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SF-CARAVAN YHDISTYKSET:

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

Päätoimittajan PALSTA

Hei taas!

V

ankkuViestin toiminta-alueelta on
taas saatu edustaja liittohallitukseen
pienen tauon jälkeen, mikä on tietenkin erinomainen juttu. Jari Valkeapää
meni hyvällä äänimäärällä läpi Kuopion
liittokokouksessa ja hänen on helppo aloittaa, kun on tehtävästä jo kokemustakin
kertynyt. Tuon viikonlopun puhutuin aihe
ehkä kuitenkin oli uudet turvavälit. Uudet
ohjeet aiheuttavat monille alueille aikamoisia kustannuksia ja etenkin kun turvallisuusopas tuli hieman puskista yllättäen monet yhdistykset joilla alueillaan oli
kunnostustöitä meneillään tai suunnitteilla. Asian tiimoilta mitä palstoja ja lehtiä
on lueskellut niin valmistelusta (ehkäpä
lopputuloksestakin) on jäänyt huono maku
jäsenistölle.
VankkuriViesti ry:llä on nyt siis hallitus
kuten viime numerossa oli juttua. Olli Rusi yhtenä jäsenenä heitti ilmoille sellaisen
ajatuksen, jospa postittaisimme lehtemme
ensi kevään Caravan-lehden nro 3:n kanssa
koko maahan (painos 65 000). Postitettava
lehti olisi matkailupainotteinen, eli jos
saisimme toiminta-alueemme kunnat, kaupungit sekä matkailuyrittäjät kiinnostumaan asiasta niin jakelun myötä saisimme
varsin suuren näkyvyyden maanlaajuisesti. Asiaa on hieman selvitelty, kustannuksia haarukoitu ja Caravan-lehdeltä kyselty
eikä heillä pienin rajoituksiin asiaa mitään
vastaan ole. Pyydänkin nyt että keskustelette yhdistyksissä mitä mieltä ajatuksesta

Lapsia vesileikit ovat aina kiinnostaneet. Alkukesä on lämmittänyt vedet uimakelpoisiksi.

ja löytyisikö yrittäjiä tai kuntia mainostamaan lehdessä. Syksyn kokouksessa asia
tulee esille ja olisi hyvä jos siihen mennessä olisi jo vähän tietoa ja ennen kaikkea
onko asiaan mahdollisuuksia.
Lehden ilmestyessä metsän antimet ovat
valmistuneet joten käyttäkääpä niitä hyväksenne ja trefﬁ kausikin jatkuu pitkälle
syksyyn joten tekemistä riittää kaikille

halujen ja kykyjen mukaan. Oikein antoisaa loppukesää ja toivon että Pohjoismaiset
päivät Turussa saivat nauttia yhtä aurinkoisista päivistä mitä täällä Varsinais-Suomessa meille alkukesästä on riittänyt.

kesäterveisin
Markku 52661
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Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

Numero 3/2013 (145)
35. vuosikerta
Päätoimittaja
Markku Tammi (52661)
Ripikatu 1 A 3, 21110 Naantali
Puh. 040 504 0259
markku.tammi@gmail.com
Kustantaja
Vankkuriviesti ry

Lavatreffit
Sarapisto | Sauvo
08.-11.08.
Haitaritreffit
Krapuranta, Oripää | Loimaa
30.08.-01.09. Salon syystreffit
Salakallio, Halikko | Salo
30.08.-01.09. Unhoituksen yö –treffit
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi
06.-08.09.
Rantalieskat
Mussalo, Taivassalo | Masku ja ymp. kunnat
20.-22.09.
Matkailu & Racing -treffit
Alastaron moottoriurheilukeskus | Turku
20.-22.09.
Valojuhlat
Leporanta | Lieto
4.-6.10.
Valasrannan suurtreffit
Valasranta, Pöytyä | TL-Pyhäjärvi
11.-13.10.
Silakkatreffit
Kesäniemi, Vehmaa | Turku
25.-27.10.
Hirvisoppatreffit
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi
02.-04.08.

