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Täyden palvelun
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TURUN
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M.A.T.
Pansiontie
6, Turku, p. 02 274 9880, www.lansivankkurit.com

SF-CARAVAN YHDISTYKSET:

KAARINA, LIETO, LOIMAA, MASKU, NAANTALI, PAIMIO, PARAINEN,
PIIKKIÖ, RAISIO, SALO, SAUVO, PYHÄJÄRVI, TURKU JA VAKKA-SUOMI

Päätoimittajan PALSTA

Hei ystävät!
K

evät, ja kesäkin, ainakin
heinäkuun alkuun asti on
ollut koleahko ja vettäkin
on saatu ainakin omiksi tarpeiksi. No eiköhän niitä mukavia kesäpäiviäkin vielä jo tilastojenkin
mukaan ole tulossa. Säät eivät
harrastustamme liiemmin haittaa mutta se on hieman vähentävästi saattanut vaikuttaa alueemme alkukesän leiriytymisiin.
Julkisuutta karavaanarit ovat
eri yhteyksissä jälleen saaneet
aikalailla, mikä tietenkin on hyvä asia. Paljon parjattu ja kehuttukin ”Karavaanarit” -ohjelma
palasi ruutuun ja mielestäni paremmalla otteella kuin viime
kesänä. Monissa lehdissä on ollut

juttua eri alueistamme ja muutenkin matkailumuotomme hyviä
puolia on jutuissa alettu korostaa
eikä aina ensimmäiseksi puhuta
teidentukosta.
Tämä lisääntynyt julkisuus
mielestäni kielii siitä, että eri
tahot ovat viimeinkin oivaltaneet
että me olemme verrattain runsaasti erilaisia palveluja käyttävä
ryhmä ja kuten jokainen matkailija tietää, niin raha liikkuu ja
käy pyydyksiin retkillämme.
Viime numerossa hieman arvostelin pääteidemme kuntoa ja
rakentamistaitoa ja vaikka positiivisesti elämään ja eri asioihin suhtaudun niin pari seuraavaa pientä ja vaaratonta tapaus-

Kesään kuuluu aurinko, vesi ja saunalaituri.

ta sai kyllä taas miettimään
että miten tähän on tultu.
Tapahtui näet Turussa Tuomiokirkkosillalla keväällä keskellä
arkipäivää mitätön peltikolari
johon virkavalta haluttiin paikalle. ”Maijan” tulo kesti 55 minuuttia. Toinen tapaus sattui
arki-iltana Halisissa kun iloisella mielellä ollut mies kaatui rollaattorin kanssa jalkakäytävän
reunaan lyöden pahannäköisesti ohimonsa, johon tuli syvä ja
runsaasti vertavuotava haava.
Ambulanssia odoteltiin 14 minuuttia.
Edellä kerrotut tapaukset eivät
onneksi olleet vakavia seuraamuksiltaan, mutta odottavan

aika on pitkä.
En millään muotoa halua arvostella virkatehtäviään hoitavia
viranomaisia, he tekevät töitään
niillä resursseilla mitä annetaan
ja allekirjoittanut ainakin toivoo
ettei niitä vähimmässäkään määrin ainakaan vähennetä.
Tällaiset jorinat ja murheet
tällä kertaa, ei muuta kuin leuka
pystyyn ja mieli iloiseksi sekä
nautitaan loppukesän ja syksyn
antimista ja tapahtumista.
t. Markku 52661
PS. Lehden kuvia on jouduttu hieman karsimaan tilanpuutteen
vuoksi.

Sisällys 3/2012
Kaarina ............................................ 4
Lieto ................................................ 5
Loimaa ............................................. 7
Masku ............................................ 10
Naantali ......................................... 12

2

Paimio............................................ 14
Parainen ......................................... 15
Piikkiö ........................................... 15
Raisio ............................................. 16
Salo................................................ 20

Sauvo ............................................. 23
TL Pyhäjärvi ................................... 24
Turku ............................................. 25
Vakka-Suomi ................................... 29

3/2012

Numero 3/2012 (141)
34. vuosikerta

Turun seudun yt-alueen

treffilista 2012
3.-5.8.

Sauvon 20-vuotisjuhlatrefﬁt
Sarapisto | Sauvo

10.-12.8.

Raision 30-vuotisjuhlatrefﬁt
Vankkuri-Vehmas, Vehmaa | Raisio

16.-19.8.

Haitaritrefﬁt
Krapuranta, Oripää | Loimaa

24.-26.8.

Unhoituksen yö –trefﬁt
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi

31.08.-2.9.

Salon 35-vuotisjuhlatrefﬁt
Salakallio, Halikko | Salo

7.-9.9.

Rantalieskat
Mussalo, Taivassalo | Masku ja ymp. kunnat

21.-23.9.

Matkailu & Racing -trefﬁt
Alastaron moottorirata | Turku

21.-23.9.

Valojuhlat

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-Finn 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.
4/2012 ........ aineisto 9.10. ................................. ilmestyy 2.11.

Leporanta | Lieto
5.-7.10.

Valasrannan suurtrefﬁt
Valasranta, Pöytyä | TL-Pyhäjärvi

12.-14.10.

Silakkatrefﬁt
Kesäniemi, Vehmaa | Turku

26.-28.10.

Hirvisoppatrefﬁt
Rairanta, Uusikaupuki | Vakka-Suomi

Vaunualueemme:
KAARINA
LIETO
LOIMAA
MASKU ja
YMP.KUNNAT
NAANTALI
RAISIO

Kuusisto, 040 764 4911
Leporanta, 040 718 0570
Krapuranta, Oripää 040 546 2058
Camping Mussalo,
Mussalo, Taivassalo, 0400 764 9391
Saloranta, 044 967 4453
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 johtuvista painovirheistä, eikä anna hyvitystä vähäisestä painovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä oleellisesti
sen mainosarvoa.

Kaarinan kuulumiset

SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen

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

SYYSKOKOUS
SFC-Kuusiston Mastomajalla
su 7. lokakuuta kello 12:00.
Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu
HALLITUS

Muistoja Kuusistosta 1990-luvun alkupuolelta

Lipunnostoon valmistautuminen juhannuksena
1990-luvulla.

O

lemme viettäneet hienoja päiviä Kuusiston SFC-alueella jo yli 22 vuoden ajan.
Emme ole toki missään tapauksessa alueen vanhimpia konkareita eikä tämän tekstin
tarkoituskaan ole olla minkäänlainen historiikki. Emme myöskään pysty kertomaan tapahtumista ja asioista, jotka ovat tapahtuneet
ennen omaa karavaanariuraamme. Mutta kuitenkin halusimme sutaista paperille mietteitä
ja muistoja uramme alkuajoilta unohtamatta
tietenkään omia lähes ”sairaalloisia” tilastotietoja.
Ensimmäinen kokemuksemme Kuusistosta
on alkukesästä 1990 vierailijana. Ystävämme
Anja ja Ville houkuttelivat viettämään ensimmäistä viikonloppua oman yhdistyksemme
alueella. Asiasta oli sovittu ja viikkoja aikaisemmin ja kesäkuun ensimmäisenä perjantaina vähän puolenpäivän jälkeen Ville halusi
vahvistaa tulomme. Oli kuulemma vaikea pitää
lähes viimeistä paikkaa varattuna meille. Alue
oli koko viikonlopun täynnä ja ”nöösipoikana”
tuntui alueella olevan vähintään 100 vaunua
(todellisuudessa ehkä 50) Muistiinpanojen
mukaan maksoimme yöpymisestä 10 markkaa
ja sähköstä 5 markkaa vuorokaudesta
Aivan ei ”hurahdus” tapahtunut vielä tuolloin, olihan vaunu hankittu lähinnä kesämökiksi vanhempiemme mökkitontille. Muutamien viikonloppujen ja muutaman kuukauden
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kausipaikan jälkeen varsinainen kausipaikkaura alkoi kuitenkin uudenvuodenpäivänä
1992. Siitä ura onkin jatkunut katkeamattomasti. Nyt on siis menossa 21. vuosi ja tätä
kirjoitettaessa olemme viettäneet alueella
yhteensä 1299 yötä.
Ensimmäisenä vuonna (1992) pääsimme jo
osallistumaan alueen rakentamiseenkin. Vanha toimistoparakki korvattiin uudella toimisto- ja sosiaalisten tilojen rakennuksella. Se
palvelee yhä aluetta 20 vuoden jälkeen ja ikäisekseen on erittäin hyvin säilynyt. Pelkkää

Kyseessä ei ole vaunun pikahuolto vaan
juhannuskisailu vuonna 1993.

rakentamista ei kesä toki ollut, vaan välillä
nautittiin tietenkin juhannuksesta ja tehtiinpä lasten ja aikuisten iloksi myös matka Puuhamaahan. Treffejä ei silloin vielä Kuusistossa järjestetty vaan niistä nautittiin Littoisten
järven rannalla.
Seuraavana vuonna (1993) treffit sitten järjestettiinkin Kuusiston leirialueella, olisikohan
ollut ensimmäinen kerta. Tästä tulikin sitten
tapa, sillä varsinaisina treffeinä tapahtumat
vietettiin Kuusistossa ainakin seuraavina kolmena vuonna. Niistä viimeinen oli 20-vuotis
juhlatreffit syyskuun alussa 1996. Seuraava
vuosi olikin välivuosi ja 1998 alkaen treffit on
korvattu kesäkauden avajaisilla. Nämä ovat
sisältäneet ruuan, leikit, luontopolut ja tans-

sit normaalien treffien tapaan.
Rakentamistakaan ei kokonaan unohdettu.
Vuoden 1995 aikana aloitettiin vapaa-ajan
tilan rakentaminen. Runko saatiin pystyyn
heti ensimmäisen rakennusvuoden aikana ja
sisätiloja ehostettiin vielä seuraavinakin vuosina. Rakennus sai myöhemmin nimekseen
”Mastomaja”.
Ensimmäinen kahden kuukauden kausipaikka loppukesästä 1991 maksoi 360 markkaa ja
seuraavan kevään paikka 250 markkaa. Koko
kesä maksoi muutamaa vuotta myöhemmin
1100 markkaa ja vuodesta 1996 vuosimaksuna
1500 markkaa eli nykyrahassa noin 250 euroa,
joten paljoa ei ole viisitoista vuotta hintoja
nostanut.
Vuonna 1991 sähköstä perittiin 80 penniä
kilowattitunnilta ja saunamaksuakin kaikilta
5 markkaa kerralta. Yöpyminen maksoi 20
markkaa yöltä ja kaasupullon vaihto peräti 75
markkaa.
Kokonaisuutena miettien kuluneet vuodet
ovat olleet hienoa aikaa. Alue on tarjonnut
meille ja erityisesti lapsillemme hienon ja turvallisen ympäristön viettää vapaa-aikaa. Vuodet ovat tuoneet elämäämme valtavasti uusia
ystäviä. Nämä ystävyyssuhteet tulevat varmasti säilymään mukanamme koko loppuelämän vaikka vaunuilukin joskus loppuisi ja
sitä toivottavasti ei tapahdu vielä pitkään
aikaan.
50675 Kari ja Tuula

Kuusistossa tapahtuu
Ala-alueen sähkötolppien uusimisesta on pyydetty tarjouksia ja työt on tarkoitus aloittaa
syyskuussa. Kesäkaudenpäättäjäisiä vietetään
lauantaina 1.syyskuuta ja syyssiivoustalkoot
pidetään lauantaina 6.lokakuuta kello 9:00
alkaen.
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SF-Caravan Liedon Seutu ry:n sääntömääräinen

Liedon kuulumiset

SYYSKOKOUS

Leporanta puh. 040 718 0570. www.sfclieto.net
PUHEENJOHTAJA
Tauno Raitaluoma
Valjaskuja 6 as 5, 21420 Lieto
Puh. 0400 228 165, taukka@kolumbus.fi

Tiistaina 30.10.2012 klo 19.00
Liedon Säästöpankin kerhohuoneella, Kirkkotie 3.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Liedossa 17.6.2012

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

Leporannan
kuulumisia

K

evät on kulunut Leporannassa alueen parannustöissä. Hannu-myrsky jätti
jälkeensä lisää puuhommia syksyisen puiden kaatamisten lisäksi. Talkoita pidettiin lähes päivittäin, jotta alue saataisiin vieraille ja omalla väelle viihtyisemmäksi.
Suurimpina urakoina on ollut
sähköistyksen uusiminen ja alueen maisemointi. Alueelta löytyykin nyt noin 250 sähköpaikkaa, uudistunut lasten leikkipaikka, sekä monen vuoden tarpeiksi
polttopuita. Alueen viihtyisyydestä saamme kiittää alueella
olevia kokeneempia karavaanareita. Kevättalkoisiin kokoonnuttiin isommalla porukalla huhtikuun 21. päivä. Kyseinen lauantai kului perinteisesti siivouksen
ja muiden normaalien kevätaskareiden merkeissä. Sähköistysprojektia ja maisemointia jatkettiin
ja alue saatiinkin huhtikuussa
siihen kuntoon, että vuosipaikkalaiset pääsivät siirtämään vaununsa vakiopaikoille. Lähes kaikki vuosipaikkalaiset pääsivät
omille ”tonteilleen” vapuksi, jota
juhlistettiin pirteässä kevätsäässä laulaen ja tanssien.
Matkailijoille on edelleen varattu runsaasti hyviä paikkoja
lähellä kaikkia palveluja.
Juhannusta vietettiin kauniissa kesäsäässä perinteisin menoin.
Lammen vesi oli lämmennyt jo
parikymmenasteiseksi ja houkutteli uimareita ja rohkeimpia ve-

HALLITUS

21.-23.9.2012

Leporannassa
Perjantaina
sijuoksijoita. Totuttuun tapaan
onget ja vavat kaivettiin säilytyksestä ja pian alkoikin ensimmäiset ahvenet sätkiä kuivalla
maalla. Kalastuksen lisäksi aattopäivä kului saunoen ja uiden,
ja pelattiin päivän aikana lentopalloakin. Juhlallisen lipunnoston
jälkeen kisailtiin Riemuriihessä
ja valmistauduttiin illan karaoketansseihin. Vieraita oli saapunut
noin 50:n matkailuajoneuvon verran, joten tälläkin kertaa tanssijoita ja laulajia riitti mukavasti
’valomerkkiin’ asti.

Ilmoitus asiat
Alueen sähköistys on uusittu, joten alueella käytetään vain nykystandardien mukaista sähköjohtoa.
Muistathan, että valojuhlia varten on teltat ja katokset purettava ja vaunua mahdollisesti siirrettävä viimeistään viikkoa ennen
treffejä Isäntien ilmoittamaan
paikkaan.
Ajotaitoa harjoitellaan ja merkkisuoritusajoa voi suorittaa Leporannassa 25.8.
Valojuhlat ovat tänä vuonna
21-23.9. kaikki jäsenet tervetulleita.
Sy y s kokou s on t i i s t a i n a
30.10.2012 klo 19.00 Säästöpankin
kerhohuoneella. Tervetuloa.
Seuraa myös kotisivujamme
www.sfclieto.net

•
•
•
•
•
•

portit aukeaa klo 14
karaoketanssit
Lauantaina
kisailua
valoasetelmien tekoa
Orkesteritanssit
Ari Aalto&Atlantic tahdissa
• ilotulitus (säävaraus)

Sunnuntaina

• luontopolku
• arpajaiset
Treffimaksu 40€
Ei paikkavarauksia, vaunun/auton voit
tuoda alueelle jo edellisestä sunnuntaista lähtien ilman seisontamaksua.

