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 Kesää kohden

Viimeinkin olemme viralli-
sesti VankkuriViesti ry.
Yhdistys on merkitty yh-

distysrekisteriin 06.02.2013. Täs-
tä eteenpäin toimintamme on 
kuin minkä tahansa maamme 
tuhansista yhdistyksistä. Kuten 
moneen kertaan todettu toimin-
nassa ei mikään ihmeemmin muu-
tu ja jos muuttuukin niin toivot-
tavasti parempaan suuntaan.

Kokouksia pidetään entiseen 
malliin ja pyritään  lisäämään ja 
kehittämään 14 jäsenyhdistyk-
semme välistä yhteistyötä  mitä 
se sitten tarkoittaakin. Sitä sopii 
jokaisen tykönänsä miettiä ja an-
taa vinkkejä VankkuriViestin hal-
litukselle  jonka jäseniä kuluval-
la toimintakaudella ovat: puheen-

johtaja Hanne Lassila, varapu-
heenjohtaja Markku Tammi sekä 
Kalevi Lantonen, Sinikka Koivu-
nen Olli Pekka Rusi.  Allekirjoit-
tanut on silloin tällöin sivukor-
valla joutunut kuuntelemaan it-
selle tuntemattomien henkilöiden 
keskusteluja karavaanielämästä 
ja lähinnä kokeneempien kara-
vaanareiden suhtautumisesta 
nuorempia ja aloittelevia matkaa-
jia kohtaan. Monella meistä on 
varmaan tässä asiassa itsetutkis-
kelun paikka ja syytä muuttaa 
ajattelutapaa aidon karavaanari-
hengen suuntaan.  Meille on tu-
lossa, kuten valtiollekin, ongel-
mia ikääntymisestä ja joidenkin 
vuosien kuluttua  aika ongelmien 
ratkaisemiseksi ja nuoremman 

sukupolven mukaan saamiseksi 
pienenee kovaa vauhtia. Tiedän,  
että monessa yhdistyksessä vuo-
sien varrella erilaisia tempauksia 
ja tapahtumia  on järjestetty mut-
ta olisiko ja löytyisikö joku toi-
mintamalli jossa kaikki alueemme 
yhdistykset olisivat mukana?

Lehdellämme on nyt myös Me-
diakortti mikä osaltaan helpottaa 
mainosten myyntiä julkaisuum-
me. Kortti on sähköisessä muo-
dossa puheenjohtajilla sekä sih-
teereillä. Myös minulta sen saa 
jos tuntuu, että jossain päin mai-
nosmarkkoja olisi tulossa. Kort-
tihan helpottaa ja virallistaa mai-
nosten myyntiä ja on lehdissä 
varsin yleisessä käytössä. 

Onneksi muutaman vuoden tau-

on jälkeen toiminta-alueeltamme 
löytyy ehdokas liittohallitukseen. 
Jari Valkeapää on meille tuttu ja 
turvallinen valinta joten evästä-
kää yhdistyksissä liittokokous-
edustajia nne tekemään kaikken-
sa jotta Jari tulisi valituksi. 

Edelläkerrotuilla ajatuksilla 
haluan toivottaa lukijoille aurin-
koista kevättä sekä lämmintä ke-
sää sekä turvallisia lomamatkoja.

Markku 52661

PS. lehden 3.2013 aineistopäivä 
on 28.6. Toimittakaa aineisto yh-
tä jämptisti kuin viime vuonnakin 
koska loma-aikana on äärettömän 
vaikea tavoittaa henkilöitä. Kiitos!



Numero 2/2013 (144) 
35. vuosikerta

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

Kustantaja
Vankkuriviesti ry

Vankkuriviesti ry
Puheenjohtaja
Jari Välitalo 
Kumputie 3 21620 Kuusisto 
puheenjohtaja@sfckaarina.com  
Puh. 050 342 6585

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

Painos  
6500 kpl

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

Osoitteenmuutokset
SF-Caravan ry Hämeenlinna
Puh. 03 615 311

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

Vaunualueemme:
KAARINA Kuusisto, 040 764 4911
LIETO Leporanta, 040 718 0570
LOIMAA Krapuranta, Oripää 040 546 2058
MASKU ja Camping Mussalo,
YMP.KUNNAT Mussalo, Taivassalo, 0400 764 9391
NAANTALI Saloranta, 044 967 4453
RAISIO Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25, 
 23260 Rautila, Vehmaa, 0400 705 516
SAUVO  Sarapisto, 02 473 1202, 050 466 1282
TL PYHÄJÄRVI Valasranta, Yläne 
 (kesäisin sopimusalue puh. 040 730 4921)
TURKU   Kesäniemi, 02 433 3462 ja 044 291 1446 (Suominen)
 Ruissalo, Turku (talvisin, syysk.-toukok., 
 tied. 0400 704 179 Matti Vainio) 
 Kallionokka, Yläne, sopimusalue, puh. 256 3406, 
 049 526 055.
 Lemmi-Caravan, 23100 Mynämäki, puh. 02 430 8734 
 yhteyshenkilöt  Helga ja Pertti Rekola 0400 795 778
 Livonsaari Caravan, Askainen, Pohjanpääntie 273,  
 040 5004401
VAKKASUOMI Rairanta, Vanhakartanontie 216 
 23500 Uusikaupunki, puh. 0500 825 899
PIIKKIÖ Harvaluoto, Piikkiö 044 278 8949 (palvelut 1.6.–30.8.)
Tiedustelut ao. yhdistykseen.

Lehden vastuu rajoittuu ilmoituksen hintaan. 
Lehti ei vastaa epäselvistä käsikirjoituksista tai 
puhelimessa sattuneista väärinkäsityksistä joh-
tuvista painovirheistä, eikä anna hyvitystä vä-
häisestä painovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoi-
tuksen käsittämistä eikä vähennä oleellisesti 
sen mainosarvoa.

3/2013  ........ aineisto 28.6.  .................................  ilmestyy 26.7.
4/2013  ........ aineisto 8.10.  .................................  ilmestyy 1.11.

Turun seudun yt-alueen 
tref� lista 2013

17.-19.05. Avajaistreffi t/Ismon tapaaminen 
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
17.-19.05. Aurinkotreffi t 
 Saloranta  |  Naantali
20.-23.06. Juhannustreffi t
 Vankkuri-Vehmas, Vehmaa  |  Raisio
14.-20.07. 50. Pohjoismaiset päivät (NCT)
 Turun Messu- ja kongressikeskus  |  Turku
02.-04.08. Lavatreffi t
 Sarapisto  |  Sauvo
08.-11.08. Haitaritreffi t
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
30.08.-01.09. Salon syystreffi t
 Salakallio, Halikko  |  Salo
30.08.-01.09. Unhoituksen yö –treffi t
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
06.-08.09. Rantalieskat
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp. kunnat
20.-22.09. Matkailu & Racing -treffi t
 Alastaron moottoriurheilukeskus  |  Turku
20.-22.09. Valojuhlat
 Leporanta  |  Lieto
4.-6.10. Valasrannan suurtreffi t
 Valasranta, Pöytyä  |  TL-Pyhäjärvi
11.-13.10. Silakkatreffi t
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
25.-27.10. Hirvisoppatreffi t
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
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PUHEENJOHTAJA
Jari Välitalo
Kumputie 3, 21620 Kuusisto
Puh. 050 342 6585
puheenjohtaja@sfckaarina.com

SIHTEERI
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
Puh. 040 771 9854, 
sihteeri@sfckaarina.com

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

Kaarinan kuulumiset

Liedon kuulumiset

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

SIHTEERI
Jari Valkeapää
Salassuontie 12, 21250 Masku
Puh. 040 720 0659
jarval@netti.fi 

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

Liedon kuulumiset

Vuosi on jo hyvässä vauhdis-
sa ja matkailusesonki alka-
massa.  Leporantakin on 

valmiina ottamaan vastaan kara-
vaanarijäseniä ympäri maailman.  

Maalispilkit

Talvinen tapahtumamme Lepo-
rannassa on perinteisesti Maalis-
pilkit, joita tänä vuonna vietettiin 

maaliskuun puolessa välissä 34 
vaunu-/autokunnan ja noin 70 
henkilön voimin.

Perjantain perinteiseen kisai-
luun kuului saunan jälkeen kah-
vinkeittokisa.

Kolmihenkisin joukkuein yri-
tettiin epätoivoisesti jälleen sy-
tytellä nuotiota ja saada porokah-
vi pannussa kiehumaan.

Voittaja joukkueella nuotio syt-
tyikin nopsasti ja joillakin oli vä-

Kesää odotellessa 

Aina ei tarvitse lähteä Ruis-
saloon katsomaan valko-
vuokkoja. Niitä löytyy 

parin kivenheiton päästä Kaari-
nan keskustasta. Viime vuonna 
vapunpäivänä Rauhanlinnassa 
sinivuokkojen tilalle oli jo valko-
vuokot ilmestyneet. Rauhalinnan 
luontopolku kulkee entisessä kar-
tanon puistossa, johon on aikoi-
naan istutettu paljon erilaisia 
puulajeja. Kiva paikka lähteä 
vaikka pikku piknikille eväät ja 
kahvit korissa. 

Muistakaahan taas tarkistaa 
vaunu  tai auto talven jäljiltä kun 
otatte sen käyttöön. Jarrut, ren-
kaat, kaasulaitteet ja muut osat 
pitää olla hyvässä kunnossa, kun 
tienpäälle lähdetään. Vaunuissa 
varsinkin renkaat ei kulu lop-
puun, vaan niiden rakenne pettää 
muuten, kun vuosia kertyy tar-
peeksi. Ulkoapäin tätä ei juuri 
huomaa, joten kannattaa vaihtaa 
ajoissa. Tämä nimimerkillä ”ko-

kemusta on”.  Pari vuotta sitten 
ilmat tuli pihalle tai paremminkin 
tuonne Saaristotien varteen Pa-
raisten ja Nauvon välistä lossia 
odotellessa. Onneksi oltiin jonos-
sa odottamassa lauttaa ja mentiin 
ulos katselemaan rannassa olevia 
joutsenia. Silloin toisesta vaunun 
renkaasta alkoi kuulua sihinää. 
Sen verran renkaassa ilmaa pysyi, 
että saatiin vaunu peruutettua 
pois tieltä levennykselle. Rengas-
liikkeessä sitten todettiin, että 
renkaan kudosrakenne oli pettä-
nyt. Ikää renkaalla oli noin kah-
deksan vuotta, joten suositus 
vaihtaa renkaat kuuden vuoden 
välein käyttöönotosta ei ole tur-
ha. Muistakaa myös ettei sitten 
ylikuormaa ja painavat tavarat 
sijoitetaan varsinkin vaunuissa 
ohjeen mukaisiin paikkoihin. Oh-
je löytyy yleensä vaunun ohje-
kirjasta.

Pj Jari 105328

Miten minusta tuli 
karavaanari?

Ajan saatossa, usein kesälomien 
alkaessa, lähdin reissaamaan Suo-
men maassa intoa täynnä!
Mutta jotenkin aina jo muutaman 
päivän päästä olin takaisin koto-
na miettimässä seuraavaa mää-
ränpäätä. Eräänä hetkenä kesä-
lomallani, isäni heitti ilmaan 
ehdotuksen että voisin ostaa 
asuntovaunun! Ajatuksesta in-
nostuneena, kysyin mihin sen 
sitten oikein veisin? 

Vastaukseksi sain, että ei muu-
ta kun liityt sfc-karavaanariksi 
ja viet vaunun Kuusistoon. Vaunu 
tuli hankittua ja pian jo muuta-
man viikon päästä minusta oli 
tullut tuore karavaanari, paikas-
sa joka tuntui hyvältä ja rauhal-
liselta lomapaikalta, sen kum-
mempia kiertelemättä ja kaarte-
lematta, pitkin Suomen maata =)

Aurinkoista kesän odotusta 
Anne 130532

Kuusiston 
kuulumisia

Leirialueellamme Kuusistossa saa-
tiin vanhimman osan sähköt uu-
sittua viime vuonna. Kevään ai-
kana työt vielä viimeistellään 
siistimällä kaapeliojien kaivuu-
jäljet ennen kesän tuloa. Tänä 
vuonna uusitaan saunan vieressä 
oleva vanha varasto, kunhan saa-
daan lupa-asiat ensiksi kuntoon. 
Syyspuolella sitten toivottavasti 
päästään muuttamaan Mastoma-
jan varasto keittiötilaksi. Kiitok-
set alueen ahkerille käyttäjille, 
jotka ovat hoitaneet lumityöt ja 
pitäneet paikkoja kunnossa tal-
viaikana. 

Pj Jari 105328
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Tuulissuontie 9
21420 Lieto

(02) 487 8448
0400 742 248

toimisto@omniko.fi
www.omniko.fi

Kaben, Adrian, Soliferin ja Polarin 
valtuutettu huoltokorjaamo

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

huollot, varaosat jne.

hän huonompi onni tulen kanssa, 
eikä nuotio syttynyt.

Porokahvit saivat kuitenkin 
kaikki joukkueet keitettyä, vaik-
ka lainanuotiolla.

Säätila lauantaipäivän osalta 
suosi kyllä pilkkiväkeä ja kannus-
tusjoukkoja, sillä ulkoilemassa oli 
kaikki kynnelle kykenevät. 

Kalaa pilkkijät saivat yhteensä 
517,8 g.

Kalasaalis oli tähän mennessä 
historian pienin, edellinen pienin 
saalis oli vuodelta 2002 jolloin saa-
lis oli 620 g. Taisi olla myös en-
simmäisen kerran kun naiset jäi-
vät ilman kalansaalista.

Kalansaajat tänä vuonna olivat 
seuraavin tuloksin:
Miehet: 1. Erkki Isojärvi 277,2 g 2. 
Pekka Ylijoki 169,7 g 3. Mauri Mut-
ta 70,9 g.

Kisa oli tiukka ja rehellinen lop-
puun asti ja jännitystä riitti, tu-
leeko kala vai ei, sillä yhdelläkin 
kalalla olisi tullut menestystä ki-
sassa.

Keskipäivällä nautiskelimme 
hernesoppaa, joka oli soppatykis-
sä muhinut jo varhaisesta aamus-
ta saakka.  Hernekeitto maistui 
niin pilkkijöille kuin muillekin 
ulkoilijoille ja lämmitti niin vat-
saamme, kuin mieltäkin.  Munk-
kikahvit joimme tietysti jälkiruu-
aksi ennen kevätkokouksen alkua.

