turku
Puh. 0440 605810 
sihteeri@sfckaarina.com

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

Kaarinan kuulumiset Kokouskutsu, Kaarina 17.1.2015

SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla 
su 13.maaliskuuta 2016 kello 12:00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat,
sekä ”inva WC” rakentaminen alueelle. 

Kahvitarjoilu

Hallitus

V iimein saimme talven 
tänne Etelä-Suomeenkin, 
toisten iloksi ja toisten 
kauhuksi. Aloittaessani 

kirjoittaa tätä juttua kahdenkym-
menen asteen pakkanen paukkuu 
nurkissa.  Tulevan kesän mielikuvat 
ovat vielä aika kaukana. Kuusiston 
alueella mietittiin uuden hallituk-
sen voimin alueen kehittämistä ja 
niiden priorisointia. Aika selväksi 
tuli heti alkumetreillä, että lapsi-
perheiden viihtyvyyttä tulisi kehit-
tää. Pienten ja varttuneiden lasten 
tarpeet tulisi huomioida tasapuoli-
sesti. Ymmärrettävästi lasten viih-
tyvyys on lapsiperheiden näkökul-
masta tärkeää lomamatkoja suun-
niteltaessa. Toteutimme hallituksen 
toivetta ja hankimme kaksi polku-

autoa alueelle, joiden käyttö oli 
viime kesänä melkoista, aina jonoi-
hin asti. Hankimme myös lasten 
liukumäen leikkipaikalle ja senkin 
suosio oli alusta asti huimaa. Kuva 
liukurista löytyy www-sivuiltamme. 
Näin ollen alkuun on päästy ja mat-
ka jatkuu lapsille myönteisemmän 
alueen kehittämisessä.  

Leiritoimikunnalla on ollut suu-
ri rooli alueen kehittämisessä ja 
vastuu suunnitelmien toteutukses-
ta. Toimiva leiritoimikunta on kai-
ken a ja o. Näin on meillä, koska 
ko. toimikunta muodostuu aktiivi-
sista, osaavista ja motivoituneista 
henkilöistä.

Toinen aihe-alue, minkä tulevai-
suudessa suurin osa jäsenalueista 
joutunee huomioimaan, on liikun-

tarajoitteiset ihmiset. Moni ikäänty-
vä karavaanari haluaisi jatkaa vielä 
harrastusta, jos alueen puitteet sen 
vain sallisivat. Toinen ryhmä on in-
validisoituneet ja vammaiset hen-
kilöt, joiden käyminen alueellam-
me on ollut melkein mahdotonta 
tai ainakin kovin haastavaa. Vam-
maislaki on ollut voimassa vuodes-
ta 1987 ja viime kesänä se uudistet-
tiin. Se kyllä velvoittaa myös mei-
tä palveluntuottajina.  Tästä syys-
tä meidän on tehtävä kehitystyötä 
myös tuolla osa-alueella. Liikunta-
rajoitteisille wc-, suihku- ja oleske-
lutilat pitäisi mahdollistaa. Pienil-
lä muutoksilla ja toteutuksilla tä-
mä on useimmiten mahdollista. Toki 
monilla alueilla tämä on jo huomi-
oitu ja toteutettu. Meillä tämä on 

tullut myös ajankohtaiseksi ja ke-
väällä aloitamme muutostöitä tämän 
asian parantamiseksi. Toivottavasti 
saamme ensi kesäksi yhden wc-ti-
lan täyttämään nämä vaatimukset. 
Näissä kaikissa toimenpiteissä raha 
tietenkin näyttelee suurta osaa ja 
kaikkea ei saa kerralla toteutettua, 
mutta myönteinen ajatus sen saa-
vuttamiseksi on hyvä alku.

Olen toiminut muutaman vuo-
den yhdistyksen sihteerinä ja sillä-
kin alueella on kehityksen mentä-
vä eteenpäin. Melkein kolmenkym-
menen vuoden nuorennus tässäkin 
kohtaa on hyvä asia. Uusi sihtee-
rimme on Henna Luoma. Toivotan 
hänelle onnea ja jaksamista siinä!   

10575 Reima
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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

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 8809-1
Kirsti Raitaluoma

s. 01.07.1954
k.  29.10.2015

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Liedon Seutu ry

Ohjelmassa: 
Pilkkikilpailu, hernesoppaa, leikkimielistä kisailua.

Kevätkokous lauantaina.
Tervetuloa ulkoilemaan!

LEPORANNASSA 04.03.-06.03.

Sf-Caravan Liedon seutu ry

M ennyt vuosi oli leiriy-
tyjien osalta Leporan-
nassa edellisvuosia 
jonkin verran vähäi-

sempää.  Tähän on todennäköises-
ti vaikuttannut huono sää,   Mat-
kailijoita Heinäkuuta lukuun otta-
matta kävi kuitenkin edellisvuosi-
en tapaan. Vuosipaikkalaiset taas 
sen sijaa yöpyivät vähemmän.  
Määrällisesti vuosipaikkalaiset ovat 
vuosien varrella lukumäärällisesti 
hieman kasvanut ollen viime vuon-
na jo reilut 50 yksikköä.

Jää ja pehmeä lumi on peittä-
nyt Leporannan lammen ja avan-
to on saunojien iloksi saatu myös 
avattua.

Lumipeitteen alue on myös vih-
doin saanut.  Tätä kirjoittaessani 
lumi on vielä kevyttä, mutta var-
masti se myös kostuu ja tulee ras-
kaammaksi.  Tästä johtuen onkin 
tarpeen jokaisen vuosipaikkalai-
sen tärkeä huolehtia etutelttojen ja 
vaunujen  kattojen puhdistuksesta.

Sosiaalitilojen laajennuksen osal-
ta rakennusprojekti on nyt keski-
talven tauolla ja jatkuu varmasti 

taas kevätauringon alettua pais-
tamaan ja valmistuu kesän seson-
gin alkuun.  Taisi olla ensimmäi-
nen projekti rakennusten osalta 
jolloin talkoolaispanosta joudut-
tiin täydentämään ostopalveluna.

Muistutankin tässä talkootyön 
tärkeydestä kaikkia, niin nuoria, 
kuin varttuneempiakin.  Talkoo-
työllä saadaan pidettyä alueen lei-
rimaksut edullisina.  Talkootyöhön 
voi osallistua omien resurssien ja 
aikataulujen puitteissa, ei väkisin, 
eikä pakottamalla.

Isännät tekivät viime vuonna 
jälleen hyvää ja arvokasta työtä 
leiriytyjien hyväksi ja pitivät alu-
een siistinä ja ottivat matkailijat 
ystävällisesti vastaan ja opastivat 
paikalleen.  Tästä olemme saaneet 
taas kiitosta.

Isännän tehtävät jokainen hoi-
taa omaan tahtiin ja aikatauluun 
ja parhaiten katsomallaan tavalla.  
Tämä on asia jonka jokaisen tulee 
muistaa ja olla henkilökohtaises-
ti puuttumatta tai arvostelematta 
toisten toimintaa.

Kiitos siis Teille kaikille, jotka 

teette Leporannan matkailijalle 
miellyttäväksi paikaksi tulla viet-
tämään vapaa-aikaa lyhyeksi tai 
pidemmäksi aikaa.

Syyskokouksen satoa
Syksyn kokouksessa keskustel-

tiin  toimintasuunnitelmasta ja ta-
lousarviosta melko vähän ,  oltiin 
tyytyväisiä laadittuihin toimin-
nallisiin ja numeriisiin esityksiin 
vuodelle 2016. 

Toimintasuunnitelma ja talousar-
vio hyväksyttiin ja valittiin yhdis-
tyksemme hallitus, joka on vuonna 
2016  seuraava:  Tauno Raitaluo-
ma (pj), Ismo Kallio, Marko Laak-
so,  Lauri Nieminen, Timo Ranta-
nen, Eero Saarikkomäki, Elina Tuk-
kiniemi (vpj), Jari Valkeapää (siht.) 
ja Olli Virtanen.

Aluemaksut 2016:
Vuosipaikka 350 euroa Liedon jä-
seniltä, 420 euroa vieraan yhdis-
tyksen jäseniltä.(isäntävelvoite 
vuosipaikkalaisilla), vuosipaikka 
voimassa  Toukokuun alusta Huh-

tikuun loppuun.
Leirintämaksut (poislukien juhan-
nus ja treffit) kesäaikana 17 eu-
roa/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.  
Seisontamaksu 2 euro/vrk. 
Tilaussauna 10 euroa/50min, muut 
maksut näet toimistossa ja netti-
sivuilla.

Tiedotettavaa ja tulevia 
tapahtumia
Maalispilkit pidetään Leporannas-
sa 4.3.-6.3.

Kevätkokous Leporannassa pi-
detään Lauantaina 5.3. klo 14.00

Pääsiivoustalkoot pidetään  23-
24.4.

Isäntä-/vuosipaikkalaisinfo pi-
detään 23.4. iltapäivällä talkoi-
den päätyttyä.

Vuosipaikalla olevista vaunuista 
on maksettava vuosipaikkamaksu 
ja täytettävä matkustajailmoitus, 
sekä vuosipaikkasopimus 22.4.2015 
mennessä.

Isäntäviikkovuoroja aletaan ja-
kamaan 9.4. klo 11 alkaen.

Muistathan pistää kalenteriisi jo 
nyt ajotaitoviikonlopun 12-14.8. ja 
Valojuhlat 23-25.9.

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   

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Liedon Seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään Lauantaina 05.03.2016 klo 14.00

yhdistyksemme alueella Leporannassa.
Kahvitarjoilu.

Tervetuloa.
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Loimaan kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Paavo Isola
Leppätie 29, 24260 Salo
puh. 0400 464 762, paavo.isola@seutuposti.fi.

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

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

Vaunukaupan erikoisliike
Palvelevaa vaunukauppaa jo yli 30 vuoden ajan.