SF-CARAVAN
LIEDON SEUTU RY

Matkailuajoneuvojen
kolarikorjaukset,
maalaukset,
lasinvaihdot,
kosteusvauriokorjaukset yms.
Tuulissuontie 9
21420 Lieto
(02) 487 8448
0400 742 248
toimisto@omniko.fi
www.omniko.fi

Kesäterveisin Leiritoimikunta
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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

SF-C Loimaan Seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
Krapurannan Kulkurintuvassa
la 27.10.2012 klo 14

Kahvitarjoilu klo 13.30
Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät
ym. esille tulevat asiat.
Kaikki jäsenet, tervetuloa kokoukseen!
HALLITUS

Haitaritrefﬁt jälleen käyntiin Krapurannassa
tua ja hyväksi havaittua nenlaisia kappaleita . . .
Soittajat ja yleisö. Tervetuloa tekemään ja
linjaa. Uutena ohjelmana
on perjantai-iltapäivän kokemaan Haitaritreffien käsinkosketeltava
klo 14 tilaisuus ’Haitarin tunnelma.
taikaa’ Tanssiteltalla.
Suunnaksi Krapuranta ja Haitaritreffit.
Siinä kuullaan tuttuja Siellä tavataan . . .
haitarikappaleita yksin
ja ryhmässä esitettynä
Haitaritreffiterveisin Taisto Lehtonen
reilun tunnin ajan. Viitreffien ohjelmavastaava
040-7350967
me vuonna treffivieraita
ja soittajia oli jo torstaina paikalla huomattava
määrä. Tästä johtuen
torstai-illan ’Förskottitansseissa’ tunnelma oli
korkealla. Ja siitähän se
Tunnelma oli jännittävä niin kuin arpajaisten palkintojenjaossa aina on.
vaan nousi loppuviikkoa
kohden.
oi kun se aika kuluu nopeasti. Vuosi
Yhteislaulutilaisuudet ovat Haitaritreffeilon vierähtänyt tuulen lailla. Viime lä erittäin suosittuja. Niitä on C-alueen Pelvuonna tehtiin V Haitaritreffeillä uu- togrillillä, Pelimanninpenkillä ja D-alueella
si yleisöennätys ja samalla Krapurannan his- lauantai-iltapäivällä. Kevään aikana on saatorian uusi yksien treffien yleisöennätys. tu isommalle saunalle uusi suurempi terassi. Pyrstötähti-orkesterin tahdissa Tanssiteltan tiivisAlueen huoltokapasiteetti sai näyttää toimi- Toivottavasti kuulemme yhteislauluja myös tä tunnelmaa Avajaisten lauantai-illan tansseissa.
vuutensa, vessat, sähköt, suihkut ym. tärke- siellä silloin kun ei ole sauna-aika.
ät asiat selvisivät tilanteesta. D-alueelle on
Soittajia on ollut parina viime
tänä vuonna tulossa iso WC-vaunu, joten pa- vuotena jo viitisenkymmentä.
rannusta siinäkin viime vuoteen on luvassa. Naispuolisia soittajia on ollut
VI Haitaritreffien ohjelma noudattelee tut- kymmenkunta, mikä on todella
tärkeä ja hieno asia. Myös treffien alusta saakka olemme saaneet
mukaan nuoria haitarinsoittajia.
Se tuo treffeille aivan oman lisävärinsä.
Haitaritreffien johdettu ohjelma
on vakiintunut, mutta pelimannien omatoimiset ’puskasoittelut’
eri puolilla aluetta ovat aina yhtä
yllättäviä ja odotettuja. Haitaritiä koreffeillä yksikään haitaristi ei voi
sarjan kysymyks
nyt niin tiukan
teh
eaa
oli
o
oik
im
sin
Ra
täy
sen
n
soittaa liikaa. Vanha tanssimusiik- Neno
löytynyt yhtää
ntopolulle, ettei
kovalle
luo
t
n
va
ee
tu
rh
jou
pe
rät
ko
sty
ki on Haitaritreffeillä pääosassa,
Välitalon Päivi oli avajaisten ’soppamestarina’. Ja
va että älyny
riviä. Se on muka
hyvin teki keitto kauppansa.
mutta kyllä siellä kuullaan niin mo- vastaus

V

koetukselle.
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Puheenjohtajan
höpinöitä

T

aas olemme saaneet paljon
aikaiseksi Krapurannassa.
Avajaiset kiinnostivat suurta määrää caravanporukkaa ja
taisi tulla uusi avajaistreffien yleisöennätys. Krapurannassa on touhuttu asioita eteenpäin koko ajan
kovalla innolla ja järjellä kaikkien alueella olijoiden ja kävijöiden
iloksi. Kylmä sääkään ei haitannut
hauskan ja lystin pitoa avajaistreffeillä. Kun muurinpohjaletut maistuivat, niin myös Forssan Vankkurin vaunuesittelyssä kävi kova
kuhina. Loppu illan kruunasi hyvät tanssit Pyrstötähti-orkesterin
tahdittamana.
Vain viikko ehdittiin huilata
kun VOP-kerhon matkailutreffit
olivat jo täydellä tohinalla käynnissä Krapurannassa. Tällä kertaa
aurinko paistoi täydeltä terältä,
joka oli omiaan nostattamaan tunnelman kattoon. Kaikki ohjelmat
ja sirkushuvit saatiin vietyä hienosti läpi koko viikonlopun ajan.

Avajaistreffit/Ismon tapaaminen
ja VOP- kerhon
matkailutreffit innostivat muutamia
lähellä asuvia caravaanarijäseniä
ottamaan vuosi- Caravan-humppa oli pukeutunut juhannuksen Caravan-humpalla oli II-rumpalina näin
paikan Krapuran- innoittamana oikein härmäläiseen asuun.
viehättävä Auroora-tyttönen.
’Raha ei lopu eikä ruma tartu, lauleli Luomannasta.
Eikä aikaakaan, suun Anssi . . . . ’
kun Taiston, Helin
ja Jorman säestyksellä ja CaravanJuhannuksen viettoon Krapu- monipuolinen caravanalue Krapusistersien laulun myötä nostimme rantaan oli saapunut vaunuilijoi- ranta oikein on. Myöskin mainosKrapurannassa siniristilippua lip- ta peräti 32 eri jäsenalueelta . tus on osunut kohdalleen kun olempulaulun kera juhannuksen ja kes- Lapsia alueella oli 69 kpl joten me saamassa paljon Okra- esittelikikesän merkiksi. Saunan jälkeen uusi vesiliukumäki oli kovassa jöitä ja vieraita alueellemme Krapääsi vilvoittelemaan saunarannan käytössä eikä kylmä vesikään purantaan. Töitä on paljon takana,
uudelle aurinko terassille. Juhan- vauhtia haitannut kun pääsi re- niin myös edessäpäin. Hyvällä
nuskokko paloi todella korkealla montoituun saunaan lämmittele- porukalla on hieno järjestää ja touliekillä yhteislaulun raikuessa toi- mään .
huta asioita . Vielä lopuksi kerron,
sella puolella lampea . JuhannusTätä juttua kirjoitellessa kokoa- että Haitaritreffeiksi olemme saatanssit tanssittiin Caravan-humpan mme ensimmäistä kertaa Krapu- massa odotetun telttasaunan treftahdissa pitkälle kesäyöhön ja nau- ranta-osastoa Okra-maatalousnäyt- fivieraiden iloksi.
timme täysin siemauksin leppoisas- telyyn Oripäässä, missä voimme
ta perhejuhannuksesta.
kertoa ja näyttää kuinka hyvä ja
Tv. Kaitsu

Vaunukaupan erikoisliike
Palvelevaa vaunukauppaa jo yli 25 vuoden ajan.
Suomalaisiin oloihin tehty.
Vedettävyys huippuluokkaa.

Kantatut käytävämatot
mittojesi mukaan matkailuvaunuihin ja -autoihin.
Puh. 0400 485 348
8

Euroopan myydyin vaunu,
runsas varustetaso.

Puh. 03 435 6330
Murrontie 11, 30420 Forssa
www.forssanvankkuri.fi
3/2012

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

Adria Vision
59.990
I 707 SG Renault 2.5 dCi 150 hv 34 tkm,
-07

Frankia
680 RD 3.0TDI 21 tkm, -08

59.990

Adria Coral
57.990
S 690 SP 2,3 JTD 130 hv 18 tkm, -11

Fiat P.l.a
S 700 2.3 JTD 1 tkm, -11

51.990

49.990
Volkswagen-Karmann
Transporter Colorado 660 Solifer 2.5TDi
18 tkm, -06

Fiat T.e.c.
Rotec Ti 662 27 tkm, -09

48.990

Fiat-Dethleffs
47.990
Globebus T01 2,3 JTD 130 hv AAC 24
tkm, -10

Mclouis Clamys
22 2,3 JTD 12 tkm, -11

46.990

Ford Capron/Sunlight
T 63/T 345 42 tkm, -08

34.990

Ford Hymer
522 2.2 125 hv 37 tkm, -06

34.990

Elnagh Super
d115 2,8 JTD AC 0, -06

31.990

Fiat-LMC Liberty
6700 ti 2,8 JTD 70 tkm, -02

29.990

Kabe Ametist
GLE 0, -10

29.990

Citroen Pössl
2 win 2.2 HDi 126 tkm, -05

26.990

Fendt Platin
650 TFD 0, -07

23.990

Fiat-CI Autoroller
15 2,0 JTD 160 tkm, -03

22.990

Kabe Ametist
VXL KS 0, -07

22.990

Fiat-LMC Liberty
560 2,8 72 tkm, -00

19.990

Solifer Finlandia
570-S7 0, -04

19.990

Solifer Artic
480 0, -07

17.990

Kabe Smaragd
GLE 0, -02

14.990

Mercedes-Benz
2,4d Karmann 290 tkm, -89

Fiat Granduca
15.990
Auto-Roller 4 1.9TD 151 tkm, -99

Lamminkatu 7
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Palvelemme ma 8-18, ti-pe 8-17,
heinäkuun lauantait lomailemme

7.990

www.loimaanlaatuauto.fi

26.990
Nissan Pathfinder
2,5 dCi 128 XE 6-vaiht. 5-ov. 140 tkm, -07

Lamminkatu 39
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

Maskun kuulumiset
Camping Mussalo, Mussalontie 356, 23310 Taivassalo, 040-764 9391
camping@sfcmussalo.fi, www.sfcmussalo.fi
PUHEENJOHTAJA
Stig Laaksonen
Tuulikinkatu 8 as 4, 20780 Kaarina
Puh. 0440 122 550, stigunposti@luukku.com
SIHTEERI
Kauko Leppäkangas
Käätyjärvenkatu 5, 23500 Uusikaupunki
Puh. 0400 826 413,
kauko.leppakangas@uusikaupunki.fi

L

Saunaremontti

umet suli ja päästiin kevätsiivoustalkoita pitämään.
Kyllä oli puista irronnutta
roskaa ja kuivuneita oksia talvimyrskyjen jäljiltä. Toki lumen
alta paljastui paljon muutakin
siivottavaa. Tosin ajankohta oli
liian aikainen siivoustalkoille,
koska maasto oli vielä märkä talven jäljiltä. Tehtiin kuitenkin
mitä voitiin, kuten esim. huoltorakennuksen ja saunojen siivoukset, koulurakennuksen tuu-

letus ja siivous sekä saunapuiden
klapitalkoot. Osa ympäristöstä
oli toki jo siistitty aikaisemmin
niin sanotusti pikku hiljaa, aina
kun siihen oli mahdollisuus.
Samana viikonloppuna pidettiin myös yhdistyksen kevätkokous. Kokouksessa oli läsnä 48
äänivaltaista jäsentä. Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi
pienen katsauksen ryydittämänä.
Kokouksen puheenjohtajaksi va-

SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

pidetään lauantaina 13.10.2012, klo 12.00
Paikka Camping Mussalo,
Mussalontie 356, 23310 Taivassalo
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
4 § syyskokoukselle määräämät asiat, kuten
- valitaan puheenjohtaja vuosiksi 2013-2014
- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
vuosiksi 2013-2014
- valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
tarkastamaan vuoden 2013 hallinnon ja tilinpidon
- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2013
- päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2013
- päätetään maksettavien korvausten suuruudesta ja
valitaan edustaja(t) liiton kokoukseen
- muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa kaikki yhdistyksemme jäsenet
päättämään yhteisistä asioista.
Jäsenkortti mukaan.
Kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua klo 11.30
Taivassalossa 5.5.2012
HALLITUS
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littiin Jukka Toivonen ja sihteerinä toimi Kauko Leppäkangas.
Kokous vietiin läpi ripeällä ammattimaisella otteella ja kokousasioista päätettiin yksimielisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin
tilivelvollisille. Yhtenä asiana
tuli myös kokouksessa esille, olisiko kevätsiivoustalkoiden ajankohtaa siirrettävä myöhempään
ajankohtaan, koska maasto on
vielä kovin märkää huhtikuun
loppupuolella. Hallitukselle annettiin tehtäväksi miettiä asiaa.

Saunaremontti valmistui sovitussa ajassa ja kyllä nyt kelpaa
saunoa uusituissa valoisissa tiloissa. Toki pienistä, ei niinkään
puutteista, vaan pikku asioista
jouduttiin reklamoimaan, jotka
luonnollisesti korjattiin. Toki
saunat saisivat olla suuremmat,
mutta mitäs teet, kun ei seinien
sisälle mahdu tämän enempää.
Varsinkin ruuhka-aikana tulee
joskus ahdasta löylyn puolella,

mutta kesäaikana oleskelu saunan terassilla tasaa ruuhkia.
Taivassalon kunta omistaa alueen ja olemme ainoastaan torppareina siellä. Tilanne olisi aivan
toinen, jos omistaisimme alueen,
voisimme hakea rakennuslupaa
uudelle isommalle saunalle tai
laajennuslupaa vanhalle. Koska
kaikki rakennukset ja rakennelmat ovat kunnan omaisuutta,
jäävät ne kunnan omistukseen
vuokra-ajan päätyttyä. Näin ollen suurempia investointeja voidaan kyllä mielessä pyöritellä,
mutta ei tehdä. Toisekseen, mistä yhdistys edes saisi pääomia
kyseisille investoinneille, kun ei
ole omaisuutta kiinnitettäväksi
lainojen vakuudeksi.

Liittokokous
SF-Caravan ry:n liittokokous pidettiin 20.5.2012 Kulttuuritalo
Korundissa Rovaniemellä.
Liittokokouksessa käsiteltiin
liiton sääntöjen §7:ssa mainitut
asiat ja kokouksessa oli läsnä 51
jäsenyhdistyksestä 141 jäsentä.
Kokouksen järjestäytymisen

PERINTEISET

RANTALIESKAT
-tREFFIT
7.-9.9.2012 Camping Mussalossa
Mussalontie 356, 23310 Taivassalo

Lauantaina kenttäruokailu suoraan
soppatykistä, lohikeitto lisukkeineen
aikuinen 5 €, lapset alle 12 v. 2 €.
Mika Rosendahl ja Hupilupa orkesterin
musiikkishow tahdittaa treffitanssit.
Lisäksi muuta ohjelmaa.
Kokko sytytetään sään salliessa
illan hämärtyessä.
Treffimaksu 45 € sis. valosähkön ja saunat.

Tervetuloa treffeille!

SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry.
3/2012

Isoäiti oikeudessa
Lakimiesten ei pit
valmistautuneita äisi kuulla missippiläistä isoäitiä oik
va stauksiin.
eudessa elleivät ole

Eteläisessä pikku
kaupungissa syy
ttäjä kutsui ensim
Lakimies lähest yi
mäiseksi todistaja
todistajanaitiota
ksi iäkkäämmän
ja kysyi: "Rouva
Williams. Olen tun
naisen.
Jones, tunnetteko
tenut pikkupojas
minut?". "Miksi,
ta
lähtien ja suoraa
petät te vaimoann
kyllä minä tunne
n
sanottuna, olette
e ja manipuloitte
n sinut herra
ollut suuri pettymy
ihmisiä, sekä puhu
vaikka teillä ei ole
tte heistä heidän
s minulle. Valehtel
aivoja huomata ett
sel
ette,
känsä takana. Lu
ei taitonne riitä ku
ulette olevanne iso
in paperien pyöri
kiho
tykseen. Kyllä, tun
Lakimies oli hölm
nen teidät."
ist ynyt. Tietämätt
ä mitä tehdä hän
tunnetteko puolu
osoitti huoneen
stusasianajajan?"
toiselle puolelle ja
kysyi: "Rouva Jon
es,
Isoäiti va sta si taa
s, "Miksi, kyllä tun
nen hänet. Olen
fanaatikko ja häne
tuntenut herra Bra
llä on alkoholion
dleyn nuorukaise
gelma. Hän ei ky
taitonsa ovat osa
sta asti. Hän on
kene normaaliin
valtion kehnoimma
laiska kiihkoileva
suhteeseen kene
t. Mainitsematta
teidän vaimonne
nkään kanssa ja
,
että hän petti va
. Kyllä, kyllä minä
hänen asianajoim
oaan kolmen eri
tunnen hänet."
naisen kanssa. Yk
si heistä oli
Puolustusasianaja
ja melkein pyört yi.
Tuomari kutsui mo
lemmat lakimieh
et pöytänsä ääree
"Jos jompikumpi
n ja sanoi hy vin hil
teistä idiooteista
jaisella äänellä:
kysyy tunteeko hä
n minut, lähetän
molemmat sähkö
tuoliin.!

Mäkisen Herkkuauto kävi aattona myymässä liha- ja makkaratuotteitaan ja leivonnaisia. Tuoretorilta sai juhannuspäivänä ostaa lämmintä loimulohta ja uuden sadon mansikkaa, hernettä ja perunaa.
Sunnuntaina oli sitten monelle lähdön aika, kuka sorvin
ääreen, kuka jatkoi matkaa
lomailun merkeissä tai kuka
mistäkin syystä.
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry kiittää kaikkia
vierailijoita, jotka tekivät juhannuksesta kanssamme mukavan juhlan ja toivottaa Teille hyvää kesää ja rauhallista
lomakautta. Lisäksi yhdistys
haluaa kiittää kaikkia jäseniä,
jotka ottivat osaa järjestelyihin ja panoksellaan tekivät
juhannusjuhlan mahdolliseksi.
Vielä kerran suuri KIITOS.
SL

jälkeen oli vuoden 2011 tilinpäätöksen esittely, joka käsitti toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastajien lausunnon. Tilinpäätös
vahvistettiin ja vastuuvapaus
myönnettiin hallitukselle ja
muille tilivelvollisille. Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuosiksi 2012-2013 sekä liitolle suoritettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja suoritustapa. Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuosille 2012-2013.
Tämän jälkeen valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten
tilalle vuosiksi 2013-2015. Ehdolle oli asettunut kuusi henkilöä, jotka saivat ääniä seuraavasti: Jouko Ahonen, SF-Caravan
Keski-Suomi ry 74 ääntä, Minna
Joensuu, SF-Caravan Espoo ry
158 ääntä, Harri Järveläinen, SFCaravan Pirkanmaa ry 40 ääntä,
Pirjo Kuisma, SF-Caravan Oulun
seutu ry 57 ääntä, Ahti Kuikka,
SF-Caravan Pohjois-Karjala ry 81
ääntä sekä Timo Tarvainen, SFCaravan Kokemäen seutu ry 134
ääntä. Kolme eniten ääniä saanutta tuli valituksi; he ovat Minna Joensuu, Timo Tarvainen ja
Ahti Kuikka. Tilintarkastajiksi
ja varatilintarkastajiksi valittiin

nykyiset. Uutena jäsenyhdistyksenä SF-Caravan Ydin-Häme ry
hyväksyttiin liiton varsinaiseksi jäseneksi.

Juhannustapahtuma
Perinteistä juhannustapahtumaa
vietettiin Camping Mussalossa
21.-24.6.2012. Alue oli täynnä
vierailijoita omien vuosi- ja kausipaikkalaisten lisäksi. Vieraita
matkailuajoneuvoja oli yli 70 kpl
ja muutamia telttoja oli myös.
Juhannuksen ohjelmassa oli
luonnollisesti saunat päivittäin
ja aattona tanssittiin elävän musiikin tahdissa, muina iltoina
karaoke/levymusiikin tahdissa.
Lipunnosto oli aattona klo 18 ja
lipun noustessa salkoon laulettiin yhteisesti lippulaulu. Grilliteltta oli auki iltasin, josta sai
pikku- tai jopa isompaankin nälkään hampurilaisia, salamipiirakoita ja grillimakkaraa lisukkeineen.
Arpajaiset kuuluvat luonnollisesti juhannukseen. Aamuvirkuille oli järjestetty luontopolku
juhannuspäivän aamuun, jossa
parhaiten pärjännyt palkittiin.
Myyjäisissä myytiin leivonnaisia,
käsitöitä ym. pikkutavaraa. Myös

Yhdistykseen liittyneet uudet jäsenet
ajalla 7.3.-17.6.2012
140543-0
041254-0
006007-0
140743-0
021151-1
141114-0
120041-1
140774-0
013782-0
021151-0
048389-0
047478-0
140445-0

Alanko Mika
Dauksch Rainer
Jalava Markku
Jokinen Juha
Kari Kaija
Lehto Erkka
Lehto Elina
Niskanen Ville
Norrman Ralf
Peltokangas Erkki
Ritokangas Risto
Ruhanen Teuvo
Visuri Hannu

Masku
Uusikaupunki
Rusko
Nousiainen
Somero
Nousiainen
Velkua
Masku
Espoo 77
Somero
Raisio
Vahto
Turku

Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Rinnakkaisjäsen
Varsinainen jäsen
Rinnakkaisjäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen

Ennakkotietoa tulevista tapahtumista
Rantalieskat-trefﬁ 7.-9.9.2012 Camping Mussalossa.
Katso ilmoitus tässä lehdessä tai yhdistyksen kotisivuilla
www.sfcmussalo.fi.
Yhdistyksen perinteinen joulujuhla 17.11.2012, klo 16.00 alkaen
Camping Mussalossa. Aloitetaan jouluruokailulla noutopöydästä,
jonka jälkeen huippuluokan tanssiesitys kahden nuoren tanssijan esittämänä ja muuta mukavaa jouluaiheista ohjelmaa, kuten
joulupukin vierailu, joten nimetön lahja mukaan; lapsille nimellä. Hinta ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta seuraavassa
VankkuriViestissä ja lähempänä tapahtumaa yhdistyksen kotisivulla www.sfcmussalo.fi.
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Naantalin kuulumiset

SF-Caravan Naantali ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

www.sfcnaantali.yhdistysavain.fi, Saloranta p. 044 9674 453
PUHEENJOHTAJA
Puheenjohtaja Ari Suomi
Pajakuja 6 21420 Lieto
p.0500 521 115
sähköposti : ari.suomi55@gmail.com

2.10.2012 alk.klo 19.00
Aurinkosäätiön palvelutalolla
osoitteessa Myllykiventie 5
Esillä sääntömääräiset asiat.
Jäsenkortti mukaan.
Pullakahvitarjoilu

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

Tervetuloa!
HALLITUS

Kesäinen tervehdys ystävät

N

yt kun eletään Juhannuksen jälkeistä viikkoa, voidaan kai todeta että kesä
ei näillä nurkilla ole vielä alkanutkaan muutamia parin päivän
jaksoja lukuunottamatta. Nämä
muutamat lämpimät päivät ovat
osuneet yhdistyksemme toiminnan kannalta aivan nappiin.
Siivoustalkoissa Salorannassa
ahkeroitiin ja kunnostettiin
aluetta erinomaisessa säässä ja
erinomainen oli myös osallistujajoukko määrältään ja laadultaan. Paljon saatiin aikaiseksi ja

mikä ehkä jossain kohden kevättä meitä hieman huolestutti, miten mylläämämme yläkentän ja
salaojitusten jälkien peitto onnistuu niin voidaan todeta että
pelko oli turha. Kaikki saatiin
talkoissa erinomaiseen kuntoon.
On siis syytä kiittää kaikkia
mukana olleita sekä ”huoltotehtävät” hoitaneita. Kahvit ja ruuat riittivät ja maistuivat koko
porukalle.
Treffeillämme oli myös säänhaltija puolellamme, aurinko porotti keväisen lämpimästi koko

Aurinkoisissa ja letkeissä tunnelmissa vietettiin aikaa.

ajan ja se varmasti oli myös osasyyllinen mukavaan osallistuja-

Naantalin Sukkamatamit olivat treffeillämme opettamassa ja kutomassa sukkia.
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määrään (tasan 100 yksikköä).
Ohjelmaa oli sopivasti ja se noudatteli totuttuja kaavoja muutamalla mainiolla uutuudella lisättynä. Naantalin Sukkamatamit
oli saatu paikalle ja lauantaina
iltapäivällä ladolla oli mahdollisuus harjoitella Espanjalaista rivitanssia.
Silminnähden vieraamme viihtyivät ja isännätkin voivat olla
tyytyväisiä, joten hyvällä ja luottavaisella mielellä odotellaan ensi kevättä. Juhannuksen aluspäivät ja vielä aattonakin meitä helli lämmin ja aurinkoinen sää.
Muutamien viime Juhannuksien tapaan ohjelmaakin oli järjestetty iloksemme. Aattona oli karaoketanssit ja Juhannuspäivänä
oli taas halukkailla mahdollisuus
harjoitella rivitanssia ja illalla
suurella joukolla harrastettiin
yhteislaulua.
Kaikenkaikkiaan mukava ja
rauhallinen Juhannus juhlavine
lipunnostoineen ja edellämainittuine ohjelmineen ja yhdistyksen
tarjoama kahvikin maistui niin

3/2012

Herkkusuita tikkupullan paistossa Juhannuksena.

vieraillemmekin kuin omalle väellekin.
Kuten edelläkerrotusta saattaa
rivien välistä lukea on yhdistyksen
toiminta vahvassa vedossa ja siitä
kuuluu kiitos tietenkin aktiivisille jäsenille. Lisää intoa toimintaan
antaa varmasti myös tieto että
kaupunginvaltuusto on alkukesästä päättänyt pidentää vuokra-aikaamme viidellä vuodella eli olemme ”hy y r ylä isi nä” a i na k i n
28.2.2027 asti. Päätös antaa meille mahdollisuuksia edelleen parantaa Salorantaa hieman pitkäjänteisemmin, niin omaksi kuin

vieraidemmekin iloksi.
Viimeisen vuoden aikana satsaukset alueeseen ovat olleet tosi mittavia ja hyödyllisiä. Mm.
ladon katto ja lattia korjattiin
joka takaa taas vuosiksi tanssit
ja muut hauskanpidot eteenpäin.
Yläkentän salaojitus ja uusi tie
on osoittanut jo tarpeellisuutensa ja toimivuutensa.
Jätevesitankin suurentaminen
on vähentänyt jätekustannuksia
melkoisesti ja lukuisia muita pienempiä parannuksia arjen käytäntöihin on tehty koko ajan ja
uusia suunnitellaan herkeämättä.

Rahaa on siis palanut kymme- distys ei köyhdy eikä rikastu
niä tuhansia euroja eikä niitä maksusta kuten ei myöskään
vastakaan ole tarkoitus tilille käyttäjätkään, joten otetaan se
kerätä. Uuden wc-/huoltoraken- palveluna itsellemme.
nuksen suunnitelmia on monenAlueelle on myös tullut opaslaisia eikä päätöksiä vielä ole tuskilpiä helpottamaan vieraitehty miten asiassa edetään.
Suuri investointi tulee olemaan myös harmaiden vesien
jätehuolto. Laki
astuu muutaman
vuoden päästä
voimaan ja asioiden pitää silloin olla kunnossa ja hallinnassa. Salaojitustakin tullaan edelleen tekemään
joten kyllä euroille käy ttöä
löytyy.
K äy t töä on
löytynyt myös jo
vuosikausia se- Rivitanssia oli mahdollisuus harjoitella treffeillä ja
Juhannuksena.
peli- ja multakasalle jotka useampana vuotena alueella on ollut demme oleskelua. Uusi on myös
vapaasti käytössä. Parranpärinää suurinta nopeutta osoittava merkon jonkin verran aiheuttanut et- ki alueelle tultaessa ja voin kertoa
tä nyt kottikärryllisestä joutuu että se on 15 km/tunnissa.
jonkun euron maksamaan. YhNyt kun meillä on paljon lapsia
alueella erityistä varovaisuutta
tulee noudattaa ettei mitään peruuttamatonta pääsisi tapahtumaan.
Kaikenkaikkiaan vahvassa
myötäisessä siis tällä hetkellä
mennään, Rannikkoseudussa oli
taas vuosien tauon jälkeen alueesta juttua ja esitekin viimein
on valmistunut. Sitä on toimistosta saatavana ja toive olisikin
että ottaisitte niitä mukaan ja
mahdollisuuksien mukaan niitä
jakaisitte retkillänne.
Lämmintä ja aurinkoista loppukesää.
t. Markku 52661

KESÄKAUDEN
PÄÄTTÄJÄISET 14-16.9

Juhannuksena lippu nousi salkoon lippulaulun säestyksellä.

Jo tutuksi tulleeseen tapaan kokoonnumme pitkänpöydän ääreen
lauantaina klo 18.00. Järjestelyt
hoidamme totutusti porukalla.
Tervetuloa.
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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
Aurinkotreffeillä Rymättylässä 27.5-12.

Terveisiä Paimiosta

K

esä on alkanut kosteana ja viileänä,
toivottavasta ennustukset pitävät
paikkaansa että heinäkuussa lämpenee. Yhdistyksemme päätti syyskokouksessaan 22.10.2011 siirtyä sääntöjen sallimaan
yhteen vuosikokoukseen, nyt myös liitto
pitää vain yhden sääntöjen mukaisen vuosikokouksen. Nyt harjoitellaan uutta kokouskäytäntöä, ensimmäinen vuosikokous oli
21.4.2012, jossa käsiteltiin vuoden 2011 tuloslaskelma ja tase sekä 2011 toimintakertomus, jotka hyväksyttiin.
Hallituksen esittämät toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset vuodelle 2013
hyväksyttiin. Valittiin hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle vuosiksi 2013-2014.

P

aimion karavaanarit pitivät kevätkokouksen 35v.
taipaleen kunniaksi kakkukahvien merkeissä.
Kokouksessa päätettiin siirtyä
kevät- ja syyskokouksien sijasta
kerran vuodessa, keväisin, pidet-

Mölkkyä Majamäessä.
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Valituiksi tulivat puheenjohtaja Jorma Tuominen ja jäseniksi Jaakko Haavisto, Ismo
Lankinen ja Kirsti Suomi. Hallitukseen kuuluu vuonna 2013 myös seuraavaksi erovuoroon tulevat Esa Hautala Markku Iltanen ja
Kalle Kytösaho.
Kokous päätti hallituksen esityksestä liittyä perustettavaan Vankkuriviesti ry:hyn
(uusi yhdistys korvaa Turun Seudun YT-toimikunnan) muuten meidän yhdistys olisi
jäänyt alueen yhteistoiminnan ulkopuolelle.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa
varapuheenjohtajaksi valittiin Esa Hautala
ja sihteeriksi Marja Kytösaho.
Keväällä pitämättä jäänyt ulkoiluilta on
päätetty pitää tiistaina 25.9.2012 suuntana

tävään vuosikokoukseen.
Maantie kutsui jälleen kulkijoita. Autot oli otettu talvilevosta
käyttöön huhtikuun lopussa. Avasimme matkailukauden kolmen
autokunnan voimin matkaamalla
Majamäkeen. Se oli meille ihan

Marttilan ulkoilureitti, lähtö klo 16.30 Paimion R-kioskin edestä, voi mennä myöskin
suoraan reitin lähtöpaikalle; grillataan makkaraa ja vietetään rattoisa ilta yhdessä eikä
anneta mahdollisen hämärän/pimeyden häiritä.
Kesällä Juhannuksen tietämissä tuli eräs
henkilökohtainen merkkipaalu saavutettua
joten KIITOKSET SF-Caravan Paimion seutu
ry:lle ja kaikille henkilökohtaisesti muistaneille.
Hyvää loppukesää ja syksyä sekä turvallisia auto- ja vaunumatkoja kaikille.

uusi ja mieluinen tuttavuus.
Lenkkeilimme ja pelailimme ulkopelejä. Miehen eläkkeelle lähtölahjaksi saatu mölkkypeli tuli
lopulta uusituksi.
Aamulla kuului kurkien soidin
suolta.
Räyskälän purjelentoja kävimme
myös katselemassa.
Kalajärvellä kävimme niin ajoissa keväällä, ettei alueella yöpynyt
lisäksemme kuin isäntäpari. Paremman puoliskon talviturkki jäi
seitsenasteiseen veteen.
Paluumatkalla ”löysimme” Juupajoen rotkot. Kannattaa poiketa.
Kuten myös Vaisakon lehtoon
Halikossa. Keväällä vuokkojen
kukkiessa se on sinisten-valkoisten- keltaisten ja punaisten kukkien peitossa.
Aurinkotreffeillä olivat paimiolaiset hyvin edustettuina.
Eräs joukostamme voitti luon-

Vaunuton/autoton karavaanari
Jorma T. 51625

topolun palkintona olleen ensivuoden treffilipun. Sukkaa tuli
kudottua ainakin parin pariskunnan voimin ja kokeilipa mies rivitanssiakin.
Ohjelma oli onnistunutta, siitä
kiitos vaivan nähneille.
Yhdistyksellämme on tarkoitus
viettää ”luontoilta” syksymmällä.
Kokoontuminen on tiistaina
25.9.12 Paimion R-kioskin edessä
klo16.30, josta jatkamme Marttilaan. Luvassa patikointia ja grillausta. Lähtö on noin aikainen
ettei pimeys vallan yllättäisi metsässä menijöitä.
Tätä kirjoitettaessa siintää juhannusmenot mielessä ja helteet
haaveissa. Lukiessa nekin on jo
koettuna ja ruskaa odotellaan.
Hyvää loppukesää kaikille ja
turvallisia matkoja
KS 113034
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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

SF-Caravan Paraisten seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

tiistaina 2.10.2012 kello 19.00 alkaen
Pippurikujan pihaton ylisillä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n syyskokoukselle
määräämät asiat. Kahvitarjoilu ennen kokousta.
Parainen 09.06.2012
HALLITUS

Loppukesää kaikille!