Kevätkokous

Ohjelman virallisimman puolen 
hoidimme kevätkokouksen mer-
keissä, johon jäsenkuntaamme oli 
kertynyt 41 henkilöä. 

Kokouksessa käytiin läpi sään-
tömääräiset asiat: Toimintaker-

tomus, tuloslaskelma ja tase, ti-
lintarkastuskertomus, tili- ja 
vastuuvapaus ja muita jäsenis-
tömme esille tuomia asioita.

Kokous hyväksyi toimintaker-
tomuksen ja tilikertomuksen ja 
vahvisti tilinpäätöksen, sekä 
myönsi tili ja vastuuvapauden ti-
livelvollisille vuodelta 2012.

Kohti kesää

Kohti kesäähän tässä mennään 
kovaa vauhtia, lumet alkaa monin 
paikoin olla jo sulaneita ja jäät 
alkavat olla heikkoja tai lehden 
ilmestyttyä jopa jo kokonaan su-
laneita.

Vappu on tuota piikaa ja siitä-
hän monen karavaanarin kesä- ja 
sesonkikausi lopullisesti alkaa.

Leporannan kesäänkin mahtuu 
kaikenlaista toimintaa. Vappuun, 
juhannukseen, unikeonpäivään 
ja jopa joihinkin keskikesän vii-
konvaihteisiin on aina keksitty 
jotakin toimintaa, kuten varmaan 
jotakin myös tänäkin vuonna.

Kevät talkoot on 20.04. ja 27.04.
Vuosipaikkalaispalaveri pide-

tään myös 20.4.
Kevään kohokohta on 4.5. to-

teutettava vuoden Caravan-alueen 
taulun kiinnitystilaisuus, jolloin 
myös Liiton puheenjohtaja Juha 
Hämäläinen tulee paikalle taulua 
naulaamaan ja keskustelemaan 
jäsenten kanssa, sekä viihtymään 
Leporannassa vuoden 2012 Cara-
van-alueella.

Tapahtuman kunniaksi yhdis-
tys tarjoaa kaikille keittolounaan 
ja illalla varmaan lauleskellaan ja 
tanssitaan, sekä viihdytään ja 
vaihdetaan kokemuksia alueen 

kehittymisestä vuosien varrelta.
Vuoden toinen kohokohta on 

valojuhlat, joten laita päivämää-
rä 20-22.9.jo nyt kalenteriin.

Isäntä viikkolista on ollut jo 
jonkin aikaa toimistossa ja kivas-
tihan sinne on jo nimiä kertynyt-
kin, mutta vielä on paljon viik-
koja, jotka ovat vailla isäntää. 
Nimet  listaan vaan pikaisesti.

Kesä on kokonaisuudessaan 
parhaimpia aikoja viettää vapaa-
aikaa vaunuillen ja autoillen, jo-
ten pistäkäähän sellaisetkin yh-

distyksemme jäsenet, jotka eivät 
vielä ole tutustuneet omanyhdis-
tyksen alueeseen, nokka kohti 
Leporantaa.  Näet yhdistyksemme 
toimivan, voit olla omassa rau-
hassasi tai virittäytyä toimintaan 
mukaan.

Leporanta, vuoden Caravan-
Alue isäntineen toivottaa kaikki 
karavaanarit tervetulleeksi naut-
timaan metsän keskellä olevaan 
keitaaseen.

Terveisin Jari 31185
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Loimaan kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Kai Välitalo
Palonkuja 7, 32200 Loimaa
Puh. 0400 985 794, kai.valitalo@domus.fi 

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

Monien yhdistyksen jäsenten sähköpostiosoite onkin jo sihtee-

rin tiedossa, mutta suurimman osan tietoja ei ole saatavilla.

Kokouksista ja erilaisista tapahtumista tiedottaminen kävisi  

kuitenkin sähköpostin välityksellä tosi näppärästi.

Harras toivomus olisikin, että lähettäisit sähköpostiosoitteesi 

yhdistyksen sihteerille Regina Koschinskille osoitteeseen 

reginakoschinski@hotmail.com.

Tämä helpottaisi kovasti yhdistyksen asioista tiedottamista. 

Kiitos!

H U O M I O ! ! !
SF-C Loimaan Seudun YHDISTYKSEN JÄSEN

Puheenjohtajan höpinöitä 

Tervehdys vaan vankkuri-
viestin lukijat! Olemme saa-
neet Krapurannan koti-

sivuille koko vuoden tapahtumat 
samaan nippuun , jotta jokainen 
voi jo hyvissä ajoin nähdä mitä 
alueella tapahtuu ja merkitä ka-
lenteriinsa.

Jokaisesta tapahtumasta lai-
tamme  vielä sähköpostilla hy-
vissä ajoin muistutuksen mainok-
sella, jotka meidän Lehtosen Tais-
to on loihtinut iloksemme. On 
harmillista, kun kaikilla ei ole 

tietokonetta, mutta ystävät ja 
naapurit voivat huikata, että taas 
Krapurannassa tapahtuu ja men-
näänpä yhdessä mukaan nautti-
maan alueen leppoisasta ilmapii-
ristä. Krapurannassa on koko 
talven ollut hienot hiihtoladut 
omien ja vieraiden käytössä. Kyl-
lä siellä on lumi pöllynyt, kun 
hiihtäjät painaltavat aurinkoisil-
le laduille. 

Nyt päästään minun ja useiden 
muiden kylmään talviharrastuk-
seen, eli avantouintiin. Uimarei-

den määrä Krapurannassa on kas-
vanut pikkuhiljaa, kun uusia 
harrastajia on tullut. Nuorimmat 
avantouimarit löytyvät meidän 
perheestä; Ville 11v ,Viivi 9v ja 
Veera 7v. Myöskin lasten kaveri 
Suvi 6v on jo kokeillut tuntumaa 
kylmään veteen iskän seurassa.

Hiihtolomalla saimme nauttia 
munkeista ja kahvista Kulkurin-
tuvassa perinteisten laskiaispul-
lien sijaan, vaikka vähän jo lu-
pailinkin niitä viime jutussa. 
Kyllä munkeillakin saimme Kul-

kurintuvan täyteen nälkäisistä 
hiihtolomalaisista. 

Seuraavaksi onkin vuorossa ke-
vätkokous, missä kerromme jäse-
nistölle miten meidän vuosi 
2012 meni Krapurannassa. Pääsi-
äinen  kolkuttelee jo seuraavalla 
viikolla naamiaishuipennuksella, 
mutta näistä jutuista lisää sitten 
kesällä ilmestyvässä lehdessä. 

Ei muuta kuin nokka kohti au-
rinkoista Krapurantaa.

 
Tv. Kaitsu

Nuorisoyhdyshenkilö Markus kyläniemi on saanut nuorison munkkien ääreen. Kuvassa Veera, Viivi, Ville, Joakim, ja Tuomas.
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Palvelemme ma 8-18, ti-pe 8-17, 
heinäkuun lauantait lomailemme

www.loimaanlaatuauto.fi 

Asuntoautot -ja vaunut, autot ja moottoripyörät 
Ostamme ja vaihdamme myös halvempaan.

Lamminkatu 7 
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Lamminkatu 39 
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

Frankia 59.990
680 RD 3.0TDI, 27 tkm, 1-om., ASR, erik.vant., 
ilmast., h-kirja, vak.nop.s., CD, 2xrenk., vetok., -08

Ford-Rimor 687 TC 2,4TDCi 49.990
200 hv, 41 tkm, ESP, 1-om., p.tutka, luist.esto, 
kattol., ilmast., h-kirja, lohkol., vak.nop.s., CD, 
alv-väh., 2xrenk., 2xrenk., -10

Volkswagen-Karmann 49.990
Transporter Colorado 660 Solifer 2.5TDi 24 tkm, 
kattol., ilmast., h-kirja, CD, -06

Fiat Giottiline Therry 44.990
T33 130 hv, 3 tkm, nahkaverh., 1-om., ilmast., 
-12

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

Fiat-Dethleffs Globebus 44.990
T1  2,3 JTD, 130 hv AAC, 24 tkm, 1-om., kattol., 
ilmast., h-kirja, CD, 2xrenk., vetok., -10

Ford-Eura-Mobil 37.990
660 HB 2,2, 32 tkm, luist.esto, kattol., ilmast., 
h-kirja, lohkol., vak.nop.s., hälytin, 2xrenk., 
vetok., -08

Kabe Ametist 22.990
VXL KS 0 , erik.vant., -07

Fendt Platin 19.990
650 TFD 0, -07

Adria Classica 18.990
613 UT 0, kattol., CD, 07

Fiat Ducato Autoroller 3 17.990
2,8 JTD, 149 tkm, -01

Solifer Artic 17.990
480 0, 1-om., erik.vant., h-kirja, CD, -07

Knaus Eifelland  Holiday 11.990
495 TF 0, -06

Knaus Sudwind 8.990
530TL/425 0, -97

Chevrolet G20 11.990
6,2 DSL Tripcar 660, 299 tkm, -89

Fiat-Hymer Solifer 28.990
660 2,8 JTD, 118 tkm, p.tutka, kattol., h-kirja, 
lohkol., CD, 2xrenk., 2xrenk., -05

Kabe Smaragd 14.990
GLE 0 , CD, -02

Dethleffs Nomad 5.990
530T-RN5/4100 0, -89

Solifer S5 Classic 11.990
MH 0, CD, -99

Solifer Finlandia 24.990
560 TBR 0, 1-om., h-kirja, hälytin, 2xrenk., -09

Fiat-Mclouis Lagan 37.990
253 G 2,2 JTD, 18 tkm, 1-om., luist.esto, 
webasto, h-kirja, CD, 2xrenk., -08

Fiat T.e.c. Rotec 48.990
Ti 662, 27 tkm, 1-om., luist. esto, ASR, met.väri, 
ilmast., h-kirja, lohkol., CD, 2xrenk., -09

Ford Transit 25.990
Transit Challenger 192SU 350L-2.4D, 97 tkm, 
1-om., h-kirja, lohkol., 2xrenk., vetok., -03

Fiat-Mclouis Tandy 39.990
672, 70 tkm, 1-om., navi, webasto, ilmast., 
h-kirja, 2xrenk., -08
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Kyllä Krapurannan hiihtolomalaisille munkkikahveet maistuivat.Kyllä Krapurannan hiihtolomalaisille munkkikahveet maistuivat.
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Tervehdys karavaanarit!

Olen Markus Kyläniemi Fors-
sasta, ikäni on 34 vuotta. 
Perhettä minulla ei ole, jo-

ten elelen  sinkkuna. Minut va-

littiin viime syksyn  syyskoko-
uksessa SF-C Loimaan Seutu ry:n 
hallitukseen. Olen  hallituksen 
uusin jäsen ja toimin Krapuran-
nan nuorisoyhdyshenkilönä. 

Harrastan moottoripyöräilyä, 
olen mukana Forssan VPK:n toi-
minnassa ja myöskin avantouin-
ti kuuluu harrastuksiini. Krapu-
rannassa onkin hyvä avanto 
uimareille, josta oheiset kuvat-
kin on todisteena. 

Jo pienenä, 8-vuotiaana, pää-
sin maistamaan ensimmäisen 
kerran karavaanarielämää van-
hempien mukana. Vaunumme oli 
silloin Solifer 550 DL. Perheemme 
karavaanailu kesti noin kymme-

nen vuotta, kunnes vaunu vaih-
tui kesämökkiin. Kesämökkikin 
kuitenkin myytiin jo vuosia sit-
ten. 

Se, miten päädyin Krapuran-
taan, on kaverini Sakun ja hänen 
vaimonsa Piian ansiota. Saku 
soitti minulle kerran ja pyysi 
lähtemään kahville Krapuran-
taan. Minä kyselin Sakulta, että 
mikä paikka tämä Krapuranta on 
ja mistä se löytyy. Saku sanoi 
siihen, että se on SF-C Loimaan 
Seudun vaunualue  Krapuranta 
Oripäässä. Ei muuta kuin hyppä-
sin sitten autoon ja suhautin 
Forssasta Oripäähän Sakun vau-
nulle. Vaunulle päästyäni joimme 

kahvit, jotka Piia oli keittänyt. 
Sen jälkeen Saku rupesi esitte-
lemään Krapurantaa minulle. 
Aikamme kuljettuamme alueella, 
Saku ehdotti minulle oman vau-
nun ostamista ja sen tuomista 
Krapurantaan. 

Pari vuotta kypsyttelin aja-
tusta omasta vaunusta. Sitten 
vuonna 2009 syksyllä ostin vau-
nun, Matkaaja 8000 vm -86. Rou-
dasin vaunun Krapurantaan ja 
suoraan vuosipaikalle. Ja samal-
la tiellä ollaan edelleen ja hyvin 
olen viihtynyt Krapurannassa. 

Kevätterveisin
Markus, SFC 131209

Tässä ’avantoprinsessat’  Kirsti ja Merja leppoisan oloisena kylmässä kylvyssä.

Näin komea avantouintiporukka oli yhtä aikaa koolla hiihtolomaviikolla Krapurannassa. Ville Välitalo, Kai Välitalo, Arto Suomala, Pekka Kulmala, Jone 
Eronen, Markus Kyläniemi, Kari Koski, Jukka Mäkinen ja Pasi Lehtovaara. Suosittu harrastus ja salskea sakki kertakaikkiaan.

Krapurannan ’latuprinsessat’  Tarja ja Mariitta 
lähdössä lenkille.
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Vaunukaupan erikoisliike
Palvelevaa vaunukauppaa jo yli 25 vuoden ajan.

Kantatut käytävämatot
mittojesi mukaan matkailu-
vaunuihin ja -autoihin.

Puh. 0400 485 348

Suomalaisiin oloihin tehty.
Vedettävyys huippuluokkaa.

Euroopan myydyin vaunu, 
runsas varustetaso.

Puh. 03 435 6330
Murrontie 11, 30420 Forssa

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

Camping Mussalo, Mussalontie 356, 23310 Taivassalo, 040-764 9391
camping@sfcmussalo.fi , www.sfcmussalo.fi 

Huoneiden remontti

Matkailusesongin oltua ohi myö-
häissyksyllä 2012 aloitettiin kou-
lurakennuksen huoneiden remon-
tointi. Alkuun purettiin kaikki 
vanhat pinkopahvit seiniltä ja 
katosta. Kaikki irtonainen ”rom-
pooli” kuskattiin nuotiopaikalle 
poltettavaksi eikä sitä ollut vä-
hän. Sitten jatkettiin seinien ja 
kattojen koolauksella ja levytyk-
sellä sekä kattojen paneloinnilla. 

