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Päätoimittajan kynästä

40.

vuosikerta

Tervehdys Ystävät!

K

uten tarkkaavaisimmat lukijat huomasivat on lehtemme sivuille ilmestynyt 40-vuotis logo . Tämä tarkoittaa sitä että VankkuriViesti-lehti
aloittaa nyt 40-kymmenennen ilmestymisvuotensa. Voimme varmastikin onnitella alueemme jäseniä ja yhdistyksiä kun olemme näin
pitkän taipaleen kunnialla selvittäneet. Se on
hieno saavutus. Seuraavassa numerossa, joka
on myös Juhlanumero, hieman historiaa menneestä.

Valitettavasti (ainakin omasta mielestäni) tänne Lounaiseen-Suomeen ei tänäkään vuonna
kunnon talvea tullut. Loppusyksyn miltei ennätysmäiset vesisateet lisäsivät syksyn pimeyttä ja
ankeutta kovasti. Välillä tuli lunta reippaastikin,
sulaakseen sitten melkein heti pois. Tätä kirjoitettaessa päivä on jo selvästi pidentynyt ja kevään odotus valtaa jo mielen mikä tietenkin on
hieno asia. Vuoden tauon jälkeen VankkuriViesti oli jälleen mukana Caravan-showssa omalla osastollaan. Nyt on jo tehty päätös siitä että
olemme mukana myös
vuonna 2019. Messuilla oli myös hieman aurinkoista keväthenkeä
havaittavissa kun kauppoja tehtiin ihan mukavasti. Seuraavat messut ovat jo kiinnostaneet näytteilleasettajia
enemmän kuin vuosiin
mikä kertoo siitä, että
positiivista pöhinää harrasteellamme on. VankVuoden tauon jälkeen VankkuriViestillä oli oma osasto Caravan
kuriViesti ry:n kokoukShowssa. Tutustujia ja kyselijöitä riitti mukavasti. Ensi vuonna
set, joita muuten on kololemme myöskin mukana messuilla .

me vuodessa, ovat nykyään asiallisia ja rakentavia. Viime kokouksessakin käytiin runsaasti
keskustelua siitä että ovatko mahdollisesti ns.
omat alueemme laiskistuttaneet jäseniämme
koska erilaiset (poislukien treffit) tapahtumat
kärsivät osallistujapulaa. Petanque tapahtuman
kiertopalkinto on jo ties monettako kertaa Turun yhdistyksen hallussa kun muita osallistujia
ei ole. Ajotaito-tapahtumiin mahtuisi varmaan
lisää kuljettajia harjoittelemaan sekä suorittamaan liiton eriasteisia ajotaitomerkkejä. Eipä
tässä tällä kertaa paljon muuta kun odotellaan
valoisan ajan lisääntymistä ja suunnitellaan kevään ja kesän reissuja.
terv. Markku 52661
PS. kuten viime numerossa ilmoitin oma päätoimittajan ”urani” päättyy seuraavaan numeroon. Yhtään innokasta ei ole ilmoittautunut
mutta olen varma, että joukossamme on tehtävään hyvin pystyviä ja ehkäpä halukkaitakin
henkilöitä. Minä ja Lantosen Kalevi tulemme
antamaan kaiken tukemme ja apumme tehtävää hoitavalle. Rohkeasti ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen tai Kalluun.
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Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

12.-14.01.
29.03.-02.04
30.03.-02.04
27.04.-01.05.
18.-20.05.
25-27.05.
21.-24.06.
21.-24.06.
21.-24.06.
02.-05.08.
10.-12.08.
10.-12.08.
24.-26.08.
31.08.-02.09.
07.-09.09.
21.-23.09.
05.-07.10.
12.-14.10.
26.-28.10.

Caravan Show 2018
Turun Messukeskus | Turku
Naamiaistreffit
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi
Pääsiäistreffit
Kesäniemi, Vehmaa | Turku
Vapputreffit
Salakallio, Halikko | Salo
Avajaistreffit
Krapuranta, Oripää | Loimaa
Aurinkotreffit
Saloranta, Naantali | Naantali
Perhejuhannus Krapurannassa
Krapuranta, Oripää | Loimaa
Mussalon juhannus
Mussalo, Taivassalo | Masku ja ymp.kunnat
Vehmassalmen juhannus
Vankkuri-Vehmas, Vehmaa | Raisio
Haitaritreffit
Krapuranta, Oripää | Loimaa
Lavatreffit
Sarapisto | Sauvo
Best Caravan Petanque Cup
Kesäniemi, Vehmaa | Turku
Unhoituksen yö
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi
Syystulet
Kesäniemi, Vehmaa | Turku
Rantalieskat
Mussalo, Taivassalo | Masku ja ymp.kunnat
Valojuhlat
Leporanta | Lieto
Valasrannan syystreffit
Valasranta, Yläne | TL-Pyhäjärvi
Silakkatreffit
Kesäniemi, Vehmaa | Turku
Hirvisoppatreffit
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi

Numero 1/2018 (163)
40. vuosikerta
Päätoimittaja
Markku Tammi (52661)
Ripikatu 1 A 3, 21110 Naantali
P. 040 504 0259
markku.tammi@gmail.com
Kustantaja
VankkuriViesti ry
VankkuriViesti ry
Puheenjohtaja
Markku Malmberg
Tennbyntie 32 as. 12,
21600 Parainen
p. 040 822 3065
malmberg.markku@gmail.com

Laskutusasiat
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
puheenjohtaja@sfckaarina.com
Painos
6600 kpl
Sivunvalmistus:
Rota-Mainos Oy, Timo Back
mika@rota.fi
Osoitteenmuutokset
SF-Caravan ry Hämeenlinna
P. (03) 615 311

Ilmoitushinnat ja koot (Huom. leveys aina ensin)
Etukansi.................... 210 x 190 mm ( + 3 mm ylimeno).......................................600€
Etukansi.................... 190 x 179 mm (kehystetty)...................................................600€
Takakansi................. 210 x 270 mm ( + 3 mm ylimeno).......................................500€
Takakansi................. 190 x 260 mm (kehystetty)...................................................500€
1/1 s........................... 210 x 297 mm ( + 3 mm ylimeno).......................................400€
1/1 s........................... 190 x 267 mm (kehystetty)...................................................400€
1/2.............................. 190 x 131 mm .........................................................................250€
1/4.................................. 93 x 131 mm .........................................................................200€
1/8................................. 93 x 63 mm ............................................................................150€
Jos sama ilmoitus toistuu 4 kertaa on alennus -20 %/ilmoitus.
2/2018 .............................. aineisto 13.3. ..................................... ilmestyy 28.3.
3/2018 .............................. aineisto 1.7. ........................................ ilmestyy 20.7.
4/2018 .............................. aineisto 9.10. ..................................... ilmestyy 1.11.

Vaunualueemme:
KAARINA

Kuusisto, Rantamäentie 170, Kuusisto,
puh. 040 764 4911
LIETO
Leporanta, Kynnyksentie 121, Lieto, puh. 040 718 0570
LOIMAA
Krapuranta, Korvenkulmantie 44, Oripää,
puh. 040 546 2058
MASKU
Camping Mussalo, Mussalontie 356, Taivassalo,
puh. 040 764 9391
NAANTALI
Saloranta, Vehotniementie 66, Poikko, puh. 044 967 4453
PIIKKIÖ
Harvaluoto (palvelut 1.6.–30.8.), Krupuntie 65, Kaarina,
puh. 044 278 8949
RAISIO
Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,
Rautila, Vehmaa, puh. 0400 705 516
SAUVO
Sarapisto, Nokantie 3, Sauvo,
puh. 02 473 1202, 050 466 1282
TL-PYHÄJÄRVI
Valasranta, Rantapolku 49, Yläne, puh. 040 730 4921
TURKU
Kesäniemi, Kesäniementie 99, 23210 Vehmaa,
puh. 02 433 3462, 040 549 6648
Ruissalo Camping Talvialue, os. Saarontie 57, Turku,
syys-toukokuu. tied. 0400 704 179 Matti Vainio
Lemmi Caravan, sopimusalue, Caravantie 76, Mynämäki,
puh. 02 430 8734, 0400 795 778
Livonsaari Caravan, sopimusalue,
Pohjanpääntie 250, Naantali, puh. 040 500 4401
VAKKA-SUOMI
Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki,
puh. 0500 825 899
Tiedustelut yo. yhdistykseen.
Lehden vastuu rajoittuu ilmoituksen hintaan. Lehti ei
vastaa epäselvistä käsikirjoituksista tai puhelimessa
sattuneista väärinkäsityksistä johtuvista painovirheistä, eikä anna hyvitystä vähäisestä painovirheestä,
joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä oleellisesti sen mainosarvoa.

SFC-alueet:
KAARINA

➊ Kuusisto, Rantamäentie 170, Kuusisto,

		
LIETO

		
LOIMAA

Kaarina, puh. 044 278 8949

❼❿

Rautila, Vehmaa, puh. 0400 705 516

❹
⓭

➑ Sarapisto, Nokantie 3, Sauvo,

		

❷

puh. 02 473 1202, 050 466 1282

TL-PYHÄJÄRVI ➒ Valasranta, Rantapolku 49, Yläne,
		
TURKU

➌

puh. 044 967 4453

❼ Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,

		
SAUVO

⓬

⓮

puh. 040 764 9391

➏ Harvaluoto (palvelut 1.6.–30.8.), Krupuntie 65,

		
RAISIO

puh. 040 546 2058

➎ Saloranta, Vehotniementie 66, Poikko,

		
PIIKKIÖ

❾

❹ Camping Mussalo, Mussalontie 356, Taivassalo,

		
NAANTALI

puh. 040 718 0570

➌ Krapuranta, Korvenkulmantie 44, Oripää,

		
MASKU

puh. 040 764 4911

➋ Leporanta, Kynnyksentie 121, Lieto,

❺

puh. 040 730 4921

⓫

❿ Kesäniemi, Kesäniementie 99, Vehmaa,

		

❶

puh. 02 433 3462, 040 549 6648

❻

⓫ Ruissalo Camping Talvialue, Saarontie 57, Turku,
		

syys-toukokuu. tied. 0400 704 179 Matti Vainio

❽

⓬ Lemmi Caravan, sopimusalue, Caravantie 76,
		

Mynämäki, puh. 02 430 8734, 0400 795 778

⓭ Livonsaari Caravan, sopimusalue,
		

Pohjanpääntie 250, Naantali, puh. 040 500 4401

VAKKA-SUOMI ⓮ Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki,
		

puh. 0500 825 899

Kuusisto Leporanta
Kuusisto
Leporanta
Krapuranta
Mussalo
Saloranta
Harvaluoto
Vankkuri-Vehmas
Sarapisto
Valasranta
Kesäniemi
Ruissalo
Kallionokka
Lemmi-Caravan
Livonsaari
Rairanta
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32
32
71
80
51
25
64
50
76
65
32
75
68
59
87

49
49
80
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

Saloranta

80
78
94

50
53
82
63

63
84
17
105
73
20
66
74
53
54
37

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
Sarapisto
-Vehmas
64
51
62
44
78
93
17
105
46
81
68
38
89
89
57
100
4
90
51
61
58
99
33
94
38
88
31
112

Valasranta
76
59
26
73
87
77
57
100
28
75
2
39
70
73

Kesä
niemi
65
63
79
20
48
69
4
90
58
52
59
34
39
34

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

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

LemmiCaravan
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

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

61
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Kaarinan kuulumiset
Kuusisto, p. 040 764 4911, www.sfckaarina.com
PUHEENJOHTAJA
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
Puh. 040 771 9854
puheenjohtaja@sfckaarina.com
SIHTEERI
Jan-Gunnar Rönnblad
Virna 3 B 10, 21200, Piikkiö
Puh. 040 418 2869
sihteeri@sfckaarina.com

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kaarinan sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN
pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla
su 22.4. 20187 kello 12:00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu
Kaarina 16.1.2018
Hallitus

Hyvät karavaanarit!

