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Moikka!

O
lematon talvi on kääntynyt jo ke-
vään puolelle ja kaikilla meillä on 
odotukset tulevassa kesässä. 

Treffikausi  toiminta-alueellam-
me pyörähtää myös käyntiin ja jat-

kuu syksyyn asti. Toivottavasti pyöriä saadaan 
liikkeelle  ja osanottajamäärät ainakin mennei-
den vuosien tasolle. 

Yhdistysten talous  on hyvin riippuvainen 
edelleenkin treffien tuotosta mikä sitten ta-
kaa myös toiminnan jatkuvuuden. 

Jatkuvuutta ja tulevaisuutta on myös Vank-
kuriviestin omien verkkosivujen avaaminen. Ne 
löydät osoitteesta: vankkuriviesti.fi. Korostan 
että sivut on juuri perustettu ja ne eivät suin-
kaan ole vielä valmiit. Näin ollen odotankin et-

Mikko Lötjönen Rota-Mainoksesta allekirjoitti 
mainosmyyntisopimuksen lehteemme . Hän myös 
rakentaa ja pitää yllä verkkkosivujamme.

tä otatte allekirjoittaneeseen yhteyttä ja ker-
rotte mitä sivujen tulisi sisältää ja miltä nii-
den tulisi näyttää. Sivuja ylläpitää ja rakentaa 
Mikko Lötjönen Rota-Mainoksesta. 

Mikko on myös allekirjoittanut mainosmyyn-
tisopimuksen VankkuriViesti ry:n kanssa jotta 
saataisiin hieman mainoksia lehteemme ja tä-
tä myöden kustannuksia hieman pienemmäksi. 

Eipä mitään kummenpia tälläkaan kertaa.  
Oikein hyvää kesään odotusta lukijoille sekä 
suotuisia matkailuilmoja.

t. Markku 52661



Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

Numero 2/2015 (152) 
37. vuosikerta

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

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

3/2015  .................  aineisto 28.06.  .................... ilmestyy 24.07.
4/2015  .................  aineisto 13.10.  .................... ilmestyy 06.11.

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

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

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

Kustantaja
VankkuriViesti ry

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

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

Painos  
6600 kpl

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

Osoitteenmuutokset
SF-Caravan ry Hämeenlinna
P. (03) 615 311
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Kuusisto Lepo ranta Krapu-
ranta Mussalo Salo ranta Harva-

luoto
Vankkuri 
-Vehmas Sarapisto Valas-

ranta
Kesä-
niemi Ruissalo Kallio-

nokka
Lemmi-
Caravan

Livon-
saari

Rai-
ranta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➌

❽

❻

❷

❶

⓫

⓮
❹

❼

⓯

❿

⓭

❺

❾⓬

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

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

SIHTEERI
Reima Virtanen
Hiekkarannantie 4, 20540 Turku
Puh. 045  676 7242, 
sihteeri@sfckaarina.com

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

Kaarinan kuulumiset KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen 

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

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu.

Kaarina 18.1.2015
Hallitus

Lapsiperheen vaunuilu
On maaliskuun alku ja ajatukset 
alkavat jo pikkuhiljaa virittyä tu-
levaan vaunulle menoon. Meidän 
perheen vaunukausi alkaa kevät-
talkoista, johtuen lähinnä muka-
vuuden halustamme. Lasten kans-
sa vaunuillessa on löydettävä paik-
ka saappaille, leluille, peleille, 
vaihtovaatteille, pyykkipusseille, 
polkupyörille, kaikenlaisille luon-
nosta löytyville aarteille, kalastus-
vehkeille ja milloin millekin maa-
ilman tärkeimmälle jutulle. Itse 
emme tulisi toimeen ilman isoa 
telttaa, missä voi kesäaikana säi-
lyttää näitä sangen tarpeellisia 
asioita, ruokailla ja muuten vaan 
oleilla sateen sattuessa. Kuusistos-
sa lasten puuhailut eivät onneksi 

rajoitu vain oman vaunun tiloihin, 
vaan lapset pääsevät rantaan, met-
säretkille, leikkipuistoon ja löytyy-
pä mastomajaltakin hiukan sitä 
sadepäivän tekemistä. 

Kuusistossa on lasten turvallista 
puuhailla omia juttujaan ja laajen-
taa maailmankuvaansa. Aina on jo-
ku tuttu aikuinen lähellä, jolta saa 
tarvittaessa apua, karavaanareihin 
on yleensä helppo tutustua, niihin 
vierailijoihinkin, ja saada uusia ystä-
viä. Mitä isompi porukka lapsia on, 
sen mukavampia pelejä saadaan ai-
kaiseksi ja saattaapa joskus peliin 
päästä mukaan joku onnekas aikui-
nenkin. Yleensä leikin alkuun ei tar-
vita kuin rohkea mieli ja aikuinen 
hiukan ohjaamaan pienimpiä lap-

sia, jotta pysytään säännöissä ja 
vältytään suuremmilta kinasteluil-
ta. Tässä on meille lasten vanhem-
mille hyvä paikka hiukan tsempa-
ta, lähtekäämme siis yhtä rohkeasti 
kuin lapsemmekin tutustumaan toi-
siin lapsiperheisiin. Meistä aikuisis-
ta näyttää siltä, että asuntovaunul-
la ollessa ei ole paljon väliä, vaikka 
kaveri onkin hiukan nuorempi tai 
vanhempi vaan yhdessä pelaillaan 
ja leikitään iästä huolimatta. Pää-
asia tuntuu olevan, että löytyy ka-
veri, jonka kanssa voi jakaa koke-
muksia hurjista keinuvauhdeista tai 
mielettömän pitkästä madosta, mi-
kä löytyi vaunun alta.

Isäntävuoron aikaan pääsevät 
lapset harjoittelemaan aikuisten 

töitä ja ainakin meidän lapset tun-
tevat itsensä melkoisen tärkeik-
si kun esittelevät paikkoja uusille 
vierailijoille tai lämmittävät sau-
naa. Samalla he oppivat huomaa-
mattaan tärkeitä juttuja toisten 
huomioonottamisesta ja auttami-
sesta, omien jälkien siivoamises-
ta, yhteisöllisyydestä ja talkoo-
hengestä. Kaikki sellaisia taitoja 
mitä me jokainen tarvitsemme ai-
kuisena läpi elämän.

Välillä vaunulla ollessa menee 
koko päivä niin, että lapsia on 
nähnyt vain ohimennen syömässä 
vaunulla tai juoksemassa ohi ko-
valla kiireellä toista piiloon. Lap-
set nauttivat vapaudesta ja pakko 
myöntää, että tuo se meille van-
hemmillekin ihanan tauon ainaisis-
ta arkirutiineista. Karavaanarilap-
sista kasvaa kuulemma helposti sel-
laisia vilpittömiä suupaltteja, jotka 
menevät kysymään naapurivaunus-
ta, että voinko tänään tulla teil-
le syömään, kun tuoksuu niin hy-
välle. Näin itse tuollaisena entise-
nä suupalttina, ja yhden sellaisen 
äitinä, olen kuitenkin onnellinen, 
että olen iän myötä oppinut hiu-
kan kontrolloimaan sanomisiani, 
muuten saattaisi meidänkin naa-
purivaunun pöydässä olla usein yk-
si ylimääräinen aikuinen.

Nyt on hyvä aika alkaa tarkis-
tella, mitä pitää hankkia tulevaa 
vaunukautta varten ja myös etsiä 
ihania uusia grillausohjeita, niin 
ei tarvitse mennä sinne naapuriin 
syömään. 

Nähdään keväällä, 
Henna Luoma

Nyt on hyvä aika alkaa etsiä ihania uusia grillausohjeita.
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Loimaan kuulumiset

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

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

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

Liedon kuulumiset

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

SIHTEERI
Jari Valkeapää
Särkilahdenkatu 5 As 1, 21200 Raisio
Puh. 040 720 0659
jvalkeap@dnainternet.net

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

Liedon kuulumiset
Kevään muuttolinnut ovat saapu-
neet ja matkailukausi starttaa täy-
teen vauhtiin ja toivottavasti Le-
porantaankin löytää tiensä yhä 
useampi karavaanarimatkailija.

Yhdistyksemme täyttää tänä 
vuonna 35v. yhdistys ei juhli suu-
remmin merkkipäiväänsä, vain kah-
vihetki yhdistyksen jäsenille pide-
tään toukokuun lopussa.

Näinä 35 vuotena on yhdistys 
kehittänyt omaa matkailualuet-
taan rähjäisestä hiekkamontusta 
kauniiseen ja viihtyisään keitaa-
seen.  Tästä kiitos kaikille kehi-
tyksessä mukana olleille.

Pientä uudistumista ja alueen ke-
hittämistä on edelleenkin suunnit-
teilla, mutta asia ja päivä kerral-
laan, katsotaan miten toteutusta 
aletaan toteuttamaan.

Maalispilkit ja 
kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 

Leporannassa Helmikuun 28.päivä-
nä maalispilkkien lomassa.

Jäseniä kokoukseen oli saapu-
nut 42 henkilöä ja asiat käsiteltiin 
hyvässä ja mukavassa ilmapiirissä.

Kokouksessa hyväksyttiin toi-
mintakertomus ja tilinpäätös, se-
kä myönnettiin vastuuvapaus tili-
velvollisille.  Kokous hyväksyi myös 
uuden vuosipaikkasopimuksen seu-
raavalle kaudelle.

Viikonvaihde alkoi tietysti sau-
nomalla ja avantouinneilla, jonka 
jälkeen oli kahvinkeittoisan vuo-
ro, johon oli ilmoittautunut kolme 
joukkuetta.  Kaikki taisivat saada 
nuotion syttymään ja porokahvit 
keitettyä jonka jälkeen myös gril-
limakkarat maistuivat rupattelun ja 
maailmanparannuksen kera.
Varsinaiset pilkkikisat järjestettiin 
lauantaina 28.2. aamulla klo 9 ja 
12 välisenä aikana.  Jäätilanne mie-
titytti tänäkin vuonna monia, mut-
ta pilkkijät jäälle säntäsivät matoi-

neen ja koukkuineen.  Eipä tuo 
yhteissaalis tänäkään vuonna pää-
tä huimannut.

Yhteissaalis oli vain 871,3g, 15 
kalaa.

Kisassa kyllä aina voittaja löyde-
tään, tällä kertaa voiton vei Jorma 
Warinovski 351,6g, toinen oli Pek-
ka Ylijoki 268,4g ja kolmas Kalle 
Hämäläinen 51g. Naisista sai ahve-
nia narrattua vain Seija Mäkimat-
tila 200.3g.

Pilkkien päätyttyä syötiin perin-
teisesti hernesoppaa.

Toimintaa ja tiedotettavaa
Siivoustalkoot pidetään Leporan-
nassa 25.4. klo 9 alkaen.

Vuosipaikkalaisten info-ja kes-
kustelutilaisuus Leporannassa on 
25.4. klo 15, johon toivotaan kaik-
kien vuosipaikkalaisten ja sitä har-
kitsevien osallistuvan.

Vuosipaikkalaiset voivat varata 
isäntäviikkonsa 4.4. klo 11 alka-

en toimistolla tai tiedustella puhe-
limitse leiritoimikunnan vetäjältä.

Yhdistyksen 35v. kahvit tarjo-
taan paikalla oleville matkailijoille 
ja yhdistyksen jäsenille 30.5. klo 
15. Riemuriihessä.

Juhannusta tanssitaan karaoken 
tahtiin Leporannassa.