Vanhaan 5-huoneseen tehdään 
yhteinen seurustelu ja ruokailu-
tila varustettuna mikrolla val-
misruokien lämmitykseen. Huo-
neisiin tulee myös uudet jääkaa-
pit ja kaikki tilat kalustetaan 
yhdenmukaisiksi oikein hotelli-
tason kalusteilla. Sähkökeskus ja 
kaapelointi uusitaan ja kaikkiin 
huoneisiin tulee uudet kiinteät 
sähköpatterit. Keskus varuste-
taan ryhmäkohtaisilla sulakkeil-
la niin, että valaistuksella ja läm-
mityksellä on erilliset syötöt. 

Keskitalvella pinnoitus- ja maa-
laustöiden eteneminen oli hidas-
ta, koska pakkaset estivät niiden 
etenemisen, mutta aina sään sal-
liessa työt etenivät. Paljon on 
tekemätöntä työtä ikkunoiden ja 
ovien raappimisessa ja maalaami-
sessa. Toivotaan mahdollisimman 
monen laittavan kortensa kekoon, 
koska siinä ei tarvitse välttämät-
tä olla ammattimies, ainoastaan 
huolellinen ja tarkka. Toiveissa 
on, että sesongin taas alkaessa 
huoneet olisivat viihtyisät ja siis-
tit, valmiina palvelemaan mat-

kailijoita.    
Huoneiden remontti ei olisi 

edennyt tähän pisteeseen, ellei 
vapaehtoisia käsiä olisi ollut. Olen 
moneen kertaan todennut, että 
vapaaehtoistyö on tämän toimin-
nan selkäranka. Jos se loppuu, 
tarkoittaa se sitä, että toiminta 
on pahasti uhattuna. Kaikki pal-
velut ja työt olisivat luonnolli-
sesti ostettavissa ulkopuolisilta 
toimijoilta, mutta alueella tarjol-
la olevien palvelujen hinnat nou-
sisivat moninkertaisiksi ja laatu 
laskisi todennäköisesti AAA luo-
kasta B luokkaan? Se tarkoittaisi 
myös sitä, että toiminta olisi ver-
rattavissa liiketoimintaan, koska 
toiminta-ajatus olisi bisnesajat-
telun kaltaista, eikä yhdistystoi-
minnan periaatteiden mukaista.

Käyttöaste 2012

Vuoden 2012 käyttöaste oli sa-
mansuuruinen, kuin edellisenä-
kin vuonna. Alkuvuosi oli hiljai-
nen aina kesäkuulle asti. Oikeas-
taan vasta juhannuksen jälkeen 
alkoi vipinä ja vilske. Lomakausi, 
joka alkaa juhannuksesta ja lop-
puu koulujen alettua, työllisti 
isäntäpareja ja piti päivärytmin 
kiireisenä aamusta iltaan.

Koulujen alettua ”trafi ikki” hil-
jeni ja oltiin sellaisessa seestei-
sessä päivärytmissä, jossa tuli-
joita ja lähtijöitä oli tasaisesti, 
mutta niin sanottua kiirettä ei 
ollut. Loppusyksy oli sitten jo 
hiljaisempi liikkuvista matkaili-

joista, vaikka kyllä heitä vieraili 
aina ensilumille asti. Oma väki, 
eli ”vuosipaikkalaiset” kävivät 
vuoden aikana, kuten aikaisem-
pinakin vuosina, kuka mitäkin 
tekemässä.

Kevätkokous

Muistathan kevätkokouksen lau-
antaina 20.4.2013, klo 12.00 Cam-
ping Mussalossa, Mussalontie 356,  
Taivassalo. Kahvitarjoilu ennen 
kokousta klo 11.30 alkaen. Muis-
ta ottaa jäsenkorttisi mukaan. 

Kesän odotus

Kesää odotellessa nauttikaamme 
keväästä ja kevätauringosta. Lin-
nut osaavat ottaa kaiken irti, tai 
paremminkin joutuvat ottamaan 
kaiken irti pitenevistä päivistä. 
Kevätauringon noususta kevät-
auringon laskuun kuuluu ”tint-
tien” viserrystä ja lemmenlaulua 
parin löytämiseksi. Pöntöt kat-
sastetaan, sopivat oksanhaarat 
etsitään pesälle ja reviirit merki-

tään. Kumppani on löydettävä, 
rakennettava pesä, munittava ja 
haudottava munat, ruokittava 
sekä opetettava poikaset selviy-
tymään armottomassa ympäris-
tössä lajin säilymisen puolesta. 
Tähän kaikkeen linnuilla ei ole 
paljoakaan aikaa, koska kaikki 
tämä on saatava hoidetuksi ke-
vään ja kesän aikana ennen seu-
raavaa syksyä. Kaikesta tästä 
linnut pääsääntöisesti selviyty-
vät, koska luonnossa kaikki ”työ” 
on arvokasta, mitä esim. linnut 
tekevät lajinsa säilymiseksi, kos-
ka luonnossa ei ole ns. ”paska-
duuneja”.

Loppukevennys lapsen 
suulla lausuttua? 

Ollessaan taas kerran yökylässä 
Ville 4 v. katseli mummoa, joka 
ehosti itseään aamulla vessan pei-
lin edessä. Mummo siinä evästi 
Villeä, että mummo tekee nyt sel-
laista, mitä tytöt ja naiset teke-
vät. Ville mietti hetken ja tokai-
si; tytöt ja naiset tekevät, mutta 
ei ihmiset.

Kevätterveiset!

Camping Mussalossa 20.-23.6.2013

Ohjelmassa:
• saunat päivittäin • lipun nosto aattona 

• arpajaiset • luontopolku ym. 
• kokko sään salliessa

Juhannuspaketin hinta ainoastaan:
Asuntovaunu/-auto (sis. valosähkön) 60e, 

teltta (max. 4 henk.) 60e.

Tervetuloa Taivassaloon!
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry.

Aattona tanssimusiikista huolehtii:

TRIO ATLANTIC
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Naantalin kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Puheenjohtaja Ari Suomi
Pajakuja 6 21420 Lieto
p.0500 521 115
sähköposti : ari.suomi55@gmail.com

SIHTEERI
Jukka Saarinen
Haikarinkatu 5 A 6, 21110 Naantali
Puh. 040 311 3879, 
jukka.saarinen1@dnainternet.net

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

Keväinen tervehdys 
jäsenille

Kevät ja sen myötä kesä on 
on vielä tätä kirjoitettaes-
sa tulollaan mutta usko ja 

toivo on vahva että tänäkin vuon-
na saamme auringosta ja lämmös-
tä nauttia. Tulevasta loppuvuo-
desta on tulossa todennäköisesti 
jälleen vilkas ja työntäyteinenkin 
mutta työtaakkaa hieman keven-
tää se kun imeytyskenttä on jo 
tehty. Isäntävuorot tulevat pyö-
rimään hieman uudistetulla ta-

valla kuten viime lehdessä oli 
juttua. Kuten arvata saattoikin 
ne ohjeet eivät aivan helposti 
”auenneet” mutta ne löytyvät 
edelleen verkkosivuiltamme Vank-
kuriViesti 1.2013 tai ”Tärkeää tie-
toa kausipaikkaisille” etusivulla 
olevan tekstin alta. Asiat ovat 
kuitenkin paljon yksinkertaisem-
pia mitä tekstistä voi ymmärtää. 
Varauslistat löytyvät Salorannas-
ta 13.4. alkaen johon siis voit mer-

kitä omat vuorosi. Jos epäselvää 
kysele toki hallituksen jäseniltä 
neuvoa. Salorannasta ja myös 
verkkosivuilta löytyy lista myös 
kausimaksuista ja niiden suuruu-
desta kunkin paikan haltijalle 
erikseen. Kaikki maksut on las-
kettu helmikuun loppuun 2014. 
Kuluvan vuoden maksuihin ei 
muita muutoksia ole tullut kuin 
kausimaksun yhteyteen liitetty 
30€:n ”sähkövero” jolla osaksi 
kustannetaan alueen yleissähkös-
tä hoituvia kuluja. Näin toimitta-
essa kaikkien maksut tulevat al-
kamaan samanaikaisesti ja yhdis-
tykselle ei pääse muodostumaan 
kassavajetta alkuvuodesta ja mah-
dolliset hankinnat pystytään te-
kemään milloin vain. Kuluja on 
tiedossa tällekkin vuodelle run-
saasti ja kaikki liikenevä piste-
tään varmastikin huoltoraken-
nusprojektiin. Suuri kuluerä tulee 
olemaan myös uuden laiturin han-
kinta. Kaupunki ilmoitti näet ha-
kevansa vanhan laiturin pois, 
koska se alkoi olla jo turvallisuus-
tekijä siitä irtoilevien sekä lahon-
neiden pöllien takia ja poisvienti 
kuului jo tekemäämme vuokraso-
pimukseemmekin. Vastaavaa ei 
tietenkään tilalle saada ja huo-
mattavasti pienemmätkin maksa-
vat maltaita mutta laituri toki 

tarvitaan. Menneen vuoden tilin-
päätös on valmistautumisillaan ja 
vähän mitä tietoa olen saanut niin 
viime vuosi hieman plussalle me-
nee vaikka ostoja ja projekteja 
alueen kunnostamiseen on ollut 
ennätysmäärin. Hyvä näin. Jon-
kinasteista huolta sen sijaan ai-
heuttaa niin hallitukselle kuin 
itsellenikin Salorannan aktiivi-
porukan jaksaminen tehtävissään. 
Hommat on hoidettu mallikkaas-
ti ja hoidetaan täst edeskin mutta 
vuosi vuodelta mittariin tulee 
renkaita ja uusia tekijöitä sekä 
aktiiveja kaivataan mukaan tal-
koisiin. Alueemmehan kaipaa jat-
kuvaa pientä askaretta niin ke-
sällä kuin talvellakin mutta ei 
toki niin paljon etteikö aikaa jäi-
si myös vapaa-ajan viettoon ja kun 
ringissä olisi enemmän henkilöi-
tä tilanne vaan paranisi. Tiedän 
että jäseninämme on paljon lap-
siperheitä ja hyvän matkaa alle 
keski-iän olevia henkilöitä ja hei-
tä kehoittaisin tutustumaan pai-
kan päällä alueeseen ja toimintaan 
ja rohkeasti kyselemään epäsel-
vistä asioista. Näillä sanoin toi-
votan kaikille lämmintä ja antoi-
sia lomareissuja kenellä niitä on 
suunnitelmissa.

Terveisin Markku

Siivoustalkoot 11.5.

Talkoissa viimeistään alue siistitään tref-
fi -ja kesäkuntoon. Tekeviä ja auttavia käsiä 
ei koskaan ole liikaa joten Tervetuloa jouk-
koon kykyjesi ja voimiesi mukaan. Muka-
naolijoista pidetään hyvää huolta kahvien 
ja ruuan tarjoamisella ahkeroinnin välissä. 
Pitkän päivän pölyt pestään ja huuhdotaan 
lopuksi kuumissa löylyissä. Talkoissa an-
netaan myös isäntä- ja kassakoulutusta. 
Voit ja olisi myös suotavaa että kausipaik-
kalaiset kävisivät itse viikonloppuisin kas-
savastaavan kanssa maksamassa maksujaan 
ja näin harjoittelemassa ennen sesongin 
alkua.

Aurinkotreffi t 17.-19.5.

Treffejämme on viime vuosina säät suosi-
neet joten pidetään peukkuja ettei tämä-
kään kerta tee poikkeusta. Olet tervetullut 
ja ota karavan-ystäviäsikin mukaan jotta 

pysymme lähivuosien mukavalla osanotta-
jatasolla. Kuten monesti todettu ja koettu, 
ohjelmamme noudattelee tuttuja ja perin-
teisiä kaavoja jotta jää aikaa ystäville ja 
tutuille. Kausimaksun maksaneilla treffi en 
maksu sisältyy hintaan joten tyhjiä vau-
nuja ei liioin tuolloin pitäisi alueella olla. 
Tervetuloa  ps. arpajaispalkintoja kaivataan 
ja niitä voit tuoda toimistolle ainakin vii-
konloppuisin. 

Juhannus

Juhannus tulee tänäkin vuonna ja alueen 
työt ja valvonnat tehdään jälleen talkoo-
töinä. Työvuorolistat tulee ilmoitustaulul-
le hyvissä ajoin josta voit varata itsellesi 
sopivia työtehtäviä. Toivomme että uhrai-
sit muutaman tunnin ajastasi yhdistyksel-
le niin saamme kaikki viettää keskikesän 
juhlaa hyvillä mielin. Muutamana vuonna 
on taas ollut latotanssejakin ja toivotaan 
että tälläkin kertaa järjestäjät löytyvät.

Teatterinäytös Emmassa 
14.8. klo 19

Tämän kesän näytös on Vetämättömät, joka 
on Balladi villistä lännestä. Käsikirjoitus Mik-
ko Koivusalo ja ohjaus Kari-Pekka Toivonen. 
Rooleissa ovat Jussi Lampi, Miska Kaukonen, 
Santtu Karvonen sekä Sarita Röhr. Lipun hin-
ta on 29€ ja se maksetaan tilille FI521181 3000 
1037 73, viestikenttään teksti: Teatterilippu 
ja sen jälkeen ilmoitus Merjalle p.0445216912. 
Maksut viimeistään 15.07 mennessä. 
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Riihivuoren retki
Puoli bussilastillista sain kerättyä 
keväiselle retkellemme Keski-Suo-
meen. Hieman olen pettynyt tuo-
hon osallistujamäärään etenkin 
kun yhdistys hienosti kustansi 
matkan sekä mökin. Alunpitäen 
kun matkaa suunnittelin niin yh-
tenä ideana oli se että yhdistyk-
sellämme on runsaasti nuoriakin 
jäseniä jotka tuskin ovat edes 
käyneet Salorannassa tai muuten-
kaan ovat aktiivisesti mukana 

toiminnassa niin tässä heille olisi 
ollut hieno mahdollisuus saada 
jäsenmaksuilleen jonkinlaista vas-
tiketta ja tätä kautta myös hieman 
päästä tutustumaan toimintaam-
me. Toki matka oli pitkä päiväreis-
suna mutta kyllä mukana olleet 
lapset ja aikuisetkin hyvin matkan 
rasitukset kestivät ja jos vielä en-
si vuonna hallitus vastaavanlai-
seen panostukseen suostuu niin 
otetaan matkakohde hieman lä-

hempää ja vietetään vaikka mah-
dollisesti yhdistyksen talvipäivä 
samassa yhteydessä. Retkipäiväk-
semme osui reilu pakkaspäivä ei-
kä kevät vielä näyttänyt tuloaan. 
Perillä aurinko ehti hieman pais-
teleen ja kukin ulkoili halujensa 
mukaan. Mökissä oli tunnelmaa 
kuin vaunussa konsanaan kun ve-
timiä riisuttiin ja puettiin. Paluu-
matka sujui Jämsään asti hyvissä 
keleissä mutta sitten ennustettu 

lumimyräkkä alkoi ja myrskyisä 
sivutuuli toi oman mausteensa 
matkantekoon. Naantaliin kuiten-
kin päästiin ongelmitta ja itsel-
lenikin tuli hyvä olo kun vein 
bussin pois ja osallistujat olivat 
jokseenkin tyytyväisiä reissuun 
ja olimme turvallisesti kotona la-
kanoiden välissä. Haluan vielä 
kiittää mukanaolleita mukavasta 
retkestä ja suunnitellaan jo ensi 
vuoden retkeä.