J

älleen on vuosi vaihtunut
uuteen, tosin talvesta ei
ole paljon tietoa. Tätä kirjoittaessa kuitenkin on
pakkanen alkanut hiljalleen nostaa
päätään ja lunta odotellaan. Huomasin tuossa yhtenä aamuna heti
meren jäädyttyä, että jo toisena
päivänä jääkannen synnyttyä ensimmäinen pilkkijä oli Kuusiston
salmen jäällä, en kyllä ymmärrä
miten jää kesti?
Viime vuoden lopulla vietettiin
Kuusiston mastomajalla perinteinen yhdistyksen pikkujoulujuhla.
Paikalla joulukuun alkua oli juhlistamassa kiitettävästi porukkaa
viettämässä leppoisaa joulujuhlaa, nauttien naisväen tarjoilemasta joulupuurosta ja kahvista. Tänä
jouluna pukki oli tehnyt juhliemme
ohimarssin, mutta kuitenkin kaikkia oli muistettu pienellä paketilla.
Kevättä kohti mentäessä teem-

me syksyllä kesken jääneen
InvaWC:n sisäpuolen kuntoon, jotta
meillä olisi tarjota vierailijoillemme,
sekä myös omalle väelle invaWC:n
lisäksi lastenhoitotilat ja yläalueen
suihkutilat. Työt jäivät syksyllä kesken koska lattian valu kesti kuivua

kokonaista seitsemäntoista viikkoa ja kuten tiedetään märän lattian päälle ei kannata tehdä vesieristeitä eikä laatoitusta homevaaran vuoksi. Onneksi talvella ei ole
niin paljoa kyseiselle tilalle tarvetta. Muutenkin koko syksy oli erit-

täin sateinen ja haittasi huomattavasti ulkopuolen viimeistelyä.
Tammikuun alussa olimme jälleen mukana VankkuriViestin yhdistysten kanssa Turun messukeskuksessa Caravan Shov:ssa omalla
VankkuriViestin osastolla. Messukeskus oli kiitettävän täynnä esittelijöitä, sekä leppoisasti liikkuvia
messuvieraita. Omalta osaltani katson että messutapahtumaan osallistuminen oli erittäin hyvä ja tarpeellinen. Neljäntoista yhdistyksen
Roll-Up rivistö oli yksinkertainen
ja samalla edustava. Ensi vuoden
messupaikka VankkuriViestille on
jo varattuna.
Odotan mielenkiintoisena miten
ensi kesän matkailija määrä kehittyy. Ainakin matkailuajoneuvojen
myynnin kehittyminen loppuvuodesta on ollut huimaavaa. Toivottavasti sama kehitys näkyy myös caravan alueiden yöpymisten kehittymisenä samoilla suhteilla.
Toivotan kaikille antoisaa kevättä sekä hauskaa matkailuvuotta
38147 Kallu
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Liedon kuulumiset
Leporanta, puh. 040 718 0570. www.sfclieto.net
PUHEENJOHTAJA
Teemu Kuosmanen
Valjaskuja 4 A 4, 21420 Lieto
Puh. 040 508 3368
teemu.kuosmanen@lieto.fi

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Liedon Seutu ry:n sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN
pidetään lauantaina 10.3.2018 klo 15.00
yhdistyksen alueella Leporannassa
Kynnyksentie 121, 21420 Lieto
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
HALLITUS

SIHTEERI
Elina Tukkiniemi
Valjaskuja 4 A 4, 21420 Lieto
puh. 040 589 4111
tukkiniemi@hotmail.com

Syyskokous
7.11.2017
Liedon
Parmaharjulla
Läsnä 46 äänioikeutettua jäsentä.
Valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja vuodelle 2018.
Uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin Teemu Kuosmanen.
Väistyvä pitkäaikainen puheenjohtaja Tauno Raitaluoma kutsuttiin yhdistyksen
kunniajäseneksi. Hallituksen
jäseniksi valittiin erovuoroisten tilalle Lauri Nieminen, Tauno Raitaluoma, Elina Tukkiniemi sekä Olli Virtanen. Hallituksessa jatkavat Päivi Huhtala, Timo Juuti, Briitta Santalahti sekä Jari Valkeapää.
Talvi on tullut Leporantaan.

Terveisiä Liedosta!

T

ätä kirjoittaessa vuosi
on vaihtunut, ja päivät
alkaneet taas pidentyä.
Yhdistyksen alueella
Leporannassa on ollut rauhallista,
mutta vuosipaikkalaisia ja vierailijoitakin on viihtynyt alueella kuitenkin tasaisesti. Varsinais-Suomen talvi jäätymisineen ja sulamisineen on tuonut omat haasteensa kunnossapitoon, paikoitellen
on ollut varsin liukkaat kelit. Uusi
grillikota on otettu hyvin vastaan,
ja siellä on istuttu iltaa miellyttävästi viileämmälläkin säällä. Uusi
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kaivo on helpottanut veden riittävyyttä ruuhka-aikoina, mutta veden rautapitoisuus on aiheuttanut
päänvaivaa. Tätä ongelmaa yritetään korjata lähitulevaisuudessa.
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 7.11.2017 Parmaharjulla. Kokouksen tehtävänä oli tänä vuonna valita uusi puheenjohtaja vuodelle 2018, koska pitkäaikainen
puheenjohtaja Tauno Raitaluoma
oli jo hyvissä ajoin ilmoittanut, ettei jatka enää tehtävässä vuoden
2017 jälkeen. Yhdistyskokous
päätti kutsua Raitaluoman kun-

niajäseneksi. Uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin
Teemu Kuosmanen. Hallitus esitteli myös hieman uudistetun mallin kausipaikkalaisten isäntävelvoitteen suorittamisesta.
Talvikaudella on kokoonnuttu
pikkujoulujen merkeissä pääasiassa oman väen kesken. Joulu-

Varapuheenjohtaja Olli
Virtanen onnittelee Tauno
Raitaluomaa
kunniajäsenyydestä.
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Uusi puheenjohtaja
Teemu Kuosmanen
esittäytyy

pukkikin kävi jakamassa herkkuja. Myös jouluna ja uutena vuotena omaa väkeä ja vierailijoita on
ollut paikalla tavallista enemmän.
Perinteiset maalispilkit järjestetään Leporannassa 9.-11.3.2018.
Samassa yhteydessä lauantaina
pidetään sääntömääräinen kevätkokous. Kevätsiivoustalkoot ovat
tänä vuonna 21.4.2018. Huomioitavaa on vielä, että Valojuhlatreffit pidetään syyskokouksessa ilmoitetusta poiketen sittenkin 21.23.9.2018, joten tämä päivämäärä
kannattaa laittaa jo valmiiksi kalentereihin.
Sihteeri Elina 139104

Joulupukki tupsahti
pikkujouluihin.

Perinteiset
L e p orann

-11.3.2018
.
9
a
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Kiitos luottamuksesta vuoden
2018 yhdistyksen puheenjohtajan valinnassa. Olen 41-vuotias neljän tyttären isä Liedosta
ja työskentelen yläkoulun matemaattisten aineiden opettajana Liedon Keskuskoululla. Karavaanariharrastuksemme alkoi
kuusi vuotta sitten, joten olemme tavallaan harrastuksen uutta sukupolvea. Leporannassa
olemme olleet kausipaikalla
viitisen vuotta. Vaunuilun lisäksi
tykkäämme tanssia vaimon
kanssa, ja lisäksi meillä on kissa,
koira ja poni, joten ruuhkavuosia
Uudeksi puheenjohtajaksi
elellään.
valittiin Teemu Kuosmanen.
Leporanta on upea alue, ja on
tärkeää tehdä työtä sen eteen,
että sekä kausipaikkalaiset että kulkevat karavaanarit viihtyisivät
alueella entistä paremmin. Aktiivisia toimijoita tarvitaan, ja on tärkeää panostaa suvaitsevaiseen ja mukavaan ilmapiiriin. Pyrin olemaan avoin ja muita kuunteleva tulevassa tehtävässäni. Toivon, että voimme yhdessä kehittää Leporantaa alueena ja vuotuisia tapahtumia edelleen paremmiksi perinteitä kunnioittaen.
Yhteistyöterveisin, Teemu Kuosmanen

Loimaan kuulumiset
Krapuranta, p. 040-546 2058 www.krapuranta.fi
PUHEENJOHTAJA
Paavo Isola
Leppätie 29, 24260 Salo
puh. 0400 464 762
paavo.isola@seutuposti.fi

tienpohjaa vahvistettiin. Keväällä
ennen avajaisia täytyy sitten tehdä
maisemoinnit.
Yhdistys valitsi syyskokouksessaan uudeksi sihteerikseen Sari Palmusen. Hallituksessa uusina jäseninä aloittivat Jarno Vornanen, Marko Koivisto sekä Sari Palmunen. Koko hallituksen ja
muiden toimihenkilöiden yhteys-

tiedot löytyvät taas yhdistyksemme nettisivuilta.
Tätä kirjoittaessani, näyttää vihdoinkin siltä, että talvi voisi saapua.
Siitä tulee mieleen, että kaikkien
hiihdosta kiinnostuneiden kannattaa käydä kurkkaamassa osoitteessa www.harjureitti.fi ”sää- ja latutiedot”. Lumitilanteen salliessa sieltä
löytyy 28km koneellisesti hoidet-

SIHTEERI
Sari Palmunen
Korvenkulmantie 44,
32500 Oripää
Puh. 0408442829
sari.palmunen@gmail.com

Krapurannan kuulumisia

S

ää on siitä hauska asia,
että siitä voi aina puhua. Loppuvuoden
jatkuvat vesisateet aiheuttivat alueellamme pienoisia

ongelmia. Vettynyt pelto ei salaojituksesta huolimatta enää imenyt
kaikkea vettä ja myöskin osa ajoteistä alkoi pettää. Hätäapuna sitten
kaivettiin vähän lisää veto-ojia ja

Syysmaisema Krapurannasta.
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tuja latuja, joista 14km on valaistuja. Matkaa Krapurannasta Harjureitin hiihtoladuille on noin 10 km.
Hiihtolenkin jälkeen voikin sitten
suunnata yöpymään Krapurantaan.
Lämpimän saunan jälkeen on mukava pulahtaa kylmään avantoon.
Alkavan kevään aikana on taas
tiedossa kaikenlaista puuhaa ja askaretta, jotta saadaan kohennet-

tua aluetta. Kaikki voivat halutessaan osallistua talkoisiin kykyjensä ja voimiensa mukaan. Vaikka
yhteishengen määrä ei olekaan
vakio, niin toivottavasti se taas
lisääntyy samaa tahtia kuin päivä jatkuu. Oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille.

Pikkujoulusta ruokaa odotellessa.

Terveisin Paavo

Hei!
Olen tullut valituksi Loimaan seudun yhdistyksen sihteeriksi ja
jäsenkirjuriksi alkavalle toimikaudelle. Pesti on minulle tällaisessa
yhdistyksessä uusi, mutta sihteerinä toimiminen on muuten tuttua
asukastoimikunnassa kahdessakin eri yhtiössä aikoinaan sekä
työssäni sairaalamaailmassa tällä hetkellä. Alkuperäiseltä ammatiltani olen perushoitaja, useita vuosia siinä toiminut ja hoitotyö on lähellä sydäntäni edelleen
ja siihen olenkin jälleen palaamassa hyvinkin pian takaisin, viimeistään kesällä.
Olen kotoisin Turusta ja viime vapusta asti olen saanut tutustua
Loimaan seutuun ja erityisesti Oripään kuntaan muuttaessamme
koukkukotimme tänne Krapurantaan edelliseltä kausipaikaltamme Mynämäen Lemmi-caravan alueelta, jossa viihdyimme lähes
9 vuotta. Edeltävästi aloitimme vaunuilun Rauman Poroholmasta,
jossa perheemme vietti yhden kesän. Alun perin leirielämä alkoi
kokeilulla viikonlopun telttaretkellä samaisessa paikassa.
Lapsesta asti olen haaveillut vaunuilusta, koska serkkuni perhe
harrasti matkailua asuntovaunulla ja se vaikutti niin kovin hohdokkaalta harrastukselta, johon vasta nyt aikuisena olen itse päässyt
mukaan. Olen hyvin sosiaalinen ihminen ja nautin saadessani tutustua muihin karavaanareihin uudella alueella unohtamatta matkalaisia, joita näyttää täällä Krapurannassa piipahtelevan runsain
mitoin. Syksyllä vietämmekin koukkukotimme 10-vuotista taivalta kanssamme ja uskon vahvasti jatkumoon.
Krapurannan ulkoilumaastoihin kurkisteleminen on kohdallani vasta alkumetreillä, mutta hyvällä alulla jo. Mikään himourheilija en ole, mutta työviikon päätteeksi rentouttava saunatuokio ja
etenkin avantoon pulahtaminen ovat näin talviaikaan parhaita juttuja täällä, plussana uusien ystävien kanssa käydyt keskustelut
grillikodan äärellä. Niin ihanasti mieli lepää ja uni maittaa, kunhan
malttaa pehkuihin mennä.
Iloista kevään odotusta kaikille ja muistakaahan päivittää yhteystietojanne, niin infot löytävät luoksenne!