Ajotaito viikonloppu on 15.8. ja 
ajotaitoharjoittelun veturina toi-
mii Leiri- ja turvatoimikunnan jä-
sen Lauri Nieminen.

Valojuhlat pidetään Leporannas-
sa 18-20.9. joten merkatkaa jo nyt 
kalenteriinne tämä upea treffivii-
konloppu.

Yhdistyksen kotisivun osoittees-
sa www.sfclieto.net voit antaa pa-
lautetta yhdistyksen toiminnasta 
ja tehdä kehitysideoita.

Tervetuloa viettämään matkailul-
lista kesää Leporantaan.

Liikkeellä luonnostaan.
Jari 31185

Puheenjohtajan pakinaa
Hyvää kevättä kaikille karavaana-
reille. Pieni paluu viime syksyyn, 
on kiitoksen paikka ja kiitänkin 
aluksi Lehtosen Jukkaa, joka hom-
masi meille Krapurantalaisille met-
sätöitä kolmeksi päiväksi, jonka 
ansiosta meillä on saunapuita sa-
noisinko ”kohtalaisesti”. Kiitos 
myös Uoleville sekä klapitalkoisiin 
osallistujille. Kuvat kertokoot puo-
lestaan.

Kyllä nyt kelpaa saunoa, ei lopu 
löyly ainakaan puupulaan.

Kevätkokousta tässä valmistel-

laan ja Pääsiäisen ohjelmaa suun-
nitellaan, kumpainenkin on ohit-
se kun lehti ilmestyy. Seuraavana 
onkin sitten siivoustalkoot 1.-2.5. 
Lauantaina Ismo tulee tekemään 
koeponnistuksia ja  9.5. meillä on 
Loimaan Sammutinhuollon järjestä-
mä sammuttimen käyttöharjoitus, 
johon toivotaan paljon osanottajia.

Seuraavana onkin sitten avajai-
set 15.-17.5. Ohjelma on tätä kir-
joittaessa hieman auki, mutta käy-
kää nettisivuilla katsomassa. Kyllä 
Taisto sen sinne jossakin vaihees-
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Palvelemme ma 9-18, ti-pe 9-17, la 10-14

www.loimaanlaatuauto.fi 

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

Lamminkatu 7 
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Lamminkatu 39 
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

Fiat Eura-mobil a 820 eb-3 69.990 
Activa 3,0 JTD AC -10, 36 tkm, erillisvuo-
teet, nahkaverh., p.tutka, kattol., ilmast...

Kabe Smaragd GLE KS  22.990 
-08, erillisvuoteet, ALDE-nestekeskusläm-
mitys sähköllä ja kaasulla, erittäin siisti

Knaus S¸dwind 590 FUS  24.990 
-13, Scandinavian edition

Solifer Finlandia 560 TBR  22.990 
-09, huoltokirja, huippusiisti, kokonaismas-
sa 1400kg, omamassa 1250 kg...

Fiat-burstner 2,8 TDI A 647-2  19.990 
Active -00, 117 tkm, p.tutka, kattol., 
h-kirja, CD

Renault Master Adria   34.990 
A 697 SL 2,5 dCi 120 -06, 85tkm, autom. 
erillisvuoteilla

Fiat-lmc Liberty a 671 g  39.990 
3,0 Multijet -09, 160 hv, 77 tkm, luist.
esto, kattol., met.väri, ilmast., h-kirja...

Fiat-dethleffs Ducato 2,3 JTD 23.990 
Advantage T-5841 -04, 169 tkm, luist.
esto, ASR, Webasto, h-kirja, lohkol., CD, ...

Adria Adora 552 PK   19.990 
-11

Tabbert Jeunesse 480  12.990 
-07

Renault-knaus Sport   39.990 
Traveller 700 ti 2,5Dci -10, 120 hv, 
15 tkm, kattol., ilmast., CD, 2xrenk.

Solifer S7 Erillisvuoteet  10.990 
-99

Ford-hymer Camp 682 CL 2,2  26.990 
-07, 149 tkm, ilmast., lohkol., vak.nop.s., 
CD, 2xrenk.

Cabby Cisium 61 f3  14.990 
Sport Edition -03, Alde-keskuslämmitys 
sähkö/kaasu, erik.vant.

Renault Weinsberg Scout 632  38.990 
-08, 32 tkm, p.tutka, kattol., ilmast., h-kirja

Ford Transit 300S 2,2TDCi 85  21.990 
Trend 3+3 hlö FWD -11, 166 tkm, 
puolikorkea

Lmc Cruiser liberty 732 G Ti  49.990 
-11, 59 tkm, erillisvuoteet,  ESP, navi, 
kattol., ilmast., h-kirja, lohkol., vak.nop.s.

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

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

Elnagh Baron 37 2,2   26.990 
-07, 100 tkm, p.tutka, erik.vant., kattol., 
ilmast., lohkol., CD, sisäp., vetok.

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

Adria Classica 743 UL   24.990 
-11, Erillisvuoteet

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

Hobby 460 UFE Premium  21.990 
-13
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sa laittaa. Yksi numero on aina-
kin varma, lupasin viime vuoden 
avajaisten tervetulotoivotuksessa,  
että yhdistys tarjoaa kakkukahvit 

juhlavuoden kunniaksi ja näin on-
kin 16.5. klo13.00. Yhdistykseen 
saimme tammi-helmikuussa yhdek-
sän uutta jäsentä. Tämänhetkinen 

jäsenmäärämme on 495. 
Yhdistyksen rahastonhoitaja on 

esittelyvuorossa joten jätän hänel-
lekin palstatilaa.

Vihje karavaanareille; Kun läh-
dette liikkeelle, poiketkaa Krapu-
rannassa. Tervetuloa!

Terv. Reino

Klapitalkoot:
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Kohti Krapurantaa
Krapurantaan….. Nyt Krapurantaan… Krapu-
rannassa Oripäässä, siellä on meidän,  Anne 
ja Jouko Aittamäen, oma vapaa-ajanvietto-
paikkamme.

Olemme olleet nyt tasan kaksi vuotta ka-
ravaanareita, tosin Jouko vietti jo 90-luvulla 
karavaanarielämää �entisessä elämässään�. 
Annelle ja Onni-koiralle tämä kaikki on ai-
van uutta ja ihmeellistä, mutta kyllä olem-
me koko perhe 100%:sen innostuneita ja ihas-
tuneita tähän vaunuelämään ja Krapurantaan 
ihastuimme heti ensi käynnillä. Mutta, kuin-
ka kaikki alkoi?

Talvella 2013 iski Annelle mökkikuume. Poh-
deimme asiaa yhdessä ja totesimme, että oma 
paikka jossain veden äärellä olisi kiva olla. An-
nen äidillä on mökki Säkylässä ja kekseimme, 
että sinnehän voisi pihaan viedä asuntovau-
nun omaksi pikku-mökiksi. Jouko sitten os-
tikin vanhan LMC:n, jota ahkerasti kevättal-
vi kunnostettiin ja fiksattiin. Juhannuksena 
koetti suuri hetki, kun vedimme vaunun mök-
kirantaan Säkylään ja aloimme opetella vau-
nuelämää. Hyvinhän se tietysti alkoi heti su-
jua, kun Joukolla oli sitä aiempaa kokemusta. 
Mutta oman vaunun konstit ja kommervenkit 
piti opetella, jotta kehtaa lähteä julkisillekin 
paikoille leiriytymään. Heinäkuun alussa ve-
dimme vaunun pois Säkylästä ja suunnistim-
me Seinäjoelle Tangomarkkinoille. Siellä olikin 
sitten jo isoa karavaanarielämää, sillä asun-
tovaunuja ja �autoja oli melkein kylki kyljes-
sä kiinni. Ei tainnut 4 metrin turvavälit pitää 
paikkaansa. Seuraava reissumme olikin sitten 
jo Krapurantaan, kun päätimme lähteä tutus-
tumaan oman yhdistyksemme alueeseen. Ja 
se oli kyllä rakkautta ensi silmäyksellä, näin 

voisi sanoa. Ihastuimme täysin, sillä jo ensi 
kohtaamisella kaikki tapaamamme ihmiset 
olivat ystävällisiä ja auttavaisia, alue oli so-
pivan suuri ja mikä parasta, sopivan ajomat-
kan päässä kotoa. Vietettyämme helteisen vii-
konlopun ja pakkaillessamme tavaroita olimme 
varmoja, että tänne vielä palaamme. Ja niinpä 
elokuussa saavuimme Venetsialaisiin Krapu-
rantaan. Silloin syntyi yhteispäätös, että tä-
mä olisi meidän �mökkipaikkamme� ja että 
täältä ottaisimme vuosipaikan. Sopiva paik-
ka löytyikin heti samana päivänä. Vielä syk-
syn aikana rakensimme paikan valmiiksi ja 
yövyimmekin siellä muutaman kerran ennen 
talven tuloa. Talven kynnyksellä iski sitten 
vaunukuume ja Jouko vaihtoikin LMC:n Ad-
riaan. Näin saimme vaunuun hieman lisätilaa 
ja uudempaa tekniikkaa. Hiihtolomasta asti 
vaunuilimme melkein joka viikonloppu teh-
den paikkaamme meidän näköiseksi. Touko-
kuussa sitten vapautui Joukon mielestä hy-
vä vuosipaikka uimalammen läheltä. Meillä oli 
onni myötä, saimme tuon paikan ja niin al-
koi muuttotouhu. Se tapahtuikin tosi ripeäs-
ti, kun saman tien oli suuri talkoojoukko mei-
tä avustamassa. Tuo onkin yksi hienoimmis-
ta seikoista mitä Krapurannassa on eli siellä 
on todella ihania, ystävällisiä ja yhteishenkeä 
omaavia asukkaita. Apua saa hommaan kuin 
hommaan melkein jo heti ajatuksen voimal-
la. Näin saimme uuden paikkamme nopeas-
ti kuntoon taas jo ennen juhannusta. Kotiu-
duimme uuteen paikkaamme nopeasti ja sii-
tä lähtien olemme viettäneet kaiket vapaa-
aikamme vaunullamme.

Syksyllä 2014 syyskokouksessa Jouko va-
littiin yhdistyksen johtokuntaan. Yhdistyk-

sen uusi puheenjohtaja Reino Talvitie kyseli 
olisiko Jouko halukas rahastonhoitajan vir-
kaan. Kokemusta siitä työstä Joukolla on lä-
hes kolme vuosikymmentä ja niinpä hän roh-
keni ottamaan viran vastaan ja hänet nimitet-
tiin yhdistyksen uudeksi rahastonhoitajaksi.

Nyt tämä meidän perhe on menettänyt sy-
dämensä ja sielunsa täysin Krapurannalle ja 
karavaanarielämälle! (Eikä varmastikaan vä-
hiten Onni-koiramme, joka häntä heiluen on 
heti ovella valmiina vaunulle lähtöön kun 
kuuleekin sanan ”Krapuranta”.)

Anne ja Jouko SF-C 78556
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Vaunukaupan erikoisliike

Ostetaan ja
otetaan myyntiin
kaikenkuntoisia 
vaunuja.

Palvelevaa vaunukauppaa jo yli 30 vuoden ajan.

Kohti uusia seikkailuja. Euroopan ykkösmerkki.

0500 485 348
Murrontie 11, 30420 Forssa

www.forssanvankkuri.fi 
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Maskun kuulumiset

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

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

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

Keväiset terveiset Mussalosta
Lauantaina 14.2.2015 kokoonnuim-
me Mussaloon keskustelutilaisuu-
den merkeissä, jonka aiheena oli 
isäntävuorojen uudelleenjärjestelyt. 
Paikalle tulikin vuosipaikkalaisia 
runsaslukuisesti. Puheenvuoroja 
käytettiin paljon ja lopputulokse-
na äänestyksen jälkeen päätimme 
uusia isäntävuorot. Uuden järjes-
telmän myötä on mahdollista, että 
Mussalon alue on avoinna viikon-

loppuisin ympäri vuoden. Koulu-
rakennuksen huoneita on myös 
näin ollen mahdollista vuokrata 
vuoden ympäri perjantain ja sun-
nuntain välisen ajan. Tietysti ajal-
la 1.6-6.9.2015 alue on avoinna 
päivittäin. Tarkempaa tietoa löydät 
kevään aikana yhdistyksen Inter-
net-sivuilta. Isäntävuoro-päivýstys 
viikonloppujen osalta alkaa huh-
tikuun alusta.  

Mennyt talvi on ollut poikkeuk-
sellinen sillä jää- ja lumitilanne 
Mussalossa oli koko talven osal-
ta lähes olematon. Huono talvi on 
osaltaan vaikuttanut alueen suh-
teellisen vähäiseen käyttöön edelli-
siin talviin verrattuna. Mutta niin-
pä jo maaliskuun puolessa välissä 
ensimmäinen innokas kalastaja las-
ki veneenkin vesille.  

Odotamme malttamattomina, et-
tä kevät kuivattaisi alueen, jotta 
pääsisimme kunnostamaan ja mai-
semoimaan aluetta kesää varten. 
Tehtävää riittääkin tänä keväänä 
runsaasti viime syksyisen viemä-
röintiurakan jäljiltä. Alueella riit-
tää pientä ja vähän suurempaakin 

tekemistä varmasti pitkin kevättä. 
Kevään perinteiset siivoustalkoot 
pidetään alueella 24.-26.4.2015, 
jonne odotamme runsaasti innok-
kaita osallistujia.  

Vilkasta ja aurinkoista matkai-
lukesää kaikille. 

Kevätkokous
Sääntömääräinen kevätkokous 
26.04.2015 kello 12.00 Camping 
Mussalossa osoitteessa Mussalontie 
356, Taivassalo. Kahvitarjoilu ennen 
kokousta noin kello 11.30 alkaen. 
Muistakaa ottaa jäsenkorttinne mu-
kaan. Tavataan Mussalossa.

 Terveisin, Kari
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Moikka taas
Eipä tullut hiihtokelejä tänne ete-
lään. Ennätyslauha ja sumuinen 
helmikuu oli kyllä jotensakin kau-
kana kuulaista talvipäivistä. Maa-
liskuun alkupuoli  sitävastoin on 
ollut kevätilmoja parhaimmillaan 
ja kertovat että ollaan noin kuu-
kausi edellä normaalista (jos sem-
mosta nyt enää onkaan). Eipä mi-
tiä,  tästä jatketaan kesän odotus-
ta ja toivotaan että säät pysyvät 
suotuisina, sillä monenmoista on 
kevään ja kesän aikana tarkoitus 
Salorannassa touhuilla. 

Edellisnumerossa jo vähän ker-
rottiin että WC-rakennuksemme 
on korjauksen alla. Ulkoilupäivää 
jouduimme viikolla siirtämään jot-
ta remontti olisi valmis ja uudis-

tettuja vessoja päästäisiin käyttä-
mään. Hyviksi ja siisteiksi ne yk-
sikantaan todettiin joten on syytä 
suuresti kiittää remontin tekijöi-
tä. Urakka ei vallan pieni ollut ja 
aikataulu oli kireä mutta hienosti 
miehet ja naiset siitä selviytyivät. 

Minulla ei ole tarkkaa tietoa alu-
een muiden parannustöiden aika-
tauluista mutta kyllä näissä meidän 
perinteisistä välineissä tekemisis-
tä tullaan ilmoittelemaan (verkko, 
facebook sekä Rannikkoseutu-leh-
den päivyripalstakin). 

Mitä alueella on sitten tarkoi-
tus tehdä ? 

No leikkikenttä menee aitojen 
osalta uusiksi, leikkimökki siirre-
tään, joku uusi vempainkin tulee 

ja vielä  kulkuväylääkin siirrellään. 
Suunnitelma ei kaikilta osin ole 
vielä valmistunut mutta valmis-
tunee kevään aikana. Lato pitäisi 
maalata ja alakenttää kohennella 
ja siistiä joten askaretta on yllät-
tävänkin paljon tulevalle kaudel-
le tiedossa. 

Tässä yhteydessä jälleen kerran 
kehottaisin uusia jäseniämme tu-
tustumaan alueeseemme ja tule-
maan paikan päälle toteamaan mi-
ten siisti ja viihtyisä Saloranta on. 

Mainittava on myös että talven 
aikana alueen verkkoyhteys on 
oleellisesti kohentunut. Nyt siellä 
on avoin Soneran 4G-verkko jolla 
pärjäämme jo huomattavasti pa-
remmin kuin ennen. Siinähän si-

tä taas juttua tällä kertaa. 
Toivotan oikein mukavia kevä-

tilmoja sekä oikein hyviä kesälo-
makelejä kaikille. Edelleen toivo-
tan niin tutut kuin vieraatkin Salo-
rantaan nauttimaan rentouttavista 
hetkistä meren ja luonnon ääreen.

terv. Markku 52661

Isäntävuorot 2015
Parin viime kesän isäntävuoro-
käytännöt ovat toimineet verrat-
tain hyvin ja saaneet jäsenistöltä 
hyväksynnän, joten on päätetty 
jatkaa samalla tavalla tänäkin  ke-
sänä.  
Isännöinti aloitetaan pienellä pät-
källä 13.5.-17.5. Ajanjaksoon si-

Naantalin kuulumiset

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

SIHTEERI
Jukka Saarinen
Haikarinkatu 5 A 6, 21110 Naantali
Puh. 040 311 3879, 
juksaa5@gmail.com

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

WC-remontti jo hyvässä vauhdissa. Melkein valmista.
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SFC-Naantali ry 
SALORANNAN HINNASTO 2015 

VUOSIPAIKAT 

Vuosi, oman yhdistyksen jäsenille, isäntävelvoite 340,00 €
Vuosi, muun yhdistyksen jäsenille, isäntävelvoite 440,00 €

KESÄKAUSI 1.5.-30.9. 

Kesäkausi, oman yhdistyksen jäsenille, isäntävalvoite 240,00 €
Kesäkausi, muun yhdistyksen jäsenille, isäntävalvoite 340,00 €
Hinnat sisältävät Aurinkotreffimaksun 

VUOROKAUSIMAKSUT 

Vuorokausimaksu, SF-Caravan jäsenet 17,00 € sis. valosähkön
Vuorokausimaksu, ei SF-C jäsen 22,00 € sis. valosähkön

Talvikautena alkaen 1.9.2014-30.4.2015 sähkö ei sis. vuorokausi-
maksuun. Tänä aikana on käytettävä sähkömittaria tai  maksettava 
sähköstä 7 €/vrk 

MUUT MAKSUT 

Mittarisähkö/kWh 0,20 €
Lämmityssähkö, ilman kWh-mittaria /vrk 7,00 €
Tilaussauna/tunti (Rantasauna kesäkaudella) 15,00 €
Venepaikka/vuosi 50,00 €
Matkailuajoneuvon säilytys alueella/vrk 1,00 €
Teltta/vrk 15,00 € + sähkö 2 €/vrk
Vene/vrk 17,00 € + sähkö 2 €/vrk
Ilmastointilaite/vrk lisähinta 4,00 €
Kaasupullo  11 kg 20,00 €
Kaasupullo  5 kg 15,00 €
Pyykinpesukoneen käyttö 3 €/koneellinen

Muutoksen hinnoitteluun mahdollisia myös kauden aikana 

sältyy Helatorstai sekä siivoustal-
koot lauantaina 16.5. 

Kesäkuun alusta Juhannukseen 
yksi pari huolehtii isännöinnistä. 

On huomioitava että 17.-20.6 
välisenä aikana alueella on 20-yk-
sikköä saksalaisia karavaanareita 
ja pyydämmekin että saksankie-
lentaitoisia olisi tällöin paikalla 
avustamassa. 

Juhannus hoidetaan porukalla ja 
toivomme että tekijöitä ilmaantuu. 
Juhannuksesta 16.8. asti tehtäviä 
hoitaa kaksi paria. Tästä eteen-
päin tehtäviä hoitaa taas yksi pari 
ja on vielä tätä kirjoitettaessa au-
ki miten kauan isännöintiä jatke-
taan mutta eiköhän sekin kevään 
aikana selviä. 

Kausipaikkalaisten tulee siis ot-
taa yksi tehtävävuoro niin kahden 
parin kuin yhdenkin parin jaksol-
ta.  Isäntäviikko on jaettu viime ke-
sän tapaan kolmeen erilaiseen vii-
konosaan: sunnuntaista klo 15.00  
keskiviikkoon klo 18.00. Keskivii-
kosta klo 18.00 perjantaihin klo 
18.00. (tilanteen vaatiessa ruuh-
kaa tms. on jatkettava klo 21.00 

asti.) Perjantaista klo 18.00 sun-
nuntaihin klo 15.00. 

Tuntuu vaikealta mutta viime ke-
sänäkin onnistuttiin hyvin ja kyse-
leppä kavereilta neuvoa jos nämä 
vuorot eivät oikein aukea. 

Isäntävuorolista tulee siivoustal-
koissa ilmoitustaululle joten sieltä 
sitten vaan varailemaan. Jos tunnet 
epävarmuutta toimiston ja muu-
tenkin isännän toimista niin nyt 
on pitkä kevät aikaa käydä aina-
kin viikonloppuisin tutustumassa 
eri tehtäviin ja kassaohjelmaan.

Siivoustalkoot 16.5
Aloitamme klo 9.00 ja ja hommaa 
riittää kullekkin voimien ja kyky-
jen mukaan. Talkootarjoilu toimii 
hyvin edellisvuosien tavoin ja  töi-
den jälkeen saunotaan molemmis-
sa saunoissa pölyt pois. 
Huomaathan myös että isäntävuo-
rolista ilmestyy viikonlopun aika-
na ilmoitustaululle. Tärkeä huo-
miokohde on myös että jos sinulla 
on ladolla säilytyksessä omia tava-
roitasi niin ne tulee hoitaa pois 
siivouksen alta. Tervetuloa.
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Aurinkotreffit 5-7.6
Ajankohta on pari viikkoa myö-
hemmässä muutamien yhteensat-
tumien johdosta mutta kokeillaan 
nyt kesäkuutakin ja toivotaan et-
tä olette runsain joukoin paikalla 
ja ilmatkin olisivat jo niin kuin 
kesällä kuuluu ollakkin. Ohjelma 
noudattelee tuttuja kaavoja, or-
kesteritanssit, karaokea, Espanja-
laista rivitanssia, luontopolku ja 

lapsille leikkejä. Muistutetaan, 
että kausimaksuun sisältyy treffi-
maksu. Arpajaispalkintoja voit 
myös pitkin kevättä tuoda toimis-
tolle. Treffeistä erillinen ilmoitus 
tässä lehdessä. Tervetuloa.