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

Laskutusasiat
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
sihteeri@sfckaarina.com
Painos
6500 kpl
Sivunvalmistus:
Rota-Mainos Oy, Mika Ojala
mika@rota.ﬁ
Osoitteenmuutokset
SF-Caravan ry Hämeenlinna
Puh. 03 615 311

Ilmoitushinnat ja koot (Huom. leveys aina ensin)
Etukansi ........... 210 x 190 mm ( + 3 mm ylimeno) ....................600€
Etukansi ........... 190 x 179 mm (kehystetty) ............................600€
Takakansi ......... 210 x 270 mm ( + 3 mm ylimeno) ....................500€
Takakansi ......... 190 x 260 mm (kehystetty) ............................500€
1/1 s ................ 210 x 297 mm ( + 3 mm ylimeno) ....................400€
1/1 s ................ 190 x 267 mm (kehystetty) ............................400€
1/2................... 190 x 131 mm ...............................................250€
1/4 ..................... 93 x 131 mm ...............................................200€
1/8.................... 93 x 63 mm ................................................150€
Jos sama ilmoitus toistuu 4 kertaa on alennus -20 %/ilmoitus.
4/2013 ........ aineisto 8.10. ................................. ilmestyy 1.11.

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
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

Kokouskutsu Kaarina 1.7.2013
SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla
su 13.lokakuuta kello 12:00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu
Hallitus

Kesän alkaessa!

S

aimme tänne Kuusistoon
lauantaina 8.6 Nordic-/
maailmancupin suunnistuskilpailun, mukana tässä kisassa
olivat maailman parhaat suunnistajat.
Itse olin mukana järjestelyissä
tiehoitokunnan puolesta, sekä
avustamassa Ylen TV kaapeleiden
vedossa. Yhteensä kamerakaapeleita oli maastossa noin neljä kilometriä.
Kaikki Kuusiston alueella käyneet tietävät alueelle vievän tien
kapeuden, joka tosiaan aiheutti
pientä järjestelyä liikenteen suh-

dellista valitusta liikenteestä.
Suunnistus järjestettiin Kuuslahden leirintäalueelta. Ympärillä oleva maasto on erittäin peittävää ja maaston korkeuserot ovat
todella suuret. Nämä kaksi tekijää
yhdessä asettivat suunnistajat
erittäin kovan henkisen- ja ruumiillisen kuormituksen alaiseksi.
Miesten kisassa matka oli noin 14
km ja parhaat juoksivat sen aikaan 1h15min. Miesten kisan
voitto meni odotetusti Sveitsiin,
vaikkakin johtopaikka vaihtui
kahden parhaan välillä. Toiseksi
parhaan ajan juoksi Suomalainen

raavaa. matkana heillä oli 12 km
ja aika sama kuin miehillä.
Tämän kilpailun jälkeen menimme yhdessä Kuusiston SFC
alueen kesäkauden avajaisiin,
jossa nautimme ruoasta ja illemmalla tansseista.
Eniten minua liikutti suunnistajien taakseen jättämä siisteys,
esim. edessämme olevalle pellolle oli pysäköitynä noin 200 autoa,
aamulla tarkastuksessa pellolta
ei löytynyt yhtään roskaa. Samoin
koko Kuuslahden alue oli täysin
siisti. Olisi todella hienoa, jos
muissakin tapahtumissa päästäisiin edes lähelle tätä siisteyttä.
Kesäisin terveisin Kallu
38147-0

teen, koska kilpailuun odotettiin
noin 500 henkilöautoa. Tämän
johdosta pääliikenteen aikana tie
suljettiin yksisuuntaiseksi. Pahimmista peloistamme huolimatta liikenne sujui erittäin hyvin.
Samoin liikenne tiellä katkaistiin
aina suunnistajien ylittäessä tien.
Itselleni ei ole tullut yhtään to-
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Boström. Hän menetti edellisenä
päivänä Turussa suunnistetun
pikakilpailun väärällä reittivalinnallaan mahdollisuudet kokonaiskilpailussa.
Naisten kilpailu oli ratkennut
jo edellisenä päivänä Sveitsittären
hyväksi, koska hän pääsi matkaan
seitsemän minuuttia ennen seu-

Alkukesän tapahtumia
Kesäkuun alussa pidettiin lauantaina 8.6 perinteiset kesäkauden
avajaiset, perinteisesti aurinkoisessa säässä. Paikalla oli mukavasti niin kausipaikkalaisia, vierailijoita kuin naapureitakin alu-

een lähistöltä. Avajaiset sujuivat
leppoisissa ja mukavissa tunnelmissa ja tanssilattiakin oli täynnä loppuun asti. Samana päivänä
Kuusistossa oli myös suunnistuskisat, joita oli kiva päästä seuraamaan myös paikan päällä.
Leirialueen uudelle varastolle
saatiin lupa toukokuun alkupuolella. Vanha varasto purettiinkin
heti, kun lupa siihen saatiin ja
uuden rakentaminen alkoi. Kesäkuun alkuun oli sitten jo perustukset tehty. Juhannukseen
mennessä varasto oli jo hyvässä
vaiheessa ja maalattukin. Kattopellit ja ovet vielä puuttui.