Ville Toivonen ja Kalle Possull
palkittiin ahkeruudesta talkoissa.

Sari Palmunen

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Loimaan Seutu ry:n sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN
pidetään Krapurannan Kulkurintuvassa
la 17.3.2018 klo 14.00
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
ym. esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu klo 13.30. Tervetuloa!
HALLITUS

Loppiaisena ulkoiltiin ja loimutettiin lohta.
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Asuntoautot -ja vaunut, autot ja moottoripyörät
Asuntoautot ja –vaunut nyt Lamminkatu 39:stä.

Fiat-Hymer B 588 2,3 150 hv
89.990 Dethleffs Esprit i 7150-2 DBM
2016, takuu, ESP, 1-om., luist.esto, luist.esto,
2016, 2 tkm
EBD, DSC, ASR, kattol., kattol., aut.ilm., 3 tkm

89.990

Fiat-LMC I 595
69.990 Fiat-Adria 833 Compact SLS
2016, nahkaverh., 1-om., met.väri, ilmast., h2017, 3 tkm
kirja, vak.nop.s., CD, 1 tkm

Fiat-Capron Sunlight T69L Hubbet 54.990 Burstner Fiat Brevio Perform T605 52.990 Fiat Pössl LMC Tourer 54
36.890 Fiat-LMC 671 G 3.0 JTD AC
2016, ESP, luist.esto, kattol., ilmast., h-kirja, vak. 2014, 1-om., luist.esto, erik.vant., erik.vant., kat- 2010, met.väri, h-kirja, vak.nop.s., CD, 44 tkm
2009, 90 tkm
nop.s., CD, alv-väh., 3 tkm
tol., ilmast., h-kirja, vak.nop.s., 2xrenk., 15 tkm

64.990

35.990

Fiat-Knaus Sport traveller 600 DKG 34.990 Ford-Rimor Katamarano 3
2011, ilmast., vak.nop.s., CD, alv-väh., 92 tkm
2009, 71 tkm

32.990

29.990
MB-Adria Stargo 670 SP
29.990 Fiat-elnagh Duke 450 L
2009, erik.vant., ilmast., 2xrenk., 71 tkm
2005, Skandinavian Edition, 1-om., lohkol.,
2xrenk., sisäp., 100 tkm

Nissan Navara Double Cab
27.990 Knaus Südwind 590 FUS 0
2,5dCi XE 6M/T Diff lock, DPF Euro5
2013, Scandinavian Edition
2013, 190 hv, 2-paikkainen pakettiauto, 66 tkm

24.990

Fiat-Sea Sharky l7 2,2
2007, 121 tkm

24.990

23.990
Fiat-Elnagh Super d 115
2006, 1-om., p.tutka, webasto, kattol., CD,
2xrenk., vetok., 113 tkm

Isuzu D-max Space Cab
2,5 TDi 4WD 6MT LX
2012, 67 tkm

23.890

Nissan X-trail 2,0 dCi Low SE
6M/T 4x4 MY12, Connect
2013, 122 tkm

20.990

Adria Adora 552 PK 0
18.990 Dethleffs Camper 450 FL 0
2011, huippusiisti, nukkumapaikat 7:lle, Alde
2013, 1-om., kattol.
vesikeskuslämmitys, lattialämmitys.

Hobby 610 UL 610 UL Exelsior 0
2010

19.980

Solifer Finlandia 600T NS 0
2007

16.990

Kabe Briljant XL 0
2003

Lamminkatu 7
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

11.990

Palvelemme ma 9-18, ti-pe 9-17, la 10-14

www.loimaanlaatuauto.fi

19.990

Fiat-LMC Ducato Lord Liberty 566
1992, 273 tkm

Lamminkatu 39
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

5.990
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Maskun kuulumiset
Camping Mussalo, p. 040 764 9391, camping@sfcmussalo.fi,
www.sfcmussalo.fi
PUHEENJOHTAJA
Kari Haapanen
Kuntoilijanlenkki 6 C 20, 21420 Lieto
Puh. 0400 539 724
kari.haapanen@lieto.fi
SIHTEERI
Tuija Palin
Pajutie 2, 21310 Vahto
Puh. 040 535 1734
tuija.palin@pp.inet.fi

Mussalon kuulumiset

U

usi matkailukausi on
jo ovella, näin myös
Mussalossa on alettu
suunnittelemaan
vuoden 2018 matkailukautta.
Paljon on töitä edessä ennen
kuin voimme hyvillä mielin ottaa
vastaan kesän karavaanari vieraamme.
Yläkerran suihkutilat saneerataan ja jätepiste on saamassa uuden ilmeen.
Uutuutena alueemme lähimetsään valmistuu yhdeksänkorinen
frisbeegolfrata.
Lisäksi on joitakin pienempiä
uudistuksia tiedossa.
Tämä kaikki vaatii jälleen vuosipaikkalaisiltamme ja muilta yhdistyksemme jäseniltä ponnisteluja yhteisen alueemme eteen. Uskon, että jälleen kerran löydämme
talkooväkeä toteuttamaan nämä
hankkeet ja sitten voimme naut-
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tia yhdessäolosta vieraittemme
kanssa Mussalossa.
Vuoden vaihtuessa puheenjohtaja Kari Rantanen ja rahastonhoitaja Pirkko Tuomaala jättivät paikkansa. Kiitän vielä heitä molempia pitkäaikaisesta työstä yhdistyksemme hyväksi.
Uusia vuosipaikkalaisia on tämän hetken tiedon mukaan alueelle tulossa neljä vaunukuntaa.
Toivotamme heidät tervetulleeksi.
Kevätsiivoustalkoot pidetään
20-22.4. 2018. Kevätkokous pidetään samana viikonloppuna 22.4.
2018 alkaen klo 12.00
Vuoden 2017 lopun
tapahtumat
Perinteiseen tapaan vietimme Yhdistyksen joulujuhlaa Camping
Mussalossa lauantaina 25.11.2017.
Niran Maarit oli jälleen apurei-

neen onnistunut saamaan juhlasalimme jouluiseen tunnelmaan.
Juhlan aloitti lasten esittämä
Joulukuvaelma, jonka jälkeen
saimme kuulla Kari Raiskion esittämänä tuttuja joululauluja.
Kun olimme saaneet vatsamme täyteen maittavaa jouluruokaa
oli vuorossa illan yllätysesiintyjät. Tiernapojat tulivat viihdyttämään juhlaväkeä, jota olikin saapunut runsaat kahdeksankymmentä henkeä.
Illan kruunasi tietenkin Joulupukki jolla olikin tuomisinaan paketti kaikille kilteille lapsille ja aikuisille.
Iltaa jatkettiin karaoken ja tanssin sekä seurustelun merkeissä.
Uuttavuotta Mussalossa oli vastaanottamassa alun toistakymmentä vaunukuntaa.
Jälleen kerran paikallaolijat saivat nauttia loistavasta ilotulitukseta.

Näin vuosi 2017 on ”paketissa” kiitos kaikille jotka olette olleet matkassa mukana ja osallistuneet eri tavoin toimintaamme.
Hyvää alkanutta vuotta 2018
kaikille ja tavataan Mussalossa.
Kari H.

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN
joka pidetään Sunnuntaina 22.4.2018 klo 12.00
Camping Mussalossa, Mussalontie 356 Taivassalo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat, kuten tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä muille tilivelvollisille.
Tervetuloa kaikki yhdistyksemme jäsenet päättämään yhteisistä
asioista.
Jäsenkortti mukaan.
Kahvitarjoulu ja osallistujen kirjaus alkaa klo 11.30
Taivassalossa 07.01.2018
Hallitus

1/2018

Naantalin kuulumiset
Saloranta, p. 044 9674 453, www.sfcnaantali.yhdistysavain.fi
PUHEENJOHTAJA
Kari Rainetsalo
Talvikkikatu 7, 21110 Naantali
Puh. 0400 789 020
kari.rainetsalo@gmail.com
SIHTEERI
Jyrki Räisänen
Linnavuorenkatu 14 E 17, 21100 Naantali
Puh. 050 408 5596
jyrkirai@luukku.com

Tervehdys karavaanarit!

V

uosi on taas vaihtunut
ja olemme hiukan
lähempänä varsinaista karavaanarikautta eli kesää. Viime päivät ovat
olleet tasaisen harmaita aamusta
yöhön, mutta päivä sentään pitenee vauhdilla.
Yhdistyksemme piti sääntömääräisen syyskokouksensa marraskuun viimeisenä päivänä. Kokous
valitsi puheenjohtajaksi Ari Suomen, jonka johdolla kokous eteni sujuvasti. Kokoukseen oli saa-

punut vain 29 jäsentä päättämään
yhdistyksen asioista. Jäsenmäärä yhdistyksessä on kuitenkin yli
280 jäsentä.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa ainakin seuraavat kaksi vuotta Kari Rainetsalo. Hallituksen erovuoroiset jäsenet, Jari
Grönberg, Sami Järvinen, Sirkka
Mäkinen ja Jyrki Räisänen valittiin
äänestyksen ja arvonnan jälkeen
jatkamaan tehtävässään.
Kokous hyväksyi SF-Caravan
ry:n uudet mallisäännöt yhdistyk-

sen säännöiksi. Jäsenmaksut päätettiin pitää entisellään.
Salorannassa pidettiin 2.12.
puurojuhlat. Olen voinut osallistua juhlaan vain kuvien välityksellä, joten tunnelmaa talolla en osaa
tarkemmin kuvailla. Kuulemani ja
näkemäni perusteella voinen kuitenkin todeta, että tilaisuus oli onnistunut ja puuro oli maukasta.
Joulukuussa oli Lounais-Suomessa myös pientä myrskyä ja
sen sekä runsaan lumisateen seurauksena Salorannassa muuta-

ma teltta kärsi vaurioita. Tuuli repi myös puista oksia, mutta kaikeksi onneksi alueen vaunut eivät saaneet osumia.
Vuoden vaihdetta Salorannassa
oli todistamassa noin 15 vaunukuntaa, joukossa myös pari vierailevaa vaunukuntaa. Perinteiseen tapaan uimarannalle oli rakennettu komea ja korkea kokko, mikä sytytettiin illalla ja sen
palamista seurattiin kaikki yhdessä. Myöhemmin rannassa nähtiin
myös hieno ilotulitus. Suurkiitos
kuuluu molempien tapahtumien
järjestäjille.
Tulevista tapahtumista sen verran, että kevätkokous pidetään
huhtikuussa ja tarkempi aika ja
paikka ilmoitetaan kokouskutsussa kotisivuillamme ja Vankkuriviestin seuraavassa numerossa.
Kokoukseen tuodaan ensimmäinen osa kesän isäntävuorolistasta. Siihen merkitään viime vuotiseen tapaan vuorot noin toukokuun alusta juhannukseen.
Kalentereihin on myös jo syytä
merkitä varatuksi viikonloppu 25.
– 27.5.2018, jolloin Salorannassa
järjestetään perinteiset Aurinkotreffit. Lisää tietoa treffeistä seuraavassa lehdessä. Nyt jo muistiin
myös, että treffien kaikin puoleiseksi onnistumiseksi kokoonnumme edellisenä viikonloppuna Salorantaan kevättalkoisiin.
Toivotan kaikille oikein hyvää
vuotta 2018. Tehdään siitä yhdessä vielä edellisvuottakin parempi.
Jyrki 96942
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Paimion kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Esa Hautala
Kotipolku 3, 21530 Paimio
Puh. 050 543 2041
hautala.esa@hotmail.com
SIHTEERI
Marja-Liisa Lankinen
Piimätie 10, 31500 Koski TL
marja-liisa@lankinen.mobi

Paimion yhdistyksen
kuulumisia

V

uosi on vaihtunut uuteen ja toivottavasti
parempaan ainakin
ilmojen puolesta.
Syksyllä vietimme yhdistyksen
40- juhlat Paimion Karhulammella. Jäseniä oli paljon, tunnelma oli
lämminhenkinen ja tarjoilu runsas
ja maistuvainen.
Puheita pidettiin, Liiton edustaja
Hanna Jokinen onnitteli yhdistystä pitkästä taipaleesta ja toivoi sen
jatkavan uusille vuosikymmenille.
Kiitos kaikille mukana olleille.
Yhdistys jatkaa entiseen malliin.