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

FORSSAN
VANKKURI KY

Ostetaan ja otetaan myyntiin 
kaikenkuntoisia vaunuja.

Puh. 0500-485 348

Hobby
Euroopan  

ykkösmerkki

Uuden puheenjohtajan 
tervehdys

Y hdistyksen puheenjoh-
tajan jälleen vaihtuessa, 
lienee paikallaan hiukan 
kertoa itsestäni. Olen 

Paavo Isola, liikenneopettaja ja 
autokouluyrittäjä Salosta. Liiken-
neopettajana olen toiminut vuo-
desta -84 alkaen ja yrittäjänä vuo-
desta -88 alkaen. Syntyisin olen 
Sallasta ja sieltä Helsingin kautta 
aikanaan päätynyt Saloon, jossa 
nyt asunut jo kohta 29 vuotta. Per-
heeseen kuuluvat vaimo Anna-
Maija ja kaksi aikuista lasta ja yk-
si lapsenlapsi.

Miten minusta tuli aikanaan ka-

ravaanari? Kun lapset olivat pieniä, 
tuli monesti pohdittua että kuinka 
paljon helpompaa olisi, jos maja-
paikka olisi mukana eikä joka ilta 
reissussa ollessa tarvitsisi totutel-
la uuteen yöpaikkaan. Siitä se oi-
keastaan lähti. Ensimmäinen reis-
su tehtiin tehtiin vuokravaunulla 
vuonna -93 Kemijärvi kaukaisimpa-
na kohteena ja saman vuoden lop-
pupuolella toinen reissu matkailu-
autolla. Heti alusta alkaen oli sel-
vää, että tällainen tapa matkus-
taa ja liikkua paikasta toiseen oli 
varsin toimivaa, etenkin juuri las-
ten kannalta.

Ensimmäisen oman vaunun han-
kimme heti seuraavana keväänä -94. 
Ensimmäinen paikka, missä omal-
la vaunullamme vierailimme oli Sa-
rapisto Sauvossa. Samana keväänä 
löysimme itsemme Lopelta Ilpolasta, 
jossa kausipaikalla vierähti 20 vuot-
ta. Tämä ei kuitenkaan tarkoitta-
nut sitä, että olisimme heti jämäh-
täneet paikoillemme, vaan varsin-
kin alkuvuosina teimme reissuja  
säännöllisesti. Aluksi täällä Suo-
messa ja myöhemmin laajensimme 
reviiriä vähitellen. Ensin reissasim-
me ristiin rastiin Ruotsia. Vieläkin 
muistaa, kuinka jännää oli ensim-
mäisen kerran ajaa laivaan ja miet-
tiä, täytyykö sieltä peruuttaa aa-
mulla ulos – no onneksi silloin ei 
tarvinnut ja sittemmin ei sitäkään 
asiaa ole tarvinnut jännittää. Siitä 
sitten vähitellen tuli tutuksi Tans-
ka, Saksa, Itävalta ja Pohjois-Italia. 
Reissut olivat kesän kohokohtia ja 
lapsetkin olivat aina valmiita läh-
temään mukaan. Ensimmäinen pi-

dempi reissu ilman lapsia oli vuon-
na 2011 kun olimme kahden tut-
tavapariskunnan kanssa neljän vii-
kon reissulla käyden mm. Gardalla.

Krapurantaan päädyimme tutta-
vien suosituksen perusteella. Tulim-
me alueelle lokakuussa 2014 ja heti 
tuntui varsin kotoisalta. Valintaan 
vaikutti mm. alle tunnin ajomatka, 
lähistön loistavat ulkoilu- ja talvel-
la hiihtomahdollisuudet, mahdolli-
suus käydä avannossa, hyvä sauna 
ja mukavat ihmiset.

Puheenjohtajaksi valintani tapah-
tui marraskuun lopulla, joten kii-
rettä on pitänyt asioihin perehtyes-
sä. Uutta asiaa on paljon ja heti ei 
voi kaikkea tietää. Onneksi voi aina 
kysyä neuvoa kokeneemmilta. Yh-
teisen edun ja viihtyvyyden eteen 
täytyy olla valmis hiukan ponnis-
telemaan. Yhdessä voimme tehdä 
Krapurannasta vieläkin toimivam-
man ja vetovoimaisemman alueen.

T. Paavo Isola

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Loimaan Seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
Krapurannan Kulkurintuvassa  la 2.4.2016  klo 14.00

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

HALLITUS
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Mariittan ja Raimon Joulu Krapurannassa
Jouluaaton aattona toteutimme 
haaveemme ja lähdimme viettä-
mään Joulua asuntovaunuumme 
Krapurantaan. 

Aurinko paistoi ja lämpöasteita 
oli + 5. Raimon hoidellessa läm-
mitys- ym.toimet vaunussa, mi-
nä hoitelin linnuille uudet lyh-
teet, talipallot ja siemenet. Hara-
voin vaunun ympäristöä ja lähdin 
lupaamalleni sieniretkelle. Suppi-
lovahveroita löytyikin mutta päi-
vä alkoi jo hämärtyä, oli aika pa-
lata vaunuun. 

Aaton valjettua päätin lähteä 
lenkille, pussi taskussa ja taas tu-
li lisää suppiloita, jotka kävimme 
yhdessä valmistamassa Kulkurin-
tuvassa kastikkeeksi. 

Joulun perinteisempi osuus al-
koi seuraamalla Joulurauhan ju-
listusta, sen jälkeen saunoimme ja 
lähdimme Joulukirkkoon. 

Reissun jälkeen oli ruokailun 
vuoro. 

Siinä se aatto vierähti leppoi-
sati täydenkuun loistaessa. Pal-
jon oli toimintaa mutta ei kiiret-

tä missään vaiheessa.
Joulupäiväänkin kuului metsä-

retki jonka saaliina oli kolme lit-
raa suppiloita. Määrä tuntui it-
sestänikin ihan uskomattomalta. 

Ruokailtiin, saunottiin ja kat-
seltiin kuuta, jota harvoin Jou-
luna näkee.  Seuraavaan kertaan 
menee yli 10 vuotta.

Tapaninpäivän myrsky sai vau-
nun miltei heilumaan ja putoile-
vat kävyt paukahtelivat kattoon. 
Kahviteltiin muiden joulun vietton 

tuleiden kanssa Kulkurintuvasssa. 
Lenkiltä ei tullut enää sienisaalista. 

Sunnuntain lenkilläni tapasin 
kuvan perheen noin 10-15 met-
rin päässä reitiltäni. Siinä me toi-
siamme ihmettelimme ja minä käsi 
miltei vapisten otin kuvia kunnes 
perhe poistui metsän kätköihin. 

Samanlaista Joulua tuskin tulee 
toista. Saman kaltaisia toivomme 
vielä tulevaisuuteen.

Mariitta ja Raimo SFC 43366 
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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 Viseo 720 74.990
Fiat 150 hv 2,3 JTD
-15, 16 tkm. Prinsessavuode!

Fiat-Elnagh Duke 450L 35.990
-09, 50 tkm

Fiat Hobby Toskana 615 37.990
-08, 63 tkm

Mclouis Glamys 22 2,3JTD 36.990
-11, 91 tkm

Knaus Sudwind 590 FUS 0 24.990
-13

Fiat Ducato 39.990
Eura Mobil I 810 2,8JTD KA
-03, 52 tkm

Burstner Fiat 56.990
Brevio Perform T605
-14, 15 tkm

Elnagh Prince 520 l 36.990
3,0 Multijet 160 hv
-09, 39 tkm

Fiat-LMC Liberty  590 2,3 22.990
-03, 147 tkm

Dethleffs Camper 450 FL 0 21.990
-13

Fiat-Burstner Viseo I 726 59.990
-12, 36 tkm. Saarekevuode.

Fiat-Dethleffs 21.990
Ducato 2,8 JTD Globetrotter T5801
-02, 110 tkm

Renault Weinsberg Scout 632 38.990
-08, 37 tkm

Kabe Smaragd GLE KS 0 22.990
-08. Erillisvuoteet.

Ford-Hymer Exsis 572 46.990
-09, 96 tkm. Erillisvuoteilla.

Adria Classica 743 UL 0 22.990
-11. Erillisvuoteet.

Eura Mobil Profi la PT 680 QB 64.990
-15, 1 tkm. Saarekevuode.

Fiat-Elnagh Super d 115 26.990
-06, 103 tkm

Adria Sun Living Flexo V1 2,3 38.990
-10, 60 tkm

Renault-knaus Sun TI 650 MF 37.990
-09, 67 tkm

Kabe Briljant XL 0 22.990
-10

Ford-Hobby Siesta 37.990
T 650 AK GFLC
-08, 21 tkm

Renault Master  34.990
Adria A 697 SL 2,5 dCi 120 Autom.
-06, 93 tkm. Erillisvuoteilla.

Miller Illinois 29.990
Fiat 130 hv 2,3JTD
-07, 74 tkm
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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 E 25, 26660 Rauma
Puh. 040 563 1805, haikonenarjan@gmail.com

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

Talviset terveiset 
Mussalosta!

T aas on niin joulu kuin 
uusi vuosikin juhlittu ja 
onkin aika kääntää kat-
seet kohti tulevaa mat-

kailukautta. Syksyn sateiden ja 
harmauden päätti vihdoinkin tal-
ven tulo, joka kylläkin alkoi vasta 
vuoden jo vaihduttua. Nyt tätä 

kirjoittaessa ulkona on kirpeä pak-
kassää ja luntakin on maassa use-
ampi sentti. 

Tulevan kauden suunnittelu on 
kuitenkin tärkeä aloittaa, vaikka se 
ei tällä hetkellä tuntuisikaan ajan-
kohtaiselta, kun ikkunasta katso-
essa näkee vain valkoista lunta. 

Syksyllä aloitettu rantasaunan 
laajennus on edennyt aikataulun 
mukaisesti ja tulee valmistumaan 
hyvissä ajoin ennen varsinaisen 
kesäkauden alkua, sillä jo näihin 
aikoihin aloitetaan wc-tilojen ka-
lusteiden asennukset, joten kevääl-
le jää vain ulkoseinien- ja terassin 
viimeistely. 

Kevätsiivoustalkoot pidetään tut-
tuun tapaan 22-24.4.2016. Terve-
tuloa kaikki yhdistyksen jäsenet 
kunnostamaan alue uutta seson-
kia varten. Kevätkokous pidetään 
talkoiden yhteydessä Mussalossa 
sunnuntaina 24.04.2016  klo.12.00.

 
Käyttöaste 2015
Käyttöaste oli jokseenkin edellis-
vuoden kaltainen, kuten sääkin. 
Loppukesän lämpimät säät toivat 
vierailijoita alueelle sankoin joukoin 
elokuun ollessa huippuvilkas. 

Loppuvuoden juhlat
Yhdistyksen joulujuhlaa vietettiin 
28.11.2015 Camping Mussalossa. 
Juhlasali oli koristeltu jouluisin 
koristein jo etukäteen ja oli val-
miina vastaanottamaan jouluiset 

juhlijat. Perinteinen joulusauna 
lämmitettiin jo iltapäivällä, jotta 
kaikki saisivat valmistautua juhliin 
rauhassa. Itse joulujuhlaa vietettiin 
pitkälti niin kuin edellisinä vuo-
sinakin. Joulupukkikin löysi tien-
sä Mussaloon ja ilahdutti vierailul-
laan paikalla olleita, etenkin lapsia. 
Pikkutontut auttoivat pukkia lah-
jojen jaossa.

Illan vieton aluksi saimme nauttia 
Kari Raiskion esittämistä joululau-
luista ja myöhemmin vielä tanssi-
musiikista. Loppuilta sujui karaoke-
tanssien ja seurustelun merkeissä. 

Uutta vuotta oli ottamassa vas-
taan noin 20 vaunukuntaan. Mu-
kana oli myös muutamia vieraili-
joita. Sain kuulla, että tämänkin 
vuoden vaihteen ilotulitus oli ko-
meaa katseltavaa.

Iso kiitos teille kaikille, jotka olet-
te omalla työpanoksellanne pitkin 
vuotta osallistuneet Mussalon toi-
mintaan.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille. 
Tervetuloa Mussaloon!

Kari

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN
pidetään Sunnuntaina 24.4.2016, klo 12.00

Camping Mussalossa, Mussalontie 356, Taivassalo.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjenkevätkokoukselle 
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 02.01.2016
Hallitus
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Naantalin kuulumiset

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

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

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

Talvinen tervehdys 
ystävät!

V uosi on taas vaihtunut 
ja olemme saaneet aloit-
taa vuoden 2016 suh-
teellisen kireissä pak-

kaskeleissä.  Vuoden vaihtumista 
oli Salorannassa juhlistamassa 
kymmenkunta vaunukuntaa.  Il-
lalla ihailimme todella komeaa kok-
koa.  Kiitos siitä rakentajille ja 
sytyttäjille, Taistolle ja Ollille. He 
myös puolisoineen hoitivat kokon 
paikan siivouksen niin, että sun-
nuntaina ei rannassa ollut kokosta 
tietoakaan.

Markun viimeisimmän kirjoituk-
sen jälkeen on WC:n laajennus-
työ edennyt niin, että ulkopuoli-

set työt ovat valmiit.  Rakennuk-
sessa on uudet ulkoseinät ja uusi 
peltikatto.  Sisätöihin päästänee 
keväämmällä ilmojen vähän läm-
mittyä ja tarkoitus on saada työ 
loppuun kevätkauden alkuun ja 
viimeistään ennen kevään Aurin-
kotreffejä.

Yhdistyksemme huvitoimikunta 
on järjestänyt syksyn aikana käsi-
työtapahtumia oman väen voimin 
Salorannassa ja yhden tilaisuuden 
ohjatusti Raisiossa.  Tilaisuuksiin 
on ilahduttavasti osallistunut mui-
takin yhdistyksen jäseniä kuin vain 
kausipaikkalaisia.   Tapahtumia jär-
jestetään tiettävästi keväänkin ai-

kana.  Muutama jäsenistämme oli 
myös Tampereella käsityömessuil-
la.  Yhdistys osallistui matkan jär-
jestelyihin.

Joulukuun alussa vietimme Salo-
rannassa puurojuhlaa puuron, glö-
gin, pipareiden ja yhteislaulun mer-
keissä.  Mukana oli mukavasti tusi-
na verran vaunukuntia, myös pari 
viikonloppukävijää.  Kiitos kaikille 
mukana olleille hauskasta illasta. 

Yhdistys oli osaltaan paikalla jär-
jestämässä ja ylläpitämässä Vank-
kuriviestin osastoa Turun Caravan 
Show’ssa.  Myös messujen yhtey-
dessä järjestetyillä treffeillä oli jä-
senistömme edustettuna. 

Heti alkuvuodesta saimme suru-
uutisen, pitkäaikainen, pidetty sih-
teerimme Jukka Saarinen menehtyi 
vakavan sairauden heikentämänä.  
Omasta ja yhdistyksen puolesta esi-
tän osanottomme Jukan vaimolle 
ja muille läheisille.

Lopuksi toivotan kuitenkin kai-
kille hyvää alkanutta karavaanari-

vuotta 2016 ja tervetuloa viettä-
mään aikaa Salorantaan, vaikkapa 
jo talvella.  Kalentereihin jo nyt va-
raus viikonlopusta 27. – 29.5.2016, 
jolloin tapaamme Aurinkotreffeillä 
Salorannassa.

t: Jyrki  
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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
Jousitie 6. as.7, 21530 Paimio
Puh. 0400 979 197

Talvinen tervehdys 
Paimiosta!
Syksyllä tuskailtiin sateen ja mär-
kyyden kanssa.

Mutta nyt on sitten ollut kui-
vaa pakkaskeliä joten talvi varus-

teilla tuli käytön tarvetta. Tässä 
on nyt sellaista tekstiä joka piti 
olla 4/2015 lehdessä mutta josta-
kin syystä se oli painetusta lehdes-

tä jäänyt "jätetty" pois.
Meidän yhdistys on edelleen il-

man omaa tai yhteistoiminta aluet-
ta. Erästä hiekkakuoppa aluetta on 
tarjottu yhdistyksemme käyttöön 
mutta homma ei ole edennyt, jo-
ten ilolla otetaan vastan vihjeitä 
mahdollisista alueista ja tai yhteis-
työ kumppaneista.

Mutta onko meidän jäsenistös-
tä vielä sellaista aktiviteettiä jäl-
jellä mitä oman alueen hoito ja yl-
läpito vaatii, se vaatii kovaa työ-
tä ja sitoutumista omien vuoro-
jen hoitoon.

Viime kevään vuosikokous ko-
rotti jäsenmaksuja vuodelle 2016 
joten uudet maksut ovat varsinai-
nen jäsen 20,00€ ja rinnakkaisjä-
sen 5,00€. Muut vuosikokous va-
linnat ja päätökset hallituksen 
järjestäytymiskokous vahvisti eli 
vuoden 2016 hallitus on. Puheen-
johtaja Jorma Tuominen lupautui 
jatkamaan vielä vuoden eli vuoden 
2016 loppuun. Varapuheenjohtaja 
Esa Hautala, jäsenasiainhoitaja Is-

mo Lankinen. 
Jäsenet: Marja-Liisa Lankinen, 

Jaakko Haavisto, Pekka Parviainen, 
Kari Virta. Sihteerinä toimii Mar-
ja Kytösaho, rahaston/talouden-
hoitajana toimii Mikko Iltanen/
Tili-Peimari. 

Vankkuriviesti ry:n kokouksiin 
ja muihin tapahtumiin yhdistyksen 
edustajina vuonna 2016 ovat Jor-
ma Tuominen ja Esa Hautala heidän 
varaedustajiksi valittiin Ismo Lan-
kinen ja Kari Virta. Tämän vuoden 
2016 toimintaa pyritään viemään 
eteenpäin ainakin vanhan kaavan 
mukaan ja uusia ehdotuksia mitkä 
kiinnostavat ja ovat toteutus kel-
poisia voi tehdä hallituksen jäse-
nille, jotta ainakin vuosikokouk-
sessa niistä voidaan keskustella ja 
tehdä tarvittavat päätökset. Aina-
kin vuoden 2016 vuosikokoukseen 
mennessä pitää löytää puheenjoh-
taja ehdokkaat josta voidaan vuo-
sikokouksessa valita yhdistyksen 
puheenjohtaja vuoden 2017 alus-
ta eteenpäin.
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Paraisten kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Timo Keihäs
Frälsintie 5 B 6, 21200 Raisio
Puh. 050-342 3925
timo.keihas@hotmail.com

SIHTEERI
Markku Malmberg
Puh. 040 822 3065
malmberg.markku@gmail.com

Paraisten kuulumisia!
Taas on vuosi vaihtunut ja pakka-
setkin tulivat tänne länsiranni-
kolle. 

Joulujuhlia vietettiin perintei-

sesti Mälö Bygdegårdenissa jou-
lukuun alussa. Tuona viikonlop-
puna oli kunnon syysmyrsky sa-
teineen. Harvemmin on vesi ollut 

niin korkealla kuin sinä viikon-
loppuna. Venelaiturikin oli veden 
alla. Joulujuhlassa oli tällä kertaa 
vähemmän osallistujia, kuin edel-
lisenä vuonna. Joulujuhlassa jaet-
tiin viime vuoden eri kisojen pal-
kintopokaalit kisojen voittajille. 
Juha Vepsää muistettiin Caravan-
kellolla yhdistyksen eteen tehdystä 
työstä (Ribs-illan järjestäminen ja 
Stagsundin maastogolfradan suun-
nittelusta ym.).

Yhdistyksen uusi hallitus piti 
järjestäytymiskokouksensa itse-
näisyyspäivänä. Yhdistyksen va-
rapuheenjohtajaksi valittiin Anne-
li Silkka, sihteeriksi Markku Malm-
berg. Yhdistyksen varainhoitajana 

jatkaa Marjo-Riitta Koponen ja jä-
senkirjurina Nicklas Engman.

Uutta vuotta otettiin vastaan 
muutaman vaunukunnan toimes-
ta Stagsundissa.

Stagsundin pääsulakkeita 
nostettiin alkuvuodesta, joten nyt 
täytyy toivoa että sulakkeet kestää 
paremmin.

Vuoden 2016 kausipaikkamak-
sut maksettava tammikuun lop-
puun mennessä.

Stagsundin ulkoilupäivää vie-
tetään lauantaina 20.2.2016. Il-
moittautumiset Leila Forsmanille 
14.2.2016 mennessä.

SF-C 120962

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Paraisten Seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään lauantaina 26.3.2016 kello 13.00 alkaen 

Mälö Bygdegårdenissa. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n kevätkokoukselle 

määräämät asiat.
Ennen kokousta kahvitarjoilu ja jäsenyyden tarkastus (voimassa 

oleva jäsenkortti mukaan)

Hallitus
Parainen 30.12.2015



14 1/2016

Piikkiön kuulumiset

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

SIHTEERI
Merja Vuorinen
Raskinpolku 8 e 87, 20360 Turku
Puh. 0400 806 715
merja.elina.vuorinen@gmail.com

Harvaluoto, p. 044 278 8949

Hyvää alkanutta vuotta 2016 kaikille jäsenillemme!
Hallituksen päätöksiä
Uusi hallitus hyväksyi järjestäyty-
miskokouksessaan 03.12.2015 toi-
mihenkilöt tälle vuodelle. Varapu-
heenjohtajaksi valittiin Juha Tam-
misto. Sihteeri Merja Vuorinen.

Toimikuntia muodostettiin seu-
raavasti: Harvaluodon tekninen toi-
mikunta ja kaluston hoitajat. Ko-
koonkutsujana Kalevi Katajainen. 
Virkistys- ja Harvaluototoimikunta 
kokoonkutsujana Merja Vuorinen.

Vankkuriviestin kokousedusta-
jaksi valittiin Riitta Katajainen ja 
Juha Tammisto.

Vuoden 2015 aikana yhdistyk-
semme on tehnyt ”isoja” päätök-
siä. Yksi isoimmista päätöksistä 
oli uuden vuokrasopimuksen alle-
kirjoittaminen 20 vuodeksi Kaari-
nan kaupungin kanssa. Kun vuok-
rasopimus saatiin uusittua seurasi 
seuraava askel, Harvaluodon alu-
een kehittämiseen. Päätettiin liit-

tyä VOK Meri-Kaarina OSK:aan. Nyt 
kevään aikana tehdään viimeiset 
liittymistyöt jonka jälkeen olem-
me vesi ja viemäriverkon piirissä 
eikä enää umpitankki ole käytössä.  
Nämä päätökset ovat työllistäneet 
hallitusta vuoden aikana runsaasti 
josta haluankin lausua suuret kii-
tokset koko hallitukselle. 

Joulujuhlia vietettiin Harppi-
lassa ”nyyttikestien” merkeissä la 
12.12.2015.

Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat 
auttaneet minua puheenjohtajan 
tehtävissä. Omalta osaltani kara-
vaanarielämä jää muistoihin ja ne 
muistot ovat todella hyviä!!

Toivotan kaikille hyvää Uutta 
Vuotta 2016 ja oikein hyvää alka-
vaa matkailukautta!!

Terveisin Jyrki SFC 126615

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
To 10.03.2016 klo 19.00

Piikkiön Osuuspankin kerhohuoneella osoitteessa
Hadvalantie 10, 21500 Piikkiö

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu klo 18.30 , Tervetuloa!

Hallitus

SF-Caravan Piikkiö ry:n 
aluemaksut 2016
ALUEMAKSU 17€/vrk
- SF-C jäsen, sis. valosähkön

ALUEMAKSU 27€/vrk 
- ei SF-C jäsen, sis. valosähkön / vain 1 vrk

PÄIVÄKÄVIJÄ 10€/päivä + 2€ valosähkö

SEISONTAMAKSU 1€/päivä
- SF-C Piikkiön jäsen

KAUSIMAKSU (1.5-30.4.) 280€
- SF-C Piikkiön jäsen, sis. isäntävuoroviikon

KAUSIMAKSU (1.5.-30.4.) 360€ 
- 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
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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

Tervehdys Vankkuri-Vehmaalta

U usi vuosi 2016 toi meil-
le vihdoinkin pakkasia 
ja lopetti nuo jatkuvat 
vesisateet, jotka ovat 

kiusanneet meidän alueella kävi-
jöitä nurmikon pehmenemisellä.

Talviaikaan alueemme on edel-
leen avoinna, joku on aina paikal-
la. Jäiden tultua kylmäuinti vaihtui 
avantouinniksi, mutta pilkkikaut-
ta saadaan vielä tovi odottaa, jot-
ta jää saadaan tarpeeksi vahvaksi. 
Vielä kun saataisiin lumipeite hii-
htäjien iloksi.

Lausun lämpimät kiitokset hal-
lituksesta poisjääneille suuresta 
työpanoksesta, jonka olette yh-
distyksen hyväksi vuosien mitta-
an tehneet, toivottavasti olette 
edelleen käytettävissä tietotaidoi-
llanne. Toivotan myös uudet hal-
lituksen ja toimikuntien jäsenet 
tervetulleiksi mukaan toimintaan. 

Vankkurihymiö on liiton perusta-
ma uusi leirintäalueiden laatu-
järjestelmä. Vankkurihymiö-tun-
nus kertoo leirintäalueen vieraille 
alueen peruspalvelujen olevan kun-
nossa ja hoidettuina.

Olemme anoneet liitolta liit-
tymistä uuteen laatujärjestelmään. 
Liiton auditoija on tutustunut al-
ueeseen ja kirjannut havaintonsa.  
Kuulolla-tiedotteesta olen lukenut, 
että Vankkuri-Vehmaalle Vankkuri-
hymiö olisi myönnetty, katsotaan 
mitä kevät tuo tullessaan.

Helmikuussa viikon 8 lopul-
la pidetään taas perinteiset koko 
perheen Maukujaiset. Treffi - ja hu-
vitoimikunta suunnittelee viikon-
lopuksi ulkoiluohjelmaa säiden mu-
kaisesti.

Pääsiäistä ja Vappua vietetään 

myös Vankkuri-Vehmaalla, kts net-
tisivuilta tarkemmin.

Kevätsiivoustalkoot pidetään lau-
antaina 23.4. klo 9.00 ja samana 
viikonloppuna kevätkokous sun-
nuntaina 24.4. klo 12.00 Vankkuri-
Vehmaalla.

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 jäsenille 
vuosipaikka maksaa 380 euroa ja 
muun SFC yhdistyksen jäsenelle 
430 euroa.

Maksu kerralla 29.2.2016 men-
nessä tai kahdessa erässä 1. erä 
29.2. ja 2. erä 30.4.2016 mennessä, 
tilille FI54 2278 1800 0309 74, vi-
ite 1122.

Hinnasto kokonaisuudessaan 
löytyy nettisivuiltamme www.sfc-
raisio.fi

Tervetuloa Vankkuri-Vehmaalle.

Auringonpaistetta odotellessa  
Hanne 

Vuoden 2016 
toimihenkilöt:

HALLITUS

Puheenjohtaja
Hanne Lassila

Varapuheenjohtaja
Jukka Mäkitalo

Jäsenet 
Eero Halomo
Hannele Mattsson
Seppo Määttä
Matti Nurmi
Sirpa Rantanen
Pirkko Toivonen 
Tomi Vendelin

Sihteeri 
Marjo Korpelainen

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

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

Kalustonhoitotiimi
Eero Halomo
Seppo Lekari 
Rauno Lindström

Kokouskutsu
SF-Caravan Raision seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
pidetään sunnuntaina 24.4.2015 klo 12.00 Vankkurisalissa, 

Vankkuri-Vehmaalla, Rautilassa. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat. 

Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.

Hallitus

Hallituksen jäsenen 
esittely:
Nimi  Pirkko Toivonen   
Jäsennumero  132593
Karavaanihistoria:  Sain ensimmäiset karavaanarikokemukset 1970-lu-
vun alkupuolella isosiskon mukana kierrellessä. Näistä reissuista on jo-
takuinkin parhaiten jäänyt mieleen hyrrämunkit Taivassalon Mussalos-
sa! Sen jälkeen kokemuksia tuli lähinnä ystävien vaunuilla vierailles-
sa kunnes aloin miettiä, kuinka mukavaa olisi jos meilläkin olisi pai-
kka minne mennä rentoutumaan pois kotinurkista.
Mieheni ei ollut aluksi innostunut asiasta, mutta minä päätin toimia ja 
hankin meille 2010 oman pikku-Polarin. Se vedettiin totta kai Vank-
kuri-Vehmaalle, jossa ystäviä ja tuttavia oli jo ennestään.
Nykyään mies viettää vaunulla enemmän aikaa kuin minä.
Emme vetele vaunua, vaan nautimme kahden kääpiöpinserin kanssa 
pellon reunassa vuodenaikojen mukaan vaihtelevasta maisemasta, il-
oitsemme saunan makoisista löylyistä ja yhteisistä riennoista muka-
vassa seurassa. Pyrimme viettämään aikaa kakkosasunnollamme ai-
na kun vain töiltä ja muilta harrastuksilta ehtii. Aloitin tänä vuonna 
uutena hallituksen jäsenenä.

Harrastukset: 
Kansantanssi, kuntosali/jumpat, koirat, harrastajateatteri, pa-
tikointiretket ja muu matkustelu ilman vaunua;)
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Uusi vuosi ja 
uudet kujeet
Vuosi on taas vaihtunut ja pitää 
opetella kirjoittamaan vuosi 2016. 
On vaikeaa, kun juuri vasta tuli 
opittua kirjoittamaan vuosi 2015. 
Pitää oikein taas harjoitella, mut-
ta muistellaan silti vielä vuotta 
2015.

Vankkuri- Vehmaalla pidettiin 
syystalkoot 24.10.2015. Haravoi-
tiin, pestiin, kuurattiin sekä kai-
vettiin ja niin saatiin taas alueem-
me talvikuntoon. Päivällä söimme 
makkaraa ja mehua, sekä talkoiden 
päätyttyä söimme vatsamme täy-

teen maukasta hernesoppaa. Illalla 
saunapuhtaina pelasimme bingoa 
sekä laulaa luritimme hieman ka-
raokea. Mukana talkoissa oli noin 
50 jäsentä. Kiitokset vielä kerran 
kaikille osallistujille!

Lauluhöyryjen loputtua sunnun-
taina 25.10. pidettiin yhdistyksem-
me sääntömääräinen syyskokous. 
Kokoukseen osallistui 58 henki-
löä, josta 54 oli äänioikeutettua 
jäsentä. Ensiksi äänestimme yh-
distykselle puheenjohtajan vuo-
siksi 2016-2017. Ehdokkaina olivat 

Alkusammutusharjoitus 
(turvallisuustreffit)

Meren tulviminen 6.12.2015.

Mönkijän kyydissä 
(turvallisuustreffit).

Pikkujoulut.

Turvallisuustreffit.
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Hanne Lassila sekä Jouni Lindqvist. 
Ääntenlaskijoiden laskettua äänet, 
Hanne Lassila sai enemmän ääniä, 
joten hänestä tuli yhdistyksem-
me puheenjohtaja vuosiksi 2016-
2017.  Seuraavana valitsimme hal-
lituksen erovuoroisten jäsenten( 4 
) tilalle uudet jäsenet. Hallituksen 
jäsenistä meidän ei tarvinnut ää-
nestää, vaan pääsimme yhteisym-
märrykseen ilman äänestystä. Va-
lituiksi hallitukseen vuosiksi 2016-

2017 tulivat Eero Halomo, Hannele 
Mattsson, Sirpa Rantanen ja Pirk-
ko Toivonen. 

5.12. vietettiin yhdistyksemme 
pikkujoulujuhlia. Mukana juhlis-
sa oli n. 40 ilosta jäsentä. Juhlissa 
syötiin, laulettiin ja naurettiin sekä 
tanssittiin Akun soittaessa meille 
juhlijoille mukavaa musiikkia. Jou-
lupukkikin ehti käydä meitä ter-
vehtimässä, joten olimme varmaan 
olleet sitten aika kilttejä. Juhlis-

sa jaettiin myös Vuoden Karavaa-
ni sekä Puuhapannun saajat. Pöy-
dissä kävi kihinä ja kuhina, kuka 
tai ketkä palkinnot saavat. Lopul-
ta tieto julkaistiin ja Vuoden Kara-
vaanareiksi tuli Pirjo ja Jukka Mä-
kitalo sekä Puuhapannun saajik-
si tulivat Aila Suro ja Vilho Lauri-
la. Onnittelut heille vielä  kerran!

Vuodenvaihdetta vietettiin alu-
eella noin 20 vaunukunnan kes-
ken. Saunoimme ja söimme yhdes-

sä iltapalaa Vankkurisalissa. Kara-
okelaitteet viritettiin kuntoon ja 
taas saimme kuulla monen laula-
van hienoja kappaleita. Puolelta 
öin ammuimme muutaman rake-
tin rannalla ja katselimme vasta-
rannalta tulleita hienoja rakette-
ja. Vuosi vaihtui ja jatkoimme vielä 
laulua aamutunneille asti.

Toivotan Hyvää alkanutta vuot-
ta kaikille!

Toivottaa Maiju

Joulupukkikin ehti mukaan.Puuhapannu 2015 Aila Suro ja 
Vilho Laurila.

Vuoden 2015 Karavaanarit Pirjo ja 
Jukka Mäkitalo.

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 
pidetään keskiviikkona 23.03.2016 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 6.12. 2015
HALLITUS

Puheenjohtajan ajatuksia

H yvää alkanutta vuotta 
2016 teille kaikille. 
Olen ollut 28 vuotta 
karavaanarina, ja yh-

deksäs vuosi puheenjohtajana läh-
tee liikkeelle. Viime vuonna soi-
timme jäsenille ja kysyimme aja-

tuksia: mitä jäsenistölle kuuluu, 
mitä jäsenet haluavat, toiveita ja  
ehdotuksia,  tiedetäänkö meidän 
tapahtumista ja onko tiedotus riit-
tävää ym. Soitin itse yli 20 jäse-
nelle ja puhelut olivat ihania, ih-
misillä oli monenlaisia ajatuksia.

Meillä on 900 jäsentä, joilla on 
moninaiset tavat harrastaa kara-
vaanarielämää. 

Kyselyn myötä olemme päättä-
neet siirtää treffit vappuun ja pi-
topaikkana on edelleen Salakallio. 
Salakalliolla ovat muutoksen tuu-

let tuivertaneet viime vuosina. Nyt 
on aika paljon seesteisempää. Siel-
lä on saatu vakiopaikkalaisille uu-
det, mieleiset paikat. Saunan kat-
to on korjattu, saunassa on tehty 
sisäremontti ja terassia on paran-
neltu. Toivottavasti nähdään uu-
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MATKAILUAUTOT 
JA VAUNUT

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

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

www.autosimelius.fi 

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

distuksia lisää, ja mukavuus pa-
ranee kaikkien alueen käyttäji-
en kohdalla.

Toivon, että tapaan teitä ensi 
vuoden tapahtumissa. Tapahtu-
maluettelosta voitte katsoa, mitä 
omaan kalenteriin mahtuu. Tam-
mitansseihin voitte ottaa mukaan 
ystäväpariskunnan vaikka he eivät 
vielä olisikaan jäseniämme. Onko 
teidän lähipiirissänne karavaana-
reita, joilla ei ole vielä omaa nu-
meroa?  Heidät kannattaa ohjata 
liittymään, jolloin he tulevat  saa-
maan kaikki jäsenedut.

Vietetään yhdessä mukava kara-
vaanarivuosi 2016.

Sinikka Koivunen
puheenjohtaja

Ohjelmassa mm. karaokea, orkesteritanssit, 
vappukulkue, leikkimielisiä kilpailuja

Paras asu palkitaan !!!

Tuotemyyjiä, sammutinhuolto paikalla
Lauantaiaamupäivänä mahdollisuus 
kirpputorimyyntiin omasta pöydästä

Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous pidet-
tiin Salon keskustan koululla 
7.10.2015. Paikalla oli 23 jä-
sentä. Hallituksessa jatkaa 
edelleen Martti Heinonen, 
Marjut Rahja ja Sari Murtomä-
ki. Erovuorossa olivat Timo 
Laakso, Tero Leino, Kari Kuort-
ti ja Keijo Huhtala. Kaikki ero-
vuorolaiset valittiin jatka-
maan. Kari Kaivonen ilmoitti 
jäävänsä hallituksesta pois 
henkilökohtaisista syistä. Kai-
vosen tilalle valittiin Arja Paa-
sikivi. Yhdistyksen puheen-
johtajaksi valittiin uudelleen 
Sinikka Koivunen. Toimikun-
tien jäsenistössä jatkaa monet 
tutut nimet. Jäsenmaksu 
vuonna 2016 päätettiin pitää 
nykyisellä tasolla eli 13 euro-
na. Toimintasuunnitelman 
mukaan tulevana kautena jat-
ketaan vakiintuneilla tapah-
tumilla. Syystreffit päätettiin 
vaihtaa vapputreffeihin. Ko-
kouksessa käsiteltiin myös 
yhdistyksen sääntömuutosta. 
Säännöt tarkistettiin liiton 
mallisääntöjen mukaiseksi. 
Kokouksen päätteeksi puheen-
johtaja muistutti tulevista ta-
pahtumista.

Vuoden 2015 
Teräsmiehen 
Keijo 
Huhtalan 
haastattelu 
Aloitimme vaimoni Päivin ja kah-
den lapsemme kanssa vaunuilun 
vuonna 1999. Kiinnostuin karavaa-
narimatkailusta, koska vanhempa-
ni olivat olleet jo kauan Salon yh-
distyksen toiminnassa mukana. 

Mieleenpainuvin muistoni liittyy 
syystreffeihin Salakalliolla vuonna 
2002, jolloin perheeseemme odo-
tettiin Jesse-poikaa. Laskettu ai-
ka osui juuri treffipäiviin. Isom-
pien lasten hoito oli suunniteltu 
treffeillä oleville vanhemmilleni, ja 
työvuorojani oli helpotettu mah-
dollisen laitokselle lähdön varalle. 
Odotuksesta huolimatta Jesse syn-
tyi vasta treffien jälkee.

Ensimmäinen puuhani irrotet-
tuani vaunun auton perästä on 
vaunun ”vaateriin” laitto. Ja seu-
raavaksi nautin etuteltassa sihi-
juoman. 

Seuraavaa kisaa varten harjoit-
telen puntin (tölkin) nostelulla, ja 
korkean paikan leirillä olen, kos-
ka asumme mäen päällä.

Myös naisten kannattaa ruveta 
harjoittelemaan omaa vuoden 2016 
Rautarouva-kisaa varten.

Lajit ovat vielä luonnollisesti 
salaisia.

Toivon näkeväni suuren joukon 
yhdistyksemme väkeä Raatalassa 
ja kilpailemassa kanssani vuoden 
2016 Teräsmies-tittelistä. 

Salakalliolla
29.4. - 1.5. 2016

Perjantaina 
Karaoke 

vetäjänä Marko Harkas

Lauantaina 
orkesteritanssi

JANIINA ja PUTKIRATIO
Treffihinta 45€, 

käteismaksu
SF-Caravan Salon Seutu ry
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Hinnat: 345 € henkilö/ 2h huoneessa, 425 € henkilö/1h huoneessa
Matkan hintaan sisältyy: - laivamatkat kansipaikoin – aamiainen laivalla

menomatkalla – majoitus 2 h:n huoneissa -hotellissa Tartossa – kiertoajelu 
Tartossa – ohjelmassa mainitut ruokailut – kuljetukset MatkaHeinon bussilla.

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

Tervetuloa viettämään kesäisiä lomapäiviä 
SF-Caravan Salon seutu ry:n järjestämälle matkalle

Tarttoon, Viroon 9-12.6.2016

Tartton Kaupungintalo. Kuva Wikipedia, Flying Saucer

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

P akkasta 15 astetta ja tun-
tuu lämpimältä, sillä 30 
astetta oli jo vähän lii-
kaa! Liekö pakkanen kar-

kottanut messuvieraitakin, sillä 
lauantaina Annican kanssa esitel-
lessämme Caravan messuilla Sauvon 
vuorolla alueitamme, saimme to-

deta hienoisen väen vähyyden. 
Mukavaa oli kuitenkin tavata ka-
ravaanareita läheltä ja kaukaa!

Syyskokouksen satoa
Ennen virallisen kokouksen alkua 
julkistettiin vuoden 2015 karavaa-
narit: Tiina ja Toni Loiske. Onnea!

Tämän kokouksen puheenjohta-
jana toimi Juhani Ivanoff runsas-
lukuisen yhdistysväen keskustelua 
ohjaten. Valintoja tehtiin seuraa-
vasti.  Hallitukseen kaudelle 2016 
-2017 neljän erovuorolaisen paik-
kaan valittiin: Toni Loiske, Kaj Ke-
sälä, Aarno Toivonen ja Petri Korte. 
Vuodelle 2016 toiminnan tarkas-
tajiksi valittiin Kristiina Renqvist 
ja Marko Manelius. Virkistystoi-
mikunta: Kaj Kesälä, Mari Kesä-
lä, Annica Sandberg, Marcus San-
debrg, Tommi Lahtinen ja Monika 
Flemming-Lahtinen. Ruoka: Mar-
ja-Leena Sauhula, Eija Laine, Tuu-
la Ihalainen ja Tapio Levo. Lapset 
ja nuoret:  vastuuhenkilönä toimii  
Satu Nira ja avustavina henkilöinä 
toimii Tiina Loiske ja Annica Sand-
berg. Onnea ja menestystä kaikille 
valituille. Tärkeää on muistaa, että 
ko. henkilöt ovat vastuussa, mutta 
tarvitsevat meidän kaikkien osal-
listumista ja yhteistyötä.

Isäntävuorolistojen vastuuhen-
kilöksi valittiin Marja-Leena Sau-

hula, joka julkaisee tyhjän isäntä-
vuorolistan maaliskuun 20. päivä 
vanhan toimiston (= Vato) seinälle. 
Isäntäkausi on 24.3. – 30.9.16 ja 
yksi isäntävuoro (= vaunu) kestää 
kaksi vuorokautta. Isäntävuoroa ei 

KOKOUSKUTSU

SF -Caravan Sauvon Seutu ry :n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
24.4.16 klo 12, Sarapiston takkatupa, Nokantie 3, Sauvo

Voimassaoleva jäsenkortti mukaan, kahvitarjoilu

10.1.15 Sauvo, hallitus

“Messumissit” Mari ja Annica 
Caravan messuilla.

Vuoden karavaanarit Tiina ja Toni Loiske sekä puheenjohtaja Kimmo Laine, 
kukkia ojentaa Marja-Leena Sauhula.
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Nimi: Toni Loiske
Jäsennumero: 104769

Karavaanihistoria: Vaunu hankittu vuon-
na 2000 ja ensimmäinen vierailu Sarapistoon 
vuonna 2004. Kausipaikalle vuonna 2008. 
SFC Sauvon Seutu ry :n hallituksessa vuo-
desta 2010. Sarapistossa viehättää aurinko, 
ranta, luonto ja rauha!

Harrastukset: Matkailu vaimon ja lasten kanssa.

Terveiset jäsenistölle: Yhdistystoiminta on antoisaa, nuoria teki-
jöitä tarvitaan mukaan!

voi myydä tai ostaa. Edelleen isän-
tävuorovapautusta voi hakea hal-
litukselta kirjallisella anomuksel-
la. Kaikissa isäntävuoroasiossa voi 
olla yhteydessä Marja-Leenaan. Ko-
kouksessa esitettiin toive, että ne 
jotka eivät ole arkena palkkatyös-
sä ottaisivat mahdollisuuksien mu-
kaan arki-isäntävuoroja!

Toimintasuunnitelma vuodelle 
2016 hyväksyttiin. Toivottiin ahke-
raa osallistumista talkoisiin, jolloin 
saadaan mm. pesukan rinteen por-
taat tehtyä. Talousarvio hyväksyt-
tiin: mm. seitsemän vuoden tauko 
kunnalle maksettavasta aluevuok-
rasta päättyi. Yhdistykselle han-
kitaan kaksi uutta soutuvenettä. 
Toimiston ja kaasupullojen välisel-
le alueelle sijoitetaan uudet jäteas-
tiat (molokit), jolloin jätteen lajit-
telu mahdollistuu. 

Kokouksessa päätettiin 2€/vrk 
maksu Standby teltoille silloin, kun 
alueen kaikki paikat ovat täynnä ja 
teltan omistajan vaunu/auto ei ole 
paikoillaan ja vierailija joudutaan si-
joittamaan Standby telttapaikkaan. 
Maksu koskee silloin kaikkia Sand-
by teltan omistajia, joilla vaunu/au-
to ei ole paikoillaan.

Syksy talveksi ja talvi 
kevääksi….
Syystalkoissa saatiin paikat talvi-
kuntoon. Kiitos osallistujille tästä 
tärkeästä talkootyöstä! Joulujuhlaa 
vietettiin runsaslukuisesti takkatu-
vassa erittäin maukkaiden joulu-
ruokien voimin, jopa joulupukki 
löysi paikalle ja jakoi lapsille lahjo-
ja. Uutta Vuotta otettiin vastaan 
niin ikään takkatuvassa ja jälleen 
pöydät notkuivat herkuista. Olem-
me etuoikeutettuja, kun meillä on 
joukossamme erittäin päteviä ”kau-
han heiluttajia”. Kiitokset Tapio, 
Marja-Leena, Annica, Anne, Ansku, 
Petri…. ja kaikki joiden nimi jäi 
mainitsematta.

Virkistystoimikunnan tekemä ta-
pahtumakalenteri on vielä lopulli-
sesti hyväksymättä, mutta ohjel-
maa on suunniteltuna mm. hiihto-
lomaviikolle pilkkikisaa, pääsiäiseen 
noitatansseja, kevättalkoita lauan-
taille 23.4. ja kevätkokous su 24.4. 
sekä vapunaatolle ainakin tansseja 
karaokelaulajien tahtiin. Tapahtu-
makalenteri julkaistaan osoittees-
sa sfc-sarapisto.net kohdassa ajan-
kohtaista sekä alueen ilmoitustau-
lulla. Kausipaikkaiset, muistakaa-

Nimi: Kaj Kesälä
Jäsennumero: 117895

Karavaanihistoria: Karavaanari olen ollut 
koko ikäni. Omien lasten kanssa matkailu 
alkoi vuonna 1998 mamman ja pappan vau-
nua lainaten aina vuoteen 2007, jolloin 
hankittiin ensimmäinen oma vaunu. Sara-
pistossa olen yöpynyt vaunussa ensimmäi-
sen kerran 80-luvun lopulla ja vuosien saatossa erinäisiä jaksoja, 
joten omakin vaunu jäi ensimmäisen kerran kausipaikalle 2007. SFC 
Sauvon seutu ry :n hallituksessa vuodesta 2013.

Harrastukset: Kalastus, VPK ja ensivaste, juniorijalkapallo sekä muu 
yhdistystoiminta. 

Hallituksen jäsenen esittely
Joulujuhlien antimia takkatuvan pukuhuoneessa.

Joulupukki jakaa lapsille lahjoja takkatuvassa.

han päivittää yöpymistilastojanne 
jatkuvasti, jotta voitte palauttaa ne 
vuoden lopussa. Näin saamme ti-
lastot lähetettyä eteenpäin totuu-
denmukaisina kuvaajina alueemme 

käyttöasteesta. 
Tervetuloa kaikki viihtymään me-

rellisen Sauvon Sarapistoon tänä-
kin vuonna!

Mari, 117895-1
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TL-Pyhäjärven kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Arto Vilen
Horsmantie 11 A 15, 21380 Aura
Puh. 040 362 9132
arto.vilen@suomi24.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

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään sunnuntaina 13.3.2016 klo 13.00 

Yläneen Osuuspankin kokoushuoneessa, osoite Haverintie 6, Yläne.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

Hallitus

Hei karavaanarit!

V alasrannan caravan-alue 
lepää tällä hetkellä tal-
vilepoaan, mutta kara-
vaanarit odottavat jo 

kevättä. Mukavaa ikävänlievitystä 
saimme Turun Caravan messuilla 
tammikuun alussa. Siellä näkyi mu-
kavasti tuttuja kasvoja. Oli mukava 
jutella, kuulla kuulumisia sekä kat-
sella upeita autoja ja vaunuja.

Seuraava mahdollisuus nähdä tut-
tuja on keväällä järjestettävä yhtei-
nen laivaristeily. Sinne kaikki mu-
kaan. Ajankohta tarkentuu vielä ja 
tiedotetaan nettisivuilla.

Kevättalkoot pidetään 23.4.2016. 
Sään salliessa ehkä jo aiemmin-

kin. Seuraa yhdistyksen nettisivu-
ja  http://sf-caravantlpyhajarvi.fi. 
Vaunun saa tuoda alueelle, edel-
lyttäen että osallistuu talkoisiin. 

Alue avautuu virallisesti 
29.4.2016

Viime kesänä järjestettiin paljon 
kiitosta saaneita teemaviikonloppu-
ja. Suunnitelmissa on jatkaa näitä 
myös ensi kesänä, ja uusiakin ide-
oita kokeillaan.

Kesäkausi 2015 päättyi perin-
teisesti syyskokoukseen Yläneen 
Osuuspankin kokoushuoneessa. Ko-
kous olikin kiinnostava ja jäseniä oli 
saapunut paikalle runsaasti. Yhdis-
tyksen hallituksen puheenjohtajaksi 

valittiin parin vuoden tauon jälkeen 
uudelleen Arto Vilen, ja hän hoitaa 
myös Vankkuriviesti ry:n kokousten 
puheenjohtajuutta vuonna 2016.

Hallituksen järjestäytymiskoko-
uksessa varapuheenjohtajaksi va-
littiin Jyrki Lindell ja sihteerinä 
jatkaa Ulla Heiskanen.  Leiripääl-
liköinä jatkavat Manu Laaksonen, 
sekä Jouko Leppä.

Jos haluat kausipaikan Valasran-
nalta ensi kesäksi, ota yhteyttä lei-
ripäällikköön. Aiemmin kausipaikal-
la olleet saavat maaliskuun aikana 
automaattisesti kausipaikkalaskun, 
jonka maksu eräpäivään mennessä 
vahvistaa paikan. 

Käykää tutustumassa Vankkuri-
viestin nettisivuihin. Siellä on tie-
dot tulevista yt-alueen treffeistä ja 
tapahtumista, esittelyt ja yhteystie-
dot sfc-alueista sekä kätevä aluei-
den etäisyyslaskuri. Sivujen osoite 
on www.vankkuriviesti.fi

Kevätkokous pidetään Yläneel-
lä Osuuspankin kokoustilassa 
13.3.2016 alkaen klo 13.00.

Tärkeimpinä aiheina on toiminta-
kertomuksen ja tilinpäätöksen hy-
väksyminen. Kaikki yhdistyksen jä-
senet ovat tervetulleita vaikutta-
maan yhdistyksen asioihin. 

Hannele 114046
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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

Kokouskutsu

SF-Caravan Turku ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Pidetään keskiviikkona 20. huhtikuuta 2016 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 2015).
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu Restel ravintolassa

klo 18.00 alkaen.

Tervetuloa!

Turussa 4.1.2016
Johtokunta

Caravan Show’n jälkeen on hyvä hengähtää nauttia kevätauringon 
kirkastamista hangista. Seuraava treffi-tapahtuma pidetään Kesä-
niemessä Pääsiäisenä 25.-28.3. Pääsiäisenä varmaan trulleja ja 
muita pääsiäiseen kuuluvaa liikkuu Kesäniemen alueella. Iltasella 
tanssitaan ylälystillä kuka tietää onko vuorossa vaikka tiputanssia.

Vuoden päätapahtuma yhdistyksellämme on 28.7-1.8. pidettä-
vä Kuninkuusravien leirintäalue Turun Messukeskuksessa. Kunin-
kuusravit on iso tapahtuma myös koko kaupungille sillä osa ho-
telleista on jo myyty täyteen tapahtuman ajaksi. Edellisen kerran 
yhdistyksemme järjesti Kunkkuleirintää 2001 jolloin myös kunin-
kaalliset kruunattiin edellisen kerran. Titteleistä Turussa ajetaan jo 
kuudetta kertaa! Aiemmin kruunajaiset on pidetty vuosina 1939, 
1949, 1963, 1983 ja 2001. Nykyisellä Metsämäen radalla kolmatta 
kertaa ja sitä ennen ravattiin Kupittaalla kaupungin keskustassa.

Kuninkuusravien Viikonloppu avataan perjantain ilmaisilla lou-
nasraveilla. Päätapahtumat käynnistyvät lauantaina ja sunnun-
taina juuri silloin kun Turun Tuomiokirkon kello lyö 12. Iltajuh-
lat käynnistyvät myös perjantaina ja varsinainen ravijuhla Kunk-
kufestarit lauantai-iltana ainutlaatuisen Aurajoen rannassa kau-
pungin sydämessä.

Lämmin heinäkuu kutsuu myös karavaanareita talkoisiin, jotta 
voisimme tarjota kaikille kunkkuleirintään osallistuville hienon vii-
konlopun. Vastakohta Caravan Show’le, jossa jäädyttiin kovassa 26 
asteen pakkasessa. Jos olet kiinnostunut tulemaan töihin kunkku 
leirintään ota yhteyttä puh. 0400 824471 Pentti Groth.

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 3631
Kalevi Johannes Lampisuo

s. 17.6.1944
k. 8.11.2015

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Turku ry

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 4079
Eino Valdemar Ollila

s. 12.4.1928
k. 21.12.2015

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Turku ry

Livonsaari Talvisena
Livonsaaren talvi alkoi heti Uutenavuotena kun pakkanen jäädytti ve-
det ja viimeisimmät urheat kalamiehet nostivat veneensä kuiville. Vii-
kolla alueella oleskelee vain pari-kolme vaunukuntaa. Viikonloppuna 
asukkaita on runsaasti. Alueen karaokelaiteet ovat kovassa käytössä 
kuten myös Mutteri grillikota, jossa makkarat grillaantuvat ja juttu 
luistaa lähes joka ilta. Alueen luontopolut ovat saaneet lisää pituutta 
kun uskaliaammat ovat jo ottaneet merenjään käyttöön. Merijää onkin 
ollut useampana vuotena hyvin haurasta ja esimerkiksi Helmikuussa 
pidettävät talvipäivät ovat jouduttu peruuttamaan. Nyt näyttää lupaa-
valta Talvipäivien pitäminen joiden ajankohta on 27.2. Talvipäivän 
ohjelma koostuu talvisista elementeistä ja mukavasta yhdessä olemi-
sesta meren äärellä jotka alueen huvitoimikunta järjestää.
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T apahtumaa järjesteltäes-
sä ei osattu aavistaa mi-
ten kovaa Omega ilmasto 
koettelisi messu ja treffi- 

viikonloppuna kun edellinen viik-
ko saatiin viettää lähes kesämei-
ningissä. Rakentaminen aloitettiin  
Loppiaisen sitä mukaa kun toimi-
henkilöitä saapui alueelle. Omia 
sähkökalusteita levitettiin kentil-

le ja työn tuoksinassa ei 25 asteen 
pakkanenkaan tuntunut muuta 
kuin poskissa. Kovassa pakkases-
sa vaunun liitäntäjohtokin tuntuu 
kovin kankealta saati ranteen pak-
suinen 63ampkaapeli. Torstaina 
päästiin varsinaiseen rakentami-
seen kun saimme vuokraamoista 
puuttuvat sähkötarvikkeet. Tar-
vikkeiden hakemiseen varattu 

kuorma-auto sanoi kriittisellä 
hetkellä sopimuksensa irti pysy-
mällä vaiti käynnistyshetkellä. 
Onneksi konepalvelu Osa tuli avuk-
si, jolta saimme lainaksi kuorma-
auton, joka suostui käynnisty-
mään hyisessä ilmassa. Päivän 
mittaan tuli huomioitua se että 
vaikka olemme kokeneita kara-
vaanareita, silti ilmasto pystyy 

tekemään kaikenlaisia hankaluuk-
sia. Leiri alkoi valmistua iltapäivän 
aikana kun roskalavat, wc kontit, 
kemsan tyhjennyspaikka ja tievii-
toitus saatiin paikoilleen. 

Caravan Show 2016
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Sisäänajo tapahtumaan aloitet-
tiin klo 16.00 mutta ensimmäiset 
treffivieraat saapuivat jo puolil-
tapäivin portille odottamaan si-
säänajoa.  Iltaan mennessä kun 
portit sulkeutuivat paikalle saa-
puneet 50 vaunukuntaa pääsivät 
nauttimaan etelän poikkeukselli-
sesta kylmyydestä. Perjantaina si-
säänajo jatkui klo 08.00 iltaan klo 
23.00. Perjantain aikana tuli vies-
tejä eripuolilta maata hajonneis-
ta matkailuajoneuvoista ja peruu-
tuksista. Toisia korjattiin matkalla 
jotta matka jatkuisi mutta toisi-
en matka loppui kesken. Perjan-
tai-iltana ei enää vaikeudet muis-
tuneet mieleen kun oltiin lämpi-
mässä tanssimassa Focus orkeste-

rin tahdeissa.
Perjantaina järjestettiin pe-

rinteinen lehdistötilaisuus, jossa 
kuultiin eri alustajien messuter-
veiset sekä alan tuntemuksia. Mat-
kailuajoneuvotuojat ry:n terveiset 
toi puheenjohtaja Bo Karlsson. 
Karlsson totesi edellisen kauden 
2015 olleen alalle kovin haasteel-
linen. Matkailuautojen ja -vaunu-
jen kokonaismyynti jäi 1393 yksik-
köön pudotusta 2014 vuoden 1407 
yksikköön oli 1.0%. Talouden epä-
varmuus siirsi monen matkailuajo-
neuvohankinnan vaikka rahoitus-
kustannukset pidettiin alhaisina. 
vuoden 2016 odotetaan tuvan alal-
le hieman piristystä.

HK-areenan ollessa täysin varat-

tuna treffiviikonlopun olivat pe-
seytymismahdollisuudet järjestetty 
Ruissalon leirintäalueen saunoil-
le, jonne oli kuljetukset perjan-
taina ja lauantaina. Perjantaina 
ensimmäiseen klo 16 bussiin tuli 
5 asiakasta ja seuraavaan 9 asia-
kasta mutta lauantain vastaavil-
la vuoroilla olikin jo ruuhkaa kun 
lähes 100 treffiläistä lähti kylpe-
mään Ruissaloon. 

Kylmä talvisää tiputti lopullisen 
osallistujamäärän 170 vaunukun-
taan, joka on tapahtuman histo-
rian pienin. Messujen osalta voi-
si myös syytä löytyä tarjonnas-
ta. Näyttelyssä kun ei ollut kahta 
suosikkimerkkiä mukana lainkaan. 
Kabe - Adria loistivat poissaolol-

laan vaikka yleisö kovin niitä mes-
suilta hakivat. Voisiko myynnin 
huono menestys johtua myös sii-
tä, ettei olla esillä alan messuilla.

Treffiteam joka hoitaa tapahtu-
man toteutuksen teki jälleen lois-
tavaa työtä. Säälle emme mahda 
mitään mutta ilmapiiri, jonka toi-
mihenkilöt vuodesta toiseen (26 
kerran) ovat luoneet tapahtuman 
osallistujille takaa Caravan Show’n 
jalansijan suosittuna talvitapahtu-
mana. Tämänkertaisessa tapahtu-
massa treffiläisiä palveli 68 hen-
kilöä, joille nyt erittäin lämpi-
mät kiitokset hyvin sujuneesta 
viikonlopusta. 

Pg.

Kuvakooste Caravan Show 2016 -messuilta
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CSC toimihenkilökokous 2015
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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

Uudenvuoden tervehdys 
yhdistyksen jäsenille
Kuulumisia Rairannasta
Tulihan se talvi vihdoinkin. Vuoden 
viimeisinä päivinä ilmat pakastui 
ja Lautvesikin jäätyi Rairannan 
edustalla. Parin viime viikon aika-
na on ollut kovia pakkasia ja meren 
jääkin on nyt jo yli 30 cm ja kaik-
ki vahvaa teräsjäätä. Kyllä jo näkyy 
pilkkijöitäkin ja saalista on tullut. 
On sinne muutamat jo verkkojaan-
kin laittaneet ja jopa meritaimen-
kin on niihin eksynyt muiden ka-
lojen lisäksi. Merikotkat ovat pitä-
neet huolta roskakaloista ja myös 
perkuujätteistä, joita kalastajat 
jättävät jäälle. Se on todella komea 
lintu. ja hoitelee luonnonmukai-
sesti ”jätehuoltoa”.

Tammikuun alun pakkaset koet-
telivat taas kerran vesiputkia Rai-
rannassakin, mutta mitään pa-
hempaa ei kuitenkaan tapahtu-

nut. Pakkasvahdeille oli käyttöä ja 
loppuivathan ne kesken paikallisis-
ta kaupoistakin. Sähkön kulutuk-
sessa kylmä näkyy sitten viiveellä. 
Nykytariffilla sähkön hinta vaihte-
lee tunneittain ja kulutuksen kans-
sa on mahdollisuus hieman pelata 
käyttämällä ohjausta halvempien 
tuntien puolelle.

Tulva yllätti
Loppuvuodesta eteläsuomi kuului 
pitkään voimakkaan matalapaineen 
alueeseen ja vettäkin tuli oikein 
kunnolla. Merivesikin nousi Rai-
rannassa yli laitureiden ja jopa  
tulotien viereisille pelloille ja itse 
Rairannan tulotielle nousi vettä 
niin paljon, että juuri ja juuri siitä 
pääsi autolla läpi. Tie on siitä koh-
taa ajan mittaan painunut ja siihen 
ajettiinkin runsas 20 cm sepeliä. 

Keväällä  tietä nostetaan lisää ja 
vedetään uusi asfaltti. Samalla tie-
tä voidaan hieman leventää.

Sähkötyö
Tällainen muuntajakoppi on ilmes-
tynyt entisen pylväsmuuntamon 
tilalle. Suuri ja merkittävä työ oli 
sähkölinjan siirto ja uuden muun-
toaseman rakentaminen. Kj-linja 
upotettiin maahan koko Rairannan 
tontin pituudelta ja näin vapautui 
entisen linjan alusta vaunupaikoik-
si. Kaivuutyötä saatiin hyödynne-
tyksi myös oman sähköverkon pa-
rantamiseen. Etenkin maadoituksia 
asennettiin useita ja kaapeliakin 
piilotettiin monta sataa metriä.

Samalla Rairantaan tuli myös va-
lokaapeli, joten datayhteydet pa-
ranivat huomattavasti. Esim. uk-
konen ei enää pääse puhelinpiu-
hoja pitkin rikkomaan atk-laittei-
ta, mitä on tapahtunut lähes joka 
kesä. Verkkopuhelukin tulee nyt 
valona perille. Myös kaapeli-TV tu-
lee valokaapelia pitkin Rairantaan, 
toistaiseksi vain toimistoon. Wlan 

on saanut valokaapelista ihan uut-
ta puhtia ja onhan koko järjestel-
mäkin uusittu.

Keittiöremonttia
Keittiön remontoimista on suun-
niteltu jo useita vuosia. Kun keit-
tiö tyhjennettiin, täyttyivät juh-
lasalin pöydät ns kaappitavarasta. 
Keittiölaitteet siirrettiin muualle. 
Kuvasta voi päätellä, että tilaa tar-
vitaan lisää. Suuria keittiökoneita 
ja laitteita on siunaantunut niin 
paljon, että ne eivät mahtuneet 
alkuperäisiin tiloihin. Aikanaan 
hankitun elintarviketilaluokituksen 
velvoitteet vaativat tiloilta paljon 
Saneerausta tarvitaan.

Työ on edennyt ripeästi. Nyt val-
mistellaan jo lattiaa laatoitusta var-
ten. Kun tämä lehti ilmestyy, on 
remontti jo lähes valmis.

Treffeistä ja 
tapahtumista.
Loppusyksyn soppatreffit olivat 
lopulta kuitenkin hirvisoppatreffit, 
koska hirvi saatiin hankittua viime Tulva yllätti.

Uusi muuntajakoppi.

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n  sääntömääräinen 

 KEVÄTKOKOUS
lauantaina  12.3.2016 klo 14.00  Rairannassa. 

 Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat. 
Ennen kokousta kahvitarjoilu.

Hallitus
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tipassa. Perinnettä ei siis jouduttu 
muuttamaan. Ensi vuodeksi on sa-
ma porukka luvannut metsästää 
meille hirven, joten hirvisoppape-
rinne jatkuu. Treffivieraita oli koh-
tuullisesti, ehkä hieman vähemmän 
kuin entisaikoina.

Vuoden aherrus päättyy perintei-
siin ”talkookauden päättäjäisiin”. 
Silloin on varsinaiset rakennus- ja 
huoltotyöt tehty. Perinteen mukai-
sesti silloin tarjotaan hyvää ruokaa 
ja vähän juomaakin vuoden mittaan 
ahertaneille aktiiveille.

Aktiivisimpia työmyyriä ovat 
keittiön tytöt, jotka ruokkivat tal-
koolaisia aina tarpeen tullen. Hei-
dän panostaan pidetään Rairan-
nan aktiivisessa talkootoiminnassa 
suuressa arvossa. Se mahdollistaa 
alueen kehittämisen ja pysymisen 
alueiden kärkipäässä. Suuri kiitos 
heille ja tietysti myös muille tal-
koolaisille. Vielä löytyy uskallusta 
lähteä viemään eteenpäin suuria-
kin projekteja pelkällä talkootyöllä.

Talvisin terveisin Reijo

Keittiöremonttia.

Tulevia tapahtumia
Ulkoilupäivä 27.2.  
Muun mukavan lisäksi tarjolla hernekeittoa, grillimakkaraa, 
lettuja ja kuumaa juotavaa pientä maksua vastaan.
Kevätkokous  12.3.
Naamiaistreffit 24. – 28.3.( Mainos)
Helluntaiheilastelut 13. – 15.5.
Touko-kesäkuussa teematapahtumia, joista ilmoitetaan myöhemmin.
Katso www.rairanta.fi/tapahtumat

NAAMIAISTREFFIT 
RAIRANNASSA
Pääsiäisenä 24.-28.3.

Lauantaina orkesterin tahdittamat  

Naamiaistanssit, 
jossa paras asu palkitaan. 
Muina päivinä karaoketanssit.
Lapsille ja pikkunoidille omaa ohjelmaa.

Lauantaina perinteinen

Pääsiäislounas 

seisovasta pöydästä.

Menu 

Hirvipaistia punaviinikastikkeessa 

Lohkoperunat 

Rakuunaporkkanat 

Vihersalaattia 

Pastasalaattia 

Keitetyt kananmunat 

Talon leipäkori ja levite 

Kotikalja ja vesi 

 

Jälkiruoka: 

Mangorahkaa, kahvia/teetä

Hinta 15 € aik alle 14 v. 10 € alle 7 v. ilmaiseksi

PIRITTA VENHO & 
Karusel-orkesteri
tahdittaa 
Naamiaistansseja
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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.



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

OHIKULKUTIE

OHIKULKUTI

HELSINGIN VALTATIE  

TUULI SUONTIE

HÄMEENTIE

LO
UKIN

A
ISTEN

TIE

VA
KIO

TIE 4

E

VÄLITIE

S

LITTOINEN

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 3 VUOTTA!