Tulevia tapahtumia
Kesäkauden päättäjäisiä Kuusistossa vietetään lauantaina 31.8. Syyssiivoustalkoot pidetään la 12.10 klo
9:00 alkaen ja yhdistyksen syyskokous on sunnuntaina 13.10 klo
12:00. Kalenteriin voi merkitä myös
jo joulujuhlat la 30.11.
Pj. Jari 105328-0
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Liedon kuulumiset
Leporanta puh. 040 718 0570. www.sfclieto.net
PUHEENJOHTAJA
Tauno Raitaluoma
Valjaskuja 6 as 5, 21420 Lieto
Puh. 0400 228 165, taukka@kolumbus.ﬁ
SIHTEERI
Jari Valkeapää
Salassuontie 12, 21250 Masku
Puh. 040 720 0659
jarval@netti.ﬁ

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Liedon Seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään tiistaina 29.10.2013 klo 19.00
Liedon Säästöpankin kerhohuoneella, Kirkkotie 3.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Hallitus

Naulaustilaisuutta seurasi runsas joukko iloisia karavaanareita.

Leporannan kuulumisia

L

eporannan kevät ja alkukesä ovat olleet alueella suurten rakennusprojektien jälkeen vähän rauhallisempaa remonttihommissa, mutta kuitenkin alueen ympäristöä ja pieniä,
mutta hyviä parannuksia huoltotiloissa on tehty. Kevät on suosinut myös sään puolesta oleskelua alueella, sekä vuoden SFCalue nimityskin on varmasti osana tuonut mukavasti lisää kävijöitä alueelle. Matkailevien
kävijämäärä onkin Kesäkuussa
lähes tuplaantunut.
Kesän alussa Leporantaan johtavan pääasiallisen tien kulku
suljettiin, kun Raukkalantien
silta laitettiin yllättäen remonttiin ja alueelle opastus onkin tapahtunut Hepojoentien kautta.
Hämeentieltä on hyvät opasteet

remontin aikana alueelle. Uskonkin, että loppukesäkin tuo lisäkävijöitä Raukkalantien sillanremontista huolimatta edellisvuotta huomattavasti runsaammin.
Kevään tärkein tapahtuma oli
Toukokuun 4.pvä, jolloin vuoden
SFC-alueen taulu naulattiin toimiston seinään. Tapahtumaa olikin tullut seuraamaan runsas
joukko jäsenistöä. Paikalle oli
saapunut myös SF-Caravan ry:n
puheenjohtaja Juha Hämäläinen
vaimonsa Pirjon kanssa. Naulaustapahtuma aloitettiin puoliltapäivin vpj. Juutin kesäisellä hanurin soitolla, jonka jälkeen yhdistyksemme pj. Raitaluoma ja
liiton pj. Hämäläinen kertoivat
alueen ja liiton kuulumisia, jonka
jälkeen he kiinnittivät taulun
toimiston seinään.

Vuoden alueen taulua kiinnittämässä sekä Liiton- ja
yhdistyksen puheenjohtajat.
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Lohisoppaa tarjoiltiin paikallaolijoille ja sehän maistui Riemuriihessä
yhdessä rupatellen.

Naulaustilaisuudessa olivat myös paikalla perustajajäsenistä Kunniapuheenjohtaja Rauno ja Marja-Liisa Laiho, sekä Veikko ja Pirjo Nuttunen,
heidän lisäkseen useita alueella alusta saakka mukana olleita.

Tässä ei ole kyse lauluduosta, vaan vpj. Timo Juuti soitti kesäiset
alkumusiikit ja pj. Raitaluoma valmistautuu alkusanoihin.

Matkailuajoneuvojen
korjaukset (kaikki merkit),
maalaukset, lasinvaihdot,
kosteusvauriokorjaukset,
vuosihuollot, nestekaasulaitteiden tarkastukset ja
huollot, varaosat jne.
Tuulissuontie 9
21420 Lieto
(02) 487 8448
0400 742 248
toimisto@omniko.fi
www.omniko.fi

Kiinnityksen jälkeen saatiin
kuunnella vielä kaunista haitarinsoittoa, jonka jälkeen kaikille
alueella oleville tarjoiltiin lohisoppaa Riemuriihessä. Soppa maistui
kaikille ja karavaanarihenki ja
tunnelma riihessä oli aito.
Illalla tietysti saunottiin ja pyörähdeltiin tanssilattialla karaokemusiikin tahtiin.
Juhannus Leporannassa sujui
rauhallisen perinteisesti, saunoen
ja karaokea laulellen. Ensin oli
lasten karaoke ja sitten aikuisille
omansa, joten kaikki saivat laulaa.
Alueella oli keskikesän juhlaakin
viettämässä 64 matkailijaa ja vielä vuosipaikkalaiset päälle, joten
yhteensä paikalla oli noin reilut
sata auto-/vaunukuntaa.