Jäseniltä toivotaan hyviä ideoita
toiminnan virkistämiseksi. Vuosikokous pidetään huhti-toukokuussa sinne sitten runsain joukoin uusia ideoita esittämään.
VV-lehden seuraavassa numerossa on ilmoitus vuosikokouksesta. Pidetään kokous ennen kuin
karavaanarit levittäytyvät maailmalle Tätä kirjoitettaessa on täällä sentään talven tuntua. Hyvää
kevään odotusta.
Ismo Lankinen
136492

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

Nyt on sitä aikaa että kausipaikkamaksut tälle vuodelle on maksettava. Syyskokouksessa päätettiin, että kausimaksun voi suorittaa
kahdessa erässä,ensimmäinen erä
tammikuussa toinen erä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.
Viime vuonna ei järjestetty jou-

lujuhlia lainkaan, koska pidettiin
yhdistyksen 40-vuotisjuhlat elokuussa. Osa karavaanareista kävivät Sattmarkin kahvituvalla jouluaterialla marraskuussa ja Stagsundissa järjestettiin puurojuhla
pikkujouluna. Väkeä oli kiitettävästi paikalla.

SIHTEERI
Merja Lehmussola
Puh. 050 4258680
merja.lehmussola@gmail.com

Alkuvuoden terveiset
Paraisilta!

V

uosi on taas vaihtunut
ja mennään kohti
uutta vuotta. Hallitus
on on pitänyt järjestäymiskokouksen ja eri tehtäviin
valittiin uusia jäseniä. Yhdistyksen
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varapuheenjohtajaksi valittiin
Markku Malmberg, sihteeriksi Merja Lehmussola ja yhdistyksen varainhoitajaksi Marjo-Riitta Koponen. Jäsenkirjurina jatkaa Nicklas
Engman.

Puurojuhla Stagsundissa.

1/2018

Lähitulevaisuudessa pidetään
infotilaisuus syksyn messumatkaa
ajatellen. Lisää infoa siitä kotisivuilta ja Stagsundin ilmoitustaululta.
Kevätkokous pidetään la
10.3.18 klo 13.00 Mälö Bygdegårdenissa.

Kevätkauden avajaiset ja siivoustalkoot pidetään Stagsundissa la 28.4.2018 alkaen klo 10.00
Hyvää talven jatkoa!

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Paraisten seutu ry:n sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN

SF-C 120962

joka pidetään lauantaina 10.3.2018
klo 13.00 alkaen
Mälö Bygdegårdenissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
4§:n kevätkokousasiat.
Kahvitarjoilu ennen kokousta, tervetuloa!
Parainen 6.1.2018
Hallitus

Ahkerat tiskaajat Markku ja Tony.

Piikkiön kuulumiset
Harvaluoto, p. 044 278 8949
PUHEENJOHTAJA
Riitta Katajainen
Ahjotie 5, 21500 Piikkiö
Puh. 040 513 6986
riitta.katajainen@gmail.com
SIHTEERI
Merja Vuorinen
Verkapiha 1, as 41, 20100 Turku
Puh. 0400 806 715
merja.elina.vuorinen@gmail.com

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräiseen

Talvi on Lounais-Suomessa ollut harmaa, sateinen ja vähäluminen.

KEVÄTKOKOUKSEEN
joka pidetään torstaina 01.03.2018 klo19.00
Piikkiön Osuuspankin kerhohuoneella osoitteessa
Hadvalantie 10 21500 Piikkiö
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu ennen kokousta.
TERVETULOA!

Harvaluodon terveiset

V

uoden 2017 vaihduttua ajatuksemme
kääntyivät paikkaan,
jossa mieli rauhoittuu meren rannalla metsän siimeksessä.
Tähän paikkaan on upeaa tulla raskaan työpäivän jälkeen rauhoittumaan ja onhan ihan vieressä saunakin, josta pääsee suoraan mereen pulahtamaan. Alu-

een metsät tarjoavat mahtavat
puitteet ulkoilemiseen, marjastamiseen sekä sienestykseen.
Tai jos haluaa viettää aikaa mukavien vaununaapureiden kanssa niin aina on tarjolla apua tai
juttukavereita.
Kun tulimme alueelle uusina
viime vuoden keväällä saimme
mahtavan vastaanoton ja näin ollen päätimme kauan etsittyämme
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oikeaa paikkaa, että tänne me
jäämme. Tulevana kautena saimme mahdollisuuden liittyä porukkaan mukaan kunnolla, jonka takia olisi tarkoitus järjestää jotain
uutta ja mukavaa tekemistä yhdessä tänä vuonna.
Tuleva kevät näyttää mitä saamme aikaan, joten jos tekee mieli
joukkoon mukaan niin lämpimästi tervetuloa. Lopuksi vielä kiitämme lämmintä vastaanottoa ja apua
kaikilta vaunukunnilta.

VUODEN 2018
TOIMIHENKILÖT

SF-CARAVAN PIIKKIÖ
ry:n aluemaksut 2018

HALLITUS
Puheenjohtaja Riitta Katajainen
Varapuheenjohtaja Juha Tammisto
Sihteeri Merja Vuorinen

ALUEMAKSU���������������������������������������������������� 17 €
- SF-C jäsen sis, valosähkön

Jäsenet:
Kalevi Katajainen
Marjo Leppänen
Åke Lärka
Juha Piiroinen
Juha Tammisto
Erik Lintunen
Kari Yrjänäinen
Merja Vuorinen
VIRKISTYS-JA HARVALUOTOTOIMIKUNTA:
Kalevi Katajainen
Erik Lintunen
Kari Yrjänäinen

ALUEMAKSU���������������������������������������������������� 27 €
- ei SF-C jäsen sis. valosähkön
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 lämmitys

HARVALUODON TEKNINEN TOIMIKUNTA:
Juha Tammisto
Kalevi Katajainen

Iloisin terveisin ja pikaisiin
tapaamisiin Anne ja Eerik
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Raision kuulumiset

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Raision seutu ry:n sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN

Vankkuri-Vehmas, p. 0400 705 516, www.sfc-raisio.fi
FB vankkurivehmas / sf caravan raisio
PUHEENJOHTAJA
Hanne Lassila
Nummentie 44, 23140 Hietamäki
Puh. 0400 186 357
hanne.lassila@dnainternet.net

joka pidetään sunnuntaina 22.4.2018 klo 12.00
Vankkuri-Vehmaalla, Rautilassa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.
Hallitus

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

Pikkujoulujuhlat.

Juhlijoita joulujuhlissa.

Marianne, Jenni ja Seppo musisoivat joulujuhlissa.

Pukkitanssi.

Syksy 2017 Vankkuri-Vehmaalla

V

uosi on vaihtunut
uudeksi vuodeksi,
mutta on aika vielä
muistella vuoden
2017 loppuvuotta.
Joka syksy alueellamme pidetään siivoustalkoot eikä siitä
tehnyt poikkeusta nytkään. Rännit tyhjennettiin, alue haravointiin, sauna ja wc-tilat kuurattiin,
ym. Kaikille halukkaille löytyi kyllä

sopivasti töitä. Makkaran ja hernesopan voimin jaksettiin tehdä
kaikki työt kunnolla. Illalla saunottiin ja pelattiin muutama kierros bingoa. Taas löytyi monta onnellista voittajaa.
Hyvin nukutun yön jälkeen
herättiin virkeinä sunnuntaiseen
syyskokoukseen. Kokous aloitettiin kahvilla ja pullalla. Kokoukseen oli saapunut mukavasti

väkeä. Kokouksessa oli puheenjohtaja valinta vuosiksi 2018-19
sekä neljän uuden hallituksen jäsenen erovuoroisten tilalle. Uudeksi puheenjohtajaksi vuosiksi
2018-19 valittiin uudelleen ilman
äänestystä Hanne Lassila. Hallituksen erovuoroiset jäsenet valittiin kaikki uudelleen kahdeksi
vuodeksi. Valituksi tulivat Eero
Halomo, Hannele Mattsson, Sir-

Puuhapannu 2017 Hanne ja
Juha Lassila.

pa Rantanen ja Pirkko Toivonen.
Yhdeksi vuodeksi hallitukseen
valittiin Taito Korpelainen hallituksesta eronneen jäsenen tilalle.
Joulukuussa vietettiin perinteisiä pikkujoulujuhlia. Ohjelmassa
oli mm. jouluruokaa, yhteislaulua,
lahjojen jakoa joulupukin kanssa
sekä tanssia. Tanssimusiikkia esittivät Marianne Kantola sekä Jenni ja Seppo Mäkikalli. Illan aikana
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palkittiin myös Vuoden Karavaanari ja Puuhapannun saajat. Vuoden 2017 Karavaanareiksi tulivat
Heidi ja Pertti Osola sekä Puuhapannun saajiksi tulivat Hanne ja
Juha Lassila.
Ruoka oli hyvää ja musiikki
svengaavaa, joiden johdosta ilta oli erittäin mukava. Juhlissa oli
mukana yli 50 karavaanaria syömässä, tanssimassa ja iltaa viettämässä iloisissa merkeissä.
Vuodenvaihde vietettiin pienen porukan kesken. Paikalla oli
n. 30 henkeä. Saunottiin, syötiin

nakkeja ja ym. ja laulettiin karaokea Vankkurisalissa. Puolelta
öin ammuttiin raketteja rannalla,
jonka jälkeen jatkettiin karaokea
vielä muutaman tunnin.
Vuoden 2018 seuraava yhteinen tapahtuma on Maukujaiset
hiihtolomaviikon päätteeksi. Ohjelmassa mahdollisesti pilkkikisat
( säävaraus). Maukujaisista enemmän nettisivuillamme lähempänä
ajankohtaa.

Kuka tehnyt?
Paimion yhdistys täytti kesällä 40
vuotta ja pj Esa Hautala esitteli
meille 10-vuotis lahjaksi saatua
käsityötä. Neulotun taulun on lahjoittanut Raision yhdistys silloin
vuonna 1987. Nyt peräänkuulutan
työn tekijää. Haluan, että jos saat
tämän viestin, niin otat yhteyttä
allekirjoittaneeseen.
		
Terveisin
Hanne

Pakkasterveisin,
Maiju

Vuoden 2017 Karavaanarit
Heidi ja Pertti Osola

Heidi ja Pertti Osola.