Tunnelma mökissä oli kuin matkailuajoneuvossa konsanaan.

Erilaista lomailua

keidas keskellä luontoa, 
33 km Turusta, 35 km Salosta

Koiviston Loman
VAUNUTONTIT

Tonteilla vesi, sähkö, viemäri ja kokoa 400-700 m2.
Tiedustelut: 044-484 8176, 0400 139 349

Terveisin: Reijo SF-C 12261

Lasten voimaharjoitustaBussissa matka joutuu. Tauko reissussa on aina paikallaan.
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Paimion kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Jorma Tuominen
Tapionkaaritie 4, 21530 Paimio
Puh. 050 563 0812, 02 470 5812
jorma_tuominen@luukku.com

SIHTEERI
Marja Kytösaho
Sammontie 1, 21530 Paimio
Puh. 0400 979 197

Kevätterveisin Paimiosta!
Talvi sinnittelee vastaan mutta kyllä aurinko lopulta voiton vie. 
Kyllä sitä jo odotetaankin. Nyt ei tule mitään “reissukertomusta” 
koska pyörät eivät ole pyörineet koko talvena, taidetaan tulla 
vanhoiksi! ollaan oleskeltu kotosalla ja tehty tarvittaessa lumi-
töitä joita onkin “kiitettävasti” riittänyt. Mitä nyt käytiin tutus-
tumassa uuteen Viking Graceen Ruotsin risteilyllä. Komea oli 
laiva ja meno äänetöntä ja tasaista. Kesän reissuja on suunnitteil-
la, saa sitten nähdä mitkä toteutuu.

Mukavia Kevään ja Kesän reissuja! TH

Keväinen tervehdys Paimiosta!
Ilma on todella keväinen aurinko 
paistaa pilvettömältä taivaalta ja 
uusi lumi loistaa valkoisena, mut-
ta yöt ovat olleet vielä kylmiä 20 
pakkasasteen molemmin puolin.

Mutta asiaan yhdistyksemme 
vuosikokous lähestyy, ilmoitus 
toisaalla tässä lehdessä se on tär-
keä kokous koska yhdistyksemme 
muutti sääntöjä niin, että kevät 
ja syyskokous korvattiin yhdellä 
vuosikokuksella.

Jossa keskustellaan ja hyväk-
sytään menneen vuoden (2012) 
toiminta ja päätetään tulevan 
vuoden (2014)toiminnasta ja ta-
votteista. Henkilövalinnat ovat 
yksi tärkeimmistä kokouksen asi-
oista puheenjohtajan ja hallituk-
sen jäsenten valinta vuosille 2014 
- 2015.

Puheenjohtajan “nuijan” luo-
vuttaisin kyllä mielelläni pois, 
aikoinaan vuonna 2003 kun lu-
pauduin hommaan, epäviralises-
ti oli puhe kahdesta vuodesta 
mutta nyt tulee jo kymmenen 

vuotta täyteen. Hallitusta pitää 
täydentää koska siitä on niin sa-
notun luonnollisen poistuman 
kautta jäänyt henkilöitä pois jo-
ten uusia aktiivisia jäseniä tar-
vitaan hommiin. Epäviralliseti on 
herännyt keskustelua siitä pitä-
sikö yhdistys lopettaa tai “fuu-
sioitua” johonkin toiseen yhdis-
tykseen mutta kun yhdistyksem-
me on toiminut jo 35 vuotta ja 
olisi surullista entisiä ja nykyisiä 
aktiivijäseniä kohtaan jos ei pys-
tytä pitämään yhdistystä tomin-
nassa. Henkilökohtaisesti olen 
sitä mieltä ettei 35 vuotiasta SF-
Caravan Paimion Seutu ry:tä ei 
saa päästää loppumaan, ehkä yh-
tenä syynä on nykyinen “huono” 
puheenjohtaja joka on vähän ul-
kona sisäpiirin toiminnasta kun 
ei ole tuota matkailua-ajoneuvoa-
kaan tällä hetkellä. Puheenjoh-
tajan vaihto sekä hallituksen 
täydentäminen ehkä auttaisi asi-
aa. Yksi syy keskusteluun yhdis-
tyksen alasajosta on se kun ei ole 

ollut käyttöaluetta käytössä. Alu-
eita on ollut mutta niistä on jou-
duttu eri syiden takia luopumaan 
ja muutama viime vuosi on oltu 
ilman aluetta. Asiaan on ehkä 
mahdollisuus saada korjaus, nyt 
on tarjottu aluetta yhdistykselle. 
Kun lumet sulavat on mahdolli-
suus tutustua alueseen ja aloittaa 
neuvottelut alueen mahdollisesta 
saamisesta SF-Caravan Paimion 
Seudun käyttöön, kevään aikana 
varmaan saadaan alustava selvi-
tys asiasta. Tulkaa 11.5.2013 vuo-
sikokoukseen ja tuokaa kaverit 
mukaan joista voi tulla aktiivisia 
karavaanareita toimintaan mu-
kaan. Tässä on vähän vanhaa ai-
siaa lehdestä 1/2013 mutta huoli 
yhdistyksen toiminnasta painaa, 
joten kertaus on opintojen äiti 
sanotaan. Hallitus on päättänyt, 
että perinteinen polkuretki teh-
dään TL Kosken maisemissa ke-
väällä tai alkukesästä siitä ilmoi-
tetaan myöhemmin, hallitus esit-
tää vuosikokoukselle, että toi-

minta jatkuu suurin piirtein 
ennallaan mutta jos saadaan alue 
käyttöön, niin suunnitelmia pitää 
muuttaa ja tarkistaa ehkä vuosi-
kokoukseen mennessä on jo saa-
tu jotaan uutta kerrottavaa.

Nähdään VUOSIKOKOUKSESSA 
11.5.2013 “Ankkalammella” Säh-
köyhtiöntie 193

Jorma, 051624-0

SF-Caravan Paimion Seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS la 11.5.2013 klo 19.00 
Paimion Maauimalan “Ankkalammen” Takkatuvassa. Sähköyhtiöntie 193.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat mm.toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 
sekä vuoden 2014 talousarvio ja toimintasunnitelma ehdotukset. 

Suoritetaan vuosille 2014 - 2015 henkilövalinnat mm. puheenjohtaja ja hallituksen täydentäminen sekä muut vuosikokoukselle 
kuuluvat valinnat ja päätökset. Keskustellaan käyttöalueen hankinnasta yhdistykselle. Hallitus klo 18.00.

Kahvia ja pientä iltapalaa ja virvokkeita tarjolla.

Kokouksen jälkeen mahdollisuu saunomiseen ja uintiin.
Jäsenet tervetuloa päättämään yhdistyksen tulevaisuudesta.

Hallitus.
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Paraisten kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Risto Karjalainen
Hietapellonkatu 5 as 24, 21600 Parainen
Puh. 050 567 6542, 02 273 9933 (työ)
risto.karjalainen@narmaplan.fi 

SIHTEERI
Timo Keihäs
Puh. 050 342 3925
timo.keihas@hotmail.com

Kirpeät pakkaskeväiset 
terveiset

Tänäkin talvena on sitten saa-
tu nauttia talvisista maise-
mista ja hienoista tulollaan 

olevista keväisistä päivistä. 
 Ulkoilupäivää vietettiin 23. 

helmikuuta kuka mitenkin ulkoil-
len ja iltapäivällä nautimme gril-
likatoksen lämmössä makkarat ja 
salaatit. Edellisenä tiistaina vietet-
tiin puunkaatotalkoot parkkipai-

kan tuntumassa ja naistoimikunta 
oli loihtinut lounaaksi makaro-
nilaatikon.

 Yhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin 12.03.2013 
Pippurikujan pihaton ylisien sijaan 
sattuneesta kommelluksesta joht-
uen hotelli Strandbossa. Paikalla 
oli 18 äänioikeutettua karavaanar-
ia. Kokouksen puheenjohtajaksi 

valittiin yhdistyksen puheenjohta-
ja ja sihteeriksi valittiin Marjo-
Riitta Koponen. Pöytäkirjan tar-
kastajiksi valittiin Hannu Soini ja 
Harry Jansson, jotka toimivat 
tarpeen vaatiessa ääntenlaskijoina. 
Sääntömääräiset asiat käsiteltiin 
sekä vastuuvapaus myönnettiin 
hallitukselle ja muille tilivelvol-
lisille. 

 Vaunupaikan terasseja varten 
anotaan toimenpidelupa 45 m2 ter-
asseja varten. Hallituksen esitys 
traktorin hankkimisesta alueelle 
hyväksyttiin, asiaan palataan 
syyskokouksessa.

 Kesäkausi avataan siivoust-
alkoilla 27.04. kello 10.00 alkaen 
yhteisten alueiden siivouksella. 
Omat kausipaikkansa kukin siivoaa 
vappuun mennessä. Muita kevään 
ja kesän ohjelmia voi lukea ilm-
oitustaululta sekä paikallisesta 
lehdestä. Kesäkauden päättäjäiset 
pidetään 28.9. klo 10.00 per-
inteisellä 4-ottelulla.

  Muistathan, että tänä vuonna 
ei tehdä messumatkaa Lahteen, 
vaan rapakon taakse Ruotsiin El-
miaan matkailuvaunu ja -auto mes-

suille 12.-15.9. Matkaan lähdetään 
Turusta 13.9. illalla Viking Gracel-
la ja Tukholmasta illalla 14.9. Vi-
kingin laivalla. Matkan hinta noin 
100 euroa/henkilö (lapset noin 
puoleen hintaan) sisältää bussi-
matkan Paraisilta laivaan ja takai-
sin sekä bussimatkan Elmiaan 
(bussi on mukana laivalla) sekä 
laivaliput ja hytit. Jokainen 
huolehtii siis päivittäisestä hygie-
niasta ja ravinnosta itse. Matkan 
sitovat ilmoittautumiset marjo-
riitta.koponen@parnet.fi  tai 0400-
536377 juhannukseen mennessä 
hyttien tilausta varten (ilmoita 
vain hytin koko, 2- tai 4-hengen 
hytti ja henkilömäärä). Maksut 
kerätään yhdistyksen tilille ”Elmia” 
elokuun alussa, ilmoitus Vank-
kuriviestissä numero 3 tarkemmin. 
Kaikki tervetuloa, paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä, vain 
50 ensimmäistä mahtuu mukaan. 
Mahdollisista muutoksista hallitus 
tiedottaa yhdistyksen nettisivuilla.

 
 Aurinkoista kevättä ja 

antoisaa kesää!
SF-C 91470

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

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

Kausipaikka

Alueelta löytyy vielä vapaita kau-
sipaikkoja. Lisätietoja voi kysellä 
puheenjohtaja Jyrki Hongistolta.

Auringon lämmittävät 
säteet ilmoittavat 
kevään tulosta

Olin helmikuun viimeisenä au-
rinkoisena viikonloppuna, sun-
nuntaina käymässä vaunullani ja 

otin valokuvan kauniista talvi-
sesta maisemasta merellepäin, 
jonka tähän liitän. 

Tätä kirjoittaessani oli oikein 
”riisipuuroinen” lumisade. Kev-
äinen aamupäivä muutti hetkessä 
lumipeitteen.

Yhdistyksen hallituksen 
työskentely

Hallitus on perustanut tällekin 
vuodelle muutaman toimikunnan 

huolehtimaan yhdistyksen eri 
toiminnoista: 4 jäsenisen Harva-
luodon teknsen toimikunnan ja 
3 jäsenisen virkistys- ja Harva-
luototoimikunnan.

Poimintoja vuoden 2012 
toiminnasta

Kevätkokous pidettiin 14.3 jossa 
hyväksyttiin vuoden 2012 tilit 
yms. ja myönnettiin hallituksel-
le vastuuvapaus.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli 
vuoden 2012 alussa yhteensä 144 
sisältäen kunniajäsenen. Vuoden 
lopussa jäsenmäärä oli yhteensä 
138 jäsentä. Kuten voi laskea, 
vuoden aikana jäsenmäärä on 
vähentynyt 6 jäsenellä.

Kauden avajaiset

Tänäkin vuonna Harvaluodon ava-
jaiset pidetään 19.-21.4.2013. Vie-
tämme yhdessäoloa, kisaillen, 
pelaten ja lasten leikkejä unoh-
tamatta. Saunomista ja saatamme 
pulahtaa uimaan hyiseen veteen. 

Haluamme nauttia yhdessäolo-
sta lauantaina 20.4.2013 klo 15.00 
alkaen kokoontuen perinteisesti 
pitkän pöydän ääreen nauttimaan 
yhdessäolosta ja kukin omilla an-
timilla.

Toivon, että madollisimman 
moni pääsee tulemaan kauden 
avajaisiin!

Tervehtien 
Kirsti Karlsson, SFC- 93975
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Raision kuulumiset

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

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

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

 Puheenjohtajan mietteitä

Kevät tekee tuloaan, sanon-
ta uusi lumi on vanhan 
surma, ei tunnu oikein pi-

tävän paikkaansa, mutta hitaas-
ti hyvää tulee.  Kun olemme pak-
kasista huolimatta käyneet koko 
talven vaunulla, niin toivoo, että 
kevätaurinko lämmittäisi jo te-
rassin ja päästäisiin nauttimaan 
tuota luonnollista D-vitamiinia.

Oletan, että kaikki vuosipaik-
kalaiset ovat talven aikana käy-
neet tarkistamassa vaunun ja 
teltan kunnon lumen ja pakkasen 
jäljiltä, koska yhdistys ei vastaa 
niiden lumikuormien poistoista. 
Tästä eteenpäin kyllä kevät hoitaa 
sen huollon.

Tammikuussa laitettiin Vank-
kurisalin välikattoon lisää läm-
pöeristettä. Pitkällä aikavälillä 
tämä investointi tuo varmaan 
säästöä lämmityskuluissa.

Helmikuussa oltiin liiton jär-
jestämässä Tulevaisuusseminaa-
rissa, jossa teemana oli Vastuul-
lisuutta yhdistystoiminnassa. 
Loppu tulemana oli, että yhdis-
tyksellä ei ole muuta vaihtoehtoa 
kuin huolehtia koko harrastuksen 
vastuullisesta taloudenhoidosta. 
Vastuullisuutta on myös alueelle 
tulevien vieraiden opastus, oman 

”henkilöstön” kouluttaminen ja 
esimerkiksi jätteiden lajittelu. 
Sosiaalinen vastuullisuus on hy-
vä yhteishenki, oikeanalainen 
positiivinen asenne ja tavoitteel-
lisuus sekä kunnolliset välineet 
ja puitteet. Lapset huomioitiin 
tärkeänä tulevaisuuden voimava-
rana, joka täytyy ottaa huomioon 
jo tänään. Vastuullisuus on eten-
kin sitä, että yhdistyksen luot-
tamushenkilö ei ole ajamassa 
omaa etuaan vaan yhdistyksen 
etua. 

Alueellamme on otettu käyt-
töön uusi kassajärjestelmä, joten 
jotain uutta opeteltavaa tulee 
isännille tämän kevään ja kesän 
aikana, mutta ei kuitenkaan yli-
voimaista. 

Vankkuri-Vehmaan vieressä on 
upea Vehmassalmen tanssilava, 
jossa pidetään liian harvoin tans-
seja. Ensi kesänä muutamana lau-
antaina niitä järjestetään, toivot-
tavasti karavaanarit ja muu tans-
sikansa käyttävät näitä palveluja 
hyväkseen.

Juhannustreffi t tietenkin ovat 
suunnittelun alla ja esiintyjäksi 
on saatu tanssikansaa miellyttä-
viä orkestereja, joten tanssiken-
gät esiin.

Maukujaiset Vankkuri-
Vehmaalla 2013
Hiihtolomaviikon päätteeksi vie-
tettiin Maukujaiset Vankkuri-
Vehmaalla. Treffi - ja huvitoimi-
kunta oli järjestänyt pilkkikil-

pailun Vehmassalmen jäälle.  Mie-
hille, naisille ja nuorille oli omat 
sarjat.  Joka sarjaan osallistui 
useita kilpailijoita. Pilkkikisa al-

Karavanhistoria: 
Liityin Rauman karavaanareihin syksyllä 1989. 
Vankkuri-Vehmaalle tulin pääsiäisenä 1992. Silloin liityin Rai-
sion seutu ry:n. Rahastonhoitajan tehtävä alkoi vuonna 1996. 
Välillä olin kolme vuotta poissa tehtävästä, v. 2010 homma 
jatkui. Hallituksen jäsenenä olen ollut vuodesta 2010.

Harrastukset: 
Omakotitalon hoito, ulkoilu, luen paljon ja katselen tv:tä

Hallituksen jäsenten 
esittäytymiset alkavat:

Nimi:  Eero Halomo
Ikä:  72 vuotta
Jäsennro: 052158

Kevätsiivoustalkoot

Pidetään lauantaina 27.4.2012 ja 
haravoidaan yleiset alueet talven 
jäljiltä. Lisäksi on tarkoitus kun-
nostaa lasten leikkipuistoa sekä 
tyhjentää Notkunurkassa talven 

ajaksi varastoidut tavarat pois. 
Huvitoimikunta parantaa tilojen 
viihtyvyyttä ja luo mukavammat 
puitteet viettää aikaa ja pitää 
siellä vaikkapa peli-iltoja.

Kesää odotellessa, Hanne 

Pilkkikisa alkamassa
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koi klo 11 ja kilpailuaikaa oli kak-
si tuntia. Kun kello oli 11 alkoi 
aikamoinen kuhina käydä ran-
nassa. Kuka lähti kauemmaksi 
vasta rannalle, kuka jäi heti ui-
marannan tuntumaan. Kilpailu-
ilma oli mitä parhain, pakkasta 
muutama aste eikä satanut lunta, 
mutta ei paistanut kyllä aurin-
kokaan. Pilkkijät yritti saada saa-
lista ja kannustusjoukot kiersivät 
antamassa ´”hyviä” pilkkiohjeita. 
Kello kävi ja vihdoin kisa-aika 
loppui. Kenellä oli saalista ja ke-
nellä ei!  Kaikkien saavuttua ta-
kaisin rannalle, suuret kalasaaliit 
punnittiin. Päätuomari toimi Mä-
kitalon Jukka. Joku ehkä yritti 
lahjoakin tuomaria, mutta tehtä-
vä ilmeni mahdottomaksi. 

Kilpailun tulos oli seuraava: 
miesten sarjan voitti Henry Leino 
ja hänen saalis painoi 840g, nais-
ten sarjan voitti Maarit Heikkinen 
ja hänen saalis painoi 730g ja 
nuorten sarjan voitti Maria Sil-
lanpää ja hänen saalis painoi 
180g.

Kalojen yhteispainosta huo-
maatte, ahti ei oikein suonut an-
tejaan! No pääasiahan ei ollut 

voitto, vaan osallistuminen ki-
saan.

Pilkkikisan jälkeen saimme 
nauttia kuumaa makkaraa ja me-
hua, jonka Susanna ja Hansu oli-
vat meille laittaneet. Kyllä se 
makkara maistuikin hyvälle.

Kun vatsat olivat täynnä mak-
karaa ja mehua oli hyvä aloittaa 
potkukelkkaviestikisa. Teimme  
4 hengen joukkueita ja niitä saa-
tiinkin 8 kpl kokoon. Joukkuees-
sa sai olla sekä nuoria, naisia ja 
miehiä. Kisa lähti liikkeelle toi-
miston vierestä ja lenkki kiersi 
alapellolla ja sieltä taas takaisin 
toimiston viereen, missä tehtiin 
vaihto. Kisa oli kova ja vauhdikas. 
Kuka meni nurin kelkalla, kuka 
loukkasi jalkansa jne.  Hurjien 
loppukirien johdosta joukkueet 
Voittamattomat ja MC 2 saivat 
kellotettua saman ajan. Tuoma-
rineuvosto kokoontui ja päätti 
palkita molemmat joukkueet I 
palkinnolla.

Kelkkakisan jälkeen saunoimme 
ja uimme avannossa. Saunan jäl-
keen palkittiin kilpailujen voit-
tajat Vankkurisalissa. Pilkkikisan 
voittajat saivat omat palkintopo-

Kaikki olivat innolla mukana.

Juhannusaaton tanssit klo 21.00 – 2.00

Juhannustreffit
Vankkuri-Vehmaalla 20. - 23. kesäkuuta 2013

SF-Caravan Raision Seutu ry 
Vankkuri-Vehmas Vehmassalmentie 25, 23260 Rautila • www.sfc-raisio.fi

Treffimaksu 70 €
Ei paikkavarauksia puhelimitse.

Vaunun voi tuoda alueelle maksutta jo viikkoa ennen juhannusta. 

Tervetuloa!

Esiintyjänä: 

HEIDI PAKARINEN & 
YÖNKULKIJAT

Lapsille omaa ohjelmaa!

Esiintyjänä: 

PEKKA HARTONEN 
& SAWOTTA

Juhannuspäivän tanssit klo 21.00 – 2.00
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kaalinsa ja kelkkakisan voittajat 
omat pokaalinsa tai melkein kaik-
ki sai. Illan aikana joimme sau-
nakahvit ja Roosa, Sinna ja Nico-
le esittivät meille hienon tanssi-
esityksen.  Hessu järjesti puhal-
lustikkakisan alle 15v. ja yli 15 
vuotiaille. Nuorten sarjan voitti 
Roosa 20 pisteellä ja aikuisten 
sarjan voitti Susanna 28 pisteel-
lä. Kisassa puhallettiin putken 
läpi 3 tikkaa.

Loppuillasta pelattiin 3 kier-
rosta bingoa.

Päivä ja ilta olivat oikein haus-
koja ja mukavia. Mitäköhän kek-
sitään ensi talveksi!

Ensi talvea odottaessa viete-
tään vaikka pääsiäistä ja vappua 
Vankkuri-Vehmaalla. Pääsiäisen 
vietosta voitte lukea seuraavasta 
lehdestä. Vapunaaton vietämme  
yhdessä  nauraen, laulaen ja ki-
saillen.

Kevättä odottaen 
Marjo

Parempi nämä kuin ei mitään

Tarkkaa punnitusta.

Minä voitin appelsiineja!

Pilkkikisan nuoret osanottajat.

Viimeiseen pisaraan.Kannustusjoukot takana.

Saalistuksen 
tulos.



Husvagn 
Husbil

Elmia

TURUN MESSU- JA KONGRESSIKESKUS
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Salon kuulumiset

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

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

www.sfc-salonseutu.fi 

Karavaanitonttu 
Tammitansseissa

Livahdin ovesta Halikon 
nuorisoseurantalolle tam-
mikuun viimeisenä viikon-

loppuna klo 17.00. Talossa alkoi 
hyörinä - katselin kun pöytiä 
koristeltiin ja ihmiset kulkivat 
nyytteineen ja laatikoineen 
edestakaisin. Kaikki kiva laitet-
tiin liian korkealle.  Olisin voinut 
tutkia niitä etukäteen. Piilou-
duin narikkaan ja yritin olla 

huomaamaton. Väkeä alkoi saa-
pua ja lähes jokainen kävi lähel-
lä minua. Onneksi olen pieni, 
että voin vain kurkistella eri-
tuoksuisten saappaiden takaa. 

Jossain vaiheessa alkoi tuntua 
hyvää ruuantuoksua ja nälkä alkoi 
kurnia tontunvatsassani. Kävin 
vakoilemassa, mutta taas kerran 
ruuat olivat korkean pöydän pääl-
lä. Eikö kukaan koskaan ajattele 

Tulevia tapahtumia

Kymmenes kesämatka tehdään 
5-9.6.2013 Latviaan ja Liettuaan.
Mukaan mahtuu vielä. 
Ilmoittautuminen 2.5.2013 men-
nessä sähköpostilla sinikka.koi-
vunen@nordea.fi tai puhelin 
0505515257 iltaisin. 
Tarkemmat tiedot ovat netti-
sivuillamme www.sfc-salonseutu.
fi . Tervetuloa mukaan.
Syystreffi t Salakalliolla 30.8-
1.9.2013
Yhdistyksen jäsenten oma tapaa-
minen Raatalassa 6-8.9.2013.

minua? Sinne ne menivät jonossa 
kuin karavaanarit ikään ja minä 
kipristelin nurkassa. Kävi säkä ja 
joku selvästi ajatteli minua. Löysin 
pudonneita herkkuja, mutta ei ne 
kaikki olleet tonttujen lempiruo-
kaa. Valitettavasti kakkua kukaan 
ei pudottanut!

Orkesterin pojat olivat tosi mu-
kavia. Kuuntelin heidän juttu-
jaan mielenkiinnolla. Jammailin 
välillä orkesterin selän takana 
ja minulla oli kivaa. 

Sitten jaettiin palkintoja.  Ajo-
taitokisasta miesten palkinto 
meni Jouko Kukolle. Naisten pal-
kinnon sai Airi  Wägg. Rattihom-
mista häntä on kuulemma pal-
kittu aiemminkin kuten mies-
täänkin. On siinä kertynyt taitoa 
yhteen perheeseen. Tontut vaan 
ei saa ajaa kuin pulkalla ja kel-
kalla. Vuoden karavaaniperheek-
si valittiin Laaksot. Ihan hyvä 
valinta, lapset kun on niin kivo-
ja yhteistyökumppaneita. 

Teräsmieslautasen sai  Harri 
Salminen.  Mitäköhän hän aikoo 
syödä siitä? Voi jumalsiunakko 
- se lautanen on kiertänyt kai-
killa - taatusti epähygieeninen. 
Mokomat tyhjät metallilautaset 
ei meitä tonttuja kiinnosta, voi-
sihan siinä olla vaikka puuroa. 

Levon Markku sai puhtaan lau-
tasen vain siitä syystä, että on 
ahkera 50-vuotias. Mikä toi ikä 
muka on. Kysypä Karavaaniton-
tulta! Markku oli muuten keksi-
nyt kivan jutun - ihan minun 
kokoinen viskipullo, josta tarjo-
si kaikille. Olisin voinut olla kaa-
tamassa - mutta taaskaan minua 
ei pyydetty. 

 Jotkut saivat ruusunkin, on-
kohan se hyvää iltapalaksi? 

Tein illan aikana muitakin ha-
vaintoja. Huomasin eräässä pöy-
dässä vaarallista toimintaa. En-
siksi siellä savusi lautasliina 
tuikkuastiassa ja siitä seurasi 
kitkerä käry. Eipä tohtinut pyyh-
kiä suutaan siihen, vaan kävi 
viemässä sen pois. Kukaan vie-
reisistä pöydistä ei huomannut. 
Sitten toinen kohelsi käsilaukun 
kanssa ja veti mennessään pöy-
täliinan tuikkuineen lattialle. 
On siinäkin pariskunta! Pöytä-
seurue otti viisaasti etäisyyttä 
ja niin minäkin. 

Sitten se Harri kertoi Raatalan 
viikonlopusta tarinan. Pieni kuo-
rokin esiintyi laulaen Karavaa-
narin Paratiisi-laulun. Ei paha, 
jos itse sanon. 

Taas ne pyörivät tanssilattial-
la ja minun oli vaikea livahtaa 
sen läpi. Kävin kuitenkin nyki-
mässä yhden sun toisen lahjetta 
kakun toivossa. Eräs lohjalainen 
pariskunta raapi vaan polviaan! 
Seuraavalla kerralla he tietävät, 
että karavaanitonttu se oli, joka 
olisi halunnut kakkua! 

Terveisin  
Karavaanitonttu

92158-A1

Karavaanitonttu 2013
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MATKAILUAUTOT 
JA VAUNUT

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

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

www.autosimelius.fi 

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

Tulokset lauantaina 23.2.2013 pidetystä 
hiihtokilpailusta Salakalliolla

Naiset 1. palkinto Eilola Aino 
 2. palkinto  Karlström Ritva

Tytöt  12 v 1. palkinto  Kolehmainen Emma  
 2. palkinto Karlström  Jasmin  

Miehet 1. palkinto   Salminen Harri  
 2. palkinto  Mäkilä Olli 
 3. palkinto   Kaukua Pertti 
 4. sija  Ålander Pentti

Hiihtokilpailun osanottajat 2013

Kuorolaulua karavaanareiden tapaan
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Sauvon kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Kimmo Laine
Itätalontie 76, 21570 Sauvo
Puh. 044 354 6447
puheenjohtaja@sfc-sarapisto.net

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

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

Perinteiset pilkkikisat

Perjantaina 21.2.2012 naisten 
saunassa oli sellaiset kalajutut, 
että jäin vain miettimään mitä 
miehet puhuvat seinän toisella 
puolella. Oli ”harjoiteltu” viikol-
la, etsitty paikkoja kalojakin 
saaden ja mietittiin olisiko sit-
tenkin pitänyt ostaa jotain uusia 
välineitä kisaa ajatellen. Lauan-
taina aamu kymmeneltä oltiin 
naskalit kaulassa valmiina läh-
töön. Keli oli pilvinen, pieni tuu-
li ja asteen verran pakkasta. 
Osallistujia oli melkein tuplaten 
edelliseen vuoteen verrattuna; 

yhteensä 33 henkilöä. Lasten 
sarjan voitti Jami saaliinaan 844 
grammaa, toiseksi tuli Jonna 531 
grammaa ja kolmas oli Tami 490 
grammaa. Naisten sarja voitti 
ylivoimaisesti Leena Salama 1 
551 grammaa ja toisena oli Anne 
Wenström tuloksella 677 gram-
maa. Kolmanneksi selvisi Merja 
Arvola selvästi rikkoen 200 gram-
man rajan seitsemällä kallalla eli 
201grammaa. Miesten sarjan kol-
monen oli Antti Eeva tarkastus-
laskennan jälkeen 1 550 gram-
maa, vaikka sitä paikkaa koetet-
tiin ensin tarjota Teuvo Salolle, 
jonka tulos oli sekin hyvä eli 1 

369grammaa. Kisan kakkonen oli 
Jouko Kivinen 2 225grammaa. 
Voiton kuitenkin vei Kari Skog 
2 860 grammaa. Aamulla hän juu-
ri oli tuonut kiertopalkinnon 
takaisin ja nyt hän taas vei sen 
mennessään. Viimevuodesta hä-
nelle oli tullut kehitystä 23 
gramman verran. Kaiken tämän 
kruunasi Pirjo Söderholmin ja 
Marja-Leena Sauhulan tekemät 
munkit ja kuuma mehu. Hyvää! 

Iltapäivällä lapsille oli vielä 
lumiveistoskilpailu. Matias ja 
Kosti Piikkiöstä olivat Mummun 
hoidossa ja tekivät taideteoksen 
nimeltä Mörkö Limanyljäskä näin 
nykyaikaisesti. Tami ja Sanni 
rakensivat Lumiukkolinnan ja 
Sandra, Robin ja Julian tekivät 
Pällin. Hienolla yhteistyöllä saa-
tiin upeat veistokset rannalle. 
Veistoksien kuvat voit katsoa 
kotisivuilta.

Ja illalla saunaan ja avantoon. 
Nuorimmainen avantouimari oli 
Sanni, joka näytti vanhemmille 
mallia. Saunassa oltiin kaikki 
yhtä mieltä siitä, että ahven 
maistuu parhaimmalta voissa 
paistettuna. Jos se kalaonni ei 
nyt kuitenkaan ollut parhaim-
millaan, kalatiskin lohifi le vain 
uuniin. Päälle suolaa ja African 
parika-tuorejuustoa ja vot, jo 
menee kielikin perässä.

Pimeääkin pimeämpää

Koko talvi on ollut jopa pimein 50 
vuoteen. Ei se sentään kaikkia ole 
lannistanut, sillä Sarapistossa on 
pieni joukko ahertanut uuden toi-
miston kimpussa. Saamme uuden 
avaramman vastaanoton, jossa kai-
ken sujuessa suunnitelmien mu-
kaan otamme jo kesän vieraat vas-
taan. Allekirjoittanut odottaa myös 
sen valmistumista kuin kuuta nou-
sevaa; olisi vihdoin tilaa ja rauhaa 
tehdä paperihommia. 

Onneksemme olemme saaneet 
joukkoomme uusia tarmokkaita 
tekijöitä uusine ajatuksineen. 
Meidän ”vanhojen” ei kuitenkaan 
tarvitse pelätä, sillä työhän ei teke-
mällä lopu. Jos vaikka se työn 
määrä vähän tasoittuisi, että eh-
tisi myös nauttimaan loistavasta 
alueestamme ympäri vuoden. Ja 
onhan niinkin, että aina joku jää 
nauttimaan jo tekemästään he-
delmästä hyvällä omallatunnolla. 

Toimintaan mukaan tulemista 
helpottaa SF-Caravan ry:n 
jäsenistölleen tarjoama laadukas 
koulutus, josta se informoi Caravan-
lehdessä. Yhdistys on myös valmis 
tukemaan koulutukseen osallistu-
vaa jäsentään. Seuraava kurssi, 
järjestyksenvalvoja kurssi, järjest-
etään Turussa 11.–12.5. ja 25.–

Pilkkikisan onnelliset voittajat
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TL Pyhäjärven kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Arto Vilen
Horsmantie 11 A 15, 21380 Aura
Puh. 040 509 1542, arto.vilen@suomi24.fi 

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

Yhdistyksen numerot p. 040 730 4921, www.sf-caravantlpyhajarvi.fi 

26.5.2013. Ilmoittautumisaika on 
juur i meneillään päättyen 
26.4.2013, ota siis pikaisesti 
yhteyttä puheenjohtaja Kimmo 
Laineeseen. 

Valoa kohti

Valoa ja lämpöä kohden ollaan jo 
hyvää vauhtia menossa. Yhdistyk-
sen kevätkokous on jo pidetty ja 
mämmit kera pääsiäismunien syö-
ty, kun tämä lehti tulee uunista 
ulos. 

Yhdessä tehden laitetaan alue 
vieraiden vastaanottokuntoon kev-
ättalkoissa lauantaina 27.4.2013. 
Töiden päälle on mukava mennä 
valmiiseen pöytään, sillä talkoovä-
ki saa tietysti talkooruoan. 
Muistetaan myös jossain välissä 
siistiä omat nurkat ja pestä vaunut 

kiiltäviksi. Pesukan nurkalta saa 
vedettyä letkun omalle vaunulle 
asti, ettei tarvitse kannussa kan-
taa. 

Isäntien perehdytystilaisuus on 
lauantaina 4.5.2013 klo 10.00 Sara-
piston takkahuoneessa. Myös ker-
tauskurssilaiset otetaan vastaan, 
eikä kukaan tietenkään jää luokal-
leen. Kun paikat ovat kunnossa ja 
opit kainalossa, onkin helppo aloit-
taa kesäkausi.  

Kesäsuunnitelmat alkavat vi-
imeistään nyt pyöriä mielessä. Ka-
lastus ja uiminen onnistuvat aina-
kin mainiosti Sarapistossa. Kes-
kikesän juhlaa tanssitaan lavalla 
normaalilla vuorokausihinnalla. 
Vietitpä kesäsi ja lomasi missäpäin 
vain, elokuussa on aika palata La-
vatreffeille 2.-4.8.2013 (erillinen 
ilmoitus). Treffi en onnistumisen 

Ohjelmassa: 

Leirihartaus, kirkkokahvit, kisailuja ja 

ohjelmaa kaiken ikäisille, orkesteritanssit 

Esa Salmi & Efektin tahdissa, 

luontopolku ja arpajaiset.

Treffi maksu 40 € sis. valosähkön

Sarapiston Lavatref� t
2.-4.8.2013

TERVETULOA!
SF-Caravan Sauvon seutu ry

yksi edellytys on henkilöt, jotka 
sen järjestävät. Laita mietintämys-
sy päähäsi, josko Sinä kuuluisit 
joukkoon? Toinen edellytys on ti-
etysti iloiset karavaanarit tref-
feillä. Teidät toivotamme lämpimäs-

ti tervetulleiksi treffeille!
Ajellaan varovasti tien päällä. 

Kaikille lämmintä kesää ja iloisia 
kohtaamisia alueellamme.

Merja 29963-1

Sitten tärkeää asiaa!

Tänä vuonna ilmestyy uusi leirin-
täalueen turvallisuusopas. Eniten 
puheenaihetta aiheuttanee uusi 
matkailuajoneuvojen riittävä tur-
vaväli. Turvavälissä huomioidaan 
matkailuajoneuvon ja siihen liit-
tyvien rakennelmien, kuten etu-
katoksen, etuteltan, mahdollisen 
pohjalaverin ja vetoauton ns. pa-
lokuormakokonaisuus. Turvaväli 
on vähintään neljä metriä, joka 
mitataan yksittäisen kohteen tai 
kokonaisuuden uloimmasta koh-
dasta. Uudistettu turvavälimää-
ritelmä perustuu SF-Caravanin 
asiantuntijoiden ja paloviran-
omaisten kokemuksiin sekä VTT:n 
tekemiin tutkimuksiin.

Tässä on pohdittavaa meille kai-
kille, etenkin leiri-/turvatoimi-
kunnalle, miten asia hoidetaan 
käytäntöön alueellamme. Taitaa 
olla palaverin paikka kausipaik-
kalaisten läsnäollessa, niin ei tar-

vitse (toivottavasti) tästä sitten 
saunan kuistilla enää vääntää.

Tulevia tapahtumia:

Vappua vietetään perinteisesti 
30.4.-1.5.2013. Keksitään porukal-
la hauskaa puuhastelua.

Helluntai 17.-19.5.2013 normaa-
lein viikonloppumenoin. Jos sää 
sallii, niin ehkäpä huvitoimikun-
ta saattaa keksiä jotain pientä 
extraa ajankuluksi.

Juhannus 21.-23.6.2013. Keski-
kesän juhlaan kuuluvat perintei-
nen köydenvetokisa Valasranta vs. 
Kallionokka, litrahuulikisa, lan-
tinheitto sekä muuta mukavaa.

Lisäksi kalenteriin kannattaa 
merkitä rosvopaistiviikonloppu 
4.-6.8.2013 ja Valasrannan suurt-
reffi t 4.-6.10.2013.

Tarkempaa tietoa tapahtumista 
löytyy nettisivuilta.

Arto 44699

Toivotaan että Pakkasukko 
hellittää otteensa, jotta lu-
met sulaisivat ja järvestä jäät 

lähtisivät ja päästäisiin aloitta-
maan talkoot alueella mahdolli-
simman pian. Puuhaa talkooväel-
le riittää pitkälle kesään mm. 
alueen kunnostuksen ja uudisra-
kennuksen valmiiksi saamisen 
merkeissä. Kevään siivoustalkoot 
pidetään lauantaina 27.4.2013 kel-

lo 9:00 alkaen. Naistoimikunta 
hoitaa muonituksen, joten joukol-
la talkoisiin, että saadaan alue 
vastaanottamaan asiakkaita ke-
säkauden alkaessa 29.4.2013.

Kevätkokous on pidetty ja pää-
töksiä tehty. Äänestyksen tulok-
sena syksyn treffi t pidetään myös 
tänä vuonna entiseen malliin. 
Reippaita ja innokkaita treffi -
isäntiä siis kaivataan. Kevätkokous

Valasranta on vielä talviunessa 
paksun lumipeitteen alla...
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Turun kuulumiset

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

SIHTEERI
Soili Huhta
Salamäentie 70, 32500 Oripää
Puh. 0400 968 200, soili.huhta@gmail.com

Kerhohuoneisto Linnankatu 49 A, 20100 Turku, puh/fax 02 230 8623. 
Päivystys kerholla ja puhelimitse ma klo 18-20. 
Kesäniemi, Kesäniementie 99, Rautila, 23210 Vehmaa, 
puh. 02 433 3462. www.sfcturku.fi , sfcturku@sfcturku.fi 

Se on siinä! Kevät on saapunut 
Kesäniemeenkin! Pitkän, 
kylmän talven ja hyytävän 

maaliskuun jälkeen tämä tuntuu 
oikein juhlalliselta. Omalla taval-
laan koko Kesäniemen uuden ke-
vään mahdollistavat myös uudet 
uljaat koneemme, traktori ja kai-
vuri.  Maaliskuun sankkojen py-
ryjen aikaansaamissa nietoksissa 
nelivetoinen John Deere sai jo 
näyttää kyntensä ja lisää töitä on 
taatusti tulossa: uusia vaunupaik-
koja niin vieraille, kuin omillekin, 
salaojitusta, kaapelitöitä, raken-
nusten pohjien kaivuuta…paljon 
tapahtuu lähivuosina ja Kesänie-
men ilme tulee taatusti muuttu-
maan entistä viihtyisämmäksi ja 
siistimmäksi!

Vähän tulevasta

Töiden ohella pidetään tietysti 
myös hauskaa ja rentoudutaan. 
Kesäkuun kohokohta on luonnol-
lisesti juhannus kesäniemikastei-
neen, hauskoine kilpailuineen ja 

tansseineen. Heinäkuun ehdoton 
ykkösjuttu on perinteisistä perin-
teisin Unikeon juhla. Kun aamu-
varhaisella on unikeko ensin löy-
detty, saatu heitettyä mereen ja 
poimittu vielä ylöskin, juodaan 
porukalla aamukaffet Ylälystillä. 
Reipas meno jatkuu illalla tans-
seilla orkesterin tahdittamana. 

Elokuussa kuntoillaan! Himoit-
tu Kesäniemen petanque-mesta-
ruus on taas tarjolla. Turnaus 
pelataan kolmihenkisin joukku-
ein ja kaikkien kannattaa lähteä 
mukaan taistelemaan maineesta 
ja kunniasta! Voittoja ovat kerän-
neet niin naiset, miehet, kuin 
nuorisojoukkueetkin eli kaikki 
mukaan! Naisten kuntotapahtu-
massa kauniimpi sukupuoli pistää 
hihat heilumaan. Ohjelmassa on 
taas jumppaa, kävelylenkkejä ja 
muita kaikille sopivia lajeja. Ta-
pahtumien tarkemmat ajankohdat 
löytyvät aikanaan nettisivultam-
me sfcturku.fi . 

Ei muuta, kuin täysillä kohti 
kesää!!

 Kevättä ilmassa



25

Turun YT-alueen yhdistyksille!
HAASTE

Lauantaina 27.4.2013 pelataan 
YT-alueen Petanqimestaruudesta 

Ruissalon Saaronniemen Talvialueella.
Kisa pelataan 3 henkisin sekajoukkuein.

Tuomarina Pentti Hjerppe.
Ilmoittautuminen paikan päällä klo 9 mennessä.

Kisanpäätteeksi pelaajasaunat ja arpajaiset.
Illalla Karaokea keittiössä sekä

 grillausta rantagrillillä.

Talvialueella normaalit vrk. hinnat.

Tervetuloa!

Tule talkoolaiseksi 
POHJOISMAISILLE 
KARAVAANIPÄIVILLE!
Pohjoismaiset Karavaanipäivät järjestetään 14.-21.7.2013 
Turussa, Turun Messu-ja Kongressikeskuksessa. SF-Caravan 
Turku ry hoitaa leirinnän tekniset järjestelyt ja Turku Touring 
Oy tapahtuman osallistujien ilmoittautumisen sekä neuvon-
nan ja retki-ilmoittautumiset.  Tarvitsemme mukaan innok-
kaita talkoolaisia lähinnä kortteli-isännän tehtäviin. Lisäk-
si tehtäviin kuuluu mm. ohjelmasta informointia, sisäänajon 
avustamista ja opastusta alueella.
Talkoolaisilta odotamme myönteistä palveluhenkeä, kykyä 
ylläpitää hyvää yhteishenkeä kortteleissa ja osalla talkoo-
laisista ruotsin kielen taitoa. Talkoolaisille on tarjolla mie-
lenkiintoinen leiriviikko monipuolisine ohjelmineen. Työstä 
ei makseta palkkaa eikä matkakorvauksia. 
Tarjoamme päivittäin aamiaisen ja lounaan. 
Talkootehtäviin tulevat ovat vapaita leirinmaksusta.
Tule töihin kansainväliseen tapahtumaan, jossa tapaa monia 
mielenkiintoisia karavaanareita eri pohjoismaista ja vähän 
kauemmaltakin.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: 
SF-Caravan Turku ry, 
Pentti Groth, p. 0400 824471, 
sähköposti: pgroth@netti.fi 
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Kevään ja kesän 
tapahtumia

Pääsiäisen jälkeisenä maanantai-
na täytyisi sääntöjen mukaan 
vaihtaa autoihin kesärenkaat 
mutta viikkoa ennen tätä vaih-
toajankohtaa tilanne näyttää toi-
vottomalta, kun lunta on polviin 
asti ja mittari näyttää aamuisin 
vielä 10 astetta pakkasta. Musta-
rastas yrittää tervehtiä aamuvar-
haisessa liikkuvia kirkkaalla ää-
nellään mutta käheyttä on mus-
tarastaan äänessäkin.

Yhdistyksemme sai vähän huu-
tia YT-kokouksessa tulevien Mat-
kailu -& Racing treffi en sekä NCT 
treffi en jutuista koska ne muis-
tuttivat maksullisia mainoksia. 
Rimaa hipoen ne hyväksyttiin 
jutuiksi tällä kertaa. Tässä leh-
dessä on syksyn Matkailu-& Ra-
cing treffeistä kunnon mainos 
sillä tapahtuma on tälläkin kertaa 
hyvin mielenkiintoinen eri kilpa-
autoluokkien mukana olemisella. 
Tapahtuman saama suuri julki-
suus on huomattu myös lajien 
harrastajien piirissä.

NCT 2013 tapahtuma järjeste-
tään heinäkuussa Turun messu- ja 
Kongressikeskuksen alueella 14.-
20.7. Keskikesän tapahtuma on 
suuri voimanponnistus kaikille 
sen järjestelyissä mukana olevil-
le sillä tavoitteena on pohjois-
maisten vieraiden pysyminen 
pidempään vieraanamme eri yh-
distysten alueilla myös tapahtu-
man jälkeen. Tämä toteutuu var-
masti jos he voivat NCT 2013 tapah-
tuman jälkeen todeta että olivat 
tervetulleita Turun seudulle. 

Vielä on tapahtuman puitteissa 
talkooväestä tarvetta varsinkin 
alueisännistä ja porttihenkilös-
töstä. Halukkaat henkilöt voivat 
ilmoittautua toimihenkilöilmoi-
tuksen mukaan.

Yhdistyksemme alueilla riittää 
tapahtumia ympäri vuoden. Ke-
säkuussa vietetään alueilla Ju-
hannusta kuten kaikilla muillakin 
alueilla. Tärkeä tapahtuma pide-
tään Livonsaari-Caravanilla jo 
ennen Juhannusta sillä kysymyk-
sessä on Turvallisuus viikonloppu. 
Tapahtumassa tarkistetaan mat-
kailuajoneuvojen kaasu ym. lait-
teita taas tulevan kauden turval-
lisuuden varmistamiseksi. Pai-
kalla on matkailuajoneuvojen 
huoltoliike. joka korvausta vas-
taan koeponnistaa sekä tarkastaa 
kaasulaitteet. Viikonloppuna voi-
daan tehdä myös muita pienempiä 
korjauksia. 

Heinäkuun viimeisenä viikon-
loppuna herätellään jälleen Uni-
keko Kesäniemessä Unikeon juh-
lien merkeissä.

Elokuussa onkin meno päällä. 
Naisten hemmottelu viikonloppu 
järjestetään Kesäniemessä 2.-4.8. 
Naisten Kuntotapahtuman mer-
keissä. Naisia ei kuitenkaan pääs-
tetä niin helpolla vaan heidän on 
ensin vähän hikoiltava kuntoilun 
puolesta.

Heti seuraavana viikonloppuna 
9.-11.8. Pelataan Petanqicup Ke-
säniemessä johon on kaikkien yh-
distysten joukkueet tervetulleita.

17.8. Syödään Livonsaaressa 
Rosvopaistia, jonka jokainen osal-
listuja voi valmistaa yhteisesti 
rosvopaistiarinalla.

Turun Seudun YT-alueen  yhdistysten 
välinen petanque-mestaruus ratkeaa 
Ruissalossa 27.4.2013
Turun Seudun YT-alueen yhdistykset haastetaan jokavuotiseen 
kisaan petankkimestaruudesta lauantaina 27.4.2013 klo 9.00 
alkaen. Pa ikkana on Ruissalo Camping Talv ialue. 
Kilpailun isäntänä ja tuomarina toimii Pentti Hjerppe. 
Alueen väki valmistautuu ottamaan petankkivieraita vastaan 
26.4.2013 alkaen. Vapaita vaunu/autopaikkoja on kuitenkin 
rajoitetust i. Ni itä voi kysellä Ruissalon alueisäntä 
Matti Vainiolta (puh. 0400 704 179).

Tiedustelut ja ilmoittautumiset puhelimitse tai paikan pääl-
lä lauantai-aamuun klo 9.00 mennessä Pentti Hjerppelle 
(puh. 040 594 8907). Pankaa sana kiertämään!

  Terv. Soili Huhta, SF-C Turku 74674

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Turku ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
pidetään keskiviikkona, 24. päivänä huhtikuuta 2013 klo 

19.00 alkaen Turun yliopiston lääketieteen 
laitosrakennus Medisiinan luentosalissa auditorium 
externum osoitteessa Kiinamyllynkatu 10, Turku. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 
(mm. toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012).

Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu Medisiinan 
aulassa klo 18.00 alkaen. 

Tervetuloa!
Turussa 7.1.2013   Johtokunta

Ruissalon Talvialue 
tiedottaa

Talvialue on avoinna 15.5.2013 as-
ti jonka jälkeen alue on jälleen 
yleinen leirintäalue.

Talven aikana on otettu ylös ne 
vaunut joita ei talven aikana käy-
tetä ja ovat siis varastoituina alu-
eelle. Seuraavalle kaudelle nämä 
vaunut sijoitetaan isännän val-
vonnassa sellaisiin paikkoihin 
missä ne eivät haittaa lumitöitä. 
Alueen saaman kysynnän vuoksi 
aktiivisessa käytössä olevat mat-
kailuajoneuvot ovat tulevalla kau-
della huomioitava.

Talvialue avaa jälleen portit 
1.9.2013 jolloin alueelle tulevien 
matkailuajoneuvojen paikoitus 
tapahtuu alueen isännän ohjeiden 
mukaan. Talvialueella suoritetaan 
syksyllä sähköistys sekä muita 
saneerauksia jonka vuoksi mat-
kailuajoneuvoja voidaan ohjata 
toisiin paikkoihin alueella työn 
ajaksi. Alueen isäntänäparina kau-
della 2013-2014 toimii jälleen Pir-
jo ja Matti Vainio.  

Lentopalloa 
Raunistulan koululla

Yhdistyksellämme on varattu pe-
livuoro Raunistulan koululla per-
jantaisin klo 18.00-19.30 jolloin 
pelataan lentopalloa Pentti Hjerp-
pen vetämänä. Pelivuoroista kan-
nattaa kysyä Pentiltä puh: 040 
5948907.

Naistoimikunta

Yhdistyksemme naistoimikunta 
kokoontuu joka kuukauden 3. ar-

kimaanantai yhdistyksemme toi-
mistolla os. linnankatu 49 A kel-
larikerros klo 18.00 alkaen. Nais-
toimikunnalla on monenlaista 
toimintaa niin treffi en ja tapah-
tumien puitteissa kuin myös yh-
teisesti käsitöiden ym. harrastei-
den ympärillä. Iloinen ilmapiiri 
on aina läsnä kun naistoimikunta 
kokoontuu. Naistoimikunnan ve-
täjänä toimii Iris Simola, jolta saa 
tarkempia tietoja naistoimikunnan 
toiminnasta puh: 040 5515261.

Turvatoimikunta

Yhdistyksemme Turvatoimikunta 
kokoontuu jälleen toukokuussa 
ajotaitoharjoitusten merkeissä Tu-
run Messukeskuksen parkkipai-
kalle. Harjoittelupäivät ovat 13.5., 
20.5. ja 27.5. klo 18 alkaen.

Harjoittelupäivinä saa hyviä 
neuvoja ja opastusta ajoneuvoyh-
distelmän käsittelystä. Laaja park-
kipaikka on parempi harjoittelu-
paikka kuin ahtaammat leirintä-
alueet joten kausi kannattaa aloit-
taa verestämällä taitoja turvatoi-
mikunnan opastuksella.

Ajoharjoittelut ovat maksutto-
mia tarvitset vain oman auton ja 
peilit. Turvatoimikunta tuo pai-
kalle vaunun. Samoissa harjoitte-
luilloissa annetaan vinkkejä myös 
matkailuautojen käsittelyssä.

Ajoharjoitteluiltoina on paikal-
le rakennettu turvallinen ajohar-
joittelurata.  
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Porukalla olemme viettäneet useita ruo-
kakemuja Lemmillä. Olemme toteutta-
neet ne tilaamalla paikalliselta pito-

palvelulta lämpimän ruuan ja porukalla vä-
sänneet lisukkeet. Kaikki kustannukset 
olemme jakaneet tasan osallistujien kesken.

Tällä kertaa olikin vuorossa vähän erilai-
nen tapahtuma, ”ystävänpäivänyyttärit”, 
johon kaikilla oli mahdollisuus osallistua 
tuomalla jotakin ns. omaa herkkua kaikkien 
maisteltavaksi. Etukäteen toistemme tuo-
misista tietämättöminä meitä järjestäjiä 
jännitti aika lailla, että infolapussa ollut 
kinkkupiiras olisi ollut kaikkien pikkukok-
kien suosiossa ja sitä sitten olisi syöty eri-
laisilta vuoilta. Kaikkien osallistujien on-
neksi näin ei kuitenkaan käynyt, ei yhtään 

täysin samaa sapuskaa tullut, eikä yhtäkään 
mallipiirasta. Järjestimme kattaukset kah-
delle pöydälle, suolaisia maistiaisia tuli yh-
teensä 15 erilaista, jotka koostuivat kylmis-
tä salaateista aina lihapulliin ja makarooni-
laatikkoon. Makeat, jälkiruokapöydästä 
löytyvät 10 sorttimenttia olivat suorstaan  
suussasulavia, unohtamatta talon tarjoamaa 
kahvia kyytipojaksi. 

Tilaisuus onnistui yli odotusten, aivan 
loistavasti! Vatsat pullollaan yhteen ääneen 
totesimme, ettemme enää tarvitsekaan pi-
topalvelun antimia, kun meissä jokaisessa 
elää ”se pieni kokki”. 

Tästä kaikesta innostuneina sovimmekin 
seuraavat ruokabileet jo toukokuuksi, vap-
punyyttärit, toteutus sään salliessa ulkosal-

la. Lisätietoa kiinnostuneille Lemmin net-
tisivuilta heti pääsiäisen jälkeen.

Korttiaskartelua Helkan johdolla, pääsi-
äisaiheita, mutta myös muita kivoja kortte-
ja opimme tekemään ja jatkaa voi aina huo-
non sään tai tekemisen puutteen iskiessä.
Korttisatoa parhaimmillaan…

Kauniin kevättalven ex-tempore-retki kä-
vellen aurinkoiselle lähilaavulle, jossa ja-
oimme kaikkien eväät retkeläisten kesken. 
Jokaiselle riitti vähän jotakin, sillä lumi-
hangessa tarpomisen palkkioksi maistui niin 
kuumat makkarat, juustoleivät kuin Irish 
coffeetkin ulkoilun tuomaa reipasta mieltä 
vähättelemättä.

Teksti: Sari, kuvat: Kari

Ystävänpäivänyyttärit Lemmillä
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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 puh. 0500 825 899, www.rairanta.fi 

Terveiset Rairannasta

Puheenjohtajan  
mietteitä

Maaliskuu on tainnut olla talven 
kylmin ja lumisin kuukausi, 
vaikka sen pitäisi kuulua jo ke-
vääseen. Katsotaan, mitä huhti-
kuu tuo tullessaan. Aurinko ai-
nakin paistelee jo melkoisesti  ja 
kyllä se tekee tehtävänsä. Muis-
tuu mieleeni vuosi 2007, kun 
Railakan rakentaminen alkoi. 
Maaliskuun 25. päivänä olivat 
silloin ensimmäiset talkoot ja 
edellisenä syksynä valettu poh-
jalaatta oli  sulana ja valmiina 
rungon pystytykseen. Nyt  maa-
liskuun puolivälin jälkeen on 
monta päivää ajettu lunta ken-
tältä pois, jotta pääsiäistreffeil-
lä olisi paikkoja käytettävissä.  
Kevätpäivän tasauksena tätä 
kirjoittaessani  on kova yöpak-
kanen ja lumen sulamisesta ei 
ole tietoakaan. Lehden ilmesty-
essä   voidaan  vain todeta, teim-
mekö turhaa työtä. 

Onhan pakkasessa ja lumessa 
hyvätkin puolensa. Pilkkijöille 
on ollut hyvät olosuhteet, hiih-
tämään  on päästy, aurauskalus-
toa on päästy testaamaan, lumi-
kolakauppa on käynyt jne.  Ja 
kaasua on myyty alueella ennä-
tysmäärä.

Mutta millainen on kesä, se sit-
ten nähdään. 

Kevätkokous pidettiin ja kun 
vielä veroilmoitus lähetetään, on 
viime vuosi ”pulkassa” . Tilinpää-
tös oli hyvä, vaikka matkailijoita 
kävi edellisvuosia vähemmän.  
Mutta kesä ja syksy olivat ilmoil-
taan sellaisia, että huonommiksi 
ei juuri voi mennä.  Talouden kai-
killa osilla oli kasvua ja siitä 
voimme olla tyytyväisiä. Palve-
lujen parantamiseen on kiinni-
tetty jatkuvasti  huomiota  ja 
sitä ovat osaltaan juuri valmistu-
nut nuorisotila ja myös keväällä 
valmistuva uusi grillikota, joka 
on jo kolmas kahden katoksen 
lisäksi.

VOP-kerho pitää synttäritref-
fi nsä  Rairannassa  toukokuussa. 
Terffeistä on kerhon mainos täs-
sä lehdessä. Koska synttärien 
vierasmäärää ei voi ennustaa ja 
uudet turvavälisäännötkin saat-
tavat rajata paikkoja, on päätet-
ty kesäkausipaikkojen alkamista 
siirtää treffi en  yli. Päättymistä 
siirretään vastaavasti. Taitaa ol-
la hyväkin asia, koska kesäkin 
tuntuu viime vuosina siirtyneen, 
ainakin kesälomia pidetään  ylei-
sesti  vähän myöhemmin.

Turvavälisääntöihin on tulossa 
muutoksia uuden  turvallisuus-

oppaan ilmestymisen myötä.  Asi-
asta on ollut hyvin vähän yleistä 
keskustelua ja eihän se matkai-
lijoihin vaikutakaan. Leirintäalu-
eiden pitäjät siinä joutuvat  han-
kalaan paikkaan, kun  paikat on 
tehty vanhojen sääntöjen mu-
kaan. Isännät joutuvat pitämään 
tarkasti huolta, laittaako joku 
teltan ja mihin sijoittaa vetoau-
ton.  Uusi turvaväli mitataan vau-
nun vetoaisan päästä, naapurin 
terassista, katoksen kulmakepis-
tä jne.  Uudistusta perustellaan 
VVT:n  tekemillä palokuormako-
keilla. Ja he tekivät kokeissaan 
todella tärkeän havainnon. Palo-
kuorma on suurempi, jos vetoau-
to on vaunun vieressä. Siitä pitää 
olla se 4 metriä naapurin kalus-
toon, esim terassiin.  Taisivat 
myös huomata kokeissa, että kah-
deksankaan metriä ei riitä todel-
lisuudessa palon sattuessa. Tur-
vallisuus on ensiarvoisen tärkeä 
asia, mutta sen parantamisessa 
pitäisi edetä oikeassa järjestyk-
sessä.  Eipä taida se terassin mär-
kä, kyllästetty kaidepuu olla ko-
vinkaan  arka syttymään. Enem-
män pitäisi kohdistaa huomiota 
sen palon syttymiseen eli käyt-
täytymiseen, vaunu- ja telttatar-
vikkeisiin, materiaaleihin , teltan 
tavaramääriin jne. Tärkeämpää 
on itse palon estäminen kuin sen 
leviäminen, joka sekin on tietys-
ti tärkeää. 

Odottaisi, että turvatoimikun-
ta ottaa yhteyttä leirintäalueen 
pitäjiin ja kysyy esim , missä ai-
kataulussa pystytte toteuttamaan 
paikkoihin kohdistuvat muutok-
set. Nk turistipaikkoja  tulee vä-
henemään, se on selvää.  Ja mikä 
on aikataulu. Ei se pelkällä asen-
nemuutoksella hoidu. Muutenkin 
kysymysmerkkejä on paljon asian 
ympärillä.

Vakuutuksia  Rairannassa  ja 
yleensä leirintäalueilla  tarkas-
teli kevätkokouksessa Jarmo Mä-
kilä. Yhdistyksellä on ne vakuu-
tukset, joita on saatavissa. Yh-
teenvetona tuli esiin, että jokai-
sen tulee vakuuttaa itsensä ja 
kalustonsa.  Jokaisella pitäisi 
olla henkilökohtainen tapatur-
mavakuutus ja vaunussa omat 
vakuutuksensa.

Usein pyydetään esim. avusta-
maan vaunun siirrossa tai pai-
koilleenasennuksessa. Tällöin 
vastuu on kokonaan vaunun omis-
tajalla. Jos siirrossa vaunu on 
kytketty esim. yhdistyksen trak-
toriin ja vaunu vaurioituu, trak-
torin liikennevakuutus ei vaurio-
ta korvaa vaan korvaus tulee 
vaunun vakuutuksesta, jos siinä 
on ns. isokasko.  Vakuuttakaa it-
senne ja kalustonne.

Hyvää kevättä ja 
kauniin kesän odotusta!

Reijo

Ramin rattailta Rairannasta
VankkuriViestin ilmestyessä ol-
laan edetty keväässä jo ensim-
mäisten treffi emme ohitse. Pää-
siäisenä pidetyt Naamiaistreffi t 
avasivat perinteisesti vilkastuvan 

toimintakauden talven hiljaiselon 
jälkeen. Takana on ihan oikean 
tuntuinen talvi lukuisine lumi-
sateineen ja onhan lopputalvesta 
saatu raikkaita pakkassäitäkin. 

Hallitus kokousti uusissa nuorisotiloissa.
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MATKAILUTAPAHTUMA
17.5. - 19.5.2013

Uudenkaupungin 
Raira� a� a

Osa� istumi� ak�  pe - �  45 €. 
Sis. keiton.

SF-Cara� n Va� a-Suomi

PERJANTAI 

Saunat
Karaoke  n it 

LAUANTAI

A� jaiset
I  lia 
Maro� o
Unka� 
Tu� a� i� us
FI� -ra� y
VOP 30 v. juhlakahvit
Saunat
”Olavi ja Laila” 
–laulukilpailun 
e� kar� n  
Orkeste�   n it 
 

SU� UNTAI

A� ajaiset

Jäällä liikuntaa harrastavat ja 
pilkkijät ovat päässeet vaivatta 
harrastuksensa pariin, sillä jääl-
lä on ollut kohtuullisen vähän 
lunta. Ainakin kaksi viikkoa en-
nen pääsiäistä on saatu nauttia 
aurinkoisista, joskin kylmistä 
säistä. Toivottavasti se ennakoi 
kaunista ja lämmintä kesää. Kun-
han lumi on sulanut, alkaa vau-
nualueella vipinä, kun aluetta 
laitetaan kesäkuntoon. Jotakin 

on tapahtunut kuitenkin talven-
kin aikana.

Nuorisotila Raikkuli 
valmistui 

Rairannassa on kaivattu jo kau-
an nuorille suunnattuja omia 
tiloja. Päärakennuksessa toki on 
ollut mahdollisuus nuorten ko-
koontua, mutta kun ne ovat yh-

teisiä tiloja, ei niissä nuorilla ole 
ollut omaa rauhaansa. Yhdistyk-
sen hallituksessa on pohdiskeltu 
asiaa useinkin, mutta konkreet-
tista ratkaisua ei ole tuntunut 
löytyvän. Viime syksynä tapah-
tui merkittävä käänne, kun jä-
senaloitteen seurauksena hallitus 
paneutui asiaan entistäkin va-
kavammin, ja löysi ratkaisun. 
Entisen traktorihalli/kalusteva-
jan päästä lohkaistiin nuorille 
oma tila ja sen rakentaminen 
käyttökuntoon eteni vauhdilla. 
Kaksi viikkoa ennen pääsiäistä 
yhdistyksen hallitus tutustui 
valmistuneeseen nuorisotilaan 
ja piti samalla siinä kokouksen-
sa. Hymyssä suin oltiin tyyty-
väisiä toteutukseen. Rakennus-
projektin vastaava Lassi Aalto-
nen vinoili ennen kokousta, 
että ”se on sitten ensimmäinen 
ja viimeinen kerta, kun pääsette 
sinne, sillä tiloihin pääsyyn tu-
lee 16-vuoden ikäraja.” Pikkaisen 
siitä voidaan toki tinkiä, mutta 
aivan liian paljon yli-ikäisiä 
kaikki hallituksen jäsenet ovat.
Nuoret ovat olleet aktiivisesti 
suunnittelemassa tilan käyttöä 

ja pohdiskelemassa sääntöjä kai-
ken onnistumiseksi, totesi hal-
lituksen jäsen Niina Tuomisto. 
- Nuoret ymmärtävät, että sään-
nöt eivät ole kiusantekoa, vaan 

turvaavat onnistuneen toimin-
nan.  Nuorisotilojen nimikilpai-
lussa jätettiin runsaasti ehdo-
tuksia ja hallitus vahvisti niistä 
parhaimmaksi nimen ”Nuoriso-
tila Raikkuli”. Avajaisia vietet-
tiin naamiaistreffi en aikana. 
Palataan asiaan seuraavassa 
VankkuriViestissä.

Nuorisotila Raikuli loppusilausta vaille valmis, toteaa Jorma Välimäki.

Niina Tuomisto hallituksen jäsen ja 
nuorten taustavoima.
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Avantokausi 
päättymässä

Vaikka saunailtojen yhteydessä 
moni saunoja suuntaa hakemaan 
avantoon hyvänolon tunnetta, on 
harrastajien määrä silti ollut vä-
henemään päin, sanovat Taisto ja 
Aila Kari. –Tulimme alueelle ke-
sällä 1995 ja aloitimme avanto-
uinnin seuraavana talvena. Silloin 
ei ollut vielä kiinteitä rappuja 
eikä pumppua pitämässä avantoa 
auki. Avanto oli rannassa ja siir-
rettiin kauemmaksi sitä mukaa, 
kun vesi pakeni kauemmaksi. 
Talviuimareita oli silloin paljon 
enemmän, kuin nykyisin, totea-
vat Taisto ja Aila. Mikä sitten 
kiehtoo tässä tietyllä lailla mys-
tisessä harrastuksessa? – Kyllä se 
on se jälkiolo, aivan mahtava tun-
ne, vakuuttavat Taisto ja Aila.  
– Harrastus antaa hyvät yöunet 
ja jos jättää avannossa käynnin 
pois, on tuskainen olo koko yön, 

Leena ja Eero Rantanen ja tyttären perhettä hiihtolomalla Raitsussa. Taisto Kari tykkää ”hyisestä 
hurmoksesta”.

Jasmin tekee jäähän kuvioita 
hiihtolomallaan.

Markku Roivas sai taas hauen, joka 
oli lähes pyytäjänsä pituinen. Pun-
nitsemiseen ei kalavaaka riittä-
nyt. Pituus oli 115 cm ja ympärys-
mitta 57 cm.

naurahtaa Taisto. Olisiko se 
eräänlaista positiivista riippuvai-
suutta – ”hyistä hurmosta”? Aila 
ja Taisto Kari ovat lähtöisin Ro-
vaniemeltä ja siirtyivät Ruotsin 
kautta Kalantiin vuonna 1979.

Keventäen kohti kesää

Kesä on pian käsillä ja lokit 
Rairannassakin tuttu näky. 
Siksi varoituksena tähän lop-
puun sopinee aiheeseen liit-
tyvä pieni kevennys. Kaksi 
hölmöläistä käveli rannalla, 
kun lokki ruikkasi kakkalas-
tinsa ohi lentäessään toisen 
päähän. -Hae äkkiä jostakin 
vessapaperia, sanoi toinen. - Ei 
se nyt enää mitään auta!, äyskäi-
si kakkapommin uhri. Lintuhan on 
jo vaikka kuinka kaukana. 

Valoisin mielin kohti kesää! 
Rami 

Aurinko hellii ulkoilijoita Raitsussa. Kyllä meidän emännät osaavat hyvän 
hernerokan teon, vakuuttaa Arto Mäki.

Odotusta, odotusta...
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RAIRANNASSARAIRANNASSA
Juhannus

”Rantalava juhannus
, hanurissa...” 

  Railakassa tanssitaa
n kahtena iltana

Katso ohjelmat www.rairanta.fi 

Lasten onkikilpailu 

Rairannassa 27.7.

Illan tansseissa soitt aa 

SANNA ARELL 

ja Miltons

TAPAHTUMIA: 
• 25.5. Pyöräilytapahtuma
• 16.6. Karavaanikirkko

Sunnuntaiaamuna lähtö Rairannasta joko 
omilla autoilla tai bussilla Pyhämaan 
uhrikirkkoon, jossa esitt ely ja hartaus. 
Pyhämaan Martat järjestää siellä ruokailun. 
Mahdollisuus ruokailla myös paikallisen 
ravintolan seisovasta pöydästä.

• 30.8.-1.9. Unhoituksen yö
Soitt aa Ari Aalto ja Atlanti c

• 27.7.  Lasten onkikilpailu Rairannassa

 - Aatt ona tanssitaan klo 2.30 saakka
 - Juhannusaaton aamuna saatavilla 
taas lämmintä loimulohta

Juhannusaattona: Juhannuspäivänä:

IHME
viihdeorkesteri



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

Tervetuloa tutustumaan niin ajoneuvoihin kuin 
henkilökuntaammekin. Nähdään Liedossa!

Tutut ammattilaiset palveluksessasi!

Rauno Jerkku
Puh. 044-206 7539

Leo Lindwall
Puh. 0400-150 583

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

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

Tutustu meillä Turun suurimpaan 
SISÄTILANÄYTTELYYN!

Hyllyt on nyt täynnä 
kaikkea hyödyllistä, kivaa 
ja vähän turhaakin...

Varaa nyt 

kiireesti 

kevät-

huolto!

Tutut ammattilaiset palveluksessasi!

Kesäkalusteet, markiisit, 
grillit ym. saapuneet.
Tervetuloa tutustumaan!

OHIKULKUTIE

OHIKULKUTI

HELSINGIN VALTATIE  

TUULI SUONTIE

HÄMEENTIE

LO
UKIN

A
ISTEN

TIE

VA
KIO

TIE 4

E

VÄLITIE

S

LITTOINEN

Löydät meidät
Tuulissuolta!

www.best-caravan.fi