Ilmoitusasiat
Alueella siirrytään noudattamaan
uusia turvavälisuosituksia valojuhlista alkaen.
Muistathan, että valojuhlia varten on teltat ja katokset purettava ja vaunua mahdollisesti siirret-

tävä viimeistään viikkoa ennen
treffejä Isäntien ilmoittamaan
paikkaan.
Valojuhlilla on mahdollista, että henkilöauto voidaan määrätä
paikoitettavaksi johonkin muuhun
paikkaan kuin aivan vaunun viereen. Matkailuautolla leiriytyjille ei henkilöautoa sallita tuoda
alueen sisäpuolelle.
Ajotaitoharjoittelua ja merkkisuorituksia Leporannassa Lauri
Niemisen johdolla ajellaan Lauantaina 17.8. nyt rohkeasti kartuttamaan ajotaitoa niin vaunulla,
kuin matkailuautollakin.
Valojuhlat ovat tänä vuonna 2022.9. kaikki jäsenet tervetulleita,
tästä erillinen ilmoitus.
Sy y s kokou s on t i i s t a i n a
29.10.2013 klo 19.00 Säästöpankin
kerhohuoneella. Tervetuloa.
Seuraa kotisivujamme www.
sfclieto.net ja anna sitä kautta
palautetta, risuja ja ruusuja toiminnastamme, sekä alueestamme
Leporannasta.
Kesäterveisin Jari 31185

Kaben, Adrian, Soliferin ja Polarin
valtuutettu huoltokorjaamo

Juhannuksena paikalla oli runsaasti matkailuajoneuvoja ja lämmin ilma
suosi koko alueen väkeä.
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Loimaan kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Kai Välitalo
Palonkuja 7, 32200 Loimaa
Puh. 0400 985 794, kai.valitalo@domus.ﬁ

KOKOUSKUTSU
SF-C Loimaan Seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

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

Krapurannan Kulkurintuvassa la 26.10.2013 klo 14
Kahvitarjoilu klo 13.30
Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määräämät ym. esille tulevat asiat.
Kaikki jäsenet, tervetuloa kokoukseen!
HALLITUS

Tervehdys caravaanarit!

T

äältä aurinkoiseta Krapurannasta. Juttua kirjoittelen omalla terassilla, iltapäivällä sunnuntaina 26 asteen
lämmössä. Samalla on hieno katsella, miten alueelle saapuu uusia
caravaanareita nauttimaan alueen palveluista ja toisia lähtee kohti uusia alueita kiitosta
vilkuttaen.
Mutta viimeksi jäimme naami-

aisjuttuun, alkuun valetohtori ja
hoitajahuoleton tekivät juhlakansalle terveystarkastuksen ruokailun jälkeen. Hoitaja huoleton
pääsi hyvin sinisillä ja punaisilla
pillereillä lääkitsemään potilaita,
mutta valetohtorille tuli muutamia pahoja tapauksia eteen, onneksi niistä selvittiin salaisella
rohtopullolla. Paikalle myöskin
oli tulleet inkkaripariskunta jär-

ven rannalta, Mäen Anna ja Mäen
Usko saapuivat lähivaunusta. Valepuheenjohtaja ja keiju tulivat
peräkulmalta hauskuttamaan
juhlaväkeä. Seuraavana päivänä
kananmunat lentelivät pitkin ja
poikin, kun Krapurannan munanheitto mestaruuksia selviteltiin ja monenlaisia tyylejä nähtiin
naurun raikuessa.
Siivoustalkoita päästiin aloit-

tamaan kaksi viikkoa myöhemmin
pitkän talven takia. E, ei se tahtia haitannut, kaikki tuli puunattua ja korjattua kesää varten
kuntoon.
Seuraavana viikonloppuna vietettiin Avajaisia/Ismon tapaamista kauniissa säässä, vaikka sääennustajat kertoivat telkkarissa
sateista. Kyllä herkkusopan ja
muurinpohjalettujen jälkeen oli

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

Euroopan myydyin vaunu,
runsas varustetaso.

Puh. 03 435 6330
Murrontie 11, 30420 Forssa
www.forssanvankkuri.fi
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mukavaa katsella ja tehdä kauppaa uusista asuntovaunuista Forssan Vankkurin Ismon
kanssa. Illalla tilanteen otti haltuun tuttu tanssiorkesteri Pyrstötähti porukoineen, soittaen
tanssiteltassa innokkaille tanssijoille.
Myöskin Juhannusta vietettiin
todella aurinkoisissa merkeissä
koko pitkä viikonloppu. Alueelle
kävi myöskin Yläneen Perinnelihan ja Kulhuan Paakarin autot.