Milloin teistä tuli karavaanareita ja mikä sai teidät tämän
harrastuksen pariin?
Kipinä lähti kesällä 1987 kun saimme lainata sukulaisen asuntovaunua lomareissulle. Oman vaunun hankimme seuraavana keväänä
ja viikkoa myöhemmin liityimme karavaanari jäseniksi, sitten kuulimme sen aikaisilta naapureilta Vankkurivehmaan alueesta saman tien
veimme vaunun alueelle. Vastaanotto oli mahtava viisi miestä irroitti vaunun koukusta ja ankkuroi vaunun paikalle vaunussa olleen
etuteltan he pystyttivät hetkessä ja sitten toivottivat tervetuloa alueelle. siitä se lähti.
Kuinka kauan olette olleet SF-Caravan Raision seutu ry:n
jäsenenä?
Liityimme jäseneksi yhdistykseen 1988.
Millaisia luottamustehtäviä teillä on ollut yhdistyksessänne?
Huvitoimikunnan jäsenenä yhden kauden yli kymmenen vuotta sitten.
Matkustatteko muilla välineillä lomallanne kuin Matkailu
autolla/vaunulla?
Nykyisin hotellimatkailua omalla autolla.
Mitä asioita arvostatte karavaanielämässä eniten?
Vapaus tulla, mennä koska huvittaa ja olla vaan jos siltä tuntuu. Voi
olla omissa oloissaan ja halutessaan saa juttuseuraa. alueen yhteiset tapahtumat ja talkoot ovat aivan ”Cool”
Mikä on hauskin muistonne karavaanielämässä?
Vaunun kanssa kiertely ympäri Suomea kesälomilla kun lapset olivat
pieniä ja takapenkiltä kuului jo tunnin päästä ”koska ollaan perillä.”
Hauska muisto on yhdeltä kesäloma reissulta kun olimme liikkeellä
kahdella autolla. Pakettiautolla vedimme vaunua ja molemmat pojat
kyydissä ”totta kai” eiväthän he olisi suostuneet istumaan pikkuautossa jota ohjasti äiti pieni tyttövauva kyydissä. Yhteyttä pidimme
radiopuhelimilla kun kännyjä vielä ei ollut.
Jos ette olisi karavaanareita, niin mitä muuta harrastusta
voisitte harkita- tai jo harrastatte?
Olemme molemmat mukana AUTOLIITOSSA järjestöaktiiveina paikallisosastossa. Tiepalvelumiehenä Pertti toiminut jo 28 vuotta.
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Osaston hallituksessa alkaa 18 vuosi sihteerinä. Heidi on osaston
varainhoitaja. Raision palokunnassa Pertti ollut hälytysosastossa jo
38 vuotta. Raision videopajassa 22 vuotta ollen kameran takana
kaupunginvaltuuston kokouksissa. Lisäksi vapaaehtoisessa pelastuspalveluksessa (vapepa) ollut yhtä kauan kuin tiepalelumiehenä.
Vielä lisänä käymme yhdessä muutaman kerran vuodessa rallikilpailussa tulos ja turvaviestityksessä. (Viestiradioteam). Vaunuilu
jatkuu varmasti niin kauan kun terveyttä riittää, vaikka joistakin harrastuksista joutuu luopumaan, kun pian tulee ikä vastaan.
Mikä tekee Vankkuri-Vehmaasta teille parhaan paikan viettää
karavaanielämää?
Hyvä sijainti vain puoli tuntia kotoa. On meren äärellä. Avara viihtyisä paikka. Muistorikas. Tietysti tutut ihmiset, osa jo vuosien takaa.
Mitä asioita te parantaisitte Vankkuri-Vehmaalla ?
Tilaus-sauna saisi olla hieman isompi. Ulkovalaistusta saisi päivittää
muutamasta kohtaa. Vankkurisalin keittiön tiskialtaat (näistä ovat
myöskin alueella vierailijat jutelleet.)
Mitä terveisiä lähettäisitte yhdistyksemme jäsenille?
Lisää aktiivisuutta osallistua mm. talkoisiin ja toimikuntien järjestämiin
tapahtumiin.
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Puheenjohtajan kevätterveiset
Uusi vuosi 2018 on saatu rakettien paukkeessa kunnolla alkuun.
Vankkuri-Vehmaalla on elämää
myös talvella, avanto on auki ja
pilkkikausi taitaa vielä olla muutaman kovan pakkaspäivän ja –
yön päässä. Vielä kun hieman tulisi lunta lisää pelloille, niin hiihtäminenkin onnistuisi.

myös saaneet ja toivotan teidät
kaikki sydämellisesti tervetulleiksi. Toivottavasti alueemme tarjoaa
sellaista toimintaa ja yhdessäoloa
jota olette tulleet hakemaan. Vaikka yhdistyksen syyskokous valitsee henkilöitä toimikuntiin, niin
aina voi tarjoutua avuksi, jos siltä tuntuu. Varsinaisista isoista tal-

Keittiöremontti meneillään, muistuttaa erästä Rautakauppiasta.

Toivotan kaikki uudet yhdistyksemme jäsenet tervetulleiksi joukkoomme. Joka kuukausi hallitus
hyväksyy uusia jäseniä ja olemme hyvin mielissämme siitä, että
valitsitte juuri Raision yhdistyksen,
koska Varsinais-Suomessa on 14
erilaista SFC yhdistystä, josta on
todella varaa valita. Toivotan uudet jäsenet tervetulleeksi tutustumaan myös Vankkuri-Vehmaalle, meidän omalle vaunualueelle.
Uusia vuosipaikkalaisia olemme

koopäivistä päätetään näin vuoden alussa ja niistä pyritään ilmoittamaan ajoissa nettisivuillamme
ja uusilla Facebook -sivuillamme.
Viime kesänä moni vierailija kävi alueellamme ensimmäistä kertaa ja kommentit ovat olleet positiivisia. Aluettamme on kehuttu
siistiksi, saunaa ja uimarantaa on
myös kehuttu.
Lasten leikkipuisto tulee saamaan pientä pintaremonttia kesään mennessä.

Hintoja on hieman tarkistettu alkavalle vuodelle. Monikaan ei tule
ajatelleeksi sitä mistä esim. vuorokausihinta kaiken kaikkiaan koostuu, valosähkö, jätehuolto, sauna/
suihku, alueen kunnossapito, eivät ole ilmaisia vaikka talkoilla töitä
hoidetaankin. Vuosi- ja kausipaikkalaisten velvoite on toimia isäntänä tai apuisäntänä vuorollaan.
Alueen maine ja vastuu on isännällä, ja vierailijan vastaanottaminen ja kohtelias palvelu on ensisijaisen tärkeää.
Kiitos kaikille isännille, jotka
olette tehneet hyvää talkootyötä Vankkuri-Vehmaalla. Meidän
jokaisen pienestä työpanoksesta on aina hyötyä. Myös näin talvella, on saatu talkkarivuorolaisia
mukavasti paikalle.
Helmikuussa 24.-25.2. pidetään taas perinteiset koko perheen Maukujaiset. Ohjelmatoimikunta suunnittelee viikonlopuksi
pientä ohjelmaa, voisitte tarkistaa vaikkapa hiihtoasunne ja pilkkivarusteet.
Kevätsiivoustalkoot pidetään
lauantaina 21.4.
Kevätkokous pidetään
sunnuntaina 22.4.
Vuosipaikkamaksu v.2018 on Raision yhdistyksen jäsenille 400 €,
muun yhdistyksen jäsenille 450
€. Maksu on mahdollista suorittaa

kahdessa erässä 1. erä 28.2.2018
ja 2. erä 30.4.2018 yhdistyksen
tilille OP FI25 5280 0020 0725
26. Viite 1122.
Hinnasto kokonaisuudessaan
löytyy nettisivuiltamme www.sfcraisio.fi
Terveisin Hanne

Vuoden 2018
toimihenkilöt:
Hallitus
Puheenjohtaja
Hanne Lassila
Varapuheenjohtaja
Jukka Mäkitalo
Jäsenet		
Eero Halomo
Taito Korpelainen
Hannele Mattsson
Seppo Määttä
Matti Nurmi
Sirpa Rantanen
Pirkko Toivonen
		
Sihteeri
Marjo Korpelainen
Ohjelmatoimikunta
Marjo Korpelainen
Pia Gustafsson
Seppo Lekari
Leena Määttä
Marja-Leena Suvitie
Tarjoilutoimikunta
Hannele Mattsson
Pirjo Mäkitalo
Eilo Mattsson
VankkuriVehmastoimikunta
Juha Lassila
Eilo Mattsson
Jukka Mäkitalo
Seppo Määttä
Einari Putkinen
Kalustonhoitotiimi
Eero Halomo
Seppo Lekari
Rauno Lindström

Siivoustalkoiden herkutteluhetki.
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Salon kuulumiset
www.sfc-salonseutu.fi
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

Karavaanarin liikkeelle
lähtö voi olla helppoakin,
tai sitten ei

T

oinen karavaanari pakkaa vaatteet ja suolapurkin, toinen
vähän enemmän. Jokaisella on oma tapansa.
Meillä kun lähdetään vaunulle, se on aikamoisen kaaottista. Eteiseen kertyy koreja, jotka käydään purkamaan
vaunuun ja tulevat takaisin täytettäviksi. Koreissa viedään myös jääkaappitavarat ja vaatteet, siksi reissuja kertyy nurkan taakse useita.
Mitä me sitten oikein halutaan mukaan esim. kahdeksi päiväksi? Täytyy sanoa, että aina on liikaa kaikkea. Kuka vaihtaa viikonlopun aika-
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na kalsareita tai alushousuja 6 kertaa? Kuka tarvitsee viikonlopun aikana 4 T-paitaa
ja saman verran takkeja? Kuka oikeasti tarvitsee 2 pitkät housut,
kahdet tuulipuvun housut jne… Kaikkea on liikaa siis. Vaatteet pitäisi harkita tarkemmin.
Entä ruoka. Kun toinen ei juo maitoa, pitääkö sitä olla viikonlopuksi 2 l. Pitääkö olla
kahta erilaista levitettä
ja kolmea erilaista leivänpäällistä? Pitääkö
olla kulhollinen hedelmiä, joista kuluu kaksi.
Pitääkö olla kahta eri
leipää, kun kulutus on
vain puolet kummastakin. Pitääkö olla tuoremehua, omaa mehua,
vesipulloja ja olutta? Pitääkö aina
olla vierasvaraa – kun niitä vieraita ei useinkaan näy.
Aika usein teen valmiita annoksia vaunuun ja helppoja, nopeita
ratkaisuja, joita voi vaikka parkkipaikalla hyödyntää. Vaikka kuinka

lasken, kotiin jää aina kannettavaa.
Vaunu vetää sisällensä järjettömän määrän tavaraa. Sen huomaa vasta, kun on vaihtamassa
vaunua ja tavaraa tulee sisälle kotiin uskomattomat määrät, joita ei
voi edes piilottaa. Kun uusi pihal-
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la, on helpotus viedä sinne se, mikä sinne kuuluu.
Kuuluuko ne kaikki sinne? Tarvitaanko oikeasti 4 kattilaa ja paistinpannu? No tarvitaan! Toki ne
kaikki voisi olla pienempiä ja kompakteja. Paitsi paistinpannu. Kattiloista yksi pyhitetty vain perunoille, toinen keitoille tms, kolmas kastikkeisiin ja neljäs vain vedenkeittoon, oikeasti se onkin teräksinen
kahvipannu.
Aterimet on ja pysyy teräksinä,
ainakin ne neljä paria. Muut astiat sitten muovia. Toki varastossa
on aina kertakäyttöisiä. Mutta koskaan ei ole sopivaa astiaa mukana
– jos haluaa tehdä jotain erilailla.
Lähtökaaokseen kuuluu myös lisätä raikasta vettä vähän tai enemmän riippuen kohteesta. Johtojen

yms. keräily ja sijoittaminen vaunuun painon oikean jakautumiseksi on miehen hommaa. .
Lisäksi pitäisi vielä siivota koti?
No ei! Kunhan katson, että ovet,
ikkunat, valot ja muut kunnossa.
Korit saa odottaa eteisessä reissulta palaavia.
Lähdöstä 100 m päässä tehdään tarkastus: Onko koira mukana? Onko kännykät? Onko kukkarot? Tuliko ovi kiinni? Sammutitko
varmasti kahvinkeittimen? Ja 300
km päässä huomataan, että toinen vaunun avain jäi. Hyvin pärjättiin ja Forssasta saatiin ohuempaakin ohuempi vara-avain – joten silloin niillä mentiin.
Terveisin
Merja ja Harri

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

Vilnaan, Liettuaan
6. -10.6 2018
Hinta: 460 €/hlö/ 2h huoneessa, 580 €/hlö/ 1h huoneessa
Matkan hintaan sis.: laivamatkat kansipaikoin – aamiainen laivalla
menomatkalla – majoitus 2 h huoneissa - ruokailut - kuljetukset
MatkaHeinon bussilla.
Seuraa tiedotteluamme Vankkuriviestistä ja nettisivuiltamme
www.sfc-salonseutu.fi
KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Salon seutu ry:n sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN
joka pidetään keskiviikkona 14.03.2018 klo 19.00
Uskelan koulun auditoriossa, Kavilankatu 1, 24100 Salo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat. Ota mukaan voimassa oleva jäsenkortti.