K

esäkausi avattiin perinteeksi muodostuneilla siivoustalkoilla 26. huhtikuuta. Alue saatiinkin nopeasti siivotuksi, koska syksyllä oli jo
suuremmat haravoitu pois. Nautimme naistoimikunnan järjestämästä ruokailusta ja kahvista.
Arpajaislahjoituksista kiitos kaikille lahjoittajille ja arpajaisiin
osallistuneille.
Yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous pidettiin 15.05.2012
Pippurikujan pihaton ylisillä. Kokouksen aluksi sihteeri kertoi
hallituksessa yleisesti keskustelua herättänyt autoilu alueella,
huolehdithan että olet aina autoa
siirtäessäsi ajokuntoinen! Paikalla oli 20 äänioikeutettua karavaanaria. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin hallituksen pu-

heenjohtaja ja sihteeriksi valittiin
Timo Keihäs. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Galkin ja
Hannu Soini, jotka toimivat tarpeen vaatiessa ääntenlaskijoina.
Sääntömääräiset asiat käsiteltiin
sekä vastuuvapaus myönnettiin
hallitukselle ja muille tilivelvollisille huomautuksella.
Uusi alue on otettu käyttöön
ja samantein lähes kaikki paikat
menivät, kiitos ahkeran ja venyvän talkooväen. Tässä suhteessa
valmistuminen osui nappiin. Tällä hetkellä vapaita paikkoja on
enää kolme. Myös ylätasanteen
kauan kaipaama puucee on saatu
toimintakuntoon.
Kesäkauden päättäjäiset pidetään lauantaina 13. lokakuuta
Stagsundissa kilpaillen kello 10.00
alkaen 4-ottelun kiertopalkin-

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

nosta. Tämän jälkeen ohjelma
jatkuu saunomisilla ja valmistautumisella yhdistyksen 35-vuotisjuhliin. Juhlat alkavat kello 17.00
Bygdegårdissa. Ilmoittautumiset
Tarja Elolle, ohjelma ja ilmoittautumiset lomien jälkeen ilmoitustaululla, paikallisessa lehdessä ja
nettisivuillamme (http://sfc-030.
yhdistysavain.fi).
Yhdistyksen järjestämä messumatka Lahden Caravan messuille15.9. toteutuu, mikäli saadaan
riittävästi osallistujia, katso ilmoitus ilmoitustaululla, paikallisessa lehdessä ja nettisivuilla.
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään tiistaina 2. päivänä lokakuuta kello 19.00 Pippurikujan
pihaton ylisillä. Kokouksessa valitaan puheenjohtaja vuodeksi
2013 ja erovuoroisten hallituksen

jäsenten tilalle jäsenet seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi 2013-2014,
eritoten rahastonhoitajan vastuullinen tehtävä on haussa.
SF-C 91470

Pysähtyneet vankkurit

Perustajajäsen
Ove Ingmar Lindström
s. 24.1.1929
k. 12.4.2012
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Paraisten seutu ry.

SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

torstaina 4.10.2012 klo 19.00
Piikkiön Osuuspankin kerhohuoneella,
Hadvalantie 10, 21500 Piikkiö.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
syyskokoukselle määräämät asiat.
Ennen kokousta kahvitarjoilu alkaen klo 18.30.
Hallitus

Kesänviettoa Harvaluodossa

T

apaninmyrskystä on enää
puupino jäljellä metsänreunassa. Onneksi puita ei

kaatuillut vaunualueella, vaan
alueen toisella puolella olevassa
metsässä, jossa vietetään leirejä.

Tänä kesänä leiriläisillä taitaa
olla paljon uusia telttapaikkoja!
Kaupungin uimaranta ja sauna

ovat myös kokeneet muutoksia,
sillä saunarakennuksen yhteyteen tehtiin vessat ja viemäröin-
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titöitä. Näin ollen maisemointia
on tehty ranta-alueellakin jonkin
verran.
Oman karavaanialueen ja Harppilan siivosimme talkoissa kesäkuntoon sekä vietimme kauden
avajaisia huhtikuussa. Tämän
jälkeen alueella on vietetty aikaa
kuka enemmän, kuka vähemmän
omien menojensa mukaan. Harvaluoto onkin siitä oiva paikka,
että paikkakuntalaisena sinne on
helppo lähteä vaikka arki-iltana
pelkästään saunomaan ja uimaan.
Tai sitten voi vain lähteä iltakahville ja vaihtamaan kuulumisia

alueella olevien karavaanareiden
kanssa. Toisaalta osa kausipaikkalaisista käy töissä vaunulta ja
loman alkaessa on luontevaa ja
helppoa jatkaa oleilua, kun vaunu
on jo ollut asuttuna. Väriä ja
elämää saadaan myös heinäkuussa vietettävien paikallisten seurojen kesäleiriläisistä, joita voi
seurata alueelta, kun he temmeltävät metsikössä ja kentällä
pelailemassa. Toisinaan karavaanereissa on niitä, jotka osallistuvat leiritoimintaan. He käyttävät
silloin aluettamme ollen päivisin
leiriläisiä ja iltaisin karavaana-

Raision kuulumiset
Vankkuri-Vehmas puh. 0400 705 516
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

reita rikastuttaen tarinoillaan ja
vierailullaan väkeämme!
Kesäkuun kylmät ja sateiset
päivät eivät ole ajaneet pois tosi
karavaanareita, sillä vierailijoita
on käynyt tasaiseen tahtiin – onneksi! Iltaisinkin tulee rantaan
aina vähän vilskettä, kun saunojia ja uimareita tulee käymään.
Kunhan ne heinäkuun helteet
tulevat, alkaa rannassa olla
sellainen kuhina, että siinä riittää ihmeteltävää, kun istuskelee
vaunun edustalla. On ollut ilo
saada uusiakin kausipaikkalaisia,
sillä joka vuosi joku löytää Har-

valuodon ja ihastuu sen rauhallisuuteen sekä merimaisemiin ja
aurinkoisiin näkymiin!

Harvaluodon
päättäjäiset
Kauden päättäjäisiä vietämme
alueella 14.-16.9.2012. Tervetuloa
kaikki mukaan nyyttäreiden tapaan nauttimaan pitkänpöydän
antimista, jotka perinteisesti
ovat saaneet pöydän notkumaan
herkuista!
Jyrki ja Nina SF-C 126615

SF-Caravan Raision seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

lauantaina 20.10.2012 klo 12.00
Vankkurisalissa, Vankkuri-Vehmaalla, Rautilassa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
syyskokousasiat.
Jäsenkorttien tarkastus ja
kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.
Hallitus

Puheenjohtajan pakinoita

O

lin maaliskuussa Peurungalla Liiton järjestämällä
Turvalliseen liikenteeseen
ja leirintään-kurssilla. Kurssilla
tuli mahdottoman paljon asiaa
juuri leirintäalueen turvallisuudesta.
Siksi minulle heräsi ajatus
oman ja toisten turvallisuuden
huomioon ottamisesta. Olisi tärkeää miettiä oma kalustoa ja
käytöstä. Teltassa hyväksytään
vain ulkokäyttöön hyväksytyt
laitteet. Pidetään laitteet ja
asennukset kunnossa, ei virityksiä, eikä sähkön ohivetoja. Eli
sähköt kuntoon, jotta voit viettää huoletonta vapaa-aikaa ilman
pelkoa omasta ja muiden turvallisuudesta. Samoin kaasut ja kaasulaitteet olisi turvallista tarkistaa ajoittain. Jotkut yrittäjät
ovat joskus tarjonneet kaasulaitteiden tarkastuksia alueellamme,
mutta vähäisen kiinnostuksen
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vuoksi niitä ei kuitenkaan ole
järjestetty. Alueen turvallisuuteen tulisi myös kiinnittää huomiota, helposti käy niin, että
totumme ympärillä olevaan helposti emmekä huomaa mahdollisia vaaratekijöitä. Liitto järjestää myös ns. turvakävelyjä alueilla., koska tällä tavalla saadaan
kartoitettua mahdollisia puutteita.
Ensimmäinen yhden vuosikokouksen liittokokous pidettiin
20.5. Rovaniemellä. Vaikka samassa kokouksessa hyväksyttiin
v.2011 toimintakertomus ja tilinpäätös ja vastaavasti toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuosille 2012 - 2013, niin kokouksesta ei tullut ylivoimaisen
pitkää, ehkä kiitos kuuluu ripeälle kokouksen puheenjohtaja
Pekka Järviselle. Liittohallitusedustajien vaali vaati oman aikansa ennen kuin tulos saatiin.

Liittohallitukseen valittiin Minna Joensuu uudelleen ja uusina
Timo Tarvainen Porista ja Ahti
Kuikka Joensuusta. Ensi vuonna
liittokokous pidetään Kuopiossa,
ja samassa yhteydessä on treffitapaaminen, jonne jäsenistön
toivotaan tulevan omalla matkailuvaunulla tai -autolla.
Itse vielä työelämässä olevana,
haluan lausua suuret kiitokset
kaikille talkoolaisille alueellamme. Aina löytyy henkilöitä, jotka ovat valmiita tarttumaan pieniin ja isoihinkin töihin, koska
vapaaehtoisia tarvitaan aina.
Ennen juhannusta keittiön kaapisto sai uuden maalipinnan,
kiitos Marjalle ja Karille. Juhannukseksi saunaan vaihdettiin
uusi kiuas. Miehillä oli raskas ja
hikinen työ, mutta jahka kiuas
saatiin toimimaan, se palkitsi
heidät kipakoilla löylyillä.

30-vuotisjuhlatrefﬁt…
Kun tämä lehti ilmestyy on enää
kaksi viikkoa Raision yhdistyksen 30-vuotisjuhlatreffeille, jotka pidetään 10.-12.8.2012 Vankkuri-Vehmaalla. Tervetuloa.

Syksy saa…

Si ivoustal koot lauanta ina
27.10.2012, toivottavasti tähän
päivään mennessä ovat puiden
lehdet jo pudonneet, että ei käy
niin kuin viime syksynä.
Kesän jälkeen koittaa syksy ja
ensi vuoden toiminnan suunnittelu. Meidän tänä keväänä aloitetut askarteluiltapäivät jatkuvat
viimeistään taas syksyn hämärtyessä.

Nähdään...
Hanne 74067
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Matkailu &
Racing -treffit
Alastaron Moottoriurheilukeskus
21.-23.9.2012

Naamiaistanssien aikuisten voittajat.

Pääsiäinen VankkuriVehmaalla
Pääsiäistä vietettiin askartelun
merkeissä. Sekä lapset että aikuiset askartelivat erilaisia pääsiäiskoristeita vaunuihin ja Vankkurisaliin. Jokainen halukas sai esim.
koristella munan erilaisilla nauhoilla ja neuloilla. Pääsiäispuput
ja -tiput olivat myös suosittuja
askarteluja.
Lauantai-ilta vietettiin karaoken merkeissä ja sunnuntai-ilta
tietokilpailun parissa. Voittaja sai
palkinnoksi pääsiäismunan, kuinkas muuten!

Vappu VankkuriVehmaalla
Kevään aikana treffi- ja huvitoimikunta oli miettinyt mitä vappuna oikein tehtäisiin. Meillä oli
ollut karaoketansseja , mitkä ovat
aina olleet hyvin suosittuja. Nyt
kuitenkin haluttiin jotain uutta
ja erilaista. Päätimme järjestää la
28.4. naamiaistanssit ja ma vapunaattona 30.4. levy /karaoketanssit.
Sitten kun lauantaipäivä vihdoin koitti, oli ilmassa tietynlaista kuhinaa. Sipistiin ja supistiin
naamiaisasuista ja meikeistä. Mitä kukakin laittaa illalla ylle.
Olimme tilanneet Seppo Mäkikallin soittamaan tansseihin ja Marianne Kantola lauloi kauniisti, ja
tanssilattia oli täynnä heti alku-

illasta aamutuimaan.
Kun juhlijat saapuivat Vankkurisaliin, annettiin kaikille naamiaisasuun pukeutuneille numerolaput selkään. Mukana oli mm.
lehmä, sonni, espanjalaiset, maajussi, rakentaja-Rane, vankikarkuri, kiinalainen, cowboy. Kaikki tansseihin osallistujat saivat
äänestää parhaimmin pukeutuneet. Voittajaksi kisassa tulivat
herrasväki Mäkitalo ( lehmä ja
sonni). Lasten kilpailun voitti Karita Tuominen( cowboy-tyttö).
Sunnuntai-ilta levättiin ja maanantai-iltana oli karaoke / levytanssit. Olikohan pitkä viikonloppu verottanut laulajien ja tanssijoiden kuntoa, koska paikalla oli
melko vähän väkeä. Ilta vietettiin
kuunnellessa hyviä laulajia levyltä ja livenä.

Juhannus VankkuriVehmaalla
Vihdoin saapui keskikesän juhla,
jota kaikki olivat innolla odottaneet.
Torstaina 21.6. alkoi vaunuja ja
autoja tulla pikku hiljaa ja alueemme alkoi täyttyä vieraista. Osa
vieraista oli tuonut vaununsa jo
edellisenä sunnuntaina paikalle.
Jokainen vaunu / autokunta sai
portilla perinteisen treffi kassin
lisäksi juhannusruusun. Juhannusruusut oli askarreltu kevään
aikana. Ruusuja oli ollut tekemäs-
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• Autokilpailuja koko viikonloppu

• Ajonäytöksiä, mukana mm.
Mikko Hirvonen ja Jari-Matti Latvala
• Mahdollisuus päästä Drifting auton kyytiin
Alastaron Moottoriurheilukesk
Treffit
alkavat
perjantaina 21.9.2012
• Tanssia,
Disco,
Karaoke
Lauantaina seurataan 6 h endurance kilp
Järjestäjinä

Sunnuntaina seuraamme drif
Lisäksi kuorma-autol

Treffim
sis. 2 aik
Lisähen
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Naamiaistanssien nuorten voittaja.

sä sekä naisia ja miehiä. Torstain
ohjelmassa oli saunat ja karaokeilta Vehmassalmen paviljongissa.
Perjantaina 22.6. saapui vielä
muutamia juhannuksenviettäjiä.
Perjantaina ohjelmassa oli kilpailuja aikuisille ja lapsille, juhannussalon pystytys ja lipunnosto
trumpetin soiton johdolla. Harmi
että siniristilaulun sanat olivat
joutuneet hukkaan, joten laulu jäi
muutamien harteille. Päivällä alueella oli erilaisia myyjiä. Saunavuoroja oli pitkin päivää, joten
toivottavasti jokainen löysi sopivan saunavuoron. Lapsille oli oma
karaoke Vankkurisalissa, mutta
oliko se ujous vai mikä, etteivät
lapset oikein uskaltaneet laulaa.
Illan päätteeksi pidettiin tanssit
Vehmassalmen paviljongilla Petri

Hervannon johdolla.
Lauantai 23.6. saapui hyvin epävakaisessa säässä. Oli vähän kylmä
ja tuulinen aamu. Luontopolku
kutsui jo varhain aamulla karavaanareita liikkeelle. Loimulohen
myyjä saapui savustamaan lohia.
Myytävänä oli myös perunoita,
mansikoita ja herneitä. Pikkuväelle oli piirrettyjä Vankkurisalissa
popcornin ja mehun kera. Lapsille
oli myös lettukestit. Arvanmyyjät
olivat kierrelleet alueella ahkerasti jo torstaista lähtien. Kun klo
15.00 aloitettiin arpajaiset, taivas
repesi ja sade alkoi päättyen vasta aamuyöllä. Suunniteltu lentopallokisa kutistui tynkäkisaksi,
kun vettä tuli koko ajan taivaan
täydeltä. Lasten karaoke oli myös
ohjelmaksi, mutta osallistujia oli

ihan yhtä vähän kuin perjantaina.
Juhannuksen päätöstanssit pidettiin Vehmassalmen paviljongilla.
Orkestereina oli Dallape sekä Harry ja Yön kulkijat. Tanssijoita oli
siellä kovin vähän, koska taivaalta tulee vettä kaatamalla, eivät
ihmiset halua lähteä ulos.
Sunnuntai 24.6. oli ohjelmassa
aamusaunat kotiinlähtijöille. Aurinko paistoi ja ilma oli lämmin.
Vierailevat karavaanarit suunnistivat takaisin kotia kohti sekä
uusia vaunualueita.
Kiitos vielä kerran kaikille Teille, jotka olitte viettämässä juhannusta kanssamme!
Hyvää kesän jatkoa!
T. Treffi- ja huvitoimikunta

Kuvasatoa Vapun naamiaistansseista
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HAUKKANA PAIKALLA

Lähin apu tien päällä
kaikkialla Suomessa 24 h
missä sitten liikutkin

Tehokasta ja ammattitaitoista
apua karavaanareiden ongelmatilanteisiin. Päivystämme ympäri vuorokauden vuoden kaikkina
päivinä. Hinaukset, tielle nostot,
käynnistysapu, renkaanvaihtoapu jne.

0100 2400
Tien päällä
sattuu ja tapahtuu
Kun pyörät pyörivät ja matka taittuu, mahdollisesti jossain vaiheessa liike loppuu.
Muista silloin, että ammattiapu on puhelinsoiton päässä. Olemme ripeästi apunasi.
Turun Autoklinikalla on vankka yli 20-vuoden kokemus hinausalalta. Autamme
renkaan rikkoutuessa tai akun ollessa tyhjä.
Suoritamme vaativatkin tielle nostot ja
hinaamme kalustonne turvallisesti haluamaanne paikkaan. Pitkäaikaisella kokemuksella löydämme nopeasti avun ongelmiinne.
Turun Autoklinikka tekee yhteistyötä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa, joten voimme
laskuttaa myös suoraan vakuutusyhtiöitä
asiakkaan vakuutusehtojen mukaisesti.
Huolehdimme myös useiden automerkkien
liikkumisturvapalveluiden tuottamisesta
alueellamme.
Kunnia-asiamme on tehdä työmme parhaalla mahdollisella tavalla ilman lisävaurioita ja
luonnollisesti kohtuullisin kustannuksin.
Turun Autoklinikalla on monipuolinen kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta lähtövalmiina ympäri vuorokauden.

Henkilöautot, pakettiautot ja moottoripyörät sekä matkailuajoneuvot:

0207 700 700
TURUN

AUTOKLINIKKA
Pansiontie 4, 20200 Turku
www.autoklinikka.net
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Salon kuulumiset
www.sfc-salonseutu.fi
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
Tunnelmaa koulutusviikonlopulta.

Koulutusviikonloppu Nummen metsästysmajalla
Taas oli aika yhdistyksen jo perinteiseksi muodostuneen koulutuksen. Paikkakin oli edellisvuosista tuttu.
Mukana oli 17 vaunukuntaa
yhteensä 43 henkilöä. Perjantai
sujui leirin pystyttämisessä ja
saunomisessa, sekä kuulosteltiin
miten kunkin talvi oli taittunut.
Mukana olivat myös uudet toimikuntaan liittyneet Pirkko ja Pent-

ti Asplund.
Lauantaina oli varsinainen virallinen osuus koulutuksesta.
Puheenjohtajamme Sinikka johdatti meidät ”joo”-leikkiin. Kysyttiin mitä vain, vastaus oli aina
”joo”.
Aluksi kartoitettiin mahdollisia
vaaratilanteita syystreffien aikaan. Maukkaan ruuan jälkeen
liiton kouluttaja Hannu Kivikos-

ki ohjasi meitä sääntö- ja turvallisuusasioissa. Ilta kului saunoen,
makkaraa paistaen, Hannan ja
Ilkan Eurooppa-rallin lomareissun
kuvia Etelä-Saksasta katsellen ja
karaokea laulaen. Saatiin myös
elämän ohjeita Savon ja Salon
murteella Leilan ja Taunon lukemana. Sunnuntaiaamuna aamulenkki tehtiin Uhrilähteelle, jossa osallistujien kesken arvottiin

kaasupullon täyttö. Onni suosi
Pentti Asplundia.
Kirjoitus ja kuvat Merja Mäki

Tulevia tapahtumia
5.-7.10.2012 Silakkarieha
SALAKALLIOLLA.
Leikkimielinen Ajotaitokisa
6.10. klo. 11.00

Naiset karavaaniyhdistyksen vetäjinä
Salon yhdistyksen täyttäessä 35
vuotta on puheenjohtajina toiminut tähän mennessä 24 vuotta
naisia. Haastattelimme heitä ja
ohessa heidän ajatuksiaan.

Kunniapuheenjohtaja
Annikki Fagerlund
Annikki Fagerlund harrasti veneilyä perheensä kanssa, kunnes

SF-Caravan Salon seutu ry:n
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

keskiviikkona 10.10.2012 klo 19.00
Keskustan koulun auditoriossa,
Kavilankatu 1, 24100 Salo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.
Kahvitarjoilu klo 18.30.
Ota mukaan voimassa oleva jäsenkortti.

vuonna 1973 syntyi perheen iltatähti. Pienen lapsen kanssa veneily ei ollut ihan helppoa, ja kun isä,
poika ja koira lähtivät vesille, jäi
äiti pikkuisensa kanssa rannalle.

Seuraavana vuonna vene vaihdettiin matkailuvaunuun ja liityttiin
Turun yhdistyksen jäseniksi ja
siitä alkoi karavaanarielämä.
Muutamia perheitä kokoontui

SF-CARAVAN SALON SEUTU RY
Toivottaa kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen tervetulleeksi
yhteiseen syystapaamiseen. Kokoonnumme Raatalaan, Kauppilan
ladon idyllisiin maisemiin, Mäentie 210, Salo.
Mukaan pääsee maksamalla 15 €/matkailuajoneuvo.

Maalaismiljöössä tavataan
14-16.9.2012

Salossa 12.6.2012
HALLITUS
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Tervetuloa tapaamiseen!
3/2012

Annikki

yhteen viettämään viikonloppuja
ja lomia milloin Suomusjärvelle,
milloin Vähäjärvelle ja monille
muille Salon ja ympäristökuntien
ranta-alueille sekä mm Hankoon.
Juuri siellä vappuna 1977 päätettiin perustaa Saloon oma karavaanariyhdistys ja suunniteltiin
jo henkilöitä toimintaa varten.
Salon Seudun Matkailuvaunuyhdistys perustettiin 19.5.1977.
Paikalla oli 35 henkilöä, Annikki Fagerlund muun muassa.
Annikki oli alusta alkaen vuosia
hallituksessa mukana ja niinpä
hänet valittiin vuonna 1985 Ilkka
Mattilan jälkeen yhdistyksen
puheenjohtajaksi ensimmäisen
kerran. Välillä kolmen vuoden ajan

nuijaa heilutti Erkki Kallioniemi
ja Annikki valittiin uudelleen.
Puheenjohtajavuosia kertyi yhteensä yksitoista. Ilkka Mattila
neuvoi käytännön asioissa uutta
puheenjohtajaa sekä vertaistukea
sai ja mielipiteiden vaihtoa käytiin tietysti myös YT-alueen muiden
puheenjohtajien kanssa. Annikki
kertoo saaneensa Maskun puheenjohtajalta ”luvan” ottaa Salon yhdistyksenkin käyttöön erittäin
käytännöllisen ja toimivan taskukalenterin, joka meille vieläkin
postitetaan vuosittain.
SF-Caravan ry:n liiton asioita
johtaa l i ittohall itus, jonka
jäsenenä Annikki sai äänensä kuuluville valtakunnan tasolla vuosina 1988-1991. Hänet tunnetaan
myös laajalti Kulkurinpuodin
kauppiaana, jonka tuotteisiin
olemme saaneet treffeillä ja messuilla tutustua. Mieluinen asia oli
myös vuoden Karavaanariksi nimittäminen vuonna 2001.
Annikki haaveili omasta alueesta Salon yhdistykselle. Kymmeniä
paikkoja käytiin katsomassa, joukossa oli hyviäkin alueita ja jopa
osakkeita myytiin tulevan alueen

Musikaalimatka Tampereelle

rahoittamiseksi. Haave ei ehkä
ollut koko yhdistyksen yhteinen
ja pelättiin myös, pystytäänkö
aluetta talkoovoimin hoitamaan.
Se haave jäi toteutumatta. Mutta
paljon hyviä muistoja on kertynyt
v uosien varrelta. Varsinkin
10-vuotistreffien järjestäminen
Salakalliolla v.1987, jolloin paikalla oli 1003 vaunua.
Naiset ompelivat 1000 kangaskassia esitteiden jakoa varten ja
oman yhdistyksen jäsenet pääsivät
juhlatreffeille maksutta.
Kahden vuoden kuluttua olivat
vuorossa ulkomaan matkailutreffit samassa paikassa. Liiton matkailutoimikunta järjesti paikalle
ul koma i sia luennoit sijoita.
Ulkoministeri Paasio oli mukana
sekä 750 muuta vaunukuntaa.
Juhlallinen ja tärkeä asia yhdistykselle on oma lippu, jonka naulaaminen tapahtui 20-vuotisjuhlatreffeillä Salon Urheilupuistossa.
Joidenkin vuosien ajan toimi
Salon yhdistyksessä myös Karavannaiset, joihin saattoivat tulla mukaan kaikki yhdistyksen naiset.
Ohjelmaan kuuluivat erilaiset retket ja matkat.

Kun Annikki valittiin Salon yhdistyksen puheenjohtajaksi,
Suomes s a ol i v a i n toi nen
naispuheenjohtaja hänen lisäkseen. Naisethan ovat monipuolisia
ja järjestelykykyisiä soveltuen
siten erittäin hyvin karavaanariyhdistyksenkin johtajiksi. Vaikka
Annikki kertoo saaneensa sekä
ruusuja että risuja toimistaan matkan varrella, hän kertoo nauttineensa täysin sydämin sekä karavaanarielämästä että puheenjohtajuudestaan.

Kristiina

Kristiina Iltanen
Vuonna 1990 Kristiina Iltanen perheineen lainasi ystäväperheeltä

MATKAILUAUTOT
JA VAUNUT

Tervetuloa Sf-Caravan Salon Seutu ry:n järjestämälle teatterimatkalle
Tampereen Työväenteatteriin katsomaan musikaalia LIZ.
Elizabeth Taylorista kertovan musikaalin on kirjoittanut Eppu Nuotio ja
Tiina Brännare. Nimirooleissa nähdään Maria Lund ja Sinikka Sokka.

Lähtö Salon torilta 13.10.2012 klo 16.00 Esitys alkaa klo 19.00
Hinta 53 € / hlö. Hinta sisältää linja-automatkan, lipun ja
kahvin/teen sekä leivoksen väliajalla.
Ilmoittautuminen ja matkan maksu viimeistään 7.9.2012
sähköpostilla sinikka.koivunen@nordea.fi tai puh. 0505515257 miel. iltaisin. Matkan hinta maksetaan Sf-Caravan
Salon Seudun tilille FI61 11353000308338. Viitenumero 123.
Mukaan mahtuu 50 nopeinta.
Tervetuloa mukaan!

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

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

www.autosimelius.fi
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matkailuvaunun, jolla matkattiin
sukuloimaan Mäntyharjulle. Sitten
olikin vuorossa oman vaunun hankinta. Ville-poika lähti mielellään
vanhempien reissuille mukaan,
tytär Karoliina jäi useimmiten yhteisiltä reissuilta pois syystä, että
kiinnostavampaa puuhaa nuorelle
tytölle oli hevosten hoitaminen.
Syystreffien aikaan 1999 Kristiina sai hoidettavakseen treffien
rahakirstun ja samana syksynä
hänet valittiin yhdistyksen
puheenjohtajaksi. Yhdistys tunnettiin ”Salon punapäästä”, jonka
ääni myös kuului ja oli tunnistettavissa tapaamisissa. Naispuheenjohtaja Salon yhdistyksessä on
pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Kristiina tuli valituksi yksimielisesti johtoon ja hänet miellettiin yhdistyksen eikä vain hallituksen puheenjohtajaksi. Yhdistyksen sihteeriltä Tero Leinolta Kristiina sai neuvoja uuteen
tehtäväänsä ja ystävystyessään
Piikkiön kollegansa kanssa sai
tältä paljon tukea ja tietoja yhdistyksen vetämisessä.
Elämäntilanteen muuttuessa
muutaman vuoden kokemus matkailuautolla liikkumisella oli hänen mielestään helpompaa kuin
vaunun vetäminen. Aina löytyi
myös avuliaita miehiä, jos apua
tarvittiin.
Parhaimpia asioita Kristiinan
kaudella hänen omasta mielestään
oli yhdistyksen oman lehden, Sakaran tekeminen ja treffien
järjestäminen sekä vappuna että
syksyllä. Unohtaa ei sovi myöskään
vuosittaisia Vuohensaaren viikonloppuja syyskuulla, jolloin paikalla olivat Salon yhdistyksen
jäsenet perheineen viettämässä
leppoisaa yhdessäoloa.
Ahkerana ja ehtiväisenä naisena Kristiina ei aina malttanut delegoida tehtäviä ja osallistui itse
liikaa rutiinitöihin mm. arpojenmyynti oli sydäntä lähellä. Aikaa
olisi pitänyt käyttää enemmän
vieraiden kanssa, varsinkin treffeillä. Oman yhdistyksen merkittävimpiä tapahtumia ovatkin
olleet treffit, joilla on voinut tavata tuttuja kauempaakin.
Aikaa on kulunut yli 20 vuotta
siitä, kun Kristiina liittyi SF-Caravan Salon seutu ry:n jäseneksi.
Paljon hyviä muistoja on kertynyt
vuosien aikana leppoisasta mat-
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kailusta ja vierailuista mm. naapuriyhdistysten alueilla. Pienoisena kaipauksena on mielessä Salon
yhdistyksen oman alueen puuttuminen. Kristiinan toiveena oli
saada Salakallion sopimus takaisin
Salon yhdistykselle, koska ajatus
oli olla mukana kehittämässä Salakallion mukavaa aluetta.
Puheenjohtajakautta kesti kahdeksan vuotta. Omasta mielestään
häntä kohdeltiin puheenjohtajakaudellaan ”silkkihansikkain”.
Kristiina jätti seuraajalleen
”puhtaan pöydän”, mistä oli hyvä
jatkaa.
Pari vuotta sitten Kristiina
luopui vaunuelämästä remontoidessa miehensä kanssa uutta kotia. Täysremontti on nyt loppusuoralla. Ehkä jonakin päivänä taas
auton vetokoukkuun kiinnitetään
jotain muuta hinattavaa kuin
peräkärry!

Sinikka

Sinikka Koivunen
Sinikka Koivunen on ollut hallituksessa vuodesta 1999 Kristiinan
oppityttönä ja tultuaan valituksi
vuonna 2008 vuorollaan yhdistystämme johtamaan sai tältä hyvät
ohjeet ja listat monistakin käytännön toimista. Kristiina luovutti avoimesti tietonsa seuraajan
käyttöön ja neuvoa sai kysellä
vielä myöhemminkin. Sihteeri Terolta Sinikka sai myös paljon apua.
Sinikka on halunnut tuoda koulutusta osaksi yhdistyksen toimintaa toimikuntatasollekin. Tänäkin keväänä huhtikuussa toimikuntien jäsenet kokoontuivat jo
kolmannen kerran koulutusviikonloppuun. Tänä päivänä tulee paljon
lainsäädäntömuutoksia ja -täydennyksiä.
Sinikan mielestä jäsenillä ja
toimihenkilöillä on rohkeutta heittäytyä toimintaan mukaan. Hän

SF-Caravan Salon seutu ry
kutsuu Sinut perheinesi
35-vuotis-juhlatreffeille
Halikon Salakalliolle 31.8. - 2.9.2012
Hermanni Heinonen juontaa
lauantaina juhlan
Tanssiorkesteri Esa Salmi ja
Efekti laulattavat karaokea,
myös lapsille sekä tanssia
perjantaina

Lauantaina tanssitaan
tangokuningas 2003
Kari Hirvosen laulun
tahdissa.
Treffihinta 50

sisältää valosähkön ja keittotarjoilun.
Vain käteismaksu.
Ruokailun järjestämiseksi pyydämme Sinua
ilmoittamaan tulostasi 26.8.2012 mennessä
sähköpostilla SFCsalonseutu@gmail.com tai
Tero Leino puh. 0400 534908

kokee yhdistyksen olevan yhtä
suurta perhettä ja on tyytyväinen
siihen, että toiminnassa on mukana henkilöitä, joiden lupauksiin voi luottaa, kun kysessä on
erilaisten tehtävien hoitaminen.
Sinikan johdolla on kierretty
3-5:n päivän matkoja bussilla
Virossa, Latviassaja Liettuassa.
Yhdeksän matkaa on takana ja
joka kesä on oltu eri kohteessa.
Matkojen aikana on tutustuttu
useampaan paikalliseen leirintäalueeseen.Ehkä matkalaisten rohkeus lähteä omalla kalustolla on
lisääntynyt.
Merkittävin tapahtuma Sinikan
muistoissa on saapuminen numerottomana aivan uutena karavaanarina Salon yhdistyksen
10-vuotistreffeille heille aivan
uudella vaunulla. Asuntovaunuilu
oli saanut alkunsa Markun kotiin
tuomasta tv:stä, jonka Markku
kertoi olevan vaunu-tv. Minkä vaunun? kysyi Sinikka. Keväällä 1987
sitten hankittiin televisiota varten
vaunu!
Lapsena Sinikka oli ajan hengen
mukaan perheensä kanssa telt-

taillut. Auton takapenkillä oli
kylmälaukku erottamassa Sinikan
pikkuveli-Seposta! Nuorena par ina telttailu jatkui. Sitten
myöhemmin Markun ja Sinikan
perheessä siirryttiin vaunuiluun.
Vaunulla on liikuttu ympäri Suomea ja ulkomailla. Nyt vaunuilu
jatkuu seuraavassakin polvessa,
sillä pojat Teemu ja Tanel i
käydessään jokkiskilpailuissa
pari kertaa vuodessa yöpyvät vanhempiensa vaunussa. Ja tytär
Tonja on ollut mukana yhdistyksemme toiminnassa sekä nuorisoettä ohjelmatoimikunnissa jo
vähintään viiden vuoden ajan.
Lapsenlapsi Tinon tapaa myös
usein Sinikan ja Markun matkasta.
Nainen voi erittäin hyvin johtaa
karavaanariyhdistystä, joka ehkä
kaluston ja sen huollon osalta mielletään miehiseksi harrastukseksi. Sinikan mielestä käytännön
tason asiat ovat tuttuja ja hän on
hyvä neuvomaan! Sinikka tunnetaan koko yhdistyksen puheenjohtajana eikä häntä ole siitä
moitittu, että on nainen.
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Sauvon kuulumiset

SF-Caravan Sauvon seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

www.sfc-sarapisto.net, toimisto@sfc-sarapisto.net
PUHEENJOHTAJA
Kimmo Laine
Itätalontie 76, 21570 Sauvo
Puh. 044 3546447
puheenjohtaja@sfc-sarapisto.net
SIHTEERI
Merja Arvola
Suotorpankuja 4 A 1, 20460 Turku
Puh. 0400 683 864,
sihteeri@sfc-sarapisto.net

Juhlahumua
Juhlatreffit ovat jo ovella, 3.5.8.12 juhlitaan. Juhlia on valmisteltu jo pitkään, täyttäähän
yhdistys 20 vuotta. Ohjelmaa on
hiottu kuntoon ja siihen tietysti
kuuluu juhlallinen osuus. Perinteisesti treffeillä on leirihartaus
Heikki Mäntylän johdolla, arpajaiset ja luontopolku. Nuoremmille karavaanareille on luvassa Sarapiston Talent ja siihen ehtii
vielä hyvin valmistella oman taidonnäytteensä. Toivottavasti keli suosii ja päästään rannalle zumbaamaan. Perjantaina tanssilavan
ottaa haltuunsa Six Glasses ja
lauantaina Rauski & Sävelsilta.
Pintaa syvemmällä pääset itse
paikalle tulemalla, katsomaan ja
kokemaan, missä merkeissä yhdistyksemme vanhenee.

lauantaina 20.10.2012 klo 16.00
Sarapiston takkahuoneessa
osoitteessa Nokantie 3, Sauvo.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen
syyskokoukselle määräämät asiat.
Ota mukaan voimassaoleva jäsenkorttisi.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
HALLITUS

Kesäinen haastattelu
Sarapistossa
Kysymykset: 1. Mikä kesässä on
kivaa? 2. Mikä Sarapistossa on parasta? 3. Tuleeko sinusta isona karavaanari? 4. Kesäherkkusi?
Tami, 4 vuotta. 1. Ku pääsee uimaan. 2. Ku saa leikkii. 3. Nyökkäys ja hymy. 4. Lasagnette.

Tami esitteli hienon
potkulautansa.

Sannin yksi lempipuuhista on
polkupyöräily.

Jami harkitsi tarkkaan, antaako
haastattelun vai ei.

Sandralla on paljon ikäisiään
kavereita Sarapistossa.

Sanni 8 vuotta. 1. Ku saa mennä
uimaan ja saa mennä trampoliinille. 2. Uiminen. 3. Ei. 4. Makkara
ja ryynimakkara ja mustamakkara.
Jami 6 vuotta. 1. Polkupyöräily.
2. Et saa uida. 3. Joo! 4. Nakit.
Sandra 13 vuotta.1. Et saa uida ja
ku on lämmintä. 2. Uimaranta ja
täällä on paljon kavereita. 3. Ehkä.
4. Mansikat.

Karavaanarikokit
Televisiossa on jo jonkin aikaa
pyörinyt ohjelma nimeltään Neljän tähden illallinen. Vuoden
2010 lopussa ehdotin kolmelle
karavaanaripariskuntaystävälleni, että järjestettäisiin me oma
karavaanarien illallinen. Vaikka
ehdotus sai tuulta purjeisiin, jäi
se vielä hautumaan, koska yksi
pariskunnista ei ainakaan heti
innostunut asiasta. Tänä vuonna
kysäisin asiaa uudelleen ja se
pyörähtikin liikkeelle kolmen
pariskunnan voimin. Ensin kai-

vettiin almanakat esille ja sovittiin viikonloput. Se olikin jo
aika haastava tehtävä, koska
lomamme olivat niin erillään.
Seuraavaksi sovittiin pelisäännöt. Yksi niistä oli, ettei mitään
pisteitä anneta. Toiseksi ruoka
valmistetaan leiriolosuhteissa,
mutta toki esivalmisteluja saa
tehdä kotona, jos siihen esiintyy
tarvetta. Kolmanneksi sovittiin,
että tehdään alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka. Jokainen suunnittelee vuorollaan oman menun-

sa ja hankkii tarvikkeet koko
porukalle. Jokainen tuo omat
ruokajuomansa eli saa sitä, mitä
haluaa. Valmisteluihin osallistutaan yhdessä, ettei vain yksi
raataisi tahollaan muiden laiskotellessa. Ruoka-aika ei osu oikein lounaaksi eikä illalliseksi,
koska alueiden ohjelmat ja saunaajat sanelevat sen, koska meillä
on nälkä eli koska syödään.
Ensimmäinen pariskunta joutui tulikasteeseen jo kahden
viikon sisällä. Saimme loistavaa

ruokaa: alkupalaksi oli juustoinen sienikeitto, pääruoaksi kukkakaalipyre, poronkäristys, puolu k k a h illo kera k a s v i s ten.
Jälkiruoaksi nautimme raparperipaistosta vaniljakastikkeella kauniista kukan muotoisista
jälkiruokalautasista.
Toinen pari sai hieman enemmän aikaa valmistautua. Taas
saimme maistuvan ruoan. Nyt
alkupalana oli tomaattibasilikatoast, pääruoaksi nautimme
paistettua kuhaa, uusia peruno-
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ita, voikastiketta sipulin kera ja
vihanneksia. Jälkiruokana olivat
jäiset karpalot ja kuuma kinuskikastike. Nyt pöydässä oli esillä
koko menu kuin ravintolassa.
Yksi hauska osa tätä ”leikkiä”
oli miettiä, mitä meille tarjottaisiin. Täytyi myöntää, että
odotimme sienikeittoa ja paistettua kuhaa. Onneksemme nämä
odotukset täyttyivät.
Oma osuutemme on vasta
elokuun lopussa ja sen sisältö
pysyy vielä salassa. Aikamoiset

paineet on meille asetettu, mutta itsehän ehdotin tätä juttua.
Nyt jo on todistettu, että helposti ja pienellä vaivalla saa
valmistettua karavaanariolosuhteissa loistavia ruokakokonaisuuksia. Ruokahan toki maistuu
aina hyvältä ulkona ja hyvässä
seurassa, mutta nyt olemme saaneet nauttia jostain aivan erityisestä. Suosittelen muillekin
kokeiltavaksi ja jokainen voi tietenkin sopia omien tarpeidensa
mukaan omat pelisääntönsä.

Paluu arkeen
Syksy sieltä tulee aikanansa ja
se taas tarkoittaa sitä, että yhdistyksen syyskokous on lauantaina 20.10.2012 klo 16.00 Sarapiston takkahuoneessa (erillinen
ilmoitus). Kokouksessa tehdään
tärkeitä päätöksiä alueen hyväksi. Lisäksi valitaan henkilöt yhdistyksen hallitukseen sekä puheenjohtaja. Vaikuttaaksesi asioihin, ole siis paikalla.
Alueen syystalkoot pidetään

TL Pyhäjärven kuulumiset

SYYSKOKOUS

PUHEENJOHTAJA
Arto Vilen
Meijerikuja 4 A 7, 21380 Aura
Puh. 040 509 1542, arto.vilen@suomi24.fi

sunnuntaina 14.10.2012 klo 13.00
Yläneen Osuuspankin kerhohuoneessa
osoitteessa Haverintie 6, 21900 Yläne.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

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

SUURTREFFIT
5.10.-7.10.2012

Perjantaina:
Erik Kraemer & Suonkulkijat
Lauantaina:
Tanssiorkesteri Pyrstötähti
Imitaattori Martti Koivisto
Ohjelmassa mm.:
Lasten nikkarinurkka,
luontopolku, karaoke,
ilotulitus, arpajaiset
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Treffimaksu 50 €
- sis. valosähkön
- rahastus portilla
Asumattoman vaunun saa tuoda
alueelle maksutta edellisen
viikonlopun sunnuntaina.

Järjestäjä:
SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry
Tied.: Arto Vilen 040 5091 542

Merja 29963-1

SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry:n sääntömääräinen

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

Yläneen Valasrannan

samana päivänä kuin syyskokous
on eli 20.10.12. Kun paikat ovat
kunnossa, saa jokainen vatsansa
täyteen maittavaa ruokaa.
Omista tref feistämme
pyörähtää taas syksyn treffi kausi käyntiin. Tavataan siis niissä
merkeissä.
Nautitaan kauniista loppukesästä, hyvästä ruoasta ja ystävien seurasta.

Yläneellä 1.7.2012
HALLITUS

Kesäiset terveiset Valasrannan
alkavan kauden kynnykseltä

O

lemme onnellisia, että
olemme päässeet aloittamaan ns. puhtaalta pöydältä - alueemme on nyt vuokrattu
suoraan omistajalta. Tämä on
meille suuri etu alueen toimivuuden jatkumiselle.
Pyrimme voimakkaasti uudistamaan ja kehittämään aluetta
toimivaksi kokonaisuudeksi niin
että meidän kaikkien kausipaikkaisten ja alueella vierailevien
karavaanarien olisi viihtyisää ja
turvallista olla. Onhan alueemme
kuuluisa puhtaasta vedestään ja
koko alueen kattavasta hiekkarannastaan, jossa lasten on turvallista leikkiä. Matalaa vettä on
pitkälti ranta-alueella.
Alueellamme toimii nuorten
karavaanarien ylläpitämä kesäkioski, jossa myydään kesähelteiden piristykseksi pientä purtavaa, virvokkeita, jäätelöä yms.
Alueemme lähituntumassa on

kuuluisa Valasrannan tanssilava,
jossa voi testata tanssijalan toimivuutta - myös tanssikurssien
merkeissä.

Haastetta alueen kunnostamisessa tulee varmasti olemaan vielä pitkäksi ajaksi eteenpäin.
Olemme aloittaneet hyvässä hengessä remontit ja uudelleenrakentamisen. Saunan remontti vaati
paljon hikeä ja kärsivällisyyttä.
Uskollisesti kuitenkin sama porukka jaksoi viikonloput ahertaa
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suomalaisella sisulla, ammattitaidolla ja sinnikkyydellä. Valmista pintaa syntyi - saunatilat
sisustettiin kokonaan uuteen
kuosiin. Saunaan sovitettiin lisää
laudetilaa. Näin saimme saunaan
enemmän väljyyttä ja valoisuutta. Terassitilaa lisättiin tuntuvasti–tilaa on vaikka tanssiksi
panisi.
Vapuksi piti olla valmista ja
ensi löylyt heittää - hiukan kuitenkin jouduttiin ottamaan lisäaikaa. Löylyä tosin olisi saatu,
mutta lämmintä vettä jouduttiin
odottamaan.
Ilo oli ylimmillään kun ensimmäiset vierailijat vastaanotettiin
- viimeisiä virityksiä vielä testattiin ja hyväksi todettiin - ja niin
otettiin makoisat löylyt saunassa
ja järven viileydessä vilvoiteltiin.
Kuinka makoisalta tuntuikaan
päästä lämpimään suihkuun pitkän työrupeaman päätteeksi.

Pääsimme huuhtomaan pölyt niin
ulkoa kuin sisältäkin - monen
mielessä käväisi urakan suuruus
ja tiukka aikataulu. Illanmittaan
ne tuntuivat kuitenkin pikkuseikoilta siinä työnjälkeä ihaillessa
- totesimme että kyllä on kaunista ja komeaa. Joku siinä vielä totesi, että kyllä oli kallista, mutta
kyllä kannatti. Monen mielessä
vielä unen rajamailla häilyi ajatus
työnonnistumisen tuomasta mielihyvästä, olihan monen viikonlopun aherrus vihdoin saatu valmiiksi.
Todettakoon kuitenkin että
olemme vasta alkutaipaleella alueen kunnostamisessa ja käyttöasteen parantamisessa. Suunnitelmia ja leppoisaa `urakointia`
riittää varmaan vuosiksi eteenpäin. Tilaussauna olisi todella
tarpeen. Infrapuna- saunaakin
on väläytelty tulevaisuuteen. Paljon muuta tarpeellista & hauskaa

Turun kuulumiset
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
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

SF-Caravan Turku ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
24.10.2012 klo 19.00 alkaen Turun yliopiston
lääketieteen laitosrakennus
Medisiinan luentosalissa auditorium externum
osoitteessa Kiinamyllynkatu 10, Turku.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (mm.
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013,
yhdistyksen puheenjohtajan valinta toimikaudeksi
2013-2014, uusien jäsenten valinta johtokuntaan
erovuoroisten tilalle toimikaudeksi 2013-2014 ja
toimikuntien vetäjien valinta vuodelle 2013).
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu Medisiinan
aulassa klo 18.00 alkaen. Tervetuloa!
Turussa 7.5.2012

Johtokunta

Juhannuksen köydenvetokisassa Valasranta vastaan Kallionokka, jouduimme jälleen tunnustamaan Kallionokan ryhmän vahvemmaksi.
Mutta keräämme voimia ensi vuoteen.....

on mietintämyssyn alla ja hiukan
myssystä ulostulleenakin. Aika
näyttää kuinka asiat saadaan parhaiten toteutettua. Ideat /virikkeet alueen toimivuuden parantamiseksi ovat edelleen tervetulleita, Onhan viihtyvyys ja turvallisuus meille kaikille tärkeää.
Kesän mittaan pyrimme parantamaan viihtyvyyttä ns. ex tem-

pore-tapahtumilla.
Nettisivuiltamme www.sf-caravantlpyhajarvi.fi voi tutustua
alueemme tapahtumiin.
Kesän jo pitkälle edetessä toivon kaikille lukijoille erittäin
lämmintä ja viihtyisää kesää.
Tervetuloa viihtymään.
Väiski

SF-Caravan Turku ry:n
toimintaa
NCT 2013
Järjestetään heinäkuussa 14.-20.
päivä viikon pituisena tapahtumana Turun Messukeskuksen alueella. NCT 2013 eli kotoisemmin
Pohjoismaiset päivät pidetään jo
toisen kerran Messukeskuksessa
edellinen tapahtuma pidettiin
1993. PM päiville odotetaan n 500
vaunukuntaa pohjoismaista. Samaan aikaan järjestetään Turun
Messukeskuksessa Solifer Interrally 2013 johon kokoontuu n.100
vaunukuntaa.
Tapahtumien järjestelyt ovat
käynnissä ja toimihenkilöitä tarvitaan näihin tapahtumiin useita. kansainväliset tapahtumat
edellyttävät osalta toimihenkilöiltä kielitaitoa pohjoismaisten
kielten osalta. Toimihenkilöitä
kutsutaan erillisellä kutsulla tässä lehdessä.

Caravan Show & Camping
2013
Järjestelyt Caravan Show & Camping 2013 alkoivat 23.4. Treffiteamin kokouksella. Ensimmäisen

kokouksen tarkoitus on saada
kokoon eri leiripäälliköiden tehtäviin henkilöt jotka alkaisivat
kokoamaan omaa ryhmäänsä tulevaa tapahtumaa varten.
Caravan Show & Camping 2013
on iso tapahtuma, jonka onnistuneeseen läpiviemiseen tarvitaan vuosittain 60-70 toimihenkilöä. Osan toimihenkilöistä on
myös majoittauduttava treffialueella. Talviaikaan järjestettävä
tapahtuma on ongelma niille joilla ei ole talvirenkaita tai on etuteltta, jota on hankala talvella
purkaa.
Useat toimihenkilöt ovat olleet
mukana alusta asti eli vuodesta
1990 jolloin järjestettiin ensimmäinen treffitapahtuma messujen
yhteydessä Turun Messukeskuksessa.
Uusia toimihenkilöitä tarvitaan
Caravan Show’n sekä muidenkin
tapahtumien järjestämiseen.
Tule mukaan ja koe hienot tapahtumat sisältä päin. Leiripäälliköt alkavat kysellä kesän aikana toimihenkilöitä eri tehtäviin.
Perehdyttäminen järjestetään
syksyn aikana.
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Ilmoittautua voi myös puhelimitse no: 0400 824471 tai sposti.
sfcturku@sfcturku.fi

Toimikunnat
kokoontuvat
Yhdistyksen kerhohuoneella Linnankatu 49 A kellarikerros arkimaanantaisin suunnittelemaan
toimikunnan tulevaa toimintaa
sekä eri tapahtumia missä kulloinenkin toimikunta on mukana
järjestelyissä.
Ensimmäisenä maanantaina
kokoontuu yhdistyksen johtokunta.
Toisena arkimaanantaina kokoontuu leiri- ja ohjelmatoimikunta tai Caravan Show toimikunta.
Kolmantena arkimaanantaina
on vuorossa naistoimikunta.
Neljäntenä arkimaanantaina
kokoontuu Kesäniemitoimikunta
Viides arkimaanantai on kerhomestarin päivystysvuoro.
Tur vatoimikunnalla ei ole
säännöllistä kokoontumisaikataulua mutta messukeskuksen
pihalla järjestetään toukokuun
ja syyskuun arkimaanantaisin
vaununkäsittelyn opastusta ja
ajoharjoittelua.
Toimikunnat päivystävät samalla kerhohuoneella jäsenpalvelua. Arkimaanantaisin kerho
on avoinna 18.00-20.00 jolloin
siellä voi asioida. Loma-aikana
kesä-heinäkuun kerhohuoneisto
on suljettu.

Toimikuntatyöskentely
on mukavaa
Esimerkiksi naistoimikunta on
varsin aktiivinen. Kerhoiltoina
naiset askartelevat, neulovat,
Pysähtyneet vankkurit

Rauno Alarik Holm
SF-C 21054
s. 9.11.1943
k. 11.5.2012
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Turku ry
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kutovat ja tekevät koristeita.
Huovutustakin on ollut ohjelmassa. Naistoimikunta tekee
myös tutustumismatkoja sekä
teatterimatkoja.
Toimikuntien työskentelyyn
voi tulla tutustumaan arkimaanantaisin klo 18.00-20.00.

Vapaita vaunupaikkoja
On yhdistyksen alueilla Kesäniemessä sekä Ruissalon Talvialueella. Kesäniemi on yhdistyksen
omistama alue Vehmaan Rautilassa osoite: Kesäniementie 99.
Alue on meren rannalla 13ha suuruinen joten tilaa riittää. Tällä
hetkellä sähköistettyjä paikkoja
on 130 joista osa on vapaana.
Uusia paikkoja rakennetaan sitä
mukaa kun alueelle tulee asukkaita. Vieraskenttä on varattu
vain vierailijoille. Kesäniemessä
on myös venepaikkoja. Kesäniemi kuuluu Caravan Huiput ketjuun, joka tarjoaa Huiput passiin
kerättyjen leimojen mukaan,
joka kuudennen leirintäyön maksutta.
Ruissalon Talvialue avautui 1.9.
tiedustelut alueen isännältä Matti Vainiolta suoraan alueelta.
Ruissalon Talvialueelle mahtuu
80 vaunukuntaa ja alue täyttyy
nopeasti sen avauduttua.
Yhdistyksellä on myös sopimusalueita Livonsaaressa, Ylänneellä (Pöytyä) sekä Lemmillä
(Mynämäki). Sopimusalueet ovat
tehneet yhdistyksen kanssa leirintäsopimuksen jonka mukaan
alueet on varattu karavaanareille edullisemmalla hinnalla. Isäntätehtävät hoituvat myös alueiden omistajien toimesta. Kaikilla sopimusalueilla on vapaita
vaunupaikkoja. Parhaiten varaukset käy alueelle tutustumisen
jälkeen.
Livonsaari Caravan on 2n.3ha:n
alue meren rannalla: Sähköpaikkoja 130. Venepaikkoja myös tarjolla.
Kallionokka sijaitsee pyhäjärven rannalla Pöytyällä (ent.Ylänne) os: kallionokantie 131 21900
Pöytyä. Alue on 5ha nurmikkoa
ja sähköistettyjä vaunupaikkoja
250.
Lemmi-Caravan on 2.5ha:n alue
Laajoen rannalla. sähköistettyjä
vaunupaikkoja 60.

Kaasutarkastuksissa vuorossa Antin vaunu jossa kaikki kunnossa.

Livonsaaren tapahtumia

L

ivonsaaressa pidettiin turvallinen viikonloppu kesäkuun puolessavälissä. SarkaCaravan tarkasti ja huolsi alueen
matkailuajoneuvojen kaasulaitteita. Sammuttimet voitiin myös tarkastaa viikonlopun aikana. VPK
kävi alueella opettamassa miten
alkusammutus voidaan tehdä oikein. Opetusvälineet mahdollistivat että halukkaat pääsivät itse
kokeilemaan tulen sammuttamista.
Antti Ahola toi paikalle Autokillan jarrukelkan, jossa pääsi
tuntemaan turvavöiden vaikutuksen kun ajoneuvo törmää 7 km
nopeudella
Livonsaaren huvitoimikunta
keitti tapahtumaan herkullisen
hernekeiton jota sai piestä maksusta vatsat täyteen.
Alueelta oli ilmoittautunut n.30
vaunukuntaa kaasulaitteiden koeponnistukseen sekä kaasulaittei-

den tarkastukseen. Sammuttimia
tarkastettiin vielä useammasta
vaunusta.
Kaasulaitteiden koeponnistuksia sekä tarkastuksia ei ole määrätty mitenkään pakollisiksi lailla mutta muutamilla alueilla ne
asiat on hoidettava parinvuoden
välein ennen kausipaikan saamista.
Tälläkin kertaa löydettiin muutamasta vaunusta pientä korjaamista kaasulaitteissa joka osoitti
että on hyvä järjestää alueella
keskitetysti vuosittain näitä tempauksia.
Livonsaaren turvallisuus viikonlopun vaarallisin vika löydettiin
vaunusta jonka omistajat olivat
aikaisemmin pyytäneet erään vaunuja myyvän liikkeen korjaamaan
vaunussa olevan jääkaapin, koska
se ei kylmennyt kaasulla. Liikkeen
asentaja oli kertonut että täytyy
tilata varaosat mutta oli samalla

Vuorossa palkintojen jako Tuire ja Olavi Mäkisen johdolla Olympialaiset onnistuivat hienosti.
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irrottanut jääkaapin polttimesta
suuttimen jolloin kaasuputki oli
auki koko komeudessaan.
Onnettomuuden vaara tässä
vaunussa olisi ollut suuri jos joku
ulkopuolinen olisi käyttänyt vaunua tai omistajat olisivat kokeilleet että toimiiko jääkaappi. Koeponnistuksessa vika havaittiin ja
se saatiin heti korjatuksi.
Juhannus vietettiin Livonsaaressa aaton osalta hyvin kauniissa kesäilmassa. Kokko poltettiin
jo klo 20.00 jotta perheen pienimmätkin pääsivät siitä nauttimaan.
Kokon liekkien hiipumisen sekä
yhteislaulujen jälkeen siirryttiin
Riemuriiheen pyörähtelemään
Reino Nurmen antaessa säveliä
parketille.
Juhannuspäivänä olivat vuo-

rossa Livonsaaren perinteiset
olympialaiset. Lajeina oli 3-ottelu
sekä naulan lyönti. Lisäksi pelattiin kova jalkapallokisa nuoret
vastaan aikuiset yläkentällä.

YT-Petanqia
YT alueen Petanqi kisat pidettiin Aurinkoisessa Ruissalon Saaronniemessä kuuden Turkulaisjoukkueen voimin. Onkohan Turkulaiset
Petanqissa lyömättömiä vai miksi ei muista YT alueen yhdistyksistä
ollut uskallusta lähettää joukkueita YT alueen yhteiseen kisaan.
Kisan voitti joukkue Tarmot jossa kuulia heittivät Tuija ja Matti
Haapanen sekä Hannu Lieskivi. Toisen palkinnon pokkasi joukkue
Durasell Puput jossa kuulia heittivät Anne ja Mauri Virtanen sekä
Markku Hirvirinne. Kolmanneksi tuli joukkue Anita ja Pojat jossa
tarkkoja kilkkauksia suorittivat Anita Jalonen, Jere Mikkonen sekä
Markus Mattila. Seuraavat joukkueet ottivat seuraavat sijoitukset.
Ruissalon Miehet, Pekka ja Sulottaret sekä Ruissalon Staffi.
Jaloa kilpailua tuomaroivat Pentit Hjerppe ja Simola. Kirjanpitoa
piti Hanna Hjerppe.
Kisa järjestetään jälleen ensi keväänä toivottavasti saadaan muistakin YT yhdistyksistä joukkueita kisaan.

Tuire Mäkisen taidon näyte naulan
lyönnissä

3-Ottelun palkitut
Naiset:
1. Kirsti Henttu
2. Eeva-Liisa Heinonen
3. Terhi Suovanen

Miehet:
1. Antti Järvinen
2. Risto Heinonen
3. Reijo Leppänen

Naulanlyönnin palkintosijat:
Naiset:
1. Tuire Mäkinen
2. Pirjo Kankaristo
3. Eeva-Liisa Heinonen

Miehet:
1. Juha Saranki
2. Ilpo Laulumaa
3. SäF

Kesäniemessä tapahtuu
Kesäniemen uusi rantakaavahanke on laitettu uudelleen vireille.
Rantakaavaan haetaan lisää rakennusoikeutta, jota tarvitaan
uusien huoltotilojen sekä rantasaunan tarpeisiin.
Uusi uimalaituri oli mahdollinen hankkia monen tarjouspyynnön jälkeen sekä sopivan laiturin koon löytyminen juuri uimakäyttöön. Laituri voi olla myös talvet vedessä, joten se helpottaa
syksyn töitä.
Kesäniemen uimaranta on saanut komean uuden laiturin josta
kelpaa taas käydä vilvoittelemassa. Vanhalle laiturille on jatkokäyttö koirien uimarannalla. Laiturilta myös koirat voivat käydä uimassa eikä tarvitse enää käyttää savista rantaosuutta.
Kesäniemi on kuvattu Flygam järjestelmällä eli pienoishelikopterilla. Valokuvat ovat nähtävissä www.sfcturku.fi sivuilla.

Ajotaitoharjoittelua
Turun Messukeskuksen pihalla, jossa yhdistyksen turvatoimikunta järjestää ajotaitoharjoituksia. Mukaan vain omat peilit ja tietenkin vetoauto. Harjoituksia varten turvatoimikunta tuo harjoitukseen sopivat vaunun. Ajotaitoharjoitukset ovat myös matkailuautoilijoille, joille on erillinen harjoittelurata.
Syksyn ajoharjoittelut ovat maanantaisin 17.9 sekä 24.9. klo
18.00- 20.00. Tilaisuudet ovat SF-C:n jäsenille maksuttomia.

Ruissalon Talvialue
Ruissalon Talvialue jää kesälomalle 15.5. alkaen, jonka jälkeen alue
toimii Kaupungin yleisenä leirintäalueena. Talvialue avaa ovensa
jälleen lauantaina 1.9. Alue on karavaanarien käytössä taas talvikauden 2012-2013. Isäntänä toimii Matti Vainio joka ohjaa talvialueelle tulijat paikoilleen.
Talvipaikan varaukset tulee tehdä paikan päällä Matti vainion
kanssa.
Talvialue on hyvin suosittu, joten sellaiset vaunut, joita ei käytetä talven aikana sijoitetaan alueen reuna-alueille. Lumityöt sekä
siivous vaunun ympärillä kuuluu perinteisesti talvipaikan varanneelle. Isäntä huolehtii tiestön ja yleisten alueiden lumitöistä.
Talvialue täyttyy hyvin nopeasti syyskuun alussa joten kannattaa
käydä talvialueella heti sen avauduttua ja varata oma paikka talvikaudeksi. Talvikauden hinta nousee20€ joten uusi hinta on 200€
johon kuuluu sauna yleisillä vuoroilla.
Talvialueen suosio on hyvät ulkoilumahdollisuudet, Honkapirtin
ja Ruissalon kahvilan herkulliset munkit sekä Ruissalon kylpylän
palvelut. Myös lyhyt matka keskustaan ja hyvä mahdollisuus hyödyntää joukkoliikenteen palveluja ovat talvialueen plussia. Tiedustelut suoraan alueen isännältä Matti Vainiolta puh: 0400 704 179
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Vakka-Suomen kuulumiset

SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n sääntömääräinen

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

SYYSKOKOUS

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

Rairannassa la 13.10.2012 klo 14
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
syyskokoukselle määräämät asiat.

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

Ennen kokousta kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
HALLITUS

Rairannan kuulumiset
Puheenjohtajan
mietteitä...
Tätä kirjoittaessa sade ropisee
vaunun kattoon ja ilma on koleahkoa. On kuitenkin kesäkuun
loppu ja ilmat ovat olleet lähes
koko kevään ja alkukesän samanlaisia eli vähän kehnonlaisia. Tämä ilmeisesti on tuntunut myös
matkailijamäärissä korottuneen
autoveron ja kalliin polttoaineen
lisäksi. Miten tilanne kehittyy
on pitkälti säiden ansiota ja jää
toistaiseksi arvailujen varaan.
Sade on aina peikko myös järjestettävien treffien ja tapahtumien
osalta. Jo pelkkä oleskelu alueella on sadesäällä vähemmän mukavaa, vaikka varsinaiset ohjelmaosuudet voidaankin järjestää
sisätiloissa ainakin Rairannassa.
Ja märkä keli tuo suuria ongelmia
myös puhtaanapitoon. Vessojen
lattioille tulee kuraa jalkineista,
vaikka kuinka usein siivottaisiin.
Ja joillekin kuraiset saappaanjäljet ovat säästä riippumatta huonon siivouksen merkkejä ja tästä

annetaan palautetta jopa kausipaikkalaisten taholta sen sijaan
että otettaisiin vieressä oleva
siivousväline käteen ja siivottaisiin sotku, joka mahdollisesti on
vielä itsensä aiheuttama, ainakin
osittain. Tällaiset pienet mutta
yhä enemmän korostuvat asennemuutokset harrastajapiirin
keskuudessa johtuvat suurelta
osin siitä, että se pioneeriporukka, ”raivaajat”, on vanhenemassa ja se pyyteetön työnteko harrastajien yhteiseksi hyväksi alkaa vähetä. On alettu tottua siihen, että joku muu tekee hommat.
Joku kehtaa jopa ääneen julkituoda, että tehköön eläkeläiset,
heillä on aikaa. Mihin olemme
menossa? Loppuuko talkoohenki?
Vai vedotaanko siihen, että tulevaisuudessakin rahalla saa ja hevosella pääsee. Jos näin on, ei
pidä ihmetellä jos hinnat nousee.
Tämä on yleinen ongelma. Rairannassa on vielä riittänyt talkootyön tekijöitä. Edelleen on
rakennettu tiiviisti ja tehty suuriakin projekteja. Ilahduttavasti

on nuoriakin osallistunut töihin
ja se on hieno ja arvokas asia.
Olen jo useasti aikaisempina vuosina kertonut mielipiteeni, että
jatkossa työt helpottuu, kun rakentamiset on rakennettu ja siirrytään pääasiassa kunnossapitotöihin. Joka vuodeksi on vaan
siunaantunut joku iso ja tärkeä
rakentamisprojekti toteutettavaksi, joten se niistä visioista.

Alue kesäksi kuntoon…
Keväällä jatkettiin paineviemärin
tekemistä ja se saatiinkin toukokuun lopulla toimintakuntoon.
Näin traktoriralli kaupungin puhdistamolle lakkasi. Suuri työ oli
kaivuujälkien korjaus ja se vei
paljon aikaa. Juhannukseksi olivat nurmikotkin jo vihreitä ja
kesän matkailijat eivät koko projektin toteutusta edes huomanneet. Uuden wc-rakennuksen
myötä saatiin myös vesiasiat kuntoon. Uusi tuloputki saatiin käyttöön, paineenkorotusasema huollettiin ja asennettiin uuteen tek-

niseen tilaan ja myös saunoille
menevä uusi suurempi putki alkoi
syöttää vettä saunarakennuksen
suihkuille. Nyt vettä ja painetta
riittää.Lisäykset ja korjaukset
olivat välttämättömiä, koska veden kulutus on kasvanut . Esim
juhannusaattona vesimittariin
tuli lähes 50 kuution lukemat.
Venelaiturin kunnostus saatiin
päätökseen kesäkuun puolivälissä. Venepaikkoja ei tullut lisää,
mutta paikat paranivat ja laiturin
yleisilme koheni . Työtä, kaivuria ja kyllästettyä puutavaraa
projekti tarvitsi paljon.
Töitten onnistumisesta pitää
kiittää myös niitä kausipaikan
omaavia koneurakoitsijoita, jotka
koneineen ovat osallistuneet talkootöihin. Heidän panoksensa on
ollut todella rahanarvoista.

Tulevia tapahtumia
Unhoituksen yö
25-vuotisjuhlat
Syyskokous
Hirvisoppatreffit

24. – 26.8.
15.9.
13.10.
26. – 28.10.

Ramin rattailta Rairannasta

J

uhannuksena vietettiin Rairannassa
alueen 20-vuotisjuhlapäivää. Yhdistys
oli perustettu viisi vuotta aiemmin.
Aktiivijäsenille oli itsestään selvää, että
tarvitaan oma alue ja niinpä käynnistettiin
heti alueen etsintätoimet. Eri vaihtoehtoja

punnittiin huolella ja kuvastaa melkoista
kaukonäköisyyttä, että ratkaisu päätyi suurehkoon alueeseen Rairantaan, josta kahden
vuosikymmen aikana on kehittynyt karavaanareille erittäin suosittu alue. Eikä kehittyminen ole tapahtunut itsestään, vaan

suuri joukko yhdistyksen talkooväkeä on
omalla panoksellaan ollut mukana rakentamassa sellaista aluetta, kuin on hyväksi
nähnyt.
SF-Caravan Vakka-Suomi ry:llä on 25-vuotisen toimintansa aikana ollut tuuriakin,
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että sen johdossa on ollut kaksi
aktiivista puheenjohtajaa. Erittäin kovan pioneerityön toiminnan alkuvaiheessa teki Eero Aitamurto, jonka kädenjälki näkyy
tarkemmin yhdistyksen historiikista. Eero johti yhdistystä 198897 ja sitten ruoriin tarttui Reijo
Silokoski, jolla juhlavuotena on
menossa jo 15 puheenjohtajakausi. Hänen kädenjälkensä näkyy
Rairannan jatkokehittämisessä

ja uutta historiaa kirjoitetaan
edelleen hänen johdollaan.

Kunniapuheenjohtaja
Eero Aitamurto:
Onneksi olin pöljä ja otin haasteen.
Tällä viisaudella en kyllä uskaltaisi enää lähteä vastaavaan tehtävään, jota tein puheenjohtajana. Onneksi olin silloin sen verran

Juhannuksena jaksettiin startata aamulenkille näin suurella joukolla.

pöljä, jotta lähdin mukaan haasteelliseen tehtävään. Etukäteen
sitä ei oikein tajunnutkaan, mitä
edessä oli. Kun sitä rupeaa jotakin
tekemään, niin tekee sitten kaikkensa hankkeen eteen. Talkoohenki oli alueen rakentamisessa
hirmuisen kova ja nuotiolla nautittiin omia eväitä. Näenkin tulevaisuudessa suurimpana haasteena talkoohengen säilymisen.
Jos se hiipuu, näivettää se myös

koko toimintaa. Jos talkooväen
tilalle joudutaan palkkaamaan
väkeä ja paikkamaksut nousevat,
harvenee alueelta myös väki. Eeron Tuula-vaimo on ollut myös
toiminnassa aktiivisesti mukana
heti alkuajoista saakka. Tuula
hoiti siivousta ja talkooruuan valmistusta yhdessä monien muiden
aktiivien kanssa. Aitamurtoja
tätä juttua varten haastatellessa,
he olivat isäntävuorossa.

Arpajaisvoittoja
odotellessa.

Kuvat vasemmalta oikealle.
1. Kevään pyöräretkellä
joukkoa vetävät Aarne,
Kirsi ja Raili.
2. Kun sää suosii, se näkyy
ilmeissä.
3. Mölkkyturnauksen
voittajien tuuletus.
4. Pojat askartelevat
kalapäähinettä.
5. Juhannuksena nautittiin
Rairannan alueen
20-vuotisjuhlakahvit.
6. Silakkaa tulee hyvin,
kertoo Martti Ruhon ilme.

SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n

25-vuotisjuhlat 15.9.
klo 12.00 Pääjuhla
Tervehdykset
Muistamiset
Puheet
Ohjelmaa

n. klo 14 Ruokailu
Pekka Jokisen verkolla saatu
juhannusahven painoi 1,41 kg
ja oli 43 cm pitkä.
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Savulohikeitto ja karjalanpiirakka

n. klo 16 Kakkukahvit

Orkesterina
tangokuningas
Kari Hirvonen
yhtyeineen

3/2012

Lemmikkieläinpäivillä saatiin ihastella myös kaneja.
Kuvassa palkitut kanit esittäjineen ja tuomari Maija Suni.

Lemmikkieläinpäivien palkitut
koirat omistajineen.

Kesätyöntekijä Henri Pesu puheenjohtajan
seurassa.

Puheenjohtaja Reijo Silokoski:

Kohti laadukkaampia palveluja

”

En taatusti lähtisi
mukaan, jos minulla
olisi tämä kokemus,
joka nyt on oltuani
pian 15 vuotta yhdistyksemme puheenjohtajana,” vastaa Reijo Silokoski
kysymykseen, lähtisikö hän vielä tehtävään, jos tietäisi,
mitä on edessä? - Pelkästään puheenjohtajuus
ei niin hirvittävästi työllistäisi, mutta meidän
yhdistyksemme toimintahan on nykyisin jo
liiketoimintaa. Bisnes ei sinällään ole tärkeintä, mutta se mahdollistaa hyvät palvelut.
Paljon on tapahtunut niistä ajoista, kun
yhdistys perustettiin ja alettiin rakentaa
Rairannan karavanaluetta. Ei silloin parikymmentä vuotta sitten varmaan voitu kuvitella,
mitä Rairanta olisi vuonna 2012. Oli se silloiselle aktiiville porukalle haasteellista, kun
se järjesti treffejä alkurahoituksen keräämiseksi ja alkoi raivata aluetta koskemattomaan
ryteikköön. Nyt vanhasta rakennuskannasta
on Rairannassa jäljellä vain päärakennuksen
keskiosa ja nykyisen yleisen saunan vuodel-

ta 1994 peräisin oleva perusosa. Kaikki muu
on rakennettu vuosien saatossa. Talouskin
on vankistunut niin, ettei aina tarvitse miettiä ratkaisuja, jotka tulisivat halvimmaksi,
vaan voimme ajatella myös laadukkaampia
ratkaisuja, jotka palvelevat turisteja ja omaa
jäsenkuntaamme paremmin.
Tuli hämmästynyt olo, kun mietin, kuinka
nopeasti on aika kulunut. Tuntuu, että vasta
vietimme yhdistyksen 20-vuotisjuhlia, ja nyt
on historiaa takana jo viisi vuotta lisää. Tulevaisuutta ajatellessa antaa miettimisen aihetta se, että talkootyö on hiipumaan päin.
Täällä Rairannassa porukka on vielä innostunut, kun on aloitettu joku rakennusprojekti, mutta miten yhdistyksissä, jotka aloittelevat hankkeitaan nyt. Ja haasteita riittää
varmaan meilläkin.
Rairannan kehittäminen oli jonkin aikaa
jäissä, kun vuokrasopimuksen voimassaoloaika alkoi hiipua. Käynnistämämme neuvottelut kaupungin edustajien kanssa johtivat
kuitenkin erittäin hyvään lopputulokseen ja
vuokra-aikaa saatiin jatketuksi 30 vuodella.
Vuokrasopimus on voimassa 20.02 2050 saakka. Kaupungin ylin virkamiesjohto ymmärsi
sen, mikä merkitys yritystoiminnalle on sil-

lä, että Rairannassa on vuosittain lähes 40.000
yöpymistä. Esimerkiksi kaupoissa, satamassa,
torilla, huoltoasemilla jne törmää usein Rairannassa viipyviin karavanmatkailijoihin. Ja
kyllä yrittäjät ovat sen kiitettävästi myöntäneetkin.
Mitkä ovat sitten jatkossa karavanmatkailun suurimmat haasteet? Polttoaineen hintakehityksellä on erittäin suuri merkitys.
Liikkuva matkailu vähenee ja paikallaan olo
lisääntyy. Sen takia ei olisi pahitteeksi, jos
Rairantaankin saataisiin muutama kymmenen
paikkaa lisää. Tämä jo senkin vuoksi, että
vaunujen koko on suurentunut merkittävästi siitä, kun aluettamme alettiin rakentaa.
Kuinka se asia saadaan huomioitua? Ajatuksia herättää myös se, kuinka voitaisiin lisätä
niiden jäseniemme palveluja, jotka ovat muualla, kuin Rairannassa?
Mikä olisi puheenjohtajan yksi toive, jos
hänelle ilmestyisi ”Hyvä haltija” ja pyytäisi
sen esittämään? ”Ykkösasiana tulee mieleen
se, että Rairantaan johtava Vanhakartanontie
saataisiin asfaltoitua. Sitä ovat kyläläisetkin
hartaasti toivoneet jo kauan! Jospa ”Hyvä
haltija” ilmestyisi vielä puheenjohtajalle.
Sopiva ajankohta olisi nyt juhlavuosi. ■

Rairannan venetsialaiset
UNHOITUKSEN YÖ 24.-26.8.
Pitkä pöytä
Menu: Grillattua possua
Hunajaisia uunijuureksia
Perunasalaattia
Sämpylä/saaristolaisleipä ja levite
Kotikalja
Ohjelmaa pitkän pöydän aikana.
Hinta: Aikuiset 10 €, lapset 5 €
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Kesään uudella autolla tai vaunulla
Varastossamme olevan
uuden Hymerin
ostajalle 15.7. saakka
kaupan päälle

Erä matkailuvaunuja
ja matkailuautoja,
joihin kaupan päälle

1500€:lla
varusteita!

1500€:lla
polttoainetta
+ kokoontaittuva
sähköavusteinen
polkupyörä

Kysy lisää myyjiltämme

(arvo 1295€)

CASA CAR

Meiltä löydät

300

Erä uusia
Carado-matkailuautoja nyt

Suomen
yli
suurimmasta
MATKAILUvalikoimasta
AJONEUVOA
kaikista voit tehdä kaupat
löydät varmasti joistasinua
lähinnä olevassa
toimipaikassamme
omasi!

Esim. Carado A366
Fiat 2,3 130 hv
• ilmastointi • Truma 6
• lattialämpö • rek 6:lle
• vuodepaikat 7:lle
• B-kortti, 100 km/h

Tarjoushinta

48.980,-

tarjoushinnoin!
ovh.

– 5000€

Olethan tietoinen, että saat
matkailuauton edelleen
autoverottomaan hintaan!

Tarjoushinta

49.670,-

Carado A361
Fiat 2,3 130 hv
• ilmastointi • Truma 6 EH
• lattialämpö • iso jääkaappi
• rek 6:lle, vuodepaikat 6:lle
• B-kortti, 100 km/h

CASA CAR
JYVÄSKYLÄ Merasin 2
Matti Hytönen
Juha Kalavainen

050 917 8750
050 577 2418

MIKKELI Ketunniementie 10
Heikki Laine

0500 555 658

RAUMA Nortamonkatu 17
Kai Jäntti

KEMPELE (OULU)
Kuokkamaantie 155
Mikko Haapsaari
Marika Raappana
Joni Parkkinen
Heikki Parkkinen

040 674 3929
050 411 4379
044 714 2976
0500 386 630

PORI Hyväntuulentie 2

TURKU Piiskakuja 10

Olli-Pekka Männistö 044 599 4284
Jorma Fräntilä
050 365 8000

Leo Lindwall
Rauno Jerkku

TERVAJOKI Olkitie 7
Hannu Ranta
050 352 7238
Mikael Hellbom
044 599 4127

YLIVIESKA Ruutihaantie 9
Tapio Hintsala

0400 150 583
044 7444 078
044 752 4687

044 754 1165

Meillä käyvät
vaihdossa
myös henkilöja pakettiautot

Valitsemasi auto
voidaan toimittaa
sinua lähinnä olevaan
toimipaikkaamme.

Teemme kauppaa

MA-PE 9-18 • LA 10-15
Autot ja vaunut kaikkeen matkailuun
Suomen suurimmasta valikoimasta:

300 matkailuajoneuvoa

www.rinta-jouppi.com

2000 vaihtoautoa

www.auto.fi

Tervajoki | Helsinki | Jyväskylä | Kempele | Keuruu | Mikkeli | Oulu | Pori | Rauma | Rovaniemi | Savonlinna | Turku | Vaasa | Ylivieska