Päiväretki Siuntion 
kylpylään syyskuussa
Yhdistyksellä on aikeissa järjestää 
retki  syksyn aikana Siuntion kyl-

pylään. Päivämäärä on vielä avoin 
mutta ilmoitellaan verkossa ja fa-
cebookissa kunhan varmistuu. 
Retki on ensisijaisesti tarkoitettu 
jäsenillemme, heidän lapsilleen ja 
lapsenlapsille. Mukaan otetaan 
sitten muitakin jos bussiin mah-
tuu. Retki tehdään päiväretkenä 
ja ajoaika on noin  1 ½ tuntia 
suunta. Kylpylässä on monenmois-
ta aktiviteettia käytössä. Kaksi 25 

metrin allasta + ulkoallas, kunto-
sali, useita saunoja, hierontaa, 
hyvät ulkoilumaastot ja laavu 
makkaranpaistolle sekä siisti ra-
vintola, jossa ruokailumahdolli-
suus sekä paljon muuta. 

Käy tutustumassa kylpylän sivuil-
la osoitteessa http://www.ranta-
sipi.fi/hotellit/siuntio/fi_FI/etu-
sivu/.

Tällainen maisema 14.3 Salorannassa Kuva: Sirpa Järvi

Ispoisten Kiertotie 64, 20880 Turku 
Puh. (02) 211 7300 • rota.fi

Laadukasta ilmoitus- ja sivunvalmistusta.

Aikakaus-, suorajakelu- ja mainoslehtien suunnittelu ja toteutus.

Kuvapankkipalvelut.

Julisteet, streamerit, ulkolakanat ym.

Painotuotteet ja jakelut.

••

••
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Paimion kuulumiset

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

SIHTEERI
Marja Kytösaho
Jousitie 6. as.7, 21530 Paimio
Puh. 0400 979 197

Keväinen tervehdys 
Paimiosta
Kevät on tulossa päivät ovat au-
rinkoisia ja komeitamutta yöt ovat 
viileitä pakkasta 5-10 astetta. Mut-
ta asiaan yhdistyksemme vuosi-/

kevätkokous lähenee. Kai muistat-
te että SF - Caravan Paimion Seutu 
ry siirtyi yhteen vuosikokoukseen 
sääntöjen muutoksen antaessa sii-

hen mahdollisuuden. Joten nyt 
kevät-/vuosikokous on entistä tär-
keämpi yhdistyksentoiminnan kan-
nalta, koska hyväksytään vuoden 
2014 toiminta ja talouskertomukset 
sekä keskustellaan kuluneen vuo-
den 2014 toiminnasta. Sitten ehkä 
tärkeämpi osa kokousta on vuoden 
2016 suunnitelmat ja tavoitteet 
sekä henkilövalinnat yhdistyksen 
luottamustehtäviin, hallituksen 
täydentäminen ja puheenjohtajan 
valinta kaudelle 2016-2017. 

En ole käytettävissä puheenjoh-
tajan pestiin, vuonna 2003 kun 
lupauduin tehtävään oli puhetta 
kahdesta vuodesta mutta aika on 
vierähtänyt jo 12 vuotta ja kun ei 
ole edes matkailuajoneuvoa niin-
olen vähän ulkona kuin ”lumiuk-
ko” karavan touhusta. Joten on ai-
ka valita vetreitä voimia vetämään 
yhdistystä. Välillä tulee keskuste-
luissa esille että SF-Caravan Pai-
mion Seutu ry:n voisi lopettaa tai 

fuusioitua johonkin toiseen yhdis-
tykseen, mikä mielestäni olisi yli 
35 vuotisen toiminnan ja mennei-
den sukupolvien ja nykyisten jä-
senten aliarvioimista. 

Joten vaihdetaan vetäjä eli pu-
heenjohtaja ja yhdistys uuteen 
vauhtiin. Yhtenä puutteen on se, 
kun meillä ei ole omaa eikä yh-
teistoiminta aluetta mutta tunto-
sarvet ovat ulkona ja jonakin päi-
vänä se kyllä tärppää ja alue löy-
tyy joten kärsivällisyyttä. 

Hallitus päätti, että vuosiko-
kous pidetään huhtikuun puolel-
la, kun se on aikaisemmin ollut-
toukokuussa. Silloin Karavaana-
rit ovat liikenteessä, eivätkä tule 
kokoukseen, joten kokous on la 
25.4.2015 klo 19.00 Paimion Maa-
uimalan ”Ankkalammen” takkatu-
vassa, Sähköyhtiöntie 193. Koko-
usilmoitus toisaalla tässä lehdessä, 
sekä lähempänä kokousta paikalli-
sessa Kunnallislehdessä. Tule koko-

Päätoimittaja joutuu 
viettämään lomaa näissä 
maisemissa. 
Kuvat otettu 24.3.
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Paraisten kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Timo Keihäs
Frälsintie 5 B 6, 21200 Raisio
Puh. 050-342 3925
timo.keihas@hotmail.com

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

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Paimion Seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään la 25.4.2015 klo 19.00 

Paimion Maauimalan ”Ankkalammen” Takkatuvassa
Sähköyhtiöntie 193.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat 
mm.toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 sekä vuoden 

2016 talousarvio ja toimintasuunnitelmaehdotukset.
Suoritetaan vuosille 2016 - 2017 henkilövalinnat mm. 

puheenjohtaja ja hallituksen täydentäminen sekä 
muutvuosikokoukselle kuuluvat valinnat ja päätökset.
Keskustellaan edelleen auki olevasta alueen hankinnasta 

yhdistyksen käyttöön. Hallitus klo 18.00. 
Kahvia ja pientä iltapalaa ja virvokkeita tarjolla. 

Kokouksen jälkeen mahdollisuus saunomiseen ja uintiin.
Jäsenet tervetuloa päättämään yhdistyksen asioista ja 

tulevaisuudesta.

Hallitus

ukseen ja tuo kaverisikin päättä-
mään yhdistyksen asioista. Suun-
nitelmissa on pitää koko perheen 
ulkoilu- ja retkipäivä. Päivää eikä 
paikkaa ole vielä päätetty mut-
ta palataan asiaan, ehkä vuosiko-
koukseen mennessä hallituksella 
on ehdotus valmiina. Seuraavassa 
lehdessä kerrotaan vuoden 2016-
2017 henkilövalinnoista ja yhdis-

tyksen tavoitteista sekä suunnitel-
mista tulevaisuudessa. Tämä vuo-
datus on vähän vanhan kertausta 
mutta hymyä huuleen ja kohti tu-
levaisuutta. 

Hyvää matkailu kesää/vuotta 
kaikille karavaanareille. 

Jorma Tuominen
051624-0

Kevätkokouksessa paikalla olleet entiset pj:t, nykyinen pj ja kokouksen 
puheenjohtaja. Nimet vasemmalta Jari Valkeapää, Timo Keihäs, Risto Karjalai-
nen, Veikko Ruokonen ja Pentti Keihäs.

Kevättä ilmassa
Hiihtolomaa vietettiin Stagsundis-
sa muutaman vaunukunnan voi-
min. Kelit  ei oikein suosinut tal-
viurheilulajien harrastamista. Alu-
eella saatiin kaadettua muutama 
puu, jotta saadaan alueelle hanki-
tun uudelle ”Keskiselle” tilaa. Ul-
koilupäivää vietettiin 14. helmi-
kuuta ulkoillen  ja hernekeittoa 
syöden.

Yhdistyksen sääntömääräinen ke-
vätkokous pidettiin 07.03.2015 Mä-

lö Bygdegårdenissa. Paikalla oli 20 
äänioikeutettua karavaanaria sekä 
lisäksi puolisoita ja liittohallituk-
sen jäsen Jari Valkepää. Valkeapää 
kertoi kokousväelle SF-Caravanin 
ry:n ajankohtaisista asioista. Ko-
kouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Jari Valkeapää ja sihteeriksi halli-
tuksen sihteeri Hanna Hanhiala. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
Reijo Galkin ja Kari Järvinen, jotka 
samalla toimivat äänteenlaskijoina. 

Yhdistyksen sääntömääräiset asiat 
käsiteltiin ja hallitukselle ja muil-
le tilivelvollisille myönnettiin vas-
tuuvapaus. Lisäksi käsiteltiin halli-
tuksen esitys syyskokoukseen säh-
körahaston lakkauttamiseksi. Siitä 
enemmän tuonnempana.

Kesäkauden avajaiset siivous-
talkoineen pidetään la 25.04 kel-
lo 10.00.  

Kausipaikkalaiset, muistatte-
han siivota paikkaanne vappuun 
mennessä.

Sammutintarkastus pidetään 
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Piikkiön kuulumiset

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

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

Harvaluoto, p. 044 278 8949

Stagsundissa la 09.05.2015 kel-
lo 15.00

Yhdistyksen jäsenille pyyntö, et-
tä ilmoittaisitte yhdistyksen jäsen-
kirjuri Nicklas Engmanille (nicke.
eng@gmail.com) sähköpostiosoit-
teenne. Tämä helpottaisi tiedon 
kulkua ym.

Yhdistyksen uusia jäsentarro-
ja ja lippuja on rahastonhoitajal-
la ja puheenjohtajalla myynnissä.

Aurinkoista kesän
odottelua kaikille!

SF-C 120962 Golfin peluuta ulkoilupäivänä.

Aurinkoa ja lämpöä 
ilmassa
Lumipeitettä oli helmikuun toisel-
la viikolla Harvaluodossa enää vä-
hän jäljellä. Vihreä ruoho pilkisti 
siellä täällä ja aurinko paistoi täy-
deltä taivaalta. Upea viikko vau-
nulla. 

Merellä oli jääpeite, ehkä kanta-
vakin kun pilkkijöitä uskaltaui aa-
musta alkaen merelle kaloja narraa-
maan. Viikon aikana jäälle ilmes-
tyi vettä auringon paistaessa, se-
hän ei pilkkijöitä estänyt.

Jäät olivat pakkautuneet uima-

rannalle, joten otin kuvan niistä, 
se kertokoon, että jää on ollut ai-
nakin rannan tuntumassa paksua.

Kevätkokous
Kevätkokous pidettiin perintei-
sesti torstaina maaliskuun 12 
päivänä alkaen klo 19.00 Piikkiön 
Osuuspankin kerhohuoneessa. 
Kokouskahvit juotiin klo 18.30 
alkaen.

Osanottajia oli paikalle saapu-
nut kiitettävä määrä, yhteensä 15.

Käsittelyssä oli sääntömääräiset 
asiat. Toimintakertomuksen vuo-

Kausipaikat 2015 (01.05 – 30.04)
Mikäli haluat kausipaikan, maksat yhdistyksen tilille FI5147141020063480   
SF-C Piikkiön jäseniltä 230€ ja SF-C muun yhdistyksen jäseneltä 300€ 
30.4.2015 mennessä. Kausipaikka sisältää isäntävuoroviikon kesällä 
2015.

Sopimukset allekirjoitetaan kesäkauden avajaisissa  la 9.5 klo 12.00 
Harppilassa ja samalla päätetään isäntävuoroviikot. Kaikkien kausipaikka-
lasten läsnäolo pakollinen. Toiveet isäntävuoroista voit lähettää Jyrkille.

Siivoustalkoot
Pidetään lauantaina 11.4 klo 10.00

Harppila ja alue vaativat kevätsiivouksen, jotta kausipaikkalaiset ja 
vieraat viihtyvät Harvaluodossa.

Harppilassa pestään ikkunat ja muut pinnat/tilat. Piha-alue hara-
voidaan yms.

Kesäkauden avajaiset
Perinteiset kauden avajaiset pidetään Harvaluodossa 08 – 10. 5. 2015. 
Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa sekä pelejä, leikkejä ja saunomista ja 
uimista. Lauantaina klo 15.00 keräännytään pitkäpöydän ääreen nyyt-
tikestien merkeissä. Tervetuloa viettämään keväistä viikonloppua kau-
niiseen Harvaluotoon.

Terveisiä Piikkiöstä
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Raision kuulumiset

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

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

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

den 2014 mukaan yhdistyksen jä-
senmäärä oli vuoden alussa 133 ja 
vuoden lopussa 123.

Tilinpäätös oli alijäämäinen. Suu-
rinpana syynä alijäämäisyyteen oli 
ennalta tiedossa koska oli päätet-
ty ko vuoden lopussa hankkia uusi 
varastorakennus. Kuten siitä edel-
lisessä numerossa kirjoitin. Halli-
tukselle ja muille tilivelvollisille 
myönnetiin vastuuvapaus.

Luonnon ihmeitä
Tulin jo tiistaina ennen kevätko-
kousta Harvaluotoon ja sain naut-
tia auringosta ja lämmöstä koko 
viikon. Ilmassa oli selvästi kevään 
hajuja, nauttia auringosta, kuun-
nella lintujen laulua sekä kohinaa 
rannalta. Mitä siellä tapahtuu ih-
mettelin, jäät olivat liikkeellä koh-

ti uimarantaa. Jäät olivat kuin 
lasia, pieninä ja isoina ruutuina. 
Tikkakin oli tullut naputtelemaan 
lähi haapapuuhun, josta sain aika 
läheltä kuvan. 

Kausipaikkalaisten 
mietteitä talviajalta
Talviaikana alueella on ollut use-
ampia käyttäjiä viikolla ja viikon-
loppuisin. On kaivattu lämmintä 
vettä ja suihkujen käyttöä. Tois-
taiseksi se ei ole ollut mahdollista 
saada näitä käyttöön talviaikana. 
Hallitus on keskustellut asiasta ja 
tutkii asiaa sen mahdollistamisek-
si tulevalle talvikaudelle. WC:n 
käyttö on ollut mahdollista.

Jäämme odottamaan kesää!
Kirsti SFC-93975

Vankkuri-Vehmaan kuulumisia
Talvi tuli ja meni tosi nopeasti, 
mutta nyt on jo kevättä rinnassa. 
Auringonsäteet ovat lämmittäneet 
mieltä ja kehoa viime päivinä, syn-
kän ja pilvisen talven jälkeen on 
mukava nauttia lämpimistä päi-
vistä. Vähitellen alkavat vuosi-
paikkalaisetkin piipahtamaan vau-
nullaan tosi hiljaisen talven jäl-
keen.

Olemme sopineet, että Vank-
kuri-Vehmaalla on arkisinkin jo-
ku hoitamassa talonmiehen tehtä-
viä, lunta luomassa, hiekoittamas-
sa ja vastaanottamassa vierailijoi-
ta.  Uutterasti aina joku on ollut 
vapaaehtoinen, niin että puheen-
johtajan ei ole tarvinnut huolta 
kantaa. Maaliskuussa ilmestynees-
sä Karavaanarin ABC 2015 – 2016,  

Vankkuri-Vehmaan kohdalla mai-
nitaan, että isäntä on talviaikaan 
vain viikonloppuisin, mutta käy-
täntö on kuitenkin toisenlainen. 
Toivottavasti saamme muutoksen 
seuraavaan oppaaseen.

Alueen siivoustalkoot pidetään 
lauantaina 25.4, jolloin on yhdes-
sä mukava laittaa pihaa ja paik-
koja kuntoon kesää varten. Yh-
distyksen kevätkokous pidetään 
sitten seuraavana päivänä 26.4. 
Silloin kaikilla meidän 535 jäse-
nellä on mahdollisuus tutustua 
toimintaamme ja osallistua pää-
töksentekoon.

Vappu osuu tänä vuonna aika 
mukavasti, joten saamme hieman 
pidennetyn viikonlopun. Huvitoi-
mikunta on suunnitellut vapun 

TURVALLISUUSTREFFIT 
Vankkuri-Vehmaalla 31.7.-2.8.2015

Turvallisuusasiaa,  sammuttimien käytön 
harjoittelua ym. Liitosta asiantuntija paikalla

SF-Caravan Raision seutu ry
Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25, 

23260 Rautila, 0400-705516, www.sfc-raisio.fi

1.8. TANSSIT lavalla klo 21.00 – 02.00
ATLAS & Timo Rautala

TERVETULOA! Treffimaksu 50 €
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Pysähtyneet vankkurit

SF-C 53711 
Markku Juhani Hänninen 

s.5.8.1949
k. 13.3.2015

Muistoa kunnioittaen 
SF-Caravan Raision seutu ry

ohjelmaa ja alustavasti pidetään 
Naamiaiset lauantaina 2.5. ja tee-
ma on vapaa.

Juhannuksen tanssiorkesterit 
on varattu ja Juhannustreffien 
teemana on tänä vuonna Tanssi. 
Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi.

Heinä-elokuun vaihteessa pi-
dämme Turvallisuustreffit, jossa 
nimensä mukaisesti on aiheena 
Matkailualueen,  matkailuajoneu-
vojen ja –kaluston turvallisuus. 
Pääsemme varmaan harjoittele-
maan sammuttimien käyttöä käy-
tännössä. Vankkuri-Vehmaalla 
on jo tämän vuoden alusta otet-
tu käyttöön Liiton suosittelemat 
turvallisuusvälit.

Tanssi.net sivustolta käy ilmi, 
että Vehmassalmen tanssipavil-
jongilla on tanssit jo 30.4. Käykää 
sivustolla katsomassa. Kesän mit-
taan on muitakin iltoja varattu.

Meillä on edelleen voimassa uu-
sille jäsenille ilmainen tutustumis-
viikonloppu Vankkuri-Vehmaalla. 
Tervetuloa.

Kevätterveisin Hanne

Vankkuri-Vehmaalla ja 
Vehmassalmen paviljongilla

18.-21.6.2015
Juhannustreffi t
tanssin merkeissä

SF-Caravan Raision seutu ry
Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25, 

23260 Rautila, 0400-705516, www.sfc-raisio.fi

19.6. Juhannusaaton tanssit klo 21.00 – 02.00
Aikalisä

20.6. Juhannuspäivän tanssit klo 21.00 – 02.00
Johanna Debreczeni ja Jouni Keronen & Keidas.

    
Vaunun tai asuntoauton voi tuoda alueelle maksutta 

su 14.6. ja to 18.6. välisenä aikana.
Ei paikkavarauksia puhelimitse.

Treffimaksu 80 €
Sisältää: karaoketanssit torstaina, rannekkeet ( 2kpl) 
juhannustansseihin kahtena iltana ja lasten/nuorten 

rannekkeet, valosähkön max 350 W sekä saunat 
yleisillä vuoroilla.

Hallituksen jäsenen 
esittely:

Nimi:  Matti Nurmi
Jäsennumero:  22099
s.1947 Turussa ja asuinpaikka Pori

Karavaani historia: 
Aloitimme v.1983 ja matkailimme eri puolilla Suomea. 
Kausipaikkoja sittemmin Kuusisto ja vuodesta 2000 
Vankkurivehmaalla.
Harrastukset: 
Musiikki ja puutarhatyöt.

Leikkipuisto odottaa käyttäjiä.

Uuden vuoden aatto.

Puun kaato TV-antennin edestä.

Puun kaatoa.

Pelastettu nostalgiapala.
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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

KOIVISTON LOMA

Tiedustelut:
Reijo  p. 044-484 8176  tai  Arja  p. 0400 139 349

Isot tontit 400-700 m2 ja turvavälit yli 10 m.
Vain kausipaikkoja, ei isäntävuoroja.

Hyvät ulkoilu-, sieni- ja marjamaastot.
Kasvimaita multasormille.

Luonnon rauhaa

33 km Turusta, 35 km Salosta

Maukujaiset 2015
Vankkuri-Vehmaalla on vietetty 
Maukujaisia aina hiihtolomaviikon 
päätteeksi. Niin nytkin vietettiin. 
Treffi- ja huvitoimikunta oli ko-
koontunut tammikuussa ja oli 
suunnitellut  viikonlopun ohjel-
maa. Toimikunta suunnitteli taas 
pilkkikisoja, mutta kuinkas olla-

kaan! Luontoäiti oli taas sitä miel-
tä ettei jäälle ole mitään asiaa. 
Taas meni kisat pieleen. Oli han-
kittu hienot pokaalitkin! Sitten 
vaan suunnitelman b-pariin.       

Lauantai-aamuna lähdimme sit-
ten porukalla kävelylenkille. Meil-
lä oli vierailijoita, jotka myös läh-

tivät mukaan. Lenkki meni rat-
toisasti ja lenkin jälkeen söim-
me hyvin grillattua makkaraa ja 
erittäin kuumaa mehua. Maistui 
se vain ulkona tosi hyvältä.  Kii-
tos ”keittiöväelle”.

Sen jälkeen siirryimme Vank-
kurisaliin pelaamaan bingoa. Meillä 

oli makoisia ja lämpimiä voittoja.
Saunomisen jälkeen lauloimme 

karaokea sekä testasimme älynys-
tyröitämme.

Ei muuta tällä kertaa kuin, hy-
vää kevään odotusta kaikille!

Maiju

Kesän odotusta. Kevään tulo.

Karavaanitonttu 
Tammitansseissa
Olipa tällä kertaa lyhyt matka Salon VPK:n talolle ja niin hyvät tonttu-
kelit, että päätin kävellä paikalle omin avuin. Salon VPK:n talo on 
valmistunut 1908 ja muistan hyvin, kun Asematontun kanssa katselim-
me rakennushommia. Rakennusmestarit Otto Dahl ja A.A. Tapio olivat 
kilvan suunnitelleet rakennuksia Salon kauppalaan, mutta tämän he 
suunnittelivat yhdessä. Talo on toiminut monenlaisissa tehtävissä. On 
ollut venäläistä sotaväkeä, reserviläisiä, evakkoja ja sotilaita. Nyt tämä 
on juhlapaikkana, ja tämän illan täällä vilisee karavaanareita.

Eipä ollut hiljaista alussakaan - kaikki juttelivat ja 
kaikki tuntuivat viihtyvän pöytäporukoissaan. Ruuan 

tuoksu sai monet vilkuilemaan 
eteisen suuntaan. Ruoka oli 
hyvää. Minullekin oli lois-

tava tarjoilu tällä kertaa 
– pääsin nääs myöhem-
min keittiön pöydälle 
tikkaita pitkin syö-
mään pöydästä pois-
tettuja täytekakku-
ja, joissa oli marjoja! 
Kakut olivat maistu-
neet nälkäisille kara-

vaanareille, mutta pyö-
reät marjat olivat jääneet va-
dille. NAM!

Orkesterina oli Pyrstötähti, 
vaikka en juuri pyrstöjä ja täh-

tiä nähnyt. Mutta olivat ne mel-
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Salakalliolla 
sadesään 
uhmaajia oli 
muutama 
hiihtämässä

Tulokset:
Alle kouluikäiset: 
1. Emmi Seppälä

Kouluikäiset: 
1. Nea Seppälä

Opiskelijat: 
1. Emma Kolehmainen

Naiset: 
1. Leila Leino
2. Paula Eilola

Kaija ja Tapani Heikkinen, 
vuoden 2014 karavaanariperhe
Harrastus alkoi v. 2008 matkasta 
Viroon tyttären perheen mukana 
asuntoautolla. Matkanteko oli help-
poa, kun saattoi välillä pysähtyä, 
levätä, laittaa ruokaa omassa kul-
kuneuvossa ja jatkaa taas, kun mat-
kaajat olivat virkistyneet. Kipinä 
oman auton hankkimiseen oli syt-
tynyt.

Telttailtu oli ennenkin. Tutuksi 
viikonloppu- ja lomapaikaksi Heik-
kisille, kuten monille nokialaisille, 
oli tullut Lahnajärven virkistysalue, 
jonne myös matkailuautolla myö-
hemmin kuljettiin.

Matkaillessa mukana seuraa per-
heen nelijalkainen karvaturri jos-
kus myös hoitokoira kaverinaan se-
kä matkailuautossa viihtyvä nyt 
10-vuotias tyttärentytär. Heikki-
set lähtevät kuitenkin useimmiten 
kahdestaan matkaan ja tapaavat sit-
ten treffeillä ja leirintäalueilla tut-

tujaan, vanhoja ja uusia.
Haitaritreffeillä Krapurannassa 

eräs pariskunta pelasi marjapus-
sia kahdestaan. Sen huomatessaan 
Tapsa ehdotti nelinpeliä, joka tuo-
hon korttipeliin on mukavampi ja 
jännittävämpi muoto. Saman paris-
kunnan kanssa on nyt pelattu peliä 
jo kolmien treffien ajan. Toisen pa-
riskunnan kanssa on viime aikoina 
soiteltu ja suunniteltu, minne men-
täisiin viikonloppuna. Ja päätetty 
sitten yhteisestä suunnasta.

Kommelluksia ei Heikkisille omal-
le kohdalle ole juurikaan sattunut. 
Eräällä matkalla he kuitenkin ha-
vaitsivat tienvarressa kattoluukun 
painamatta tarkoin mieleensä löy-
töpaikkaa. Valasrannassa he tapa-
sivat naapurinmiehen, joka harmis-
tuneena peitteli kattoaan pressulla. 
Löytyneen luukun arvoitus selvisi ja 
Heikkiset totesivat ”nähneensä sen 

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.

kein tähtiä! Noin 120 ihmistä viih-
tyi tanssilattialla niin hyvin, että 
en uskaltanut tänä vuonna men-
nä sekaan. Näin kyllä tästä pers-
pektiivistä paljon tuttuja kenkiä ja 
muutaman ihan oudonkin. Ne ou-
doimmat oli tanssikengät kuulem-
ma, mutta en ole nähnyt sellaisia 
ennen. Näin myös korkeat katu- 
uskottavat saapikkaatkin - minä 
päätin välttyä niiltä, kun pankin 

ikkunassa mainostetaan alhaisia 
korkoja!

Tauolla palkittiin ajotaitureita - 
saivat taas niitä piikkisiä ruusuja ja 
prinikoita. Palkittiin myös ansioitu-
neita toimihenkilöitä ja uusia sekä 
vanhoja. Uusi Teräsmies Markku sai 
taas lautasen, hänen nimensä ko-
meilee siinä jo kolme kertaa. Yh-
dessä pöydässä olikin teräsmiehiä 
eri vuosilta ainakin neljä. Osa oli 

kai ruosteessa, mutta kilpailuhen-
ki on niin kova - että kaikki aiko-
vat mennä Bilteman kautta kotiin, 
ostavat varmaan ruosteenpoistajaa. 
Ja ensi syksynä onkin sitten kovat 
kisat tiedossa.

Riitta sai pääpalkinnon, hedel-
mäkorin ja nosti sen niin ylös, et-
tä en edes yrityksistä huolimatta 
päässyt sitä katsomaan. Riitta ei 
tiennyt tietenkään olemassa olos-

tani, vaikka yritin hurmata nykäi-
semällä lahkeesta. 

Tanssitunnelma oli innostunut-
ta ja hilpeää. Minullekin jäi niin 
hyvä mieli.

Mukavaa alkanutta karavaani-
vuotta kaikille karavaanareille ja 
etenkin lajitovereille. 

Terveisin Karavaanitonttu 
92158-A1
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Tulevia tapahtumia
4-7.6.2015 Matka Saarenmaalle, paikkoja löytyy vielä
21-23.8.2015 Saapastreffit Salakalliolla
4-6.9.2015 Yhdistyksen jäsenten tapaaminen Raatalassa

Muista 
Saapastreffit
Salakalliolla
21-23.8.2015

Karavaaniperhe 2014

matkan varrella”. Tarkasta paikasta 
ei tosin tietoa ollut!

Yhdistysihmisiä Heikkiset ei-
vät tunnusta varsinaisesti olevan-
sa. Salon yhdistyksessä he kerto-
vat olevansa mukana ”hyvän poru-
kan” vuoksi. Talkoohenkeä heillä 
on, ja Raatalan seiniä he ovat taas 
tulevanakin kesänä rakentamassa.

Heikkisiä huolettaa pienen jäsen-
määrän osallistuminen Salon yhdis-
tyksen toimintaan. Nuorempiakin 
karavaanareita he toivovat mukaan, 
vaikkapa yhteen tapahtumaan seu-

railemaan, satunnaisiin talkoisiin, 
saunailtaan.... ja pikku hiljaa vas-
tuutakin ottamaan yhdistyksessä, 
jossa sentään on yli 900 jäsentä.

Kaija ja Tapani ovat tyytyväisiä 
nykyiseen matkailuautoonsa, jonka 
kanssa matkataan tulevana kesänä 
mm perinteiselle sukulaisvierailul-
le Kuhmoon ja ties minne!

Onnea  karavaanariperheelle!

Karavaanariperhettä 
haastatteli Hanna.

Ajotaitomerkkien saajat.

Tänävuonna sihteerikin sai ruusun.

Riitta ja hedelmäkori.
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Sauvon kuulumiset

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

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

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

Terveisiä Sauvosta
Lämpömittari kohosi jo lähes kymmeneen asteeseen ja eletään maalis-
kuun puoltaväliä. Uhkailevat takatalvella, mutta se ei karavaanareita 
”pelota”. Sarapistossa on jo muutamien vaunujen edustalle vaihdettu 
kesäteltta: se tietää kesää!!

Talven touhuja
Sarapiston talveen kuuluvat pilkkikisat, joten helmikuun 21. päivänä 
rantaan saapui mukava joukko kalastajia vedenpeittämää jäätä kairaa-
maan. Pilkkikilpailuihin osallistui 20 kalannarraaja, joista lapsia oli 7, 
naisia 3 ja miehiä 10. Neljän tunnin narraamisen aikana suurimman 
saaliin lapsista sai Niko Kontio, naisista Leena Salama ja miehistä Pent-
ti Känkänen. Päivän suurimman kalan sai Leena Salama! Onnittelut 
voittajille! Kisan jälkeen juotiin tietysti palkintokahvit takkatuvan 
lämmössä.

Sarapistossa pärjää ympäri vuoden
Anne ja Kjell Wennström (SFC 122881) ovat löytäneet Sarapistoon vuo-
den 2008 pääsiäisenä ja ovat siitä asti olleet kausipaikkalaisia. Viime 
vuosina heidän vuotuiset yöpymisvuorokaudet ovat olleet yli 290! Alu-
een hyvien ja toimivien tilojen avulla kaikki arkiaskareet sujuvat yhtä 
hyvin kuin kotonakin, pariskunta kehuu. Talvisin Anne ja Kjäll harras-
tavat pilkkimistä ja hiihtämistä. Kesällä he pyöräilevät, uivat ja pelai-
levat pelejä mukavien vaununaapureidensa kanssa. Syksyyn kuulu 
marja -ja sienimetsässä käynti sekä kalastaminen.

Kesäkaudesta kehuja saa Sarapiston hyvä uimaranta, veneily mah-
dollisuus ja tietysti kaunis luonto. Mieluisinta Sarapistossa on ympä-
ristö, mukavat ihmiset ja rauhallisuus. Wennströmin pariskunta toivot-
taa kaikki tervetulleiksi Sarapistoon ympäri vuoden!

Ainakin meidän perheelle on ollut mieluista piipahtaa talviaikaankin 
vaunulla, kun on tiennyt odottaa, että alueella on muitakin karavaana-
reita. Useiden vuosien ajan Sarapistossa talvellakin tapasi mm. Söder-
holmin Pirjon, jota lapsemme kutsuvat Piston Pirjoksi!

Nyt innolla odotamme jälleen kesäkelien saapumista ja vaunun kesä-
kuntoon laittoa. Hiihtolomaviikolla oli nähty jo peippokin eli kuu kiu-
rusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen eikä pääs-
kysestä päivääkään.

Näkemisiin, Mari Kesälä, 117895-1

Muistettavaa...
• Yhdistyksen kevätkokous on su 26.4.2015 klo 12 takkatuvassa.
• Vuosialuemaksu tulee olla maksettu 30.4.15.
• Kevätsiivoustalkoot ovat 2.5.15.
• Isäntävuorolistassa tulee olla nimi 31.5.15 mennessä  

(lista on jo Vaton seinällä)
• Juhannusta juhlitaan 19.6.15. alkaen (esiintyjä vahvistamatta)
• Lavatreffit 6. - 9.8.15. Lavatreffit tanssittaa Anu Kivelä & pco
• Tapahtumakalenteri on lähes valmis ja julkaistaan  

internetsivustollamme: sfc-sarapisto.net

Pilkkikilpailuiden sarjoissa palkittiin kolme parasta komeilla pysteillä.

Anne Wennström ja pilkkisaalis.Kjell Wennström ja pilkkisaalis.

Sarapiston jäällä on hyvä pillkiä.
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TL-Pyhäjärven kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Matti Ylinen
Nummentie 24 C, 27500 Kauttua
Puh. 050 919 0875, mylinen@netti.fi

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

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

 Kohta se taas alkaa 
Talvi on ohitettu ja alueelle pääsyä odotetaan monessa perheessä jo 
kovasti. 

Tämän lehden ilmestyessä on jo ensimmäiset talkoot alueella pidetty 
ja lisää on tiedossa, sillä 25.4.-15 pidetään alueen siivoustalkoot. Saa-
daan taas talven jäljiltä alue sellaiseen kuntoon, jotta siellä on kaikki-
en mukava olla, niin vieraat kuin oma väki.

Virallisesti aloitamme taas Vapusta alkaen ja jatkamme syyskuun lop-
puun. Kesän aikana juhlistamme yhdistyksen merkkipäiviä jonakin vii-
konloppuna pienen ohjelman kera. Toukokuun viimeiseen viikonloppuun 
on alustavasti suunniteltu Turvallisuus viikonloppua. Olisi ohjelmas-
sa asiaa vaunujen paloturvallisuudesta, sekä sammuttimien tarkastus-
ta. Näistä ja muista alueen tapahtumista tulee ilmoituksia yhdistyksen 
uusituille kotisivuille http://www.sf-caravantlpyhajarvi.fi  mitä ylläpi-
tää Jarmo Heiskanen.

Kesästä kaikki toivomme tietenkin lämmintä ja aurinkoista, jotta 
saisimme vierailijoita tänne meille ja YT alueemme muillekin alueille. 

Matti 126427 

Hallituksen jäsenen esittely

Nimi: Marja-Leena Sauhula
Jäsennumero: 76561-1

Karavaanihistoria: 
Tyttären lasten kanssa matkailuautoilukiertelyä 90 -luvun lopul-
ta lähtien. Vuodesta 2003 vuosipaikkalaisena vaunulla Sauvon 
Sarapistossa.
Harrastukset: 
Puutarhanhoito, talon lämmitystä varten polttopuiden hankintaa 
Raimon kanssa metsästä. Vuodesta 1999 alkaen avantouinti. Ho-
roskoopiltani olen vaaka ja elämä Sarapistossa on antanut paljon!

Hallituksen jäsenen esittely

Nimi: Aarno Toivonen
Jäsennumero: 111834

Karavaanihistoria: 
Karavaanarielämä alkoi päästyäni työeläkkeelle vuonna 2004, 
jolloin Liityin Länsi-Uudenmaan Karavaanareihin. Vuonna 2013 
vierailimme Sarapistossa ja ihastuimme paikkaan. Vuoden 2014 
toukokuussa saimme alueelta vuosipaikan.
Harrastukset: 
Olen harrastanut metsästystä ja riistanhoitoa sekä kävelyä met-
sässä. Suunnistus on ollut kiinnostuksen kohteeni ja Sarapiston 
ympäristössä on hyviä suunnistusmaastoja.

Kesätelttaa asennetaan Sarapistossa.

Sauvon kuulumiset jatkuu ...
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Turun kuulumiset

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

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

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

Alueiden mollaus
Välillä täytyy miettiä hokemaa ”karavaanari on kaikkien ka-
veri” ja sen paikkaansa pitävyyttä. YT-alueella on 14 yhdis-
tystä ja 15 aluetta eli ollaan hyvin lähekkäin kuin suurta 
perhettä. Yhdistykset toimivat yhdessä esim. tämän lehden 
puitteissa sekä erilaisten tapahtumien yh teyksissä. Kuitenkin 
alueilla vierailevia karavaanareita ohjeistetaan oudolla tavalla, 
jotka eivät mielestäni kuulu harrastukseemme.  Ei sinne kan-
nata mennä, siellä ei ole edes uimarantaa, siellä on huono 
sauna, siellä on sisäänpäinlämpiävää porukkaa, siellä on kup-
pikuntia, ym. siellä on sitä ja tätä. Jokaisella alueella ympäri 
maata on jotain korjattavaa ja jotain mikä ei kaikkia miellytä 
sen asian voi päättää vain itse karavaanari, joka maksaa oman 
yöpymisensä.  

Kevään keskustelut
Kuvat ja tekstit: Pentti Groth 

Lähtivät käyntiin Kesäniemes-
sä14.5. Kovin montaa aloitetta ti-
laisuuteen ei tullut vaikka tiedo-
tusta alueella pidettiin runsaasti 
ennen keskustelutilaisuutta. Alu-
een paikkojen numeroinnista tuli 
hyvä aloite jota johtokunta alkaa 
työstämään uuden kaavan ja siihen 
merkittyjen matkailuajoneuvopaik-
kojen mukaan. Samalla tuli puhe 
millaisia nimiä alueen tiestölle tul-
laan antamaan. Teiden nimistä 
pyydettiin jäseniltä ehdotuksia 
kevään aikana jotta nimiasia saa-
taisiin myös päiväjärjestykseen.

Toisessa aloitteessa toivottiin 
että sunnuntai aamut rauhoitet-

taisiin ruohonleikkuukoneilta ym. 
Myös alueen traktorien toivottiin 
aloitteen mukaan pysyvän tallissa. 
Tämä on varmaan jokaisen alueen 
murhe sunnuntai aamuisin, kun 
aikaisemmin kotiin lähtevät aloit-
tavat leikkaamaan vaununympä-
ristön nurmikkoa jo hyvinkin ai-
kaisessa, jotta nurmikko pysyisi 
siistinä taas seuraavaan viikon-
loppuun.  Isäntävuoroista keskus-
teltiin ja niihin kuuluvien tehtä-
vien suorittamisesta. Isäntävuoro 
osuu kohdalle n. kerran kahdessa 
vuodessa jos kaikki alueen vaunu-
kunnat hoitavat velvoitteensa vuo-
rollaan. jäsenistön ikääntyessä tu-

lee pakollisia esteitä jaksamisen ja 
terveyden puolesta. Mitään mää-
rättyä ikää ei voitu merkitä mistä 
alkaisi vapautus isäntätehtävistä 
koska tämä aika on häilyvä sillä 
toiset ovat virkeitä vielä hyvinkin 
iäkkäinä ja haluavat hoitaa isän-
tävelvoitteen.  Keskustelua käytiin 
myös jäteasioista ja alueelta puut-
tuvasta pahvien keräyspisteestä. 
Lajittelussa on vain metalli ja lasi 
muut jätteet menevät kaatopaik-
ka kuormaan. Kevätsiivousten aika 
on käsillä ja siitä todettiin ettei-
vät vanhat polkupyörät, televisiot 
sekä vanhat akut kuulu yhdistyk-
sen jätepisteeseen vaan jokainen 
vie ne itse kaupungin keräyspistee-
seen.  Tilaisuus vietiin läpi asialli-
sesti keskustellen ja huhuilta sii-
vet leikaten.  

Koko johtokuntaa saatu kokoon mutta paikalla olevat osasivat vastata 
kaikkiin kysymyksiin.

Keskustelutilaisuudessa juotiin kahvit.
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Kevättä kohden Kesäniemessä
Aikainen kevät saapui myös Kesä-
niemeen. Talvirieha pidettiin kui-
valla maalla ja Paakkasen Japin 

kairanterässäkin alkaa näkyä ruos-
tetäpliä, kun ei ole päässyt tosi-
toimiin. Työllistettävää henkilöä 

käytiin haastattelemassa Kesänie-
messä mutta hankkeesta päätet-
tiin luopua. Lakimuutos vuoden 

vaihteessa ei anna yhdistykselle 
kovinkaan suuria mahdollisuuksia 
työllistää henkilöä täydellä työ-

Kevään ajoharjoittelut
Toukokuussa yhdistyksemme tur-
vatoimikunta järjestää kolmena 
maanantaina ajotaitoharjoittelua 
Messukeskuksen piha-alueella. 
Tilaisuuksissa on myös hyvä tilai-

suus suorittaa ajotaitomerkki.
Harjoittelupäivät ovat maanantait 
11. 18.ja 25 klo 17.00 –19.00. 
Mukaan harjoitteluihin tarvitset 
auton ja omat peilit. Turvatoimi-

kunta tuo harjoituksiin vaunun.
Isolla asfalttikentällä on hyvä ja 
turvallista hioa matkailuvaunun 
tai auton käsittelytaitoa kesän 
retkiä varten.

Ajoharjoitteluihin on tervetullei-
ta kaikkien yhdistysten jäsenet.
Tilaisuudet ovat maksuttomia. 

Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Turku ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään keskiviikkona, 22. päivänä huhtikuuta 2015 klo 19.00 

alkaen Turun Messu- ja Kongressikeskuksen Restel ravintolassa.
osoitteessa Messukentänkatu 9-13, 20210 Turku. 

Sisäänkäynti Artukaisten kiitotien puolelta 
(pihalla paljon maksuttomia parkkipaikkoja). 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 
(mm. toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014).

Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu 
Restel ravintolassa klo 18.00 alkaen. 

Tervetuloa!

Turussa 12.1.2015    Johtokunta

YT-alueen 
petanqimestaruuskilpailut 
25.4.2015
Järjestetään Ruissalon Saaronniemen leirintäalueella huh-
tikuun 25 päivä. Kilpakentät ovat ravintola Villa Saaron pa-
tiolla. Kilpailu tapahtuu 3 hengen joukkuein. 
Kilpailumaksu on 10€/joukkue. Ilmoittautuminen viimeis-
tään 25.4 klo 09.00 Ruissalon Talvialueella. Kisasauna tur-
neen jälkeen. Kilpailun johtajana toimii Pentti Hjerppe.

Tervetuloa.

Petanqissa katsotaan tulokset 
hyvin tarkkaan.

Vieraileva Ambulanssi kiinnosti nuortaväkeä.Kovin talviselta ei talvirieha näytä mutta liukasta oli.
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Vielä helmikuussa oli Kesäniemessä talven makua.

markkinatuella. 
Puita kaadettiin 100 rungon ver-

ran majoituspaikkojen tieltä. Polt-
topuutakin savotasta tuli sivu-
tuotantona taas yhdeksi kaudek-
si. Vanha kunnon Majori valjas-
tettiin jälleen tosihommiin kun 
uusi Jontikka sairastui yllättäen 
jarruvikaan.

Tikkupullien tuoksu on vasta 
haihtunut kun jo Rosvopaistin 
tuoksu täytti sieraimet pääsiäi-
sen treffeillä. Pitkään viikonlop-
puun mahtui paljon erilaista te-
kemistä kuten monon heittoa ja 
luontopolkua. Päätähtenä kuiten-
kin oli rosvopaisti, jota vastava-
littu Miilumestari perinteiden mu-

kaan valmisti. Lauantai-ilta vietet-
tiin Focus orkesterin ja Sakke Ko-
tilaisen seurassa.

Kevät on hyvässä vauhdissa us-
kaliaimmat ovat jo uskaltaneet rii-
sua paidan päältään auringon ol-
lessa korkeimmillaan. Muuttolin-
nut alkavat palata samaa vauhtia 
kuin talven ajaksi nukkumaan jää-

neisiin vaunuihin palaavat asuk-
kaat. Tekemisen meininkiä ilmas-
sa kun vaunujen ympäristöä hara-
voidaan ja ehostetaan talven jäl-
jiltä. Takatalven uhka kuitenkin 
leijuu monen mielessä ja kannat-
taako talvivaatteista luopua en-
nen juhannusta.

Majorin kyydissä siirtyivät isot tukkikasat.

Majori hyvässä iskussa.

Kenelle nämä pikkutukit on tarkoitettu?

Osa 100 tukista.
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Vakka-Suomen kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Reijo Silokoski
Haukluhdantie 6, 23800 Laitila
Puh. 0500 597 275, (02) 851 812
reijo.silokoski@lailanet.fi

SIHTEERI
Tapio Saha
Vanhaharmaalinnantie 3, 28430 Pori
Puh. 0400 532 912
tapio.saha@nic.fi

Rairanta, p. 0500 825 899, www.rairanta.fi

Terveisiä Rairannasta

Onko aikainen kevät  vai lauha 
lopputalvi?  Maaliskuun puolivä-
lissä oli kuitenkin melko lämpimiä 
päiviä. Niinpä ensimmäiset kevät-
esikot ja sinivuokotkin  jo kukki-
vat. Jäät lähtivät heti kuun alus-
sa, mutta lautvesikin jäätyi  uu-
delleen. Ei tainnut juurikaan pilk-
kijöitä vielä kantaa.  Saa nähdä, 
miten kevään tulo jatkuu. 

Rairantaa päästiin kunnostele-
maan  kesäkuntoon jo varsin ai-
kaisessa vaiheessa. Uudet turva-
välisäännöt aiheuttivat ns. keski-
alueella sen, että vaunupaikkojen 
jalo kärsi monella kohtaa.  Kau-
pungin puutarhurin käynnin jäl-
keen on muutamia puita poistet-
tu ja kannot jyrsitty pois , joten 
jako saadaan nyt esim. treffeillä 
toteutettua tehokkaammin. 

Puiden poistossa on tiukka lin-

ja. Vaunun ja teltan pitää mahtua 
paikalle, mutta teltan suurentami-
nen tai jonkun lisäterassin teko tai 
paviljongin pystytys ei ole puun-
kaatoperuste. Sama pätee puun 
roskaamiseen.

Vastaanotto on siirtynyt ”uudel-
le puolelle”  ja kioski/kahviokin 
oli käytössä  jo naamiaistreffeil-
lä. Aika ja käyttö näyttävät, mi-
ten sitäkin toimintaa kehitetään. 
Tilat ovat kuitenkin hyvät ja aina-
kin toistaiseksi riittävät.

Sekä isännäntilojen että van-
han toimiston lattiat on korjat-
tu ja muutakin pientä remonttia 
niihin on tehty. Nekin tilat näyt-
tävät nyt paremmilta ja puhtaa-
napito sujuu laminaateilla hel-
pommin. Tiskipaikan laajennus 
on vielä kesken.

Leikkikentän korjaus on nyt ta-
petilla ja tarjouksia leikkivälineis-
tä on tutkisteltu. Kaikenkaikkiaan  
onkin  varsin kallista puuhaa lait-
taa leikkikenttä ”direktiivin” mu-
kaiseen kuntoon.  Moni aikuinen 
ihmettelee näitä sääntöjä tutki-
essaan, miten yleensä  itsekin on 
jäänyt henkiin leikkiessään aika-
naan  niillä vaatimattomilla, itse-
tehdyillä välineillä. Kansakoulun-
kin pihalla oli pari narukeinua ja 
voimistelutanko.  Ne olivat kovas-
sa käytössä, mutta ei niillä juuri 
vahinkoja tullut. Nyt vähintäin-
kin johtokunta joutuisi tällaisten 
laitteiden pelkästään käytettävis-
sä olemisesta raastupaan.

Kevätkokous oli  14.3. Läsnä oli 
yli 60 jäsentä. Kokous käytiin hy-
vässä hengessä eikä missään asi-
assa kuulunut soraääniä. Tulos oli 
kaikkia paikallaolevia tyydyttävä. 

Tulevaa…
Rairantaan on hankittu defibril-

laattori, jonka käyttöä harjoitel-
tiin isäntäkoulutuksen yhteydes-
sä.  Seuraava koulutus/harjoittelu 
on turvallisuuspäivän yhteydessä 
18.4. Tulkaa paikalle kuulemaan 
ohjeita sydänoireiden tunnistami-
sesta, laitteen käytöstä ym. Ilmei-
sesti  rairantalaisille tuttu nuori 
naislääkäri on antamassa ohjeita.

Valokaapeli  on tulossa  Rairan-
taan ,joten tietoliikenneyhteydet 
paranevat huomattavasti. Kuidus-
sa tulee myös TV-signaali.  Wlan-
verkko uusitaan tämän kesän ai-
kana. Verkon käytettävyys paranee 
ja esim.  herkkyys ukkosvaurioille 
pienenee.  Wlan-verkon paranta-
minen on tämän vuoden toimin-
tasuunnitelmassa.  Myös sähkö-
verkon parantaminen on toimin-
tasuunnitelmassa.  Suuri  paran-
nus olisi suurjännitejohdon siirto 

nk. uudella alueella.  Sitä sähkö-
laitos ei tee pelkästään omalla 
kustannuksellaan,joten rahaa sii-
hen meiltäkin tarvitaan. Nykyinen 
pylväsmuuntamo muutettaisiin  
tyypiltään nk. puistomuuntamok-
si. Siirron myötä tulisi käyttöön 
toistakymmentä vaunupaikkaa, 
jotka ovat erittäin tarpeellisia sekä 
treffi- että kausipaikoiksi.

Kesäpaikoille on ollut niin pal-
jon kysyntää, että kaikille ei ehkä 
voida osoittaa paikkaa. Vaunujen 
koot ovat kasvaneet, joka asettaa 
myös paikoille rajoituksia.

Viikonvaihteessa kesällä pyri-
tään järjestämään karaokeiltoja, 
jos vain vetäjiä on paikalla. Lait-
teet on nyt kunnossa ja piisejä-
kin löytyy tarpeeksi, myös tango-
ja ja valsseja.

Nettisivut uudistetaan lähiaikoi-
na, joten sieltä tulee löytymään 
entistä enemmän myös tälläista 
tiedotusluonteista asiaa.  Käykää 
sivuilla.

Hyvää kevättä ja kesää!
Reijo

Puheenjohtaja Reijo Silokoski

Rairannassa tapahtuu
18.4. Turvallisuuspäivä
 -Turvallisuuteen liittyviä esityksiä ja harjoittelua, 
 sammuttimien tarkastusta

23.-24.5. Harrasteviikonloppu
 käsityönäyttely

13.-14.6. Lemmikkieläinpäivät

18.-21.6. Rairannan Juhannus
 aattona Aki Mäki & Route 66
 lohen loimutusta ym.

25.7. Lasten onkikilpailut
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VankkuriViestin ilmestyessä  olem-
me jo varsin pitkällä keväässä. Toi-
vottavasti se näkyy myös säissä. 
Yhdistyksemme kevätkokous pi-
dettiin 14.3. ja se osui viikonlop-
puun, jolloin aurinko porotti sini-
seltä taivaalta. Oli selvästi havait-
tavissa, että kaunis sää oli innos-
tanut alueelle porukkaa siivoamaan 
vaunujaan ja laittamaan vaunujen 
ympäristöä kuntoon. Siellä täällä 
oli pieniä keskusteluryhmiä, jotka 
vaihtoivat ajatuksia talven kulusta, 
Kaisa Mäkäräisen ampumahiihto 

suorituksista jne. Kasvoilta paistoi 
iloisia ilmeitä ja kuuluipa naurun 
remahduksiakin. Saattoi joku ker-
toa myös uuden hyvän vitsin, tai 
sitten kerrattiin vanhoja vitsejä. 
Saunan lauteet olivat ensimmäisen 
kerran täynnä, sitten viime vuoden 
vaihteen. Vitsin lentelivät totut-
tuun tyyliin ja niitä höystettiin 
iloisella naurulla. Ilmassa oli suu-
ren urheilujuhlan tuntua. Jäät läh-
tivät Raitsun edustalta keskiviik-
kona 11.3., mutta yöpakkaset toi-
vat uudelleen ohuen jääpeitteen.  

Luonto on herännyt talven jälkeen 
jälleen eloon. Lokit, joutsenet, ras-
taat ja monet muut linnut osallis-
tuvat yhteiskonserttiin ja onpa 
joukossa myös muita yksittäisiä 
laulumestareita, aivan kuten Rai-
lakan karaokeillassa. Oli upeaa saa-
da aamuyöstä herätys, kun joko 
laulurastas tai satakieli lauloi he-
leästi rantametsikössä. Mahtavan 
taidokasta laulua. Myös mustaras-
taiden kirkas laulanta erottui jou-
kosta. Ei ollenkaan harmittanut 
herääminen.

Sitten hieman tulevista tap-
ahtumista. Toukokuussa järjest-
etään ensimmäistä kertaa ns. 
HARRASTE- VIIKONLOPPU. Lau-
antaina 23.5. starttaa klo 10 
Raitsun pyöräilytapahtuma. 
Pyörälenkki on 42 kilometrin mit-
tainen ja se ajetaan kaikille sopiv-
alla vauhdilla. Kysymyksessä ei 
ole siis mikään kilpa-ajo, vaan 
eteneminen hymyssä suin. Juoma 

Ramin rattailta Rairannasta
KOHTI KESÄÄ 

Isännät Turkka ja Hilkka-Leena Ruohonen ottavat vastaan tuttuja turisteja uu-
sissa vastaanotto- tiloissa.

Tarkkaavaista kokousväkeä.

Kevätkokouksen nuorempaa polvea.

Raitsuun on valmistunut uusi, tyylikäs ilmoitustaulu.



30 2/2015

ja lepotaukoja pidetään useita. 
Huoltoauto seuraa mukana. Len-
kin jälkeen saunotaan ja nautita-
an pientä iltapäivän palaa. Lau-
antaina käynnistyy klo 15 piene-
hkö harraste- näyttely päärak-
ennuksen tähtisalissa. Esillä on 
käsitöitä, valokuvia, lehtiä ym. 
Myös pieni työnäytös on. Toivon, 
että sinäkin voisit tuoda näytte-
lyyn joitakin käsitöitä tai muuta 
kivaa katseltavaa. Ilmoita ajois-
sa minulle. Puhelinnumero on ju-
tun alla. Sunnuntaina 24.5. klo 
10 käynnistyy suosittu käpygolf 
turnaus. Muistakaapa tulla viet-
tämään harraste viikonloppua!
LEMMIKKIELÄINPÄIVÄT 13.-14.6. 
Rairannassa - Lauantaina on koi-

ranäyttely ja sunnuntaina kani-
näyttely. Tarkemmin myöhemmäs-
sä ilmoituksessa Rairannan netti-
sivulla ja ilmoitustauluilla. Lopuk-
si pieni kevennys:

Näin ennen vanhaan
Vihtori haastoi vaimonsa käräjille 
aviorikoksesta. Oikeudessa tuoma-
ri kysyy Vihtorilta, että näkikö hän 
kun vaimo petti Vihtoria. Siihen 
Vihtori vastaa ettei nähnyt, mutta 
kuuli ääniä makuuhuoneesta. Tuo-
mari sanoo tylyyn sävyyn, että: 
”Se pitää nähdä koska pelkkä ääni 
ei todista mitään.”. Saman oikeu-
denkäynnin aikana Vihtori pierai-
see kunnolla ja Tuomari hermostuu: 
”Saat 250 euroa sakkoa oikeuden 

halventamisesta!” Vihtori siihen, 
että: ”Onkos Herra Tuomari nähnyt 
sen pierun, kun pelkkä ääni ei ker-
ran todista mitään!” Herää kysy-
mys, jäiköhän sakko voimaan?

Hyvää kevättä ja kesää! Hymy-
illään, kun tavataan!

Rami
GSM 044 2032777

Puheenjohtaja Reijo Silokoski kiittää Olli Rusia työstä yhdistyksen hyväksi. 
Työ jatkuu.

He ovat Leinoset eivätkä Laitiset, kuten edellisessä lehdessä kerroin. Ei se niin pahalta tunnu tuumaa Tapio Saha, vaikka 
50 tuli viime kesänä mittariin.

Ooh, niin tyylikkäitä juhlavieraita Tapion synttäri-iltana.

Uskomattoman 
kaunis käsilaukku.
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Tuulissuontie 9
21420 Lieto

050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi

www.turunajovaruste.fi
Soliferin ja Polarin 

valtuutettu huoltokorjaamo

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

huollot, varaosat jne.



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

OHIKULKUTIE

OHIKULKUTI

HELSINGIN VALTATIE  

TUULI SUONTIE

HÄMEENTIE
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LITTOINEN

Tervetuloa tutustumaan niin ajoneuvoihin kuin 
henkilökuntaammekin. Nähdään Liedossa!

Löydät meidät
Tuulissuolta!

Tutut ammattilaiset palveluksessasi!

www.best-caravan.fi

Rauno Jerkku
Puh. 044-206 7539

Leo Lindwall
Puh. 0400-150 583

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

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

Tutustu meillä Turun suurimpaan 
SISÄTILANÄYTTELYYN!

Tutut huolto-
miehemme 
huoltavat 

vaunusi tai autosi 
ammattitaidolla. 

Teemme myös 
alustahuollot 

öljynvaihtoineen.

BEST-CARAVAN 
LIEDOSSA 

JO 2 VUOTTA!