Tulevia tapahtumia:
16.2.- 25.2. 2018 Hiihtolomatapaaminen Salakallio
14.3. 2018
Kevätkokous Uskelan koululla klo 19.00
Kavilankatu 1, 24100 Salo. Kahvitarjoilu klo 18.30
29.3 – 2.4. 2018 Pääsiäistapaaminen Salakalliolla, Letunpaistoa
27.4 – 1.5. 2018 Vapputreffit Salakalliolla
23.5. 2018
Ajotaito ja merkkisuoritusajot

Vuoden 2017
karavaaniperhe
Vuosituhat vaihtui ja samalla vaihtui Salmisten harrastuskin, ei tosin
kertaheitolla.
Kesämökkimme oli meille rakas paikka, jossa olimme viettäneet viikonloput ja lomat pääsiäisestä pyhäinpäivään. 1999
olimme päätyneet uudessa kotikunnassamme omakotitalon
omistajiksi ja remontoijiksi. Mökille ei oikein tuntunut olevan aikaa. Meistä ei ollut kahden kiinteistön hoitajiksi.
Kesällä 2000 tuli sitten remontin keskellä sellainen olo, että tästä pitäisi jonnekin irtautua. Mutta minne ja miten parin pienen
koiran kanssa voisi mennä? Hyvät ystävämme olivat harrastaneet vaunuilua jo pitkään ja niin
syntyi ajatus, että mitäs jos mekin kokeilisimme. Harrin työkaveri oli mukana karavaanitoimin-

nassa ja hänen kauttaan saimme
kuulla mahdollisuudesta vuokrata paikallisen yhdistyksen vaunua. Mutta vaunun sai vuokrata
vain yhdistyksen jäsen. Joten ei
muuta kuin jäsenhakemus postiin ja parin viikon sisällä saimme jo jäsenkortin numeroineen.
Sen jälkeen vaunun varaaminen
onnistui ongelmitta.
Ensimmäinen matkamme kesti
kokonaiset neljä yötä ja sen jälkeen ”kopissa” olosta oli sellainen olo, ettei ehkä koskaan enää
vaunuilua. Hieman oli matkalla
haasteita maallikoille tekniikan
ja toimintatapojen suhteen. Kolmekerroksisesta omakotitalosta
siirtyminen 10 neliön ”koppiin” ei
myöskään ollut helppo. Koirat toki nauttivat lähellä olosta.
Seuraavana vuonna pahimmat
traumat olivat unohtuneet ja sa-

Kahvitarjoilu klo 18.30.
Salossa 6.12. 2017
HALLITUS

MATKAILUAUTOT
JA VAUNUT

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

Örninkatu 8, SALO,
p. 733 1550, 0400 533 144,
0445 511 557
ark. 10-18, la 10-14

www.autosimelius.fi
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Vuoden 2017 karavaaniperhe
maa vaunua vuokrattiin uudelleen.
Reissu sujui jo paremmin ja homma alkoi tosissaan kiinnostamaan.
Syksyllä 2001 aloimme pohtimaan
oman vaunun hankintaa. Lehdestä
löytyi ilmoitus meidän budjettiimme sopivasta vaunusta. Kävimme
katsomassa ja muutaman tunnin
harkinnan jälkeen kaupat tehtiin.

Syksyn aikana teimme muutaman
matkan lähialueille.
Keväällä 2002 vaunu vietiin
huoltoon ja kosteustutkimuksiin. Maalis-huhtikuu menikin sitten kosteusvaurioiden korjailemisessa. Oppirahoja maksettiin,
kun ei osattu vaatia kosteusmittauksia vaunusta ostotilanteessa.

Sauvon kuulumiset
Sarapisto, p. 050 466 1282, toimisto@sfc-sarapisto.net,
www.sfc-sarapisto.net
PUHEENJOHTAJA
Annica Sandberg
Puh: 044 974 2394
puheenjohtaja@sfc-sarapisto.net

Uusittiin etuseinä ikkunasta alaspäin ja lattiaa metrin verran. Sen
jälkeen vaunu palveli meitä hyvin seuraavat pari vuotta. Kävimme myös Pohjois-Norjassa parin
viikon matkalla.
Vuoden 2003 kesän alussa vihdoimme ensimmäisen vaunumme
hieman isompaan. Nyt alkoi tun-

tua siltä, että taidamme oikeasti olla karavaanareita. Tuli myös
uusia tuttuja, kun kävimme lähivaunualueilla.
Meidän vaunuilu -vuotemme on
muodostunut aika vakioksi ja kotimaassa liikutaan. Kausi alkaa vapun tienoilla ja jatkuu syys-lokakuun vaihteeseen. Yöpymismäärämme vaunulla on noin 20-30
kesän aikana. Nyt vetovuorossa
on kolmas, vuonna 2016 hankittu hieman uudempi vaunu. Edelleenkin vaunu on pienehkö, mutta kahdelle aikuisella ja pienelle
koiralle täysin riittävä.
Yhdistyksen toimintaan tulimme
mukaan, kun Merja valittiin 2008
tiedotustoimikuntaan. Nykyisin
Merja toimii jäsenkirjurina, eli raportoi hallitukselle kuukausittain
uudet jäsenet ja postittaa uusille
jäsenille kirjeen ja tapahtumakalenterin. Harri toimii yhdistyksen
kalustonhoitajana ja kuuluu yhdistyksen Vapepa -hälytysryhmään.
Hyvää karavaani vuotta!
Merja ja Harri
92158

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Sauvon Seutu ry:n sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN
joka pidetään sunnuntaina 22.4.2018 klo 12
Sarapiston takkatuvassa, Nokantie 3, Sauvo.
Voimassaoleva jäsenkortti mukaan!
Kahvitarjoilu
28.1.2018 Sauvo, hallitus

SIHTEERI
Kirsi Kallio
sihteeri@sfc-sarapisto.net

Sauvon kuulumiset

T

ammikuinen tervehdys
Sarapistosta! Valkoinen
harso peittää maan ja
pakkasta pari astetta
sekä ohut jääpeite meressä
Syyskokouksen satoa
Lokakuinen kokous alkoi Vuoden
Caravaanarin julkistamisella. Arvokkaan kunnianosoituksen saivat
ansiokkaasta toiminnasta Heli ja
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Kimmo Laine. Onnea! Sääntömääräisistä asioista mielenkiintoisin oli
tietysti uuden puheenjohtajan valinta. Puheenjohtajan vastuulliseen
tehtävään valittiin Annica Sandberg. Onnea ja menestystä vaativaan, mutta antoisaan pestiin! Hallitukseen valittiin: Veli-Matti Helenius (uusi), Kaj Kesälä, Pekka Lindroos (uusi), Toni Loiske, Pekka
Lindroos (uusi), Marja-Leena Sau-

Suomi 100 juhlan viettoa.
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Pysähtyneet vankkurit

SF-C 78517
Juhani Ivanoff
s. 5.1.1948
k. 9.12.2017
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Sauvon seutu ry

hula, Jukka Suomi (uusi) ja Aarno
Toivonen. Onnea kaikille! Sihteerinä jatkaa Kirsi Kallio.
Virkistystoiminnan vastuuhenkilötkin valittiin seuraavasti: Jarkko
Ruokolainen (lapset ja nuoret), Otto Kärkkäinen ja Maarit Haapakoski
(viihde), Tiina Loiske (liikunta) sekä
Tuula Ihalainen ja Eija Kärkkäinen
(ruoka). Vastuuhenkilöt koordinoivat toimintoja ja ottavat kaikki ideat sekä toimijat mukaan mielellään.
Isäntävuorot kausipaikkalaisten
tulee valita ensisijaisesti kesä-, heinä- ja elokuuhun. Tämän jälkeen
tarkastellaan, onko tarvetta nimetä
isäntävuorolaisia kevään ja syksyn

viikonloppuihin. Toisin sanoen, onko joku jäänyt vaille isäntävuoroa.
Kesäkauden ulkopuolelle jääneet
viikonloput hoituvat talkoohengellä läsnäolijoiden yhteistyöllä.
Suomi 100 ja Uusi Vuosi
Syystalkoot onnistuivat jälleen odotetusti, kiitos kaikille talkoolaisille.
Sarapiston paikat saatiin ”talviunille”, joten kylmän ajan vaunuelämä
onnistuu Sarapistossa erinomaisesti. Suomi 100 -teemalla juhlittiin
joulukuun alussa jälleen maittavien
eväiden ja tunnelman kera takkatuvassa. Paikalle oli saapunut mukavasti väkeä ja mukavaa oli. Suruviesti saavutti seuraavana aamuna, kun automatkallaan Sarapistosta Saloon Juhani Ivanoff menehtyi
saamaansa sairauskohtaukseen.
Vuoden vaihtumista juhlittiin Sarapiston takkatuvassa 50 hengen
voimin. Yhdessä nautittiin Eijan, Otto Kärkkäinen ja Pekka Lindroos edustivat Turun messuilla.
Tuula ja Marja-Leenan ”taikomasta” vatsan täytteestä sekä Kaitsun
ja Markuksen johdolla karaokesta.
Olipa meillä leikkimielinen musiikkitietokilpailukin Kaitsun vetämänä. Uuteen Vuoteen uusin kujein!
				
Nimi: Annica Sandberg
Mari Kesälä,
117895-1
Ikä: 40 v

Puheenjohtajan
esittely:

Harrastukset: käsityöt, ulkoilu, pilkkiminen
SFC numero: 123463

Uusi puheenjohtaja viihtyy
Sarapistossa myös talvella.

Viesti:
Vaunu on ollut kymmenen vuotta
Sarapistossa, olen toiminut hallituksessa ja virkistystoimikunnassa, joten nyt puheenjohtajan roolissa
haluan edelleen kehittää aluettamme ja toivon avointa keskustelua
kaikista asioista.

Suomi 100 kakku.

Tapahtumakalenteri päivitetään
ilmoitustaululle
ja yhdistyksen kotisivuille:
www.sfc-sarapisto.net
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TL-Pyhäjärven kuulumiset
Valasranta, p. 040 730 4921, www.sf-caravantlpyhajarvi.fi
PUHEENJOHTAJA
Jyrki Lindell
Urheilupuistontie 15 21870 Riihikoski
Puh. 0400 797 917
jyrki.lindell@auramaa.fi
SIHTEERI
Ulla Heiskanen
Nikkarintie 6, 23100 Mynämäki
Puh. 044 342 3464
u.heiskanen@gmail.com

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry:n sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN
joka pidetään sunnuntaina 18.3.2018 klo 13.00
Yläneen Osuuspankin kokoushuoneessa,
osoite Haverintie 6 Yläne.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Tervehdys Valasrannalta

A

lueemme uinuu talviunessa kuin karhu
konsanaan. Odotamme jo malttamattomina kevättä ja kesää. Keväällä kun
sää sallii, on odotettavissa talkoita ennen alueen virallista avautu-

mista. Toivottavasti talkooväki on
taas innolla mukana uuteen kauteen, näin saamme paikat kuntoon
ja voimme palvella kävijöitä mahdollisimman hyvin. Nyt onkin hyvää
aikaa miettiä/ideoida, miten saamme asiakkaat viihtymään.

Syyskokous valitsi uusia toimihenkilöitä yhdistyksen päätöksentekoon. Toivonkin heille menestystä.
Haluan kiittää jäsenistöä luottamuksesta puheenjohtaja-/hallituskausieni aikana. Onnea uudel-

le puheenjohtajalle ja menestystä
tuleville vuosille. Iso kiitos kaikille!
PS. Varaslähtö kauteen, alue avoinna pääsiäisenä 29.3.-2.4.2018!
T. Arto 44699

Uusi puheenjohtaja
esittäytyy

Uinuva Caravanalue.