Hattaramieskin oli tullut apulaisineen lapsille ja lapsenmielisille
tekemään isoja hattaroita. Tälläkin kertaa Krapurannan puuhamiehet olivat saaneet tehtyä suuren juhannuskokon, minkä liekit
melkein ylettyi taivaaseen asti.
Juhannusvierailla oli hieno laulaa kokkolauluja vasta rannalla
ja katsella isoa kokkoa.
Vesiliukumäki oli taas kovassa
käytössä, kun lapset vilvoittelivat
lammessa, myöskin meidän Ville

Avajaisissa perjantai-iltana Peltogrillin yhteislaulutilaisuudessa
säestyksestä huolehtivat Jarmo, Mauritz, Jorma ja Heli. Tunnelma
grillillä oli ’tiivis’ ja lämmin.

oli kehitellyt tiikerihyppyjä liukumäkeen toisten iloksi. Kaikki
hauska loppuu aikanaan, myöskin
juhannus juhlat, mutta on vielä
kesää jäljellä, niin pääsee taas
nauttimaan Krapurannan iloista. Uutena juttuna laskuvarjohyppääjät tulevat tekemään lentokoneesta syrjähypyn Krapurantaan caravaanareiden iloksi ja
jääden saunomaan illaksi.
Koko ajan aluetta kehitellään
eteenpäin, muutamia mainintoja

asioista: Kulkurintupa ja muita
rakennuksia on maalattu, C-alueen vessa tulee haitaritreffeiksi
ulkoapäin uuteen uskoon, C-alueelle myöskin valmistuu uusia
kiinteitä sähkökeskuksia valoineen, mutta näitä asioita tehdään
tiettyjen asioiden ehdoilla. Ei
muuta kuin nokka kohti Krapurannan caravan-aluetta.
Kesän jatkoa, toivottaa
Kaitsu

Avajaisissa perjantai-illalla Ismon tarjoamia makkaroita
lämmitetään tarjoilukuntoon . . .

Krapurannan VII Haitaritreffit käynnistyvät tuota pikaa

V

oi kun se aika kuluu nopeasti. Vuosi on vierähtänyt
todella nopeasti. VII Haitaritrefﬁen ohjelma noudattelee
tuttua ja hyväksi havaittua linjaa. Perjantai-iltapäivllä klo 14
aikaan Tanssiteltalla kuullaan
tuttuja haitarikappaleita yksin ja
ryhmässä esitettynä reilun tunnin
ajan. Viime vuonnakin trefﬁvieraita ja soittajia oli jo torstaina
paikalla huomattava määrä. Täs-

. . . . tässä niitä jonotetaan . . . .
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tä johtuen torstai-illan ’Förskottitansseissa’ tunnelma oli korkealla. Ja siitähän se vaan nousi
loppuviikkoa kohden.
Yhteislaulutilaisuudet ovat Haitaritreffeillä erittäin suosittuja.
Niitä on C-alueen Peltogrillillä,
Pelimanninpenkillä entiseen malliin. Soittajia on ollut parina viime vuotena jo viitisenkymmentä.
Naispuolisia soittajia on ollut
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. Haitaritreffeillä yksikään haitaristi ei voi soittaa liikaa. Vanha
tanssimusiikki on Haitaritreffeil-

. . . ja tässä sitten jo syödään . . .
Hyvin maistuivat makkarat

lä pääosassa, mutta kyllä siellä
kuullaan niin monenlaisia kappaleita . . .
Soittajat ja yleisö. Tervetuloa
Haitaritreffeille.
Suunnaksi Krapuranta ja Haitaritrefﬁt.
Siellä tavataan . . .
Haitaritreffiterveisin
Taisto Lehtonen
treffien ohjelmavastaava

Lauantain sopanmyynti sai myöskin väen
liikkeelle. Päivi häärii kauhan varressa.

3/2013
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Maskun kuulumiset
Camping Mussalo, Mussalontie 356, 23310 Taivassalo, 040-764 9391
camping@sfcmussalo.ﬁ, www.sfcmussalo.ﬁ
PUHEENJOHTAJA
Kari Rantanen
Heinikonkatu 5 B 15, 20240 Turku
Puh. 0400 512 260, kari.a.rantanen@gmail.com
SIHTEERI
Kauko Leppäkangas
Käätyjärvenkatu 5, 23500 Uusikaupunki
Puh. 0400 826 413,
kauko.leppakangas@uusikaupunki.ﬁ

T

ämän lehden kolahtaessa
postiluukusta on kesäkausi jo pitkällä. Lumien sulettua ovat vankkurit liikkuneet
edellisvuosien tapaan. Pitkin
talvea on aina jokunen uskalias
käynyt vierailulla ja saunomassa.
Toukokuusta alkaen, varsinkin
viikonloppuisin ja alkukesästä
ovat tutut karavaanarit, höystettynä muutamilla ensikertalaisilla, vierailleet Camping Mussalossa edellisten vuosien tapaan. Talvi piti meitä otteessa
pitkään ja kevään tulo oli, sanoisiko kiikun kaakun. Mutta
toukokuussa sitten kolahti ja
säätila muuttui hetkessä kesäiseksi. Aina Pohjois-Suomen lappia myöten oltiin hellelukemissa
toukokuun - kesäkuun vaihteessa. Muutamana päivänä Utsjoki
oli jopa Euroopan kuumin kolkka.
Muualla Euroopassa on ollut
kylmää ja sateista. Tulvat ovat
runnoneet useita kaupunkeja ja
maaseutua sellaisilla vesimassoilla, jota on vaikea ymmärtää.
Kun tuhannet hehtaarit muuttuvat valtamereksi, jossa liikkuminen onnistuu ainoastaan veneellä ja talojen katonharjat
sekä liikennemerkkien opastimet
kertovat vedensyvyyden, paikoin
jopa seitsemän metriä, on se
jotain,”mikä ei mahdu kaaliin”.
Luonto on arvaamaton ja alati
muuttuva. Alan jopa itsekin uskomaan, että meillä ”Telluksella”
elävien olisi fundeerauksen paikka. Tulisiko elämäntapaa muuttaa enemmän luontoystävälliseen
suuntaan. Pentti Linkolan ajatuksissa on paljon alkukantaista
totuutta. Siitä, kun suodattaa

10

ääripäät pois ja ottaa järkeviltä
osin käytäntöön ne asiat, jotka
eivät oikeasti elämänlaatua edes
heikennä, ollaan hyvällä alulla
meidän ”pallon” pelastamisessa.

Kevätkokous
Sääntömääräinen kevätkokous
pidettiin lauantaina 20.4.2013
Camping Mussalossa. Kokousedustus koostui 46:sta äänivaltaisesta jäsenestä. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Asko Ankelo jämäkällä otteella ja sihteerinä Kauko Leppäkangas. Kokouksessa käsiteltiin säännöissä
määrätyt asiat, kuten toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase
vuodelta 2012. Kuultiin toiminnantarkastajan lausunto sekä
vahv istett i in t il inpäätös ja
myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä muille
tilivelvollisille. Jäsenten kirjallisesti hallitukselle esittämiä
asioita ja muita asioita ei ollut.

Siikaonginta
Rantojen viimein vapauduttua
jääpeitteestä oli kuin salamanisku siikaonkijoille. Vavat valtasivat hetkessä rannat, kallion
kolot ja laiturit, eli paikat johon
oli mahdollista sovittaa siikaonki. Traﬁ ikki oli jatkuva, kun onkijat kävivät katsastamassa onkensa ja mahdollisesti koukussa
olevan saaliin. Kieltämättä hopeakylkistä siikaa nousi tasaiseen tahtiin, vaikka oli joukossa
muutama kiiski ja madekin, särjestä puhumattakaan. Kyllä siinä
oltiin rinta rottingilla, kuka

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnatry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään lauantaina 12.10.2013, klo 12.00
Paikka Camping Mussalo, Mussalontie 356, 23310 Taivassalo
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4 §
syyskokoukselle määräämät asiat, kuten
- valitaan puheenjohtaja vuosiksi 2014-2015
- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten
tilalle vuosiksi 2014-2015
- valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
tarkastamaan vuoden 2014 hallinnon ja tilinpidon
- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014
- päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2014
- päätetään maksettavien korvausten suuruudesta 2014
- valitaan edustaja(t) liiton kokoukseen vuonna 2014
- muut kokoukselle esille tuodut asiat.
Tervetuloa kaikki yhdistyksemme jäsenet
päättämään yhteisistä asioista.
Jäsenkortti mukaan.
Kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua klo 11.30
Taivassalossa 19.5.2013
Hallitus

RANTALIESKAT
-tREFFIT
Camping Mussalossa 6.-8.9.2013

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
lauantaina 7.9.2013, klo 21-01.
Kokko sytytetään sään salliessa illan
hämärtyessä.
Treffimaksu 45 € sis. valosähkön ja
saunat yleisillä vuoroilla.

Tervetuloa!

SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry.
3/2013

enemmän kuka vähemmän. Kellä minkä kokoinen saalis, mutta
hyvässä hengessä. Ei siinä tuomareita tarvittu, sillä kaikkien
tietoon kyllä tuli, että minkä
kokoista saalista kulloinkin oli
saatu. Siikaonginta kausi on kuitenkin kovin lyhytkestoinen ja
loppuu kuin seinään, jonka jälkeen seuraa ajanjakso, jolloin
saaliit ovat harvassa. Sydänkesällä saaliit ovat yleisesti kovin
vaatimattomat, kunnes ahven
taas loppukesästä alkaa käydä
pilkkiin, kuten myös kuha. Talven tullen jää peittää tutut kalaapajat ja onginta tapahtuu reiän
ympärillä jäältä.

Kevätsiivoustalkoot
Siivoustalkoissa oli vaihteeksi
porukkaa runsaasti. Yhdeksältä
aamulla aloitettiin ennalta suunnitellun ohjelman pohjalta töihin. Työt etenivät riuskasti, kiitos kauniin sään ja leppoisan
tunnelman. Siinä jokainen tiesi
oman tonttinsa ja sen enempää
ohjausta ja työnjohtoa ei tarvittu. Ruokahuolto toimi siinä ohessa ja valmisti sellaisen hernekeiton, että pulinat pois. Keitto oli
kuin paksua pehmeää samettia
runsaalla lihalla, lisukkeena
näkkäri ja levite, maito tai mehu
ja vielä useita erilaisia juustoja
kyytipoikana. Jälkiruuaksi oli
kahvi ja kotileivottua letitettyä
pullaa; KIITOS.
Ruokailun jälkeen oltiin siinä
pisteessä, että pientä viimeistelyä vaille työt oli tehty, mitkä
oli tarkoitettu. Ilta kului sitten
saunomisen ja muiden puuhas-

telujen parissa; oli kiekkoa ja
karaokelaulantaa ym.

Liittokokous
SF-Caravan ry:n liittokokous pidettiin 26.5.2013 Kuopion Musiikkikeskuksen Konserttisalissa.
Liittokokouksessa käsiteltiin
liiton sääntöjen §7:ssa mainitut
asiat ja kokouksessa oli läsnä 64
jäsenyhdistyksestä 194 kokousedustajaa.
Kokouksen järjestäytymisen
jälkeen edettiin esityslistan mukaisesti; vuoden 2012 tilinpäätöksen esittely, joka käsitti toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastajien lausunnon. Tilinpäätös
vahvistettiin ja vastuuvapaus
myönnettiin hallitukselle ja
muille tilivelvollisille vuodelta
2012. Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuosiksi 2013-2014
sekä liitolle suoritettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
ja suoritustapa. Vahvistettiin
tulo- ja menoarvio vuosille 20132014. Valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2014-2016. Ehdolle oli asettunut viisi henkilöä, jotka saivat
ääniä seuraavasti: Hanna Jokinen, SF-Caravan Kokemäen seutu ry 163 ääntä, Seppo Kumpulainen, SF-Caravan Kuopion seutu ry 30 ääntä, Kauko Meriläinen,
SF-Caravan Lohenpyrstö ry 117
ääntä, Seppo Tiilikainen, SFCaravan Pohjois-Karjala ry 108
ääntä ja Jari Valkeapää, SF-Caravan Liedon seutu ry 154 ääntä.
Kolme eniten ääniä saanutta tu-

Pasi 40 v. kiittä kaikkia häntä muistneita juhlapäivänä. Kuva kertokoon
enemmän kuin tuhat sanaa! Vanheneminen on rankkaa hommaa, mutta
varustus on lain ja asetusten mukainen saunan paljussa.

livat valituiksi liittohallitukseen. Tilintarkastajiksi valittiin
nykyiset.
Uutena jäsenyhdistyksenä SFCaravan Kaakon Cawerit ry hyväksyttiin liiton varsinaiseksi
jäseneksi.
Liittokokouksen yhteyteen oli
järjestetty Liittokokoustrefﬁt
Kuopion Rauhalahdessa 24.26.5.2013.
Matkailuajoneuvoja oli runsaasti ja muilla kyydeillä tulleet
majoittuivat Rauhalahden kylpylähotellissa.
Sää suosi trefﬁ kansaa ja liittokokousedustajia. Aurinko helli täydellä teholla molempina
päivinä ja lämpötila oli hellelukemissa, johon leuto tuuli antoi
sopivasti vilvoitusta. Uskoakse-

Yhdistys toivottaa 1.1.-10.6.2013 liittyneet jäsenet tervetulleiksi
135681-0
143466-0
109671-0
144530-0
144357-0
019453-0
130760-1
144019-0
125571-0
143937-1
143937-0
143937-1
028295-0
101592-1

Helin Mika
Ilo Pekka
Kaitanen Ari-Pekka
Karvala Matti
Laakso Jaakko
Lahti Kari
Nira Maarit
Nurminen Pasi
Nyman Esko
Rantanen Ida
Rantanen Petri
Rantanen Piia
Reunanen Paula
Suominen Martti

Paimio
Masku
Mynämäki
Mietoinen
Masku
Rusko
Salo
Nousiainen
Valkeakoski
Nousiainen
Nousiainen
Nousiainen
Kyrö
Loimaa

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

ni trefﬁviikonloppu sujui kaikilta osallistujilta savolaisittain
lupsakkaasti ja asiat tuli ymmärretyksi, koska Savossa kaikki on
kuulijan vastuulla.

Ennakkotietoa tulevista
tapahtumista
Rantalieskat-trefﬁt 6.-8.9.2013
Camping Mussalossa. Perinteinen
trefﬁ-ohjelmisto, jossa Mika Rosendahl ja Hupilupa-orkesterin
musiikki-ilottelu kruunaa trefﬁtanssit. Katso erillinen ilmoitus
seuraavassa VankkuriViestissä ja
yhdistyksen kotisivuilla www.
sfcmussalo.ﬁ.
Yhdistyksen joulujuhla pidetään 30.11.2013, klo 17.00 alkaen
Camping Mussalossa. Kokoonnutaan huoltorakennukseen nauttimaan glögiä ja kajautetaan
muutama joululaulu ennen jouluruokailun aloitusta noutopöydästä. Pyritään saamaan kasaan
muutama ohjelmanumero ja toivotaan joulupukin vierailua. Jotta juhla ei jäisi pelkästään kinkun märehtimiseen, nautitaan
vielä kakkukahvit. Ohjelma jatkuu luonnollisesti vapaamuotoisena tanssien ja laulaen pikkutunneille asti. Hinta ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta
seuraavassa VankkuriViestissä
4/2013 ja yhdistyksen kotisivulla www.sfcmussalo.ﬁ lähempänä
tapahtumaa.
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Naantalin kuulumiset
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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Naantali ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
Tiistaina 1.10.2013 klo 19.00
Aurinkosäätiöm palvelutalolla,
Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat.
Jäsenkortti mukaan. Pullakahvitarjoilu.

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

Tervetuloa

Moikka jälleen

A

loitetaan tämän kerran jutut kiitoksilla koska niihin
löytyy usempiakin syitä.
Ensinnäkin koko alkukevät aina
treffeillemme asti oli aikamoista
hullunmyllyä Salorannassa kun
talkoita oli jos jonkinmoisia useana viikonloppuna ja vähän viikollakin. Imeytyskenttä on saatu
miltei valmiiksi ja sen myötä alueemme kaikki harmaat vedet kerätään ja hoidetaan voimaan
tulevien säädösten mukaisesti.
Siivoustalkoissa, kuten muissakin
talkoissa, on ollut tekijöitä kiitettävästi ja huoltokin on pelannut
hyvään malliin jotta töitä on jaksettu tehdä. Trefﬁen työt hoidettiin kuten muutamina vuosina
aiemminkin ”vapaaehtoisvoimin”
ja hyvinhän se taas meni. Vaikka
lähialueillamme oli kolmet trefﬁt
samanaikaisesti oli tapahtumassamme 102 yksikköä mikä on
enemmän kuin muutamaan viime
vuoteen. Treffejämme suosi tänäkin vuonna sää ja ehkäpä se ja
vapaamuotoinen ohjelmammekin,
joka pääasiassa oli lapsille suunnattua, kiinnosti liikkujia. Tämänkertaisesta tanssiorkesteristamme
WestWingistä myös ilmiselvästi
pidettiin, koska heistä tuli paljon
myönteistä palautetta. Tapahtuma
oli siis tänäkin vuonna jälleen onnistunut mistä kuuluu ennen kaikkea suuri kiitos osallistujille sekä
järjestelyissä tavalla tai toisella
mukana olleille. Täksi kaudeksi
käyttöönotettu uusi valvojavuorokierto on otettu myös hyvin
vastaan ja vuorot ovatkin hyvin
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täyttyneet ja tehtävät on hoidettu tuttuun avuliaasen ja kohteliaaseen tyyliin. Hyvä näin, etenkin
kun Caravan-lehdessä oli aluettamme koskeