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M aamme 100-vuotis Juhlavuosi on 
käynnistynyt vilkkaalla keskuste-
lulla meitä karavaanareitakin kos-
kettavilla asioilla. Esillä on ollut 

moottoripyörä-, vene- ja aivan viimeisimpänä 
autovero. Autovero poistuisi ja tilalle tulisi 
jonkinlainen tievero. Julkisuudessa olleet esi-
tysmallit eivät aivan yksinkertaisilta ja tasa-
puolisilta tuntuneet. 

Kaiken tämän päälle on esitetty kauniin saa-
ristomme lautoille erittäin kovia maksuja, mi-
kä varmasti tulisi vähentämään karavaanarei-
den ja muidenkin retkeilyä saarilla. Vakituis-
ten asukkaidenkin sekä mökkiläisten elämä kal-
listuisi myös kohtuuttomasti. Seurataan miten 
asiat edistyvät mutta toivotaan ja uskotaan et-
tä järki otetaan mukaan esityksiä käsitellessä. 

Caravan-Show oli jälleen avaamassa uutta 
matkailuvuotta. Ohjelmaa oli jälleen paljon ja 

matkailuajoneuvojakin oli viime vuotta enem-
män. Messujen avaajana toiminut liikennevalio-
kunnan puheenjohtaja Ari Jalonen lupasi ja van-
noi, ettei matkailuajoneuvoille ole ylimääräistä 
veroa tulossa. Painetaan tämä lupaus mieliim-
me. Kävijämäärä oli suunnilleen edellisvuoden 
tasoa. Osastot olivat kuulemma loppuunmyyty 
ja monenmoista kulkupeliä oli tarjolla. Erilai-
sia tarvikkeita hieman kaivattiin, mutta ehkä 
ensi vuonna sitten. Kaivattiin myös Vankkuri-
Viestin osastoa mutta jäimme pois koska mes-
supaikan hinta ei kaikkia yhdistyksiä tyydyt-
tänyt. Toivottavasti ensi vuonna saadaan hin-
nat ajoissa tietoon jotta olemme taas mukana. 

Messujen avajaisissa oli tuttuun tapaan eri-
laisia palkitsemistilaisuuksia. 

Vuoden yhdistyksen valinta osui toiminta-
alueellemme, kun Naantalin yhdistys valittiin 
vuoden 2016 yhdistykseksi. Palkinnon nouti 

varapuheenjohtaja Jari Grönberg puheenjoh-
taja Kari Rainetsalon lomaillessa kaukomailla. 
Onnittelut valinnasta myös omasta puolestani.  

Juha Hämäläinen aloitti puheenjohtajakau-
tensa 9-vuotta sitten Caravan-Showssa ja kau-
si päättyy kuluvaan vuoteen. Uusi valitaan ke-
väällä Lappeenrannan vuosikokouksessa ja mah-
dollisten ehdokkaiden nimiä alkaa pikku hiljaa 
tippumaan. Eletään siis mielenkiintoisia aiko-
ja. Liiton johtoon tulisikin valita henkilö jol-
la on selkeitä ajatuksia  varsin runsaslukuisen 
jäsenmäärämme  pitämiseksi ainakin nykyta-
solla sekä myös näkemyksiä liiton toiminnan 
edelleen kehittämiseksi , muistaen kuitenkin  
jäsenten merkityksen toiminnassa.

Eipä muuta kuin odotellaan kevätauringon 
saapumista. Kaikille oikein hyvää vuoden jatkoa! 

t. Markku 52661

Saila ja Jari Grönberg esittelevät tyytyväisinä liiton tunnustusta. VankkuriViesti:ry:n kiertovuorossa oleva puheenjohtaja Arto Vilen luovutti 
onnittelukukat Naantalin yhdistyksen sihteeri Jyrki Räisäselle. SF-Caravan ry 
valitsi Naantalin vuoden 2016 yhdistykseksi.                    



Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

Numero 1/2017 (159) 
39. 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.

2/2017  .................  aineisto 14.3.  ...................... ilmestyy 4.4.
3/2017  .................  aineisto 2.7.  ....................... ilmestyy 21.7.
4/2017  .................  aineisto 10.10.  .................... ilmestyy 3.11.

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
Arto Vilen
Horsmantie 11 A 15, 21380 Aura
P. 0403629132
sähköposti: arto.vilen@suomi24.fi

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

14.-17.04. Pääsiäistreffit
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
14.-17.04. Naamiaistreffit 
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
28.04.-01.05. 40-vuotisjuhlatreffit
 Salakallio, Halikko  |  Salo
19.-21.05. Avajaistreffit
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
26.-28.05. Aurinkotreffit
 Saloranta  |  Naantali
22.-25.06. Perhejuhannus Krapurannassa
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
22.-25.06. Mussalon juhannus
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp.kunnat
22.-25.06. Vehmassalmen juhannus 
 Vankkuri-Vehmas, Vehmaa  |  Raisio
03.-06.08. Haitaritreffit
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
04.-06.08. Best Caravan Petanque Cup
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
11.-13.08. Lavatreffit
 Sarapisto  |  Sauvo
25.-27.08. Unhoituksen yö
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
01.-03.09. Rantalieskat
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp.kunnat
22.-24.09. Valojuhlat
 Leporanta, Lieto  |  Lieto
13.-15.10. Silakkatreffit
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
27.-29.10. Hirvisoppatreffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
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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
SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla 
su 23 huhtikuuta 2017 kello 12:00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, sekä 
yhdistyksen sääntöjen muutos. 

Kahvitarjoilu

Kaarina 15.1.2017 
Hallitus

Hallitustyöskentelystä
Vanha sanonta ”koskaan ei pidä 
sanoa ei koskaan” piti jälleen paik-
kansa. Muutama vuosi sitten, hiu-
kan vajaat 20 vuotta kestäneen 
hallituksessa olon jälkeen ajattelin, 
että minulla ei ole enää mitään 
annettavaa yhdistykselle, enkä 
enää asettunut ehdolle. Parin vuo-
den kuluttua tuli kuitenkin kyse-
lyjä, josko voisin asettua ehdolle 
hallitukseen. Vaimoni kuuli tämän, 
ja sanoi ”kyllä Hannu voi, mutta 
hän ei halua”. Heh-heh. Viime syk-
synä asetuin kuitenkin ehdokkaak-
si, ja minut valittiin hallitukseen 
2017 – 2018. Parin kokouksen jäl-
keen voin jo sanoa, että hallituk-
sessa on hyvä henki ja tekemisen 
meininki.

Mielestäni hallituksessa kannat-
taa olla siksi, että voi olla vaikutta-
massa ja päättämässä yhdistyksen 

ja leirialueen toimintaan ja kehitt-
tämiseen. Saa olla ikäänkuin nä-
köalapaikalla. Hallituksessa käy-
dään silloin-tällöin tiukkojakin kes-
kusteluja ja mielipiteet voivat olla 
täysin vastakkaiset. Se ei voi eikä 
saa kuitenkaan vaikuttaa päätök-
sen hävinneiden toimintaan, niin 
että erotaan hallituksesta kesken 
kaiken ja jätetään leikki

ikäänkuin kesken. Seuraavalla 
kerralla hävinnyt voi olla voitta-
ja. Asiat riitelevät eivät ihmiset.

Hallituksen toiminta pitää olla 
luottamusta herättävää ja läpinä-
kyvää. Hallitus ei voi salailla yh-
distyksen toimintaan liityviä asi-
oita, eikä kukaan hallituksessa voi 
kuvitella, että olisi enemmän val-
taa ja oikeuksia kuin toisella. Yh-
distyksen toiminta tulee olla ta-
sa-arvoista ja yhdessä toimimista.

Yhdistyksemme hallituksessa jo-
kaisella jäsenellä on oma tehtä-
vänsä leirialueemme toimintaan 
liittyen.

Se ei kuitenkaan tarkoita, et-
tä nämä tehtävät kasaantuisivat 
vain hallitukselle. Siksi pitää olla 
toimintatapoja, 

jotka mahdollistavat kausipaik-
kalaisten aidon osallistumisen omi-
en kykyjensä, taitojensa ja mahdol-
lisuksiensa rajoissa olemaan mu-
kana viemässä leirintäaluettam-
me eteenpäin. Voidaan sanoa, että 
olemme joukko ihmisiä, joilla on 
halu tehdä jotain yhdessä tai toi-
mia jonkun asian puolesta yhdessä. 

Myös vuorovaikutussuhteet hal-
lituksen ja kausipaikkalisten välil-
lä tulee olla hyvä ja kitkattomat. 
(Hallituksemme jäsenet ovat myös 
kausipaikkalaisia) Olisi suotavaa, 
että myös kausipaikkalaisilta tulisi

toimintaan liityviä esityksiä. Sii-
tä ei kuitenkkan pidä suuttua, jos 
ehdotusta ei toteuteta. Tällöin hal-
lituksella on ollut joikin syy esi-
tyksen epäämiseen. Kausipaikka-
laisella on myös oikeus arvostella 
hallituksen päätöksiä.

Arvostelun tulee kuitenkin ol-
la asiallista, perustua tosiasioihin 
ja hyvin perusteltua. Arvostelu ei 
saa perustua

olettamuksiin, eikä arvostelu saa 
huonontaa yhdistyksen mainetta, 
tai rampauttaa kausipaikkalaisten 
välisiä ihmissuhteita. Jokaisen kau-
sipaikkalaisen tuleekin aina toimia 
yhdistyksen päämäärien hyväksi.

Onkin mielestäni käsittämätöntä, 
että Caravan -liittomme ja sen myö-
tä yhdistysten täytyy tehdä sääntö-

muutos, joka mahdollistaa yk-
sittäisen jäsenen erottamisen yh-
distyksestä, ydistystä vahingoit-
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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Liedon Seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään Lauantaina 11.03.2017 klo 15.00

yhdistyksemme alueella Leporannassa.

Esillä sääntömääräisten asioiden 
lisäksi uusi sääntöehdotus.

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa.

Liedossa 08.12.2016
HALLITUS

SF-Caaravan Kaarina ry 
toimihenkilöt 2017
Puheenjohtaja  Kalevi lantonen
Varapuheenjohtaja  Jari Välitalo
Sihteeri  Henna Luoma
Rahastonhoitaja  Jukka Nieminen
Jäsenkirjuri  Kari Lehtinen
Kausipaikkavastaava  Reima Virtanen
Leiritoimikunta  Raimo Kankaanpää
Tilastot  Jukka Sauhula
Tiedottaja  Jan Gunnar Rönnlad
Isäntävuorovastaava  Hannu Salonen

tavan toiminnan vuoksi. Toivotta-
vasti meidän yhdistyksessämme ei 
koskaan näin jyrkkiin toimiin tar-
vitsisi ryhtyä.

Toivotankin kaikille yhdistyk-
seme jäsenille ja kausipaikkalai-
sille yhteisöllistä ja caravanhen-
kistä vuotta 2017.

Joulujuhlat
Hallitus oli päättänyt, että tänä-
vuonna ei olisikaan perinteistä 
joulupöytää. Tarjolla olisi vain rii-
sipuuroa.

Mitä! Ei jouluruokaa! Ei kink-
kua, ei laatikoita, ei joulukalaa, 
erilaisia sillejä, rosollia….! Eikä 
muutakaan.

Jotain tinttuista riisipuuroa, so-
kerikanelisekoituksella, jossa kane-
li tarttuu kurkkuun, ja kauhea ys-
känkohtaus!

Kauhea pettymys tällaiselle 
ruo`an ystävälle ja suursyöppölle. 
Mahtaakohan juhliin edes kukaan 
tulla; riisipuuroa!!! Nämä juhlat 
ovat pilalla!!!

Vaan mitä ihmettä!
Mastomajan sali oli tunnelmaisen 
hämyinen. Joulukuusi seisoi oven 
vieressä kauniisti koristeltuna. 
Kuusen

valot loivat säteitään joulupalloi-
hin saaden ne värikkäästi kimalta-
maan ja koristenauhat laskeutui-
vat aaltoillen

kuusenlatvasta tyveen. Ja hui-
pulla loisti joulutähti muistutta-
en joulurauhasta. Kaikissa ikku-
noissa loistivat kyntteliköt ja pöy-
dissä oli joululiinat koristeineen. 
Kattopalkeissa roikkuivat vihre-
ät joulukranssit, isoine punaisine 

palloineen.
Juhlan aluksi emännät tarjoili-

vat jouluglögiä, joka tuoksui huu-
maavalle; taisi olla hieman teräs-
tettyä. Lisukkeena oli rusinoita 
ja manteleita. Kun glögit oli juo-
tu, alkoi juhlaväen keskuudessa 
keskustelunhälinä sitä riisipuu-
roa odotellessa.

Siis juhlaväki; juhlijoita tuli kuin 
tulikin runsaasti ja hälinää oli niin, 
että kattoparret tärisivät kun juh-
lijoilla oli hauskaa.

Ja se riisipuuro...mmm. Sitä oli 
haudutettu kattiloissa useita tunte-
ja, ja nyt voi sanoa, että mitä use-
ampi kokki sitä parempi puuro. Se 
oli aivan taivaallisesti suussa su-
lavaa, ja sokerikaneliseos vielä li-
säsi sen herkullisuutta. Eikä yskit-
tänyt. Voin sanoa, että en ole iki-
nä saanut niin maukasta riisipuu-
roa. Söin kolme täyttä lautasellista. 
Perinteinen joulupöytä oli haihtu-
nut unholaan.

Puuron jälkeen vähän sulatel-
tiin, ja lipitettiin omia ja toisten 
tarjoamia iloliemiä. Ja laulettiin 
joululauluja.

Ja sitten tulikin jo joululahjojen 
jako. Jokainen sai paketin ja lah-
jojen kirjo oli moninainen. Kynt-
tilöitä, suklaata

tonttuja, karkkia ja paljon mui-
ta, ja joku sai jopa hieman tuhman-
puoleisen kahvipaketin.

Sitten juotiin vielä kahvit (ei sii-
tä tuhmasta paketista ) ja syötiin 
joulupipareita ja -torttuja.

Illan lopuksi leikittiin muutamia 
leikkejä, joihin kaikki osalistuivat, 
ja meillä kaikilla oli niin mukavaa.

Hannu 55252-0

Liedon kuulumiset

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

SIHTEERI
Elina Tukkiniemi 
Valjaskuja 4 A 4, 21420 Lieto 
puh. 040-5894111 
tukkiniemi@hotmail.com

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

Liedon kuulumiset

M ennyt vuosi oli leiriyty-
jien osalta Leporannassa 
viimevuotta hieman pa-

rempi. Matkailijoiden määrä oli 
pysynyt aivan samana, joten yö-
pymisten lisäys tuli tällä kertaa 
vuosipaikkalaisista, jotka yöpyivät 
nyt enemmän alueella.  Matkaili-
joiden yöpymisissä huomaa sel-
västi kesän säätilojen vaikutuksen 
eri kuukausissa, eri vuosina. Viime 
vuonna siis Heinäkuu petrasi edel-
lisvuoteen kun taas elokuu päin-
vastoin.

Alueemme on tälläkin hetkel-
lä kaunis ja hyvä caravan alue, 
missä peruspalvelut ovat hyvässä 
kunnossa ja jäsenet ovat matkai-
luvaunuineen ja –autoineen ter-
vetulleita Leporantaan.

Haluankin tässä yhteisesti kiit-
tää kaikkia alueellamme käynei-
tä jäseniä, sekä tottakai myös alu-
eella talkootyötä ja isäntätehtä-
viä hoitaneita henkilöitä.

”Ei kukaan, joka keventää tois-

ten taakkaa, ole maailmassa hyö-
dytön” (Charles Dickens).

Syyskokouksen satoa
Syyskokouksessa käytiin läpi halli-
tuksen esitys toimintasuunnitel-
masta ja talousarviosta.  Näihin 
oltiin tyytyväisiä ja hyväksyttiin 
suunnitelmat vuodelle 2017. Koko-
uksessa käytiin asiallista keskuste-
lua alueen asioista ja evästettiin 
hallitusta jatkotoimiin.

Suurin keskustelun ja mietinnän 
paikka kokoukselle tuli puheenjoh-
tajan valinnasta.  Pitkään puheen-
johtajana olleen ”Taukkan” jatka-
jaksi yritettiin löytää henkilöä, sii-
nä kuitenkaan vielä onnistumatta.  
Taukka lupautui näin ollen vuoden 
jatkopestiin todeten, että syysko-
koukseen mennessä tulee jatkaja 
olla tiedossa.

Hallituksen jäsenten saaminen 
oli jo  paljon helpompaa, sillä eh-
dokkaita oli enemmän kuin paikko-
ja.  Äänestyksen jälkeen uusi halli-
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tus vuodelle 2017 muodostuu seu-
raavista jäsenistä:  Tauno Raitaluo-
ma (pj),  Päivi Huhtala, Timo Juuti, 
Lauri Nieminen, Timo Rantanen, 
Briitta Santalahti, Elina Tukkinie-
mi (siht), Jari Valkeapää  ja Olli Vir-
tanen (vpj.).

Aluemaksut 2017:
Vuosipaikka 370 euroa Liedon jä-
seniltä, 450 euroa vieraan yhdis-
tyksen jäseniltä (isäntävelvoite 
vuosipaikkalaisilla), vuosipaikka 
voimassa  toukokuun alusta huh-
tikuun loppuun.

Leirintämaksut  
(poislukien juhannus ja treffit)
Kesäaikana 19 euroa/vrk sis. sau-
nan yleisillä vuoroilla ja valosäh-
kön, ilmastointi ja lämmityssähkö 
erikseen mittarilla. Muina aikoina 

19 euroa/vrk +sähkö mittarilla.
Sähkö 0,30 euroa/kWh minimi 
3 euroa/maksukerta.  
Seisontamaksu 2 euro/vrk
Tilaussauna 10 euroa/50min
muut maksut näet toimistossa ja 
nettisivuilla.

Tiedotettavaa ja tulevia 
tapahtumia
Maalispilkit pidetään Leporannas-
sa 10-12.3.
Kevätkokous Leporannassa pide-
tään Lauantaina 11.3. klo 15.00
Siivoustalkoista ja isäntä-/vuosi-
paikkalaisinfosta tiedotetaan lä-
hemmin yhdistyksen nettisivuil-
la ja ilmoitustaululla.
Isäntävuoroja hoitaa Heli Degerholm-
Virtanen.  Kesän isäntävuorovarauk-
set on varattavissa 25.3.2017 klo 
10-11 Heliltä toimistolla.

Tämän jälkeen isäntävuorovarauk-
set tulee tehdä Heliltä henkilökoh-
taisesti tai puhelimella.
Muistathan pistää kalenteriisi jo 
nyt Valojuhlat 22-24.9.

Seuraa nettisivujamme www.sfclie-
to.net, sinne tarkentuu tietoa.

Ollaan liikkeellä luonnostaan.
 

Terveisin Jari 31185

Pilkkimisen ohessa kivaa kisailua 
ja tietenkin samanhenkistä seuraa.

Huolehdimme myös vatsastasi 
maukkaalla hernekeitolla.
Kevätkokous lauantaina.

SF-CARAVAN LIEDON SEUTU

Perinteiset

  Leporannassa 10.-12.3.
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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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Loimaan Seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään la 25.3.2017 klo 14.00

Krapurannan Kulkurintuvassa

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ym. 
esille tulevat asiat.

Kahvitarjoilu klo 13.30. 
Tervetuloa!

HALLITUS

Krapurannan kuulumiset

V uosi 2016 on takana ja ku-
luva vuosi on edennyt jo 
hyvän matkaa. Kulunut 

vuosi oli ensimmäinen vuoteni yh-
distyksen puheenjohtajana ja vuo-
den alusta alkoi kahden vuoden 
jatkopesti. Tässä yhteydessä on 
hyvä kiittää kaikkia, jotka ovat 
tukeneet ja auttaneet tämän teh-
tävän hoidossa.

Edellisen jutun kirjoitusvaiheessa 

oltiin lähestymässä pikkujoulukaut-
ta ja niinhän se aika koitti ja pik-
kujoulujuhlaa vietettiin Alastaron 
Moottoriradalla ravintola Paddockis-
sa. Osallistujia oli paikalla runsaasti, 
vaikka toki tällä kertaa enemmän-
kin olisi sopinut. Ohjelma noudat-
teli perinteisiä teemoja pääpainon 
ollessa hyvässä joulusapuskassa ja 
mukavassa yhdessä olossa – joulu-
pukin vierailuakaan unohtamatta.

Vuoden 2016 puurtajapalkinnon 
sai tällä kertaa Markku Seppälä.  
Yhdistys muisti myös jäseniään yh-
distyksen hyväksi tehdystä työstä 
jakamalla yhdistysmerkkejä seuraa-
ville henkilöille: Kultainen yhdis-
tysmerkki Malminen Arja,  Malmi-
nen Pentti, Metsola Tarja, Metso-
la Jorje. Hopeinen yhdistysmerkki 
Lehtonen Taisto, Koschinski Regi-
na. Pronssinen yhdistysmerkki An-

nala Hannu, Mattila Seppo, Mäki 
Esa, Oksanen Kauko, Välitalo Kai.

Yhdistyksemme pitkäaikainen 
tiedottaja Taisto Lehtonen jätti 
vuoden alusta tiedottajan pestin-
sä ja tilalle tuli Jukka Mäkinen. 
Taisto jatkaa kuitenkin itseoikeu-
tettuna Haitaritreffien vetäjänä, jo-
ten perinne jatkuu tänäkin vuonna.

Talven aikana on tarkoitus teh-
dä pientä paikkojen fiksausta ja 

Krapurannan avanto odottaa uimareita.
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Näin tiedottajan vaihtuessa haluan kiittää 
edeltäjääni Taisto Lehtosta kannustuksesta 
tehtävään. Aluksi taidan ”tiedottaa” vähän 
itsestäni, kun asiasta on ollut vähän erilaista 
tietoa liikkeellä.

Olen Jukka Mäkinen ja syntynyt Alastarolla 
v.1952. Ylioppilaaksi pääsin Lauttakylän yh-
teiskoulusta 1973.

Armeijan kävin Ilmavoimien viestikoulus-
sa Tikkakoskella ja sotilaspassissa on ker-
santti arvona.

Tämän jälkeen kouluttauduin tietokoneope-
raattoriksi (eli tietokoneiden käyttäjäksi) ja 
työpaikka löytyi Raision Tehtailta missä vie-
rähtikin seuraavat kymmenen vuotta. Aluksi 

tiedot luettiin reikäkorteilta ja siitä kehitys 
lähti etenemään vauhdilla.

Kuten monella telttailu oli kivaa nuorena. 
Tuli kierrettyä Suomea ristiin rastiin lomilla. 
Aikaa kului myös Oripään lentokentällä pur-
jelennon merkeissä. Valokuvakärpänen iski 
myös niin, että lopulta itsellä oli mustavalko 
laboratorio ja jossain vaiheessa olin Raision 
Kamerat ry. vuoden valokuvaaja. Koiraharras-
tus iski myös ja englanninspringerspanieli 
Helgan kanssa tuli harrastettua näyttelyitä 
ja metsästys- ja tottelevaisuuskokeita ja taisi 
lopputulos olla nippu valion arvoja. 

Teltta oli vaihtunut ensimmäiseen matkai-
luvaunuun, joka oli englantilainen vanhus 
yksinkertaisine ikkunoineen, mutta se tun-
ne sateisella leirintäalueella. Lapset nautti-
vat. Näin vaihtui kaksikin vaunua ja pisin ret-
ki suuntautui Harstadiin Norjaan suurille poh-
joismaisille treffeille.

Suurin muutos tapahtui 1987 kun teimme 
sukupolven vaihdoksen ja otin kotitilan hal-
tuun ja aloin kasvattaa porsaita ja viljellä 
maata. Tämä oli ihan kivaa, itsenäistä teke-
mistä kunnes EU tuli. Kyllä tällöinkin vielä 
vaunuiltiin, vaikka lomittaja sikalaan saatiin 
ainoastaan kolmeksi viikoksi vuodessa ja muu-
toin oli itse kiinni tilassa 24/7. Joitakin ul-

komaan matkoja tuli myös tehtyä, lähinnä 
Kanarialle.

Hirvi- ja peurajahdit olivat ja ovat vieläkin 
kuvioissa mielekkäänä harrastuksena. Olin 
myös paikallisessa metsästysseuran johto-
kunnassa Huittisissa pitkän rupeaman. Myös 
tietokoneet ovat mukana harrastuksena lä-
hes päivittäin .

Maatilalla EU olisi vaatinut suuria investoin-
teja ja kun terveys oireili ja diagnoosi oli 
oikean kyynärpään 3. asteen nivelrikko niin 
työ tilalla kävi mahdottomaksi ja papereihin 
tuli 100%:n invalidi. Samalla tuli myös avio-
ero ja tila meni myyntiin.

Sanotaan, että asioilla on tapana järjestyä. 
Niin nytkin. Muutto Yläneelle melko uuteen 
omakotitaloon. 

Naimisiin meno. Neljännen vaunun hankin-
ta. Kivoja vaunuretkiä ja ulkomaan matkoja. 
Vaikka olen ollut jo vuodesta 1987 SF-Caravan 
Loimaan Seutu Ry:n jäsen niin vasta vuonna 
2012 tuli käytyä Krapurannassa, kun se tun-
tui olevan liian lähellä. Kuitenkin jo eka reis-
sulla varasimme vuosipaikan ja sillä matkal-
la ollaan muutamaa reissua lukuun ottamat-
ta. Tiedottajan hommat kutsuvat.

T. Jukka Mäkinen 

valmistautua tulevaan kevääseen 
ja kesäkauteen. Hiihtolomaviik-
kojen 8 ja 9 välisenä viikonloppu-
na (laskiaisviikonloppu)  on tar-
koitus järjestää lapsille jotain mu-
kavaa tekemistä.  Pääsiäisen aika-
na on myös toimintaa niin lapsille 
kuin lapsenmielisillekin. Tarkem-
pia tietoja sisällöistä ja aikatau-
luista löytyy yhdistyksemme net-
ti- ja facebooksivuilta. Kannattaa 
seurata niitä. 

Kevätkokous pidetään lauantai-
na 25.3.2017 klo 14.00. Aloitamme 
perinteisesti kahvituksella 13.30. 
Tällä(kin) kertaa meillä on  tär-
keitä asioita pohdittavana ja pää-

tettävänä, joten toivon mahdolli-
simman monen saapuvan paikalle 
ottamaan kantaa ja  vaikuttamaan 
päätöksen tekoon.

Kaikki jotka ovat olleet pidem-
män aikaa mukana näissä karavaa-
naritouhuissa, tietävät, että oman 
alueen pyörittäminen vaatii paljon 
viitseliäisyyttä ja aikaa. Puutteita 
ja vikoja on helppo löytää ja huo-
mata, mutta kun ”talonmiestä” ei 
ole, niin joskus sen palaneen lam-
pun voi joutua ihan itsekin vaih-
tamaan. Alueellamme on vallinnut 
pääsääntöisesti hyvä yhdessä teke-
misen meininki ja toivon sen tie-
tenkin jatkuvan myös tänä vuonna. 

Joulupukkikin kävi.

Pikkujoulutunnelmaa.
Jorje Metsola. Yksi kultaisen 
yhdistysmerkin saajista.
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Palvelemme ma 9-18, ti-pe 9-17, la 10-14

www.loimaanlaatuauto.fi 

Asuntoautot -ja vaunut, autot ja moottoripyörät 
Asuntoautot ja –vaunut nyt Lamminkatu 39:stä.

Lamminkatu 7 
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Lamminkatu 39 
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

Dethleffs Esprit i 7150-2 DBM 99.990
-16, 2 tkm

Fiat-Knaus Sport Traveller 650 36.990
P.tutka, h-kirja, lohkol., CD, -10, 83 tkm

Fiat Pössl LMC Tourer 54 39.990
Met. väri, h-kirja, vak.nop.s., CD, -10, 44 tkm

Ford-Hobby Siesta T 650 FLC 39.990
-10, 65 tkm

Hobby 495 UFE Excellent 0 19.990
Trumatic lämmitys, nukkupaikat 4:lle, sähköinen 
lattialämmitys, -14

Fiat-Capron Sunlight T69L Hubbet 57.990
ESP, luist.esto, kattol., ilmast., h-kirja, vak.nop.s., 
CD, alv-väh., -16, 3 tkm

Eura Mobil Profi la pt 680 QB 59.990
Saarekevuode, luist.esto, ASR, kattol., ilmast., 
h-kirja, vak.nop.s., CD, -15, 1 tkm

Fiat Pössl LMC Tourer 59 39.990
Kattol., ilmast., h-kirja, CD, 2xrenk., vetok., -10, 
59 tkm

Solifer Finlandia 560 MH 0 18.990
Erillisvuoteet, -08

Fiat-LMC I  595 69.990
Nahkaverh., 1-om., met.väri, ilmast., h-kirja, vak.
nop.s., CD, -16, 1 tkm

Solifer S6 + PLUS 0 9.990
-01

Fiat  Dreamer D55 2,3 44.990
130 hv, -16, 10 tkm

Hobby 520 TMF DeLuxe 0 13.990
-09

Cabby Cisium 61 F3 Sport Edition 0 13.990
-03

Fiat-Burstner Viseo I 726 59.990
Saarekevuode, ilmast., h-kirja, CD, MP3, vetok., 
-12, 38 tkm

Solifer S5  0 12.990
Hyvin varusteltu lapsimallin Solifer! Takapäätyyn 
vuoteet 5 HLÖÄ, -02

Fiat-Hymer B 588 2,3 99.990
150 hv, takuu, ESP, 1-om., luist.esto, luist.esto, 
EBD, DSC, ASR, kattol., kattol., aut.ilm., ilmast., 
vak.nop.s., CD, alv-väh., -16, 3 tkm

Fiat-Elnagh Super D115 26.990
1-om., p.tutka, webasto, kattol., CD, 2xrenk., 
vetok., -06, 103 tkm

Burstner Fiat Brevio Perform T605 52.990
1-om., luist.esto, erik.vant., erik.vant., kattol., 
ilmast., h-kirja, vak.nop.s., 2xrenk., -14, 15 tkm

Fiat Rapido 9083DF Le Randonneur 44.990
-07, 116 tkm

Solifer Finlandia 600t NS 0 18.990
-07

Fiat-Knaus Sport Traveller 600 DKG 39.990
Ilmast., vak.nop.s., CD, alv-väh., -11, 71 tkm

Fiat-LMC 671G 3.0 JTD AC 35.990
-09, 90 tkm

Ford-Capron A 69 2,4 TDCi 32.990
140 hv, -10, 94 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
Tuija Palin
Pajutie 2, 21310 Vahto
Puh. 040 535 1734, tuija.palin@pp.inet.fi

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

Mussalon  
kuulumiset

N äin joulun ja vuoden vaih-
teen jälkeen on hyvä alkaa 
suunnittelemaan tulevaa 

matkailukautta, vaikka se ei tällä 
hetkellä tuntuisikaan ajankohtai-
selta, koska ulkona on mukavan 
talvinen keli pikku pakkasineen. 
Kevät tulee kuitenkin nopeammin 
kuin huomaammekaan. 

Kevätsiivoustalkoot pidetään 
tuttuun tapaan huhtikuussa 21–
23.4.2017. Kaikki yhdistyksen jä-
senet ovat tervetulleita kunnosta-
maan alue uutta sesonkia varten. 
Kevätkokous pidetään talkoiden 
yhteydessä Mussalossa sunnuntai-
na 23.4.2017 klo.12.00.

 
Loppuvuoden juhlat
Lokakuun puolivälissä saimme ko-
kea iloisen yllätyksen, kun ”lohi-
tiimi” tarjosi kaikille paikalla ol-
leille ”Lempin nyhtöpossua” lisuk-
keineen. Juhlasaliin olikin saapu-
nut runsaasti väkeä nauttimaan 
hyvästä ruuasta, juomasta sekä 
mukavasta yhdessäolosta.

Yhdistyksen joulujuhlaa vietet-
tiin lauantaina 26.11.2016 Camping 

Mussalossa. Juhlasali oli koristel-
tu jouluisin koristein ja oli valmis 
pikkujoulun viettoon. Joulusauna 
lämmitettiin perinteisesti jo ilta-
päivällä, jotta kaikilla olisi mah-
dollisuus valmistautua juhliin il-
man kiirettä. Itse joulujuhlaa vie-
tettiin pitkälti niin kuin edellisi-
näkin vuosina on totuttu. 

Illan toivotuin vieras, Joulupukki 
ilahdutti läsnäolollaan meitä kaik-
kia ja etenkin lapset olivat innois-
saan paikalle saapuneesta vieraasta. 

Illanvieton lomassa saimme 
nauttia Heinikosken Pekan kita-
ran soitosta ja lauluesityksistä. 
Myöhemmin ilta jatkui karaoke-
tanssien ja seurustelun merkeissä. 

Uutta vuotta oli vastaanotta-
massa alun toistakymmentä vau-
nukuntaa, jotka saivat todistaa jäl-
leen hienon ilotulituksen. 

Haluan kiittää kaikkia, jotka 
ovat vuoden aikana osallistuneet 
Mussalon toimintaan ja mahdollis-
taneet tapahtumien onnistumisen. 

 Hyvää alkanutta vuotta kaikille.
Tavataan Mussalossa!

Kari

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään Sunnuntaina 23.4.2017, klo 12.00

Camping Mussalossa, Mussalontie 356, Taivassalo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kevätkokoukselle 

määräämät asiat, kuten
- tilinpäätöksen vahvistaminen

- vastuuvapauden myöntäminen 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 07.01.2017
Hallitus

Illanvieton lomassa 
saimme nauttia 
Heinikosken Pekan 
kitaran soitosta ja 
lauluesityksistä.

”Lempin nyhtöpossua”.
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Tervehdys karavaanarit!

V uosi on taas vaihtunut ja 
tämä vuosi on edennyt tam-
mikuun puoliväliin saakka.  

Yhdistyksemme osalta vuotta vaih-
dettiin iloisissa tunnelmissa Salo-
rannassa.  Alueella oli tusinan ver-
ran asuttuja vaunuja, joten juhla 
oli onnistunut.  Perinteiseen tapaan 
poltettiin ensin hieno kokko ja en-
nen puolta yötä rannassa laukaistiin 
muutama ilotulite.  Talolle olivat 
paikalla olijat tuoneet erilaisia herk-
kuja nautittavaksi, joten myös ruu-
miit tulivat ravituiksi henkisen 
puolen ohella.  Kiitos kaikille illan 
onnistumisesta.

Edellisessä lehdessä mainitsin 
syyskokouksesta.  Kokous pidet-
tiin Aurinkosäätiön palvelutalolla 
keskiviikkona 19.10.2016. Paikalla 
oli yhteensä 36 yhdistyksen jäsen-
tä. Kokouksessa puhetta johti yhdis-
tyksemme puheenjohtaja Kari Rain-
etsalo.  Kokous päätti vuoden 2017 
maksuista siten, että jäsenmaksut ja 
Salorannan kausipaikkamaksu sekä 
telttailijoilta perittävä maksu pide-

tään ennallaan.  Vierailevien mat-
kailuajoneuvojen maksuja korotet-
tiin siten, että SFC-jäsenet maksa-
vat 18€/vrk ja ei jäsenet maksa-
vat 24€/vrk.

Kokous päätti myös, että vastai-
suudessa yhdistyksen yleisten koko-
usten kutsut julkaistaan vain Vank-
kuriviestissä ja yhdistyksen omilla 
nettisivuilla.

Hallitukseen valittiin uusina jä-
seninä Teppo Hurme, Leena Kaivo-
la ja Ari Suomi.  Entisinä jäseninä 
jatkavat Jari Grönberg, Sami Järvi-
nen, Sirkka Mäkinen, Pekka Niini-
korpi ja Jyrki Räisänen.

Salorannassa järjestettiin 
26.11.2016 puurojuhlat yhdistyk-
sen jäsenille.  Juhlaan osallistuikin 
ilahduttavasti yli 40 yhdistyksem-
me jäsentä.  Juhla järjestettiin ta-
lolla, joten tupa oli ääriään myöten 
täysi, mutta kuitenkin kaikki löysi-
vät paikan itselleen ja saivat puu-
ronsa.  Ilta oli erinomaisen muka-
va ja varmasti antoi järjestelyistä 
vastanneille intoa uusia tapahtu-

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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Naantali ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään torstaina 20.4.2017 kello 19.00

Aurinkosäätiön palvelutalolla, Myllynkiventie 5, Naantali

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
ja muut esille tulevat asiat.

Jäsenkortti mukaan.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

HALLITUS

ma myös tänä vuonna.  Kiitos kai-
kille mukana olleille ja erityisesti 
puurosta vastanneille.

Paikalla oli myös niin kilttejä lap-
sia, että joulupukkikin muoreineen 
saapui iltaa piristämään ja lahjoja 
jakamaan.  Kiitos pukille ja muorille.

Uusi vuosi toi tullessaan myös yh-

distyksen pankin vaihdon.  Nordea 
siirsi asioittemme hoidon Turun 
kauppatorin konttoriin, joten hal-
litus päätti jo kesällä pankin vaih-
doksesta ja syksyn aikana varmis-
tui, että raha-asiamme hoidetaan 
jatkossa Turun Seudun Osuuspan-
kin Naantaliin konttorissa.

Hallituksen varapuheenjohtaja Jari Grönberg vaimonsa Sailan kanssa 
vastaanottamassa Vuoden Karavaaniyhdistys-palkintoa.
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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

V uosi vaihtui ja meillä myös  halllituksen puheenjohtaja. Jorma 
Tuominen johti yhdistystä kaksitoista vuotta tarmokkaasti joten 
kiitoksia hänelle siitä. Nyt meillä on hallituksen puheenjohta-

jana Esa Hautala. Uuteen hallitukseen kuuluvat Marja-Liisa Lankinen, 
sihteeri. Ismo Lankinen, jäsenkirjuri. Pekka Kallio, varapuheenjohtaja. 
Kari Virta ja Pekka Parviainen. Hallitus kokoontui 29.12.2016.

Keskusteltiin yhdistyksen tulevaisuudesta, kun väki näkyy vähene-
vän eikä uusia tule.Yhdistys on perustettu vuonna 1977 ja on VV-alu-
een kolmanneksi vanhin.

      Hyvää kevättä ja kesän odotusta!
SFC 136492.  Ismo L.

Salorannassa tapahtuu uudistuk-
sia kevään aikana ainakin niin, et-
tä rantasaunalle rakennetaan uudet 
rappuset.  Naantalin kaupunki on 
siirtämässä uimarannalta vanhan 
ja huonokuntoisen laiturin pois ja 
sen tilalle on päätetty hankkia uu-
si, entistä hieman lyhyempi laituri.

Turun messukeskuksessa järjes-
tettiin 13. – 15.1.2017 Caravan 

Show.  Tilaisuuden avajaisissa jul-
kistettiin mm. vuoden 2016 kara-
vaaniyhdistyksen valinnan tulos.  
Valinta osui tällä kertaa meihin eli 
SF-C Naantali ry on Vuoden 2016 
yhdistys.  Hallituksen varapuheen-
johtaja, Jari Grönberg oli vaimon-
sa Sailan kanssa vastaanottamassa 
palkintoa ja kukkia ja kiittämässä 
yhdistyksen saamasta huomiosta.

Haluan vielä kiittää Jaria ja Sai-
laa yhdistyksemme edustamisesta 
ja muistuttaa meitä jokaista, et-
tä olemme myös kuluvana vuonna 
palkinnon perusteluiden mukaises-
ti avoimia ja suvaitsevaisia kaikes-
sa toiminnassamme.

Aurinkotreffit järjestetään tänä 
vuonna toukokuun 26. – 28. päi-
vinä.  Niistä tarkemmin seuraavas-

sa lehdessä, mutta on syytä tehdä 
varaus kalentereihin jo nyt, että 
saamme taas runsaan osallistuja-
joukon viettämään iloista ja toi-
vottavasti aurinkoista viikonlop-
pua Salorantaan.

Iloista ja aktiivista karavaani-
vuotta 2017!

Jyrki 96942
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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

Alkuvuoden terveiset Paraisilta!

V uosi on jälleen vaihtunut 
ja  tänä vuonna yhdistyk-
semme täyttää 40-vuotta. 

Stagsundissa on ollut vaunukuntia 
paikalla läpi syksyn. Pikkujoulu-

juhlia vietettiin takkatuvassa glö-
gin ja joulutorttujen kera. Kiitos 
siitä juhlan järjestäneille naisille, 
ja uutta vuottakin otettiin vastaan 
muutaman vaunukunnan voimin.

Uusi hallitus on pitänyt järjes-
täytymiskokouksen ja yhdistyksen  
uudeksi rahastonhoitajaksi valit-
tiin Merja Spakström. Muut halli-
tuksen jäsenten toimenkuvat py-

syivät ennallaan.
Stagsundin sähkölukemien kir-

jaamiseen on tullut uusi käytäntö 
1.1.2017 lähtien. Ohjeet löytyvät 
Stagsundin takkatuvasta. 

Ulkoilupäivää vietetään lauan-
taina 25.2.2017 klo 10.00 alkaen.

Kevätkokous pidetään la 11.3.17 
klo 13.00 Mälö Bygdegårdenissa.

SF-C 120962

KOKOUSKUTSU
Sf-Caravan Paraisten Seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
pidetään lauantaina 11.3.2017 kello 13.00 alkaen 

Mälö Bygdegårdenissa. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n 

kevätkokousasiat. 
Kahvitarjoilu ennen kokousta, tervetuloa!

Parainen 13.1.2017
Hallitus

Ulkoilupäivä Stagsundissa (säävarauksella) 

lauantaina 25.2.2017 klo 10 alkaen. 
 

Luvassa mm. hernekeittoa jälkiruualla,  

seurustelua sekä ulkoilua tilanteen mukaan. 

             Ilmoittaudu Anneli Silkalle jotta tietää kattilan koon sen valmistamiseen.  

       Soita 20.2 mennessä puh.0449236063 
 

Tervetuloa kaikki mukaan.  
 

Pysähtyneet vankkurit

Sune Henrik Peter Kronberg
s. 17.12.1946
k. 8.12.2016

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Paraisten Seutu ry
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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

KOKOUSKUTSU
Sf-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
pidetään keskiviikkona 01.03.2017 klo 19.00

Piikkiön Osuuspankin kerhohuoneella osoitteessa
Hadvalantie 10, 21500 Piikkiö

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu klo 18.30 

Tervetuloa!

Piikkiö 21.11.2016
Hallitus

Piikkiön kuulumisia!

H yvää uutta vuotta Harvaluodosta! Taas on vuosi 
vaihtunut ja tuonut tullessaan pieniä pakkasia.

Hieman viime vuoden lopusta. Vietimme 3.12. 
joulujuhlan ruokailun merkeissä Tuorlan Majatalossa 30 
henkilön ollessa mukana. Ruoka oli hyvää ja jokaisel-
la joulumieli.

Vuotta 2017 eteenpäin katsellen 1.3.2017 vuosikoko-
us, josta erillinen kokouskutsu.

Vankkuriviesti lehdessä 2 on tiedot kesäkauden avajai-
sista, siivoustalkoista sekä kausipaikoista.

Tiedoksi jäsenistölle, olen vain kuluvan vuoden enää 
puheenjohtajana. Keskustelkaa ja kyselkää ehdokkaita, 
sillä uuden puheenjohtajan valinta on syyskokouksessa.

Riitta 13128

Vuoden 2017 toimihenkilöt

Hallitus
Puheenjohtaja
Riitta Katajainen
Varapuheenjohtaja
Juha Tammisto

Jäsenet
Kalevi Katajainen
Jarmo Leppänen
Marjo Leppänen
Åke Lärka
Antti Nummela
Juha Piiroinen
Juha Tammisto
Merja Vuorinen

Sihteeri
Merja Vuorinen

Virkistys-ja  
Harvaluototoimikunta
Kalevi Katajainen
Jarmo Leppänen
Merja Vuorinen

Harvaluodon  
tekninen toimikunta
Juha Tammisto
Kalevi Katajainen

SF-Caravan Piikkiö ry:n aluemaksut 2017

ALUEMAKSU ................................................................17 €
-SF-C jäsen sis. valosähkön
ALUEMAKSU  ...............................................................27 €
- ei SF-C jäsen. sis, valosähkön/vain 1 vrk.
PÄIVÄKÄVIJÄ  ................................10€/päivä + 2€ valosähkö
SEISONTAMAKSU  ................................................. 3 €/päivä
- SF-C Piikkiön jäsen
KAUSIMAKSU ( 1.5.-30.4.)  .......................................... 280 €
- SF-C Piikkiön jäsen sis. isäntäviikon
KAUSIMAKSU ( 1.5.-30.4.)  .......................................... 360 €
- SF-C muun yhd, jäsen, sis isäntäviikon
KAUSIPAIKKALAISTEN VIERAILIJAT  ......3 €/vrk yli 15-vuotias
SÄHKÖ  .............................................................0,30 €/kwh
-mittarin mukaan
SÄHKÖ  .................................................................10 €/vrk
- ilmastointi tai lämmityssähkö
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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Raision seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
pidetään sunnuntaina 23.4.2017 klo 12.00 

Vankkuri-Vehmaalla, Rautilassa. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
kevätkokousasiat. 

Jäsenkorttien tarkastus ja 
kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.

Hallitus

Raision kuulumiset

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

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

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

Milloin teistä tuli karavaanareita 
ja mikä sai teidät tämän harrastuksen 
pariin?
Telttailua tuli harrastettua ensin, työkaverit 
houkuttelivat vaunun ostoon 1980 -luvulla. 
SF-Caravan Raision seutu ry:n jäseneksi lii-
tyttiin 19.1.1984. SFC nro 24030. Vaunu tuo-
tiin Vankkuri-Vehmaalle, koska täältä sai vuo-
sipaikan, eikä vaunua tarvinnut säilyttää 
kotona. Kerrostalon pihalla se ei olisi mah-
dollistakaan.

Matkustatteko muilla välineillä 
lomallanne?
Lomareissut suuntautuvat lähinnä pohjoi-
seen, niin silloin paras kulkuväline on mat-
kailuauto.

Mitä asioita arvostatte 
karavaanielämässä eniten?
Vapaus, matkailuvaunulla ja –autolla liikku-
minen on vapauttavaa. 

Mikä on hauskin muistonne 
karavaanielämästä?
Ensimmäinen vaunureissu 1980 -luvulla teh-
tiin Norjaan Norrkappiin. Vaunu jätettiin ran-
nalle ja pelkästään henkilöautolla kävimme 
lautalla Norrkapissa. Kun tulimme takaisin, 
jäimme vaunuun yöksi. Yöllä alkoi tuulla niin 
valtavasti, että laitoimme vaunun autoon 
kiinni ja sidoimme vielä narulla aisan autoon 
varmuuden vuoksi, koska oli sellainen tunne, 
että vaunu lähtee tuulessa vielä lentoon.

Jos ette olisi karavaanareita, niin mitä 
muuta harrastusta voisitte harkita – tai 
jo nyt harrastatte?
Meillä olisi varmaan mökki. Kalastusta tulee 
harrastettua nykyisinkin.

Mikä tekee Vankkuri-Vehmaasta teille 
parhaan paikan viettää karavaanielämää?
Työkaverin ehdotuksesta tulimme alun perin 
tänne ja olemme olleet alueella alusta asti 

myös rakentamassa sitä. Täällä on kaikki hy-
vin, emmekä halua lähteä täältä pois.

Mitä terveisiä lähettäisitte 
yhdistyksemme jäsenille?
Hyvää kesää kaikille

Vuoden 2016 kuulumisia

S iitä on vasta muutama kuu-
kausi kun kirjoitin  vuoden 
2015 kuulumisista ja nyt jo 

vuosi 2016 on mennyt menojaan! 
Kyllä se pitää paikkansa, kun van-
ha kansa sanoo, että mitä enem-
män tulee ikää, sitä  nopeammin 
vuodet vierii. Tämä on kyllä ihan 
totta. 

Mutta palataan vielä vuoteen 
2016.  Syksyllä lokakuun lopussa 
29.10. alueellamme oli siivoustal-
koot. Paikat kuurattiin ja puunat-

tiin, lehdet haravointiin jne. Alu-
een kesäaika päättyi  ja syksy sai 
tulla. Välillä syötiin makkaraa ja il-
tapäivällä  soppaa.  Saunojen jäl-
keen ilta vierähti bingoa pelatessa. 

Sunnuntaina herättiin virkeinä 
tulevaa syyskokousta varten. Nyt 
ei ollutkaan puheenjohtaja valin-
taa, vaan valitsimme uudet halli-
tuksen  jäsenet erovuoroisten tilal-
le. Jäsenistö oli yksimielinen em-
mekä tarvinneet äänestystä, vaan 
kaikki erovuoroiset valittiin uudel-

leen.  Valituksi siis tulivat Jukka 
Mäkitalo, Seppo Määttä, Matti Nur-
mi ja Tomi Vendelin. 

Joulukuun alussa oli pikkujoulu-
jen aika, jossa joulupukki kävi mei-
tä tervehtimässä joululahjojen ke-
ra ennen joulu kiireitään. Juhlissa 
saimme vatsat täyteen Lammin ta-
lon maittavaa jouluruokaa. Syömi-
sen, juomisen, laulamisen ja nau-
ramisen lisäksi palkittiin vuoden 
Karavaanari ja Puuhapannun saa-
jat. Vuoden 2016 Karavaanareiksi 

tulivat Pirkko ja Antti Valtola  se-
kä Puuhapannun saajiksi tulivat 
Leena ja Seppo Määttä.

Uusi vuosi vaihtui leudossa tal-
visäässä. Iltaa vietettiin saunavuo-
rojen jälkeen vanhalla kaavalla, 
yhteisellä iltapalalla ja karaoken 
merkeissä Vankkurisalissa. Vuoden 
vaihtuessa ammuimme  raketteja, 
niin kuin tapana on.

Hyvää alkanutta vuotta!
T. Maiju

Vuoden 2016 Karavaanarit Pirkko ja Antti Valtola

Pirkko ja Antti Valtola.
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Vuosi on vaihtunut ja vihdoin olem-
me saaneet tänne Varsinais-Suomeen 
pienen lumipeitteen. Pienet pakkaset 
ja auringonpaiste laittavat myös ul-
koilijat liikkeelle.

Jälleen kerran on huomioitava, et-
tä Vankkuri-Vehmas on myös talvella 
avoinna, joku on aina paikalla. Pilkki-
jät varmaan odottavat jäiden vahvis-
tumista, jotta mukava talvinen har-
rastus voisi alkaa turvallisesti. Jos 
saataisiin vielä lunta lisää, niin olisi 
tuo murtomaahiihtokin mahdollista.

Avanto on avoinna uimareille ja 
Mattssonin Hannelen valmistamat 
saunatontut odottavat löylyhuonees-
sa kiukaan löylyistä nauttivia.

Vankkuri-Vehmaalla saunassa vie-
railleet ovat varmaan ihmetelleet sau-
nan takkatuvassa pientä punaista lin-
nunpönttöä. Pöntössä on kännyk-
kä, jolla pystyy soittamaan ainoas-
taan hätänumeroon 112. Seinässä on 
alueen koordinaatit ja osoite soitta-
jan avuksi. Saunareissulla kun ollaan 
yleensä Aatamin ja Eevan puvussa, 
niin tämä on meille suureksi avuksi, 
jos tarvitaan apua.

Yhdistyksemme täyttää tänä vuon-
na 35 vuotta. Suuria treffejä ei täl-
lä kertaa järjestetä vaan elokuun lo-
pulla tarjotaan jäsenistölle kahvit. 

Alueella rakennettiin viime vuon-
na uusi tienpätkä, jota ei vielä ole ni-
metty. Toivon, että jäsenistö laittaa 
hyviä nimiehdotuksia minulle sähkö-
postiin hanne.lassila@dnainternet.
net. Ko tie eroaa Pihapolulta. Mui-
ta alueen tiennimiä ovat Vuoristo-
tie, Vankkuritie, Niittypolku, Pelto-
polku, Leikkipolku ja Rantapolku. 

Helmikuussa hiihtolomaviikon 8 lo-
pulla pidetään taas perinteiset koko 
perheen Maukujaiset. Treffi - ja huvi-
toimikunta suunnittelee viikonlopuk-
si ulkoiluohjelmaa säiden mukaisesti.

Pääsiäistä ja Vappua vietetään myös 
hieman juhlistaen Vankkuri-Vehmaal-
la, kts nettisivuilta tarkemmin.

Kevätsiivoustalkoot pidetään lau-
antaina 22.4. klo 9.00 ja samana vii-
konloppuna kevätkokous sunnuntaina 
23.4. klo 12.00 Vankkuri-Vehmaalla.

Aluemaksut
Koska Vankkuri-Vehmas on SF Caravan 
jäsenetualue, niin vuosipaikka meillä 
edellyttää SFC- jäsenyyttä. Vuosipai-
kalla olevista vaunuista on maksetta-
va vuosipaikkamaksu ja on tehtävä 

vuosipaikkasopimus sekä täytettävä 
matkustajailmoitus.

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

Maksu kerralla 28.2.2017 mennessä 
tai kahdessa erässä 1. erä 28.2. ja 2. 
erä 28.4.2017 mennessä, tilille FI54 
2278 1800 0309 74, viite 1122.

Hinnasto ja tulevat tapahtumat ko-
konaisuudessaan löytyvät nettisivuil-
tamme www.sfc-raisio.fi.

Tervetuloa Vankkuri-Vehmaalle.

Kevättä ja vieraita  
odotellessa Hanne 

Vuoden 2017 
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
Marja-Leena Suvitie

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

Kalustonhoitotiimi
Eero Halomo
Seppo Lekari 
Rauno Lindström

Tervehdys Vankkuri-Vehmaalta

Hätäpuhelin.

Joulujuhlat 3.12.

Nimettömän tien teko.

Onko tämä Katteisten kivi.

Puuhapannu v. 2016 Leena ja Seppo Määttä.

Saunatonttu.

Vielä nimetön tie.
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Salon kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Sinikka Koivunen
Artunkuja 8, 24260 Salo
Puh. 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 22.03.2017 klo 19.00 

Uskelan 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. 2016
HALLITUS

Pysähtyneet vankkurit

Marko Sorvari
s. 29.01.1969
k. 16.06.2016

Muistoa kunnioittaen
SFC Salon seutu ry

Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous pidet-
tiin Salon keskustan koululla 
12.10.2016 Tauno Nurmen joh-
dolla. Paikalla oli 28 jäsentä. 
Hallituksessa jatkaa edelleen 
Timo Laakso, Tero Leino, Kari 
Kuortti, Keijo Huhtala ja uu-
delleen valittiin Martti Heino-
nen, Marjut Rahja ja Sari Mur-
tomäki. Kokonaan uutena 
aloittaa Jaakko Mäki. Puheen-
johtajana jatkaa Sinikka Koi-
vunen. Toimikuntien jäsenis-
tössä jatkavat monet tutut 
nimet. Jäsenmaksu vuonna 
2017 päätettiin pitää nykyi-
sellä tasolla eli 13 eurona. 
Toimintasuunnitelman mu-
kaan tulevana kautena jatke-
taan vakiintuneilla tapahtu-
milla. Yhdistyksen 40-vuotis-
juhlat pidetään vapputreffien 
yhteydessä Salakalliolla. Ko-
kouksen päätteeksi puheen-
johtaja muistutti tulevista 
tapahtumista.

Vuoden 2016 Karavaaniperhe 

P äivi ja Keijo Huhtala aloitti-
vat vaunuilun jo vuonna 
1999. Perheestä mukana ovat 

nyt aktiivisesti Päivi, Keijo ja Jesse, 
nuorin kolmesta lapsesta. Keijo on 
toista kautta hallituksessa, Päivi on 
mukana ohjelmatoimikunnassa ja 
Jesse nuorisotoimikunnassa.

Huhtalat kertovat:
”Aiemmin kuljettiin lasten eh-

doilla ja vieläkin kuunnellaan Jes-
sen toiveita matkareittiä suunni-
teltaessa. On mukavaa saada vie-
lä teini-ikäinenkin poika matkal-
le mukaan.

Eniten olemme matkailleet Ete-

lä-Suomessa, jossa riittää paljon 
katsottavaa, ja haaveena on jos-
kus autoilla Lappia tutkimaan. Lo-
man lähestyessä mietimme suun-
nan ja ensimmäisen yöpymiskoh-
teemme. Matka edistyy sitten yh-
den tai useamman samalla alueella 
vietetyn yön jälkeen siihen suun-
taan, mikä parhaalta tuntuu ja mi-
kä on perheen kanssa yhdessä mie-
titty. Tarkkoja reitti- ja aikataulu-
suunnitelmia emme kotona laadi.

Viime kesänä ihailimme Saimaa-
ta, tämän vuoden suunnasta ei vie-
lä ole tietoa. Vappua kuitenkin vie-
tetään Salakalliolla oman yhdis-
tyksen juhlatreffeillä, ja juhan-

nusta juhlitaan ehkä perinteisesti 
Liedossa.”

Huhtalat haluaisivat saada nuoria 
lisää yhdistyksen toimintaan mu-
kaan, sillä treffeillä on hauskaa ja 
yhteisissä tapaamisissa on hyvä 
yhteishenki. Ystäviä on harrastuk-
sen myötä saatu lähinnä oman yh-
distyksen väestä. Kaikki me olem-
me saaneet matkoillamme kara-
vaanareista tuttuja, joiden kanssa 
vaihdetaan kuulumisia tavatessam-
me ”turuilla ja toreilla”.

Onnittelemme vuoden 2016 
karavaaniperhettä! 
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Teräsmies- ja Rautarouva-
kilpailut 2016
Salolaiset karavaanarimiehet ovat kisailleet keskenään Teräsmiehen 
tittelistä jo vuodesta 1990 lähtien. Ensimmäinen voittaja oli Mau-
ri Ahola ja viimeisin esittäytyy tässä lehdessä. Leiritoimikunnan 
”pojat” keksivät järjestää vuoden 2016 tapaamiseen kilpailun myös 
naisille, ja uusi perinne Rautarouva-kisa sai alkunsa.

Teräsmies Vesa Minkkinen 
Vesan hallussa on myös voitto vuodelta 2013, ja kolmen vuoden 
sinnikkään ja uhrautuvan harjoittelun ansiosta voittolautanen 
matkaa taas hänelle.

Rautarouva Tonja Levo
Tonjan matka rautarouvaksi alkoi karavanperheen lapsena jo syn-
tymävuonna 1991, ja hänen ensimmäinen karavaanimatkansa 
Kolille oli jo ennen ristiäisiä.  Nuoresta iästä huolimatta Tonja on 
ollut mukana useissa oman yhdistyksen tapahtumissa niin osallis-
tujana, suunnittelijana kuin myös järjestämässä ohjelmaa. Rauta-
rouvakisa oli tiukka ja voittajakandidaatteja oli useita, mutta 
niukalla pistevoitolla Tonja saavutti ensimmäisenä Rautarouva-
tittelin.   

Sekä Teräsmies- että Rautarouva-kilpailuissa monet perheet ki-
sailivat jo useammassa sukupolvessa.   

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

Narvaan, Viroon 8 -11.6 2017.

Tulevat tapahtumat:
17 - 26.2. Hiihtolomatapaaminen Salakalliolla
22.3. Kevätkokous Uskelan koulu
13. - 17.4. Pääsiäinen Salakalliolla
28.4 - 1.5. Juhlatreffit SFC Salon seutu 40 vuotta, Salakalliolla

Hinta: 300 € henkilö / 2h huoneessa, 390 € henkilö / 1h huoneessa
Matkan hintaan sisältyy: laivamatkat kansipaikoin, aamiainen laivalla

menomatkalla, majoitus 2 h huoneissa, ruokailut, kuljetukset MatkaHeinon bussilla. 
Seuraa tiedotteluamme Vankkuriviestistä ja nettisivuiltamme

www.sfc-salonseutu.fi

SFC SALON SEUTU 40 VUOTTA!

Juhlatreffit Vappuna Salakalliolla 28.4.-1.5.2017

Treffimaksu 60 EUR, vain käteismaksu, sis. valosähkön ja keittoruuan. Emme käytä katoksia.
Ennakkoilmoittautumiset 19.4.2017 mennessä

 Tero Leinolle, puh. 0400 534908,  tero.leino@salo.salonseutu.fi   
   Salakallio, Salaistentie 782, Salo

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN JA JUHLIMAAN KANSSAMME!

Lauantaina juhlatilaisuus, juontajana Tapani Kangas. 
Keittotarjoilu.

Vappukulkue ja kahvitarjoilu. 

Tanssit tahdittaa 
tanssiorkesteri 

Fernanda.

Vappuaaton 
tansseissa 

Tytti Pelkonen 
Trio.



19

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.

Sauvon kuulumiset

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

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

T ervehdys Sauvosta! Viimek-
si ilmestyneen Vankkuri-
viestin jälkeen on Sarapis-

tossa pidetty syyskokous ja siir-
rytty talkoovoimin talven viet-
toon.

Syyskokouksessa Arvolan Mau-
rin johdolla käytiin vilkasta sekä 
antoisaa keskustelua yhdistyksen 
toiminnasta ja tavoitteista leirin-
tätoiminnankin ylläpitäjänä. Kes-
kustelua siivitti talkootyön tär-
keys ja toive kaikkien ”kynnelle 
kykenevien” osallistumisesta yh-

teiseen tekemiseen. Hallitustyös-
kentelyyn ei suurta innokkuutta 
ollut, joten uusi hallitus muodos-
tui yhtä jäsentä pienemmäksi ai-
empaan verrattuna. Puheenjohta-
ja Kimmo Laine ilmoitti olevansa 
valmis luopumaan tehtävästään, 
mutta kokousväestä ei löytynyt 
puheenjohtajan vastuulliseen teh-
tävään käytettävissä olevia hen-
kilöitä. Näin ollen Kimmo Laine 
suostui jatkamaan: ”vuoden vielä”! 

Vuoden 2017 hallituksessa yh-
distyksen taloudesta ja toiminnas-

ta vastaavat: Kimmo Laine, Kaj Ke-
sälä, Petri Korte, Otto Kärkkäinen 
(uusi), Toni Loiske, Annica Sand-
berg, Marja-Leena Sauhula sekä 
Arno Toivonen. Tätä kirjoittaes-
sani ei uusi hallitus ole vielä ko-
koontunut ja nimennyt sihteeriä. 
Näin ollen sihteerin nimeä ei vie-
lä ole julkaistavaksi. 

Yhdessä tekeminen ja yhdes-
säolo on mukavaa! Pikkujoulua 
vietettiin takkatuvassa marras-
kuun lopulla ja jälleen oli maitta-
via herkkuja tarjolla osallistujille. 
Kiitos Pentti Aro-Heinilä, Marja-
Leena Sauhula, Anne Wennström 
ja Annica Sandberg jouluateriasta.

Uusi Vuosi otettiin vastaan tak-
katuvassa yli 50 karavaanarin voi-

min. Tarjolla oli pientä iltapalaa 
ja rentoa seurustelua ja yhdessä-
oloa. Rannalta lähetettiin kara-
vaanareiden omia raketteja vuot-
ta 2017 juhlistamaan. Lapset viih-
tyivät paukutellen omia rakette-
jaan pitkin iltaa.

Ohessa kuvia vuoden viimeiseltä 
lumettomalta ja tuuliselta päiväl-
tä Sarapistosta. Ajatukset jo tule-
vassa kesässä ja sen tapahtumissa. 
Tapahtumakalenteria päivitetään 
pitkin vuotta yhdistyksen inter-
net sivuille ja toimiston ilmoitus-
taululle sekä SFC Sarapiston Face-
book -sivustolla.

Näkemisiin,
Mari Kesälä, 117895-1

KOKOUSKUTSU
SF -Caravan Sauvon Seutu ry :n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
pidetään 23.4.2017 klo 12

Sarapiston takkatupa, Nokantie 3, Sauvo

Asialistalla mm. liiton julkaisema sääntömuutos, nähtävänä toimistolla
Voimassaoleva jäsenkortti mukaan.

Kahvitarjoilu

14.1.17 Sauvo, hallitus

Tulevat tapahtumat:
14.4.-17.4. Pääsiäinen
22.4. Talkoot
23.4. Kevätkokous
29.4.-1.5. Vappu ja kesäkauden avajaiset

Tapahtumakalenteri löytyy yhdistyksen kotisivuilta 
www.sfc-sarapisto.net ja toimiston ilmoitustaululta
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Caravaanarit talvehtii.

Sarapiston vuoden karavaanarit: Tuula ja Lauri Ihalainen.

Sarapiston savustusmaja venelaiturin 
polun varrella.

Sarapiston kesätiskipaikka uudella 
katoksella.

Sarapiston toimiston lehtien lukupaikka.
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TL-Pyhäjärven kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Arto Vilen
Horsmantie 11 A 15, 21380 Aura
Puh. 040 360 8270
arto.vilen56@gmail.com

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 12.3.2017 klo 13.00 

Yläneen Osuuspankin kokoushuoneessa, 
osoite Haverintie 6 Yläne. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!
Hallitus

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 127227-1
Tapio Mikael Mattila

s. 24.11.1956
k. 26.12.2016

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry

T ätä kirjoittaessani, se on sit-
ten pyhät menneet ja ”lop-
piainen lopsahtanut ja kaa-

li kuppiin kopsahtanut”. Se on si-
tä paljon, että herkut on herku-
teltu ja ruvetaan elämään niinku 
normaalisti.

Karavaanialue on ollut ”talvi-
horroksessa” ja nyt ootellaan, et-
tä kevät koittaa ja ”uudet tuulet” 
alkavat puhaltamaan. Marras-jou-
lukuun vaihteessa järveen muo-

dostui ”omituinen jäämuodostel-
ma”. Sellaista ei ole kuulemma ol-
lut ainakaan viimeiseen viiteen-
kymmeneen vuoteen.

Vuoden vaihtuessa, aloitin alu-
een toisena leiripäällikkönä ja odo-
tan iloisin mielin uutta kautta. 
Alueella pyritään tekemään uu-
distuksia ja parannuksia mahdol-
lisuuksien mukaan. Vappuna taas 
avaamme alueen ja olette kaikki 
uudet ja vanhat karavaanikaverit 

tervetulleita!
Pyrimme päivittämään yhdistyk-

sen nettisivuille, mitä alueella ta-
pahtuu kesäkauden aikana. Seu-
raathan sivujamme.

Lainaan tässä vielä mielen melo-
diat ajatelmaa: ”On tärkeää muis-
taa, mistä on tulossa, mutta vielä 
tärkeämpää on elää tämä hetki, ol-
la tässä tänään, katsoa eteenpäin 
ja pitää kiinni hyvistä asioista”. 

Anne 152535

Valasrannalta kiitos vuodesta 2016 ja 
hyvää alkanutta vuotta 2017!
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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. 02 230 8623. 
Päivystys kerholla ja puhelimitse ma klo 18-20. 
Kesäniemi, p. 02 433 3462. www.sfcturku.fi, sfcturku@sfcturku.fi

100 vuotias Suomi juhlii
Suomella on tämä vuosi isojen juhlien aikaa. Suomen 100 -vuotis-
juhlan johdosta yhdistyksemme johtokunta on tehnyt päätöksen 
tarjota jokaiselle yhdistyksemme jäsenelle tutustumistarjouksen 
omalle alueellemme Kesäniemeen. Tutustumistarjous on 2 vrk:n  
yöpymisestä veloitetaan vain 1 vrk. Tarjous ei ole käytössä treffeil-
lä. Tarjous on käytettävissä yhden kerran vuoden 2017 aikana.

Ajotaitoharjoittelua
Turvatoimikunta järjestää kevään aikana neljänä maanantaina ajohar-
joitteluja auto-vaunuyhdistelmille sekä matkailuautoille. Ajoharjoitte-
lupäivinä on mahdollista suorittaa myös ajotaitomerkkejä. Ajoharjoit-
telussa tarvitset oman auton ja peilit samoin matkailuauton. Vaunu 
tuodaan paikalle turvatoimikunnan puolesta. Ajotaitoharjoittelut ovat 
maksuttomia ja kaikkien yhdistysten jäsenille.
Kevään harjoittelupäivät ovat maanantaisin 24.4, 15.5, 22.5 sekä 
29.5. klo. 17.-19.
Tervetuloa.

Järjestötoimintaa oppimassa
Liiton järjestämä järjestötoiminnanperusteet kurssi ei tällä kertaa saa-
nut kovin suurta osallistujamäärää YT alueelta vain 4 yhdistystä oli 
edustettuina. Yhdistyksemme johtokunnan uudet jäsenet olivat kuiten-
kin kurssilla mukana saamassa tärkeää tietoa harrastuksestamme. Kurs-
sin opettajana toimi liittohallituksen jäsen Timo Tarvainen, joka selvä-
sanaisesti kertoi käsiteltävistä asioista. Vaikka ko. kurssi on järjestetty 
useamman kerran alueellisesti joulukuun alussa sieltä löytyy aina jotain 
uutta. Kurssi on erinomainen tietopaketti varsinkin uusille yhdistyksi-
en toimihenkilöille. Odotamme jo seuraavaa kurssia.   Pg.  

Ruissalon talvialueella 
vietetään laskiaista 25.2.
Asukkaat kokoontuvat keittiölle, jossa järjestetään pientä ohjelmaa 
aurinkoisessa talvisäässä. Ohjelmaan kuuluu musiikkia samaan aikaan 
kun paistetaan Osmon kanssa herkullisia vohveleita lisukkeiksi kerma-
vaahtoa ja hilloa. Osmon kanssa herkkuja tekee myös Matti pitäen 
grillin kuumana grillaten makkaroita. joita kumpiakin pääsee maiste-
lemaan pikku korvausta vastaan. Illan hämärtyessä käydään saunomas-
sa ja palataan keittiölle karaoken merkeissä. 

Ruissalon Talvialueella on pitänyt kiirettä alkukauden. Vierailijoita 
käy lähes lähes päivittäin vaikka viikonloput ovat kiireisimpiä. Talvialue 
on saanut nauttia Airiston komeista maisemista ison rantasaunan ikku-
noista kun pikkusauna on käynyt ahtaaksi. Vaikka talvialueen vakio-
paikat ovat täynnä on vierailijoita varten varattu hyvät paikat alueelta. 

 Pg.

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Turku ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
pidetään keskiviikkona 19.huhtikuuta 2017 klo 19.00 alkaen 
Turun Messu- ja Kongressikeskuksen Restel ravintolassa, 

osoitteessa Messukentänkatu 9-13, 20210 Turku.
Sisäänkäynti Artukaisten kiitotien puolelta

(pihalla maksuttomat parkkipaikat).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 

(mm. toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016) sekä 
yhdistyksen sääntöjen muutos liiton uusien mallisääntöjen 

mukaisiksi. Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu 
Restel ravintolassa klo 18.00 alkaen.

Tervetuloa!

Turussa 2.1.2017
Johtokunta 
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Vuosi vaihtui Kesäniemessä tanssien
Kesäniemeläiset kokoontuivat runsaslukuises-
ti viettämään yhteistä vuoden vaihdetta Ylä-
lystille laulamaan karaokea ja tanssimaan. 
Keskiyöllä keräännyttiin pihalle ihailemaan 
raketteja ja toivottamaan toisillemme hyvät 
uudet vuodet. Väki viihtyi, ja illan viettoa 
jatkettiin pikkutunneilla saakka. Ilta sisälsi 
myös yllätysohjelmanumeron, kun alueen ve-
täjä Petri Suominen otti esille suuren pakka-
uksen ja ryhtyi purkamaan sitä yhdessä Mat-
ti Ojalan kanssa. Paketista paljastui upea maa-
laus Kesäniemen saunarakennuksesta, jonka 
Matti Ojala oli maalannut ja lahjoittanut yh-
distykselle. Taulu sijoitettiin Ylälystin seinäl-
le kunniapaikalle. Kiitos taitavalle taidemaa-
larille!  Illan aikana todettiin myös, että oman 
väen tahdittamana kelpaa tanssia ja karaoke-
laulajat korvaavat hyvinkin orkesterin. Ja 
mikä on laulaessa, kun Kesänniemen karaoke-
laitteet on uusittu ja biisejäkin on valtava 
valikoima. 

Vuosi 2017 on Suomen itsenäisyyden 100-vuo-
tisjuhlavuosi, joka huomioidaan mahdollisim-
man monipuolisesti liiton ja jäsenyhdistysten 
toiminnassa. Suuri osa liiton tapahtumista ja 

jäsenyhdistysten järjestämistä treffeistä sopii 
laajan juhlavuoden teeman ”Tehdään yhdessä” 
alle. Jäsenistölle on tarjolla sekä suuria että vä-
hän pienempiä tapahtumia ja treffejä. Suurista 
mainittakoon hiihdon MM -kisat Lahdessa 22.2.- 
5.3.2017 ja pienempiä Kesäniemen perinteinen 
talviriehapäivä 25.2.2017. Viime vuonna pääs-
tiin jäälle pilkkimään, mikä ei näinä leutoina 
talvina ole enää itsestään selvyys. Tapahtumassa 

huomioidaan erityisesti lapset ja nuoret, mut-
ta vanhempiakaan ei unohdeta.

Kannattaa merkata kalenteriin myös Pääsi-
äistreffit 14.4 – 17.4.2017. Silloin Kesäniemes-
sä valitaan miilumestari ja valmistetaan herkul-
lista rosvopaistia. Tarjolla on myös karavaana-
rihenkistä yhdessäoloa.

Erja Ylitalo

Tapahtumat Livonsaaressa 2017
Valokuvauskilpailu koko kauden, kuvat esillä huolto- rakennuksessa, palkitaan paras kuva kesä-
kauden päättäjäisissä.
25.02.2017 Tikkupullan paistoa, napakelkkailua, makkaranpaistoa, hiihtoa, pilkkikilpailut, miehet, 
 naiset, nuoret sekä mukavaa yhdessäoloa.
20.05.2017 Siivoustalkoot alueella klo 10.00 , Aluekokous klo 14.00. 
 Huvitoimikunnan ja puheenjohtajan valinta. Pikkupurtavaa krillistä sekä kahvinjuontia. 
 Illalla levytanssit, karaoke.
03.06.2017 Sammuttimien ja kaasujen tarkastus, alkaen klo 09.00, sekä kirpputori. Illalla levytanssit.
23.06.2017 Juhannus Livonsaaressa.
 18.00 Lipunnosto, juhannuskokon sytytys klo 20.00, juhannustanssit alkavat 21.00- 01.00
15.07.2017 Toimintapäivä, naamiaistanssit sekä karaoke, paras asu palkitaan.
26.08.2017 Muinaistulien yö, rosvopaisti, koirakilpailut
 Illalla tanssit Orkesterin tahtiin.
16.09.2017 Kesäkauden päättäjäiset, arpajaiset, valokuvauskilpailun palkinnot
31.12.2017 Uusivuosi Livonsaaressa

Kallinokalla 
tapahtuu 
2017 
Kallionokan myynti ja alueen 
lopetus ovat antaneet huhuil-
le siipiä ja luonut alueen käyt-
täjille epävarmuutta. Kallio-
nokalla toiminta kuitenkin 
jatkuu 2017 seuraavilla tapah-
tumilla. Juhannusta vietetään 
kokkoa polttaen ja tanssien 
kahden eri orkesterin säestyk-
sellä. 15.7 pidetään perintei-
nen Rannaltaonkimiskilpailu 
ja 12.8. pidetään alueen tik-
kakisat.  
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M essukeskuksen piha-alue alkoi täyttyä matkailuajoneuvoista 
jo Loppiaisviikolla kun näyttelyvaunuja tuotiin valmiiksi. Var-
sinaisesti treffien ja messujen rakentaminen alkoi keskiviikos-

ta jolloin toimihenkilöitä asettui myös taloksi tilapäiselle leirintäalu-
eelle jääden nauttimaan kovasta Toini myrskystä, joka mukavasti hei-
lutti vaunuja ja vinkui messukeskuksen peltihallien rakenteissa onnek-
si mitään vaurioita ei Toinista seurannut messualueella.

Keskiviikon aikana sähköryhmä levitti alueelle raskaimmat kalus-
teet valmiiksi. Messuosasto tai osastot sillä vastuullamme oli myös Ca-
ravan Huippujen osasto rakennettiin keskiviikkona valmiiksi. Torstai-
na päästiin varsinaisesti treffialueen rakentamiseen sillä kaiken pi-
ti olla valmiina kun treffiportit avattiin klo 16.00. Alueen sähköistys 
on suurin haaste varsinkin osallistujamäärän ollessa arvoitus. Edelli-
sen kerran notkahduksesta odotettiin kuitenkin nousua sillä messut 
olivat nyt huomattavasti kattavammat kuin parina edellisenä vuote-
na myös kaikki messuhallit olivat ääriään myöten täynnä. Sähkökent-
tä rakennettiin 350 matkailuajoneuvoa varten. Sähkön rakentamisen 
ohessa paikalle tuotiin roskalavat ja 10kpl. lisä wc:tä jotka tällä ker-
taa olivat pajamajoja. Portti-, kahvitus- sekä toimistovaunut tuotiin 
paikoilleen. Kaasuvarasto ja kaasupullot tuotiin sekä kaikki muut 

tarpeelliset tavarat mitä viikonlopun leirintäalue tarvitsee. Torstaina 
saapui puolenpäivän jälkeen portille ensimmäiset treffiläiset jonoon 
odottamaan kun portit avataan klo 16.00. Torstaina alueelle saapui 
50 vaunukuntaa. Treffit alkoivat perjantai aamulla klo 08.00. päivän 
aikana treffeille saapui 130 vaunukuntaa ja vielä lauantaina 8 vaunu-
kuntaa kokonaisuudessa 189 vaunukuntaa sekä 17 toimihenkilöä yö-
pyi omissa matkailuajoneuvoissaan. Lauantain aikana treffialue ku-
vattiin pienoishelikopterilla jonka otokset ovat nähtävissä yuotubes-
sa seuraavasta linkistä:
https://www.youtube.com/watch?v=UCqdjSFaYw0

Vuoden valmistelut ja viikon rakentaminen purettiin n. kolmessa tun-
nissa kun treffit päättyivät sunnuntaina. Treffien purkaminen aloitettiin 
toimihenkilöiden yhteiskahvituksella ja kiitospuheiden jälkeen klo 14.00 
Caravan Show 2017 -treffien onnistumisen takasi 65 toimihenkilöä joil-
le vielä lämmin kiitos.  Pg.  

Yhteistyökumppanit Caravan Show 2017: Best Caravan, Jyväs-Caravan 
Oy, Kama, Rinta-Joupin Autoliike Oy, Pansion Teboil huoltamo, Ramirent 
ja Mainostoimisto Eklund. Suuri kiitos kaikille. 

Caravan Show 2017 treffit

Kuvassa vain osa talkoolaisista jotka ehtivät yhteiskuvaan.
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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

Terveiset Rairannasta

E lellään keskitalvea eli tam-
mikuuta, kun tätä kirjoit-
telen. Säistä ja lämpötilois-

ta ei oikein voi kirjoittaa, kun 

kirjoittamisen ja lehden tulon 
väliä on yli kuukausi. Mutta viime 
vuoden loppu on jo faktatietoa ja 
se ei enää muutu. Loppuvuosi oli 

leuto, mutta aikaisemmin oli jo 
sellaisia pakkasia, että merikin 
jäätyi ja Lautvedellä oli jo verk-
koja jään alla ja kalaa tuli. Välillä 

jääkin meni varsin heikoksi, mut-
ta nyt tammikuun alussa oli kovaa 
pakkasta ja taas tuli kantava jää 
ja kalastajia sekä verkoille että 
pilkille. Puntarin salmet ovat pe-
tollisia jään kannalta, kun virta-
ukset voivat heikontaa jäätä yl-
lättävästi. Jotenkin hupaisa ti-
lanne sattui joulukuun lopulla, 
kun kaverit oli pilkillä lähellä 
Puntaria ja saaren takaa tuli am-
mattikalastaja veneellä laskemaan 
verkkojaan niin lähelle, että ka-
verit tunsivat miehen ulkonäöltä. 
Taisivat pojat lähteä pilkkeineen 
hiljaa ”sisämaahan” päin.

Nyt tammikuun puolivälissä jäät 
ovat jo varsin vahvoja, 20 – 25 cm, 
Puntarin salmissa edelleen heik-
koa ja kalaakin on tullut ilmei-
sen riittävästi, koska Markkukin 
on jaellut kaloja yhdelle sun toi-
selle ja yhdistyksen pakastimeen 
on laitettu talkooväelle monta ki-

Markku on yleensä ensimmäisenä kalastamassa jäällä kun vähänkin riitettä 
löytyy.

Lasse sai komean mateen. Hauki sen vierellä on vaatimaton, vaikka onkin yli 
kilon painoinen. 

Rairannassa on perinteisesti ollut yhdistyksen kokouksissa paljon väkeä, 
yleensä toista sataa.

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n  sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
pidetään Rairannassa 18.3.2017 klo 14.00 

Kokouksessa käsitellään kevätkokoukselle määrätyt asiat 
sekä sääntömuutos. Hallituksen ehdotus 

sääntömuutokseksi on nähtävillä toimistossa 
viikkoa ennen kokousta.

Ennen kokousta kahvitarjoilu.

Hallitus
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loa kalafilettä ja monta madetta.. 
Kiitokset Markulle kaikkien  tule-
vien syöjien puolesta.

Syyskokouksen tiedot eivät eh-
tineen edelliseen VankkuriViestiin. 
Kokouksessa oli pitkälti toistasa-
taa äänivaltaista jäsentä paikalla. 
Olihan kokous tärkeä, kun valittiin 
seuraavan kauden henkilöt halli-
tukseen ja valittiin pj:kin seuraa-
vaksi  2-vuotiskaudeksi. Samat 
äänestettiin jatkamaan. Kyllä pi-
täisi jo löytyä tuolle pj:nkin pes-
tille jatkaja ja kyllä se löytyykin.

Toimintasuunnitelma hyväksyt-
tiin yksimielisesti. Muutama inves-
tointi oli siirtynyt viime vuodel-
ta kuluvalle vuodelle, koska viime 
keväälle pakosta sijoittunut tulo-
tien peruskorjaus oli niin akuut-
ti ja kiireellinen asia, että se siir-
si muita investointikohtia. Uu-
sista kohteista suurin on keitto/
ruokailutilan rakentaminen tiski-
paikan jatkeeksi eli kysymyksessä 
on päärakennuksen laajennus. Ti-

la on tarkoitettu vieraskäyttöön. 
Muutama kysymys esitettiin asi-
oiden tiimoilta ja vastaukset il-
meisesti tyydyttivät jäsenistöä.
Sääntömuutoksen valmistelu oli 
ilmeisesti asia, joka toi jonkun 
verran jäseniä paikalle ja tuo ke-
vätkokoukseenkin, jolloin muu-
toksesta päätetään.

Hirvisoppatreffit pidettiin loka-
kuun lopulla ja treffivieraita oli 
kohtuullisesti.  Treffien ajankoh-
ta on hirvenmetsästykseen nähden 
aikainen ja lihan saanti on ollut 
hankalaa ja jopa sen takia treffien 
nimikin muutettiin, mutta nyt li-
han saanti on varmistettu ja tref-
fien nimikin on palautettu. On-
nistuneitten treffien kohokohta 
oli yllätysnumero ,  upea ilotuli-
tus. Video ja kuvat ilotulituksesta 
on edelleen nähtävissä nettisivu-
jemme linkkien kautta.

Talkookauden päättäjäisiä vie-
tettiin marraskuun loppupuolella. 

Osa keittiön tytöistä kukitettiin jouluna

Muutaman vuoden tauon jälkeen jaettiin taas ansiolevykkeitä aktiivisesta 
talkootyöstä Rairannan hyväksi.

Saajat vasemmalta: Kai Junttila ja Sari Juntunen, Pasi Viitala , Maria ja Jyrki 
Junnila , Jyrki puuttuu kuvasta, Nils ja Aune Ek, Asko Peräntie ja Tuija Kalli 
sekä Tapani ja Marja  Prami. Myöhemmin on tunnustuslaatat luovutettu Raija 
Töysälle sekä Jouni ja Tuija Kokkoselle. Kiitos heille vielä aktiivisesta talkoo-
työstä yhdistyksen hyväksi.

Olli Rusi esitteli säännöistä kohtia, joita pitää muuttaa. 
Kun aika ja yhdistyksen  tilanne ovat muuttuneet pitää sääntöjen olla ajan 
tasalla, jos vaikkapa oikeus joutuisi  jonkun asian takia niitä aikanaan 
tulkitsemaan. 

Tilaisuus on kiitos talkoolaisille 
ja väkeä olikin yli 70. Hyvää ruo-
kaa ja juomaa oli yltäkyllin. Ruo-
kapöytä oli oikein keittiön tyttö-
jen pravuuria. Kiitos kaikkien 
osallistujien puolesta.

Perinteistä pikkujoulua juhlittiin 
joulukuun alussa. Sali oli taas 
täynnä ja tyttöjen tarjoamat an-
timet olivat hyviä. Joulupukki 
tietysti oli käymässä ja antoi lah-
joja kilteille lapsille ja saivat ai-
kuisetkin paketteja, tiedä häntä 
olivatko kaikki niin kilttejäkään 
olleet.

 
Vuosi 2017 on monella tavalla 
merkkivuosi.  Suomi täyttää 100 
vuotta, Uusikaupunki  400 vuotta, 
yhdistyksemme 30 vuotta ja Rai-
ranta 25 vuotta. Yhdistystä juh-
limme 30.9. ja Rairannassa juhan-

nuksena juodaan pullakahvit  
merkkipäivän kunniaksi. Uudes-
sakaupungissa tapahtuu monen-
laista ja eri tapahtumista tiedote-
taan kaupungin toimesta vielä 
monet kerrat.

Rairannan kevään tapahtumia: 
Hiihtolomaviikolla 25.2. ulkoilu-
päivä, jolloin tarjolla on raikkaan 
ulkoilman lisäksi lettuja, herne-
keittoa ja grillimakkaraa pientä 
maksua vastaan.
Kevätkokous 18.3.
Naamiaistreffit pääsiäisenä 14.-
17.4. 
Kesän avajaiset 26.-28.5., jossa 
myös sammuttimien tarkastusta 
ja muutakin turvallisuuteen liit-
tyvää ohjelmaa. 

Hyvää kevättä ja hyvää 
vuotta 2017 

toivottaa  Reijo 
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T ervehdys pitkästä aikaa. Tämä on nyt 
yhdistyksemme puheenjohtajan ”syy”, 
että kirjoitan jälleen VankkuriViestiin. 

Yhdistyksemme juhlavuosi käynnistyi komeas-
ti Raitsussa jäsenten oma- kustanteisella ilo-
tulituksella, sen jälkeen, kun oli nautittu emän-
tien herkullisista ruokaa. Ehdittiin myös sovi-
tella askelmerkkejä tanssilattialla. Hyvää tans-
simusiikkia loihti tähtisalissa Tsuubiduubi 
tanssiyhtye ja yllätysvieraana upeaääninen 
Arto Nuotio Maskusta. Arpajaisilla tuettiin las-
ten vesiliukumäen hankintaa. Suositussa uu-
denvuoden vastaanottajais- juhlassa oli sali 
täynnä iloisia ja hyväntuulisia ihmisiä.  Alkanut 
vuosi on yhdistyksemme 30. toimintavuosi. 
Paljon on ehtinyt tapahtua siitä, kun yhdistys 
perustettiin ja pioneerityö oman karavan alu-
eemme saamiseksi käynnistyi Eero Aitamurron 
johdolla. Sen jälkeen astui ”puikkoihin” Reijo 
Silokoski ja historiaa on ehtinyt kertyä lisää 

kaksikymmentä vuotta. Juhlallisuuksia viete-
tään syyskuun lopussa.

Rairannassa ollaan pian ohittamassa vuo-
den hiljaisin aika. Turisteja käy harvaksel-
taan, mutta omaa väkeä on aina jonkin ver-
ran paikalla. Saunan lauteilla, ihme kyllä, 
on aina väkeä. Osa käy Raitsun saunassa lä-
hi etäisyydeltä. Monet sanovat, että saunaan 
on tultava ystävien takia ja saunassa kuulee 
aina parhaat jutut. Olen samaa mieltä. Mut-
ta hiljaiseloa ei kestä enää kauan, sillä kevät 
puskee meille vauhdilla. Ensimmäisenä tava-
taan suuremmalla porukalla huhtikuussa naa-
miaistreffeillä. Niihin aikoihin alueella voi 
havaita jo melkoista puuhastelua, kun vau-
nupaikkoja laitetaan kuntoon kesää varten. 
Se tapahtuu samaan aikaan, kun myös muu-
rahaispesissä on jo työntäyteistä ja kiireistä 
aikaa, auringon lämmittäessä pesää. Lopuksi 
pieni kevennys. 

Nopea isä:
Ville sanoi Taaville: – Meidän isäpä on niin 
nopea, että kun isä tiputtaa omenan kerrosta-
lon viidennestä kerroksesta, ehtii isä ottaa sen 
kiinni alhaalta.

Taavi vastaa: – Meidän isä on niin nopea, et-
tä kun isä juoksee taloa ympäri, niin voi nähdä 
hänen takapuolensa vilahtavan nurkan taakse 
ennen kuin se on edes lähtenyt.

Kusti kehuu: – Vaan meidän isäpä on niin 
nopea, että kun siltä loppuu neljältä työt niin 
se on jo varttia vaille kotona.

Hymyä huuleen ja 
hyvää karavaanari-
kevättä toivottelee 

Rami

Ramin Rattailta Rairannasta

Juhlavuosi käynnistyi ilotulituksella.

Teksti RAIMO HOLOPAINEN  |  Kuvat PASI ANNALA
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Railakasta menoa Railakassa, Eero ja Leena Rantanen

Joskus suksi luistaa....

Jone ongittaa ja Outi-mummo huolehtii turvallisuudesta.

Joskus taas ei

Rairannan unikeot  2016-2013 Olli Rusi, Niina Tuomisto, 
Kirsti Saksi ja Reijo Silokoski
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Kesää
odotellessa

Ei kala aina tärppää. Pahus sentään, tulva yllätti.

Tsuubiduubi tanssiyhtye ja Arto Nuotio.

Meillä on hauskaa.

Siellä meni vanhat sekä nuoret samall` lailla. Vai menivätkö?

Onkohan tuolla kuvaajalla filmiä kamerassa, eipä ole!

Laulava karavaanari Rami Rafael.
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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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