Hyinen Pyhäjärvi.
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Olen Jyrki Lindell 49 vuoden ikäinen perheenisä Pöytyän Riihikoskelta.
Perheeseeni kuuluu vaimo Heli ja neljä lasta, joista jo kolme
aikuisia ja muuttaneet kukin omille tahoilleen. Nuorin tytär on 16
ja ollut aktiivisena vanhempien mukana pienestä pitäen caravan
toiminnassa. Olen myös astunut isoisän saappaisiin lapsenlapsia minulla on kaksi. Lisäksi on vielä lenkkikaverini Topi koira.
Caravan harrastuksen olemme aloittaneet vuonna 1990 vaimoni vanhempien vaunulla.
Muutaman vuoden ”kokeilun” jälkeen harrastus vei mukanaan ja hankimme ensimmäisen oman vaunun ja liityimme caravan yhdistykseen.
Kausipaikalla olemme olleet jo yli kaksikymmentä vuotta Yläneen Valasrannalla, joten alue on tullut tutuksi, kuin myös kaikki alueen asukkaat. Toki olemme lähes joka kesä purkaneet leirin ja käyneet lomareissuilla eri puolilla Suomea. Kausipaikalle
on kuitenkin aina ollut mukava palata.
Valasrannalla olemme viihtyneet erityisesti kauniin ja lapsi ystävällisen rannan ansiosta.
Haluan tässä yhteydessä esittää suuret kiitokset edeltäjälleni
Arto Vilenille todella ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä yhdistyksemme hyväksi.
Kiitos Arto.
Toivon pystyväni jatkamaan alueemme kehittämistä yhdessä
toimikuntien kanssa.
Jyrki 82388
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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Turku ry:n sääntömääräiseen

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

KEVÄTKOKOUKSEEN
joka keskiviikkona 18.huhtikuuta 2018 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 2017) sekä
käsitellään yhdistyksen hallitukselle myönnettävä oikeus, nostaa
lainaa enintään 100 000€ Kesäniemen uuden huoltorakennuksen
sekä jätevesijärjestelmän rakentamiseen. Käsitellään hallitukselle
oikeus asettaa tarvittavat vakuudet lainalle.

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

Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu Restel ravintolassa
klo 18.00 alkaen.
Hallitus 8.1.2018

Talviasiaa!
Talvi tulee taas ja tuo tullessaan omia haasteitaan matkailuajoneuvojen
käyttöön ja seisottamiseen. Olethan muistanut huolehtia matkailuajoneuvosi talviajan tärkeistä tehtävistä, vesijärjestelmän huolellisen
tyhjentämisen, akun latauksen, sekä pidä ilmanvaihdon venttilit vapaina roskista ym. Lumikuormaa ei myöskään saa katolle päästää kasvamaan, koska ilmanvaihto ei toimi ja aiheuttaa rasitusta rakenteisiin.
Mikäli ajoneuvo on aktiivisessa, tai satunnaisessa talvikäytössä, on
syytä pitää akku ja –laturi, sekä niiden johtoliitokset kunnossa, ettei
tule ikäviä yllätyksiä. Huonot sähkölaitteet ja niiden liitokset aiheuttavat pahimmillaan jopa tulipaloja. Myös auton moottoritilassa kaikki johtoliitokset kannattaa tarkastaa.
Markkinoilla on ollut jonkin aikaan saatavilla BLAZECUT automaattista palonsammutusjärjestelmää, jonka käyttökohteita ovat mm. Moottoritilat, nestekaasujäkaapit, generaattorit ja akkukotelot, sähkökeskukset. Blazecut T-sarjan automaattinen sammutusjärjestelmä toimii
täysin itsenäisesti , eikä vaadi mitään erillisiä valvontalaitteita. Järjestelmä on helppo ja nopea asentaa itse. Blazecut sammutusletku asennetaan suljettuun tilaan, vaara-alueen ympärille. Hinnat alkaen 145,Järjestelmän toiminnasta on myös videomateriaalia mm. YouTube
palvelussa osoite: https://www.youtube.com/watch?v=Kswau1mGBE8
Kysy alan liikkeistä, huollosta, tai Jyväs-Caravan / Tero Mäki.
Myös nestekaasulaitteet on hyvä tarkistuttaa ja pitää kunnossa.
Muistathan, että vian tullessa ainoa oikea paikka saada laitteet taas
kuntoon on huolto, eikä sosiaalisen median kautta saatavat ohjeet.

Kallionokka
Kallionokka jatkaa toimintaansa1.1.2018 alkaen uusien yrittäjien toimesta. 10 vuoden sopimus mahdollistaa alueen
kunnostamisen joka alkaa talousrakennuksen saneerauksella. Vanha kaikkien muistama ja kokema 20 snt lämminvesiautomaatti poistuu tiskipaikalta ja lämmintä vettä tulee kraanasta. Ensimmäinen tapahtuma Kallionokalla pidetään 16.-18.2
Ystävänpäivän/sinkku –treffeinä. Onnea uusille yrittäjille.
Pg.

Ajotaitoharjoittelut
Aloitetaan jälleen maanantaina huhtikuun 23 päivä Turun messukeskuksen pihalla. Kevään harjoitteluissa on käytettävissä matkailuvaunun
lisäksi matkailuauto. Ajoharjoittelussa kannattaa käydä ennen varsinaisen matkailukauden alkamista ja varmistaa matkailuajoneuvon turvallinen käsittely. Turvatoimikunta opastaa ajoharjoitteluradalla ajoneuvon
hallintaa. Harjoittelurata koostuu jokapäiväisistä kuvioista joita joutuu
kaikkia käyttämään matkailuajoneuvolla liikuttaessa. Suoraan peruutus,
pujottelu, kulman taakse tai talliinperuutus sekä jalkakäytävän reunaan
parkkeeraminen ovat harjoitteluradan kuvioita. Ajoharjoittelussa on
mahdollista harjoitella myös ilman rataa esimerkiksi ajamalla pelkkää 8
kuviota. Ajotaitoharjoittelut ovat maksuttomia kaikille karavaanareille.
Ajoharjoittelupäivät ovat arkimaanantaisin klo 17-19. alkaen 23.4.
14.5. 21.5. ja 28.5. sekä syksyllä 10.9. ja 17.9. Esa ja Katriina toivottavat karavaanarit tervetulleiksi harjoittelemaan.
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Ari Moisio ja
Hanna Toivonen

Kaasun hinta puhuttaa
Kaasun hinta nousi vuodenvaihteessa. Valtion karttuva käsi käy
tottuneesti kuluttajan taskuissa. Karavaanari huomaa veronkorotuksen vaihtaessaan välttämättömän kaasupullon täyteen.
Turun alueella on kaasunhintaan tullut myös uusi elementti jota
voisi jossain suhteessa nimittää kartelliksi. Alueellamme on muutama kauppias, jotka ovat myyneet kaasua tarjoushintaan ja
nostivat hintojaan vain sen 1.30€ mitä veron- ja raakaöljynhinnankorotus vaikutti vuodenvaihteessa ovat ihmeissään kun
heidän pitäisi nostaa hintojaan 3€/11kg . Kahden kauppiaan
nostama 3€ / 11kg on herättänyt erimielisyyttä myyjien keskuudessa kun nämä kauppiaat vaativat että tuo 3€ näkyisi myös
muiden myyjien hinnoissa. Naapurikauppiaan hintojakin käydään
seuraamassa päivittäin, jotta varsinaista tarjousmyyntiä ei kukaan
harrastaisi.
Turun alueella kaasupullon vaihto on edelleen edullista verraten muuhun maahan. GasOne on tuonut oman täyttölaitoksensa myötä hyvää kilpailua isojen öljy yhtiöiden hintoja vastaan.
GasOne onkin vallannut toimittajana laajalti lounaisen Suomen.
Uusi verokanta vaikuttaa hintoihin vain vähän
Uuden verolain myötä myös GasOne Oy:n toimittaman nestekaasun hinta nousee hieman. Korotus on 6,7 % eli käytännössä
1,78 snt/kg. Valmisteveroon lisätään myös alv. 24 %.

Nestekaasun hintamuutokset 1.1.2018 alkaen
Hinta ennen
korotusta,
snt/kg
26,65

Korotuksen
jälkeen,
snt/kg
27,43

Veronkorotus,
snt/kg

Veronkorotus,
%

1,78

6,7

GasOne nestekaasupullojen hintamuutokset 1.1.2018 alkaen
Täyttö,
kg

Korotus,
€ alv 0 %

Korotus,
€ sis. alv 24 %

2

0,036

0,044

5
10
11
33

0,089
0,178
0,196
0,587

0,110
0,221
0,243
0,728

Kesäniemen talviriehaa
Kesäniemessä vuosi aloitettiin
perinteisesti uudenvuoden vastaanottamisella tilaisuutta juhlisti
yhteisesti ammuttujen rakettien
väriloisto . Kesäniemessä aloitettiin uusi kausi uuden isäntäparin
Ari Moision ja Hanna Toivosen
voimin. Arin ja Hannan avuksi valittu 12 hengen uusi kesäniemitoimikunta aloitti myös toimintansa vuodenvaihteessa. Uusien
toimihenkilöiden innokkuuden ja
uusien ideoiden muodossa Kesäniemen kehitys jatkuu. Kesäniemen kaavan vahvistuminen
10.1.2018 mahdollistaa uusien
rakennusten rakentamisen alueelle. Ensimmäisenä suunnitelmissa on uuden talousrakennuksen ja vedenpuhdistamon rakentaminen. Rantasaunan rakentamista uimarannan lähelle on puhuttu jo kauan ja jossain
vaiheessa telttasauna joutuukin
väistymään rantasaunan tieltä.

Korjauslistassa ovat myös leikkikenttä ja alueen tiestö. Leikkikentälle onkin jo ensikesäksi tulossa
uudet keinut ja tiestön parantamiseksi on pyydetty tarjouksia.
Uusien hankkeiden toteutuessa
Kesäniemen suosion toivotaan
myös kasvavan, sillä Kesäniemen
13 hehtaarin alueelle mahtuu tuplasti enemmän käyttäjiä kuin tämän hetken 80 vaunukuntaa.
Kesäniemen tapahtumakirjo on
tänäkin vuonne erittäin runsas ja
vuoden tapahtumista ensimmäinen on Talvipäivät 10.2. Rannikon
talven epävarmuudesta johtuen
ohjelmien suunnittelu on pidetty
maanpinnalla. Talvipäivien ohjelmassa on laavuretki grillimakkaroineen, mehuineen ja vaahtokarkkeineen sekä monenlaisia
ulkoleikkejä kaikille. Illalla katsotaan elokuvia ja popsitaan poppareita ja aikuisten voimin raikaa Kesäniemessä karaoke. Tervetuloa.

Nestekaasun verotus kiristyy vuoden 2018 alusta
Hallituksen esityksen mukaan (HE 138/2017) nestekaasun valmistevero nousee nykyisestä 26,65 snt/kg (alv 0 %) niin, että
1.1.2018 alkaen uusi vero on 28,43 snt/kg (alv 0 %). Teboil lisää
valmisteveron korotuksen nestekaasun hintaan.
Nestekaasun valmistevero määräytyy seuraavasti vuonna 2018:
•
Energiasisältövero 9,58 snt/kg
•
Hiilidioksidivero 8,74 snt/kg
•
Huoltovarmuusmaksu 0,11 snt/kg
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Valonjuhlaa Livonsaaressa
Livonsaaren kalamiehet ovat hionneet koukkujaan päästäkseen pilkille ja kala-apajille mutta taitaa jäät jäädä tältä talvelta haaveeksi. Rantasaunan remontti on jatkunut ja alkaa olla valmis. Keväällä saadaan jälleen hyvät löylyt uusitusta saunasta. Joulukuun lumimyrsky teki tuhojaan
myös Livonsaaressa romahduttaen kymmenisen telttaa joista muutama meni uusittavaksikin. Osittain asukkaitten huolimattomuutta kun jätetään iso kesäteltta ilman mitään talvitukia. Sähkökin oli kadoksissa lähes vuorokauden puiden kaaduttua linjojen päälle.
Valon päivä on talvitoimintapäivä joka järjestetään 17.2. Talvipäivien ohjelmaan kuuluu tikkupullien paistoa sekä makkaranpaistoa. lumitilanteen niin salliessa hiihtoa lumiveistosten tekoa ja pilkkikilpailu. Kaiken ohjelman huippuna talvista yhdessäoloa aurinkoisessa talvisäässä.
Pg.
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Caravan Show’2018
Showattiin ihanteellisessa talvisäässä ilman tuulta ja sateita. Treffit ja
messut ylittivät ennakko odotukset reilusti. Treffeille osallistui 330
vaunukunta ja messuvieraita kävi viikonlopun aikana 8600. 40% nousu lupailee hyvää niin harrastuksellemme kuin myös messuille. Yhdistyksemme oma osasto sijaitsi C-hallissa SF-Caravanin osaston vieressä. Osastollamme myytiin jäsentarvikkeita sekä opastettiin ja annettiin
tietoa erilaisissa asioissa. Osastollamme hankittiin uusia jäseniä harrastukseemme. Treffeillä uutuutena oli caravan livekameran lähettämä suora kuva perjantaina ja lauantaina. Kuvauskohteina olivat kaksi
nettihakemuksen onnekasta pariskuntaa Tampereelta. Marjut, Jenni,
Dan ja Jussi sekä Jallukoira olivat keskenään tuttuja ja päättivät hakea
matkailuvaunun koekäyttäjiksi. Marjutilla ja Danilla oli jo kokemusta
matkailuautoilusta mutta Jenni ja Jussi ovat haikailleet matkailuajoneuvon hankintaa. Pariskuntien elämää seurattiin suorissa livelähetyksissä vaunussa sekä messujen vilinässä. Talvi Caramba oli ohjelmassa uutuutena jota päästiin seuraamaan tuloportin edustalla. Maamme
johtavat Carambataiturit ottivat mittaa toisistaan talvitunnelmissa. Laji
on monelle karavaanarille tuntematonta ja innokkaita katselijoita olikin
seuraamassa vauhdikasta vaunun peruuttamista. Ruissalon Saaronniemen avantosaunaan kuljetettiin lauantaina 47 uskaliasta karavaanaria jotka nauttivat Airiston kirkkaasta ja kylmästä vedestä sekä
kuumasta saunasta. Treffivieraittemme hyvinvoinnista vastasi 73 karavaanaria eri tehtävissä koko viikonlopun ajan eikä suuria ongelmia
havaittu perjantain illan eräällä alueella olleita lyhyitä sähkökatkoksia
lukuun ottamatta. Ensivuoden messupaikkojen myynti käynnistyi jo
sunnuntaina niin hyvin että suurin osa näyttelyalueista varattiin jo seuraaviin Caravan Show’ 2019 messuihin.
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Vakka-Suomen kuulumiset
Rairanta, p. 0500 825 899, www.rairanta.fi
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

Terveiset Rairannasta

E

lelemme keskitalvea
lounaisessa Suomessa,
jossa lunta ei ole näin
tammikuun puolivälissä
lainkaan. Pohjoisessa sitä on metrin verran eli tasan ei käy hiihtäjien
toiveet. Eipä ole juuri jäätäkään,
joten pilkkijöidenkin täytyy vielä
odotella. Lunta tosin tuli joulukuun
alkupuolella ja liukastakin oli ja
kirjoittajakin kaatui ihan selvin
päin sen verran pahasti, että olkapää odottaa vähän isompaa remonttia. Toivotaan, että vielä tänä
talvenakin tällä kolkalla Suomea
hiihdellään ja meren jäällä kalastellaan.
Mennyt matkailuvuosi oli hieman
edellisiä vilkkaampi. Päivittäisissä
yöpymisissä palattiin kohti aikaisempien vuosien tasoa ja mikä
parasta, myös Rairannassa näkyi
ulkomaalaisia entistä useammin.
Treffeillä ei ole ollut vieraita enää

moneen vuoteen niin paljon kuin
niitä oli viime vuosikymmenellä.
Erilaiset yhdistyksen sisäiset tapahtumat ovat vetäneet omia jäseniä paikalle taas entisiä vuosia
enemmän. Pikkujoulunakin tehtiin
väkiennätys. Puuro riitti mutta tuolit olivat kortilla. Juhlijoita oli hiukan
vajaa parisataa.
Viime vuoden tilastot eivät ole
vielä käytössä, mutta pelkän liikevaihdon kasvun perusteella toimintakin on vilkastunut. Jäsenmäärä on hieman kasvanut, vaikka valtakunnallisesti määrissä on
ollut laskua.
Syyskokouksessa oli taas jäseniä runsaasti paikalla kuten tavallisesti. Kokouksen tärkein asia
oli henkilövalinnat. Varapuheenjohtajamme Olli Rusi jätti hallitustyöskentelyn yhdistyksessämme,
koska siirtyi liiton puheenjohtajan
vaativiin tehtäviin. Muut kolme ero-

vuoroisista valittiin uudelleen ja
uutena hallitukseen tuli Raimo Holopainen, joka tosin on aikaisemmin ollut hallituksessa ja on näin
jo veteraani hommassa. Hän toimii jatkossa PR-henkilönä ja vastaa myös tiedotustoiminnasta.
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi
Asko Peräntien ja sihteeriksi edelleen Tapio Sahan.
Edellisessä VankkuriViestin kirjoituksessa mainittiin tämän vuoden rakennusprojekteista yläalueen uusi wc-rakennus, josta ei ollut vielä päätöstä. Hanke kuitenkin
siunattiin syyskokouksessa toimintasuunnitelman yhteydessä ja nyt
luvat ovat jo kunnossa ja projekti on aloitettukin puunkaadolla.
Uuteen rakennukseen tulee 2
wc:tä, suihkutila, kemssantyhjennys, tiskipaikka ja varasto. Rakennus liitetään paineviemäriin ja jätevesiputken rinnalla tulee myös
uusi sähkökaapeli palvelemaan
koko yläaluetta, juomavesiputki
ja puhelinkaapelit wlan-verkolle
ja kuulutuskaiuttimille. Putkinippuun tulee lämpöeristys ja mahdollinen lämpökaapeli. Putkien ym
asennus kallioiseen maastoon on
haasteellinen työ.

Puu karsittiin pystyssä ja runko
nostettiin pätkittäväksi tielle.

Tällaisella nosturilla tekee töitä
pimeässäkin. Karsimaan ylettyy
henkilökorista suurimpienkin
puiden latvaan saakka. Monesti puu joudutaan nostamaan
kokonaisena vaunujen tai sähköjohtojen takia.
Puu on nostettu rinteestä tielle
karsittavaksi ja sahattavaksi
klapimittaan.

Uusi rakennus tulee vanhan
puuceen viereen, joten vanha
on niin kauan käytössä kun uusi on valmis. Suihkurakennus
otetaan työmaan varastoksi, joten suihkussa pitää käydä
muualla.
Tammikuun alkupäivinä oli melkoinen myrsky Rairannassakin.
Tuuli kallisti paria suurta kuusta,
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jotka piti poistaa, koska olivat vaarassa kaatua vaunujen päälle. Tällaisten puiden poisto on ongelmallista, koska kaataa ei voi mihinkään suuntaan. Isolla nosturilla
homma käy. Onneksi alueelta
löytyy sellainen kausipaikkalainen,
jolla on tällaista kalustoa ja ennen
kaikkea taitoa.

Isäntätoiminta on sujunut Rairannassa todella hyvin. Vuoden 2018
isäntäviikot muutamaa lukuun ottamatta tulivat varatuiksi jo ennen
joulua. Viikkojen varauksissa on
huomioitu eri isäntäehdokkaiden
kyvyt ja taidot hoitaa talvista isäntätyötä. Lumenaurauksen ja hiekoituksen tarpeesta ei etukäteen
tiedä, joten talvi-isänniksi on kokemusperäisesti valikoitunut sopivia henkilöitä ja työt ovat sujuneet hyvin.
Seuratkaa nettisivujamme www.
rairanta.fi. Sieltä löytyvät aina tuoreet tiedot Rairannan tapahtumista ja toiminnasta.
REIPASTA TALVEN JATKOA JA
HIENOA KEVÄTTÄ!
Toivottelee pj Reijo
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Yhdistykselle onnea! Kuva unhoituksen yön pitkästä pöydästä.

Kesällä kerran

Emännät ovat juuri kattaneet pöydän ja talkoolaiset pääsevät
herkuttelemaan.

Talkootoiminnan ydinryhmä, emännät.

Eero Aitamurto laulaa karaokea ja vieläpä hyvällä äänellä.

Letkajenkkaa Railakassa

Ramin rattailta

Myrskyn jälkeen on poutasää
Heti alkuun toivotan kaikille karavaanareille ja läheisille oikein hyvää alkanutta vuotta. Äidillä oli
tapana laulaa vuoden vaihteessa
”Vanha vuosi vaipui hautaan, riemuineen ja murheineen…”. Niin
myös karavan toiminnassa. Yhdistyksemme järjestämät vanhan
vuoden viimeiset treffit eli ”Hirvisopat” sattui säiltään huonoon

ajankohtaan, joten treffiläisten
määrä jäi hieman alle odotusten.
Kuitenkin meininki oli hyvä ja soppa maistui ja sitä oli riittävästi. Pikkujoulussa oli vastaavasti ennätysmäärä osanottajia ja TÄHTISALI täyttyi ääriään myöten ja jouduttiinpa ottamaan lisätilaa myös tvhuoneen puolelta. Kaiken
kaikkiaan väkeä oli lähes 180

henkeä.
Kirjoitan tätä palstaani 9.1. ja
AKU- myrsky on hellittänyt juuri otteensa. Tulee mieleen Kari Tapion
laulama kaunis kappale ” Myrsyn
jälkeen on poutasää”. Eilen AKU
oli melko huonolla päällä ja raivosi pahimmillaan 25-30 m/sek
voimalla ja sai aikaan sähkökatkoksia ja muitakin tuhoja. Onneksi

sentään Rairanta säilyi niiltä. Sen
jälkeen, tänään, paljastui kuitenkin sininen taivas ja ihmeellinen
valoilmiö, AURINKO, joka hymyili täydeltä terältä. Se oli jotenkin
muistutus päivän pitenemisestä ja
siitä, että synkkä syksy tuulineen
ja sateineen on kääntynyt voiton
puolelle. Päivä pitenee pitkin harppauksin ja odotus keväästä käväi-
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Talvea odotellessa. Kuva edelliseltä talvelta.
see jo mielessä, vaikka talvikin
vielä on kokematta. Oli muuten
sittenkin valkoinen joulu pitkästä
aikaa.
Meri on edelleen sula ja kalastuksen harrastajat ovat kuumeisesti odottaneet jo jäitä. Talvehtimaan jäänyt runsas määrää joutsenia sen sijaan näyttää nauttivan
siitä, ettei jäitä ole tullut. Varmaan
toivovat, ettei jäitä tulisikaan. Railakan kohdalla iso, myöhään kuoriutunut joutsenen poikanen nosteli meren pohjasta syötävää ja
se näytti maistuvankin. Oli niin salaattipitoistakin syötävää. Ja sitten
loppuun pari kevennystä.
Eevertti porhalsi viinakauppaan
ja pyysi hengästyneenä muitta
mutkitta Alkon myyjältä: - Mikä
on halvinta, mikä menee päähän?”
– Tossa on muovikassi ja se maksaa vain 20 centtiä, ilmoitti myyjä
Eevertille hymyillen.
-Kultaseni, meitä on kohta
kolme, Leena sirkutti Villelle. –
Voi kuinka ihanaa, miksi et kertonut sitä aiemmin, tuumasi Ville. –
No kun äiti ilmoitti siitä vasta tänä
aamuna, totesi Leena
Oikein hyvää kevättalvea ja
hymyä huuleen toivottelee
RAMI

Pikkujoulussa oli ennätysmäärä osanottajia.
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Joulupukki sai suukon Niinalta
lähtiessään pois pikkujoulusta.

ARI LAVU ja WIRE-ORKESTERI
NAAMIAISTANSSEISSA lauantaina 31.3.
Perjantaina karaoketanssit
Lasten naamiaiset erikseen
Lauantaina perinteinen pääsiäislounas
Menu: Vihersalaatti ja kastike
Fetajuustosalaatti
Kalaa talon tapaan
Keitetyt kananmunat
Broilerfilettä kermakastikkeessa
Yrttiriisi
Hunajaisia uunijuureksia
Talon leipäkori ja levitettä
Kahvi , tee
Persikkamurupiirakkaa ja vaniljavaahtoa
Ruokalippuja saa toimistosta.
Aikuiset 15€, alle 12v 10€, alle kouluikäiset 0€

Ensimmäinen joulu,
niin ihmeellistä.

Tarkemmin ohjelmasta www.rairanta.fi

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN
joka pidetään Rairannassa 17.3.2018 klo 14.00
Käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat.
Ennen kokousta kahvitarjoilu.
Hallitus

Joulu on perheiden ja lasten juhla.
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Matkailuajoneuvojen
korjaukset (kaikki merkit),
maalaukset, lasinvaihdot,
kosteusvauriokorjaukset,
vuosihuollot, nestekaasulaitteiden tarkastukset ja
huollot, varaosat jne.
Tuulissuontie 9
21420 Lieto
050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi
www.turunajovaruste.fi
Soliferin ja Polarin
valtuutettu huoltokorjaamo
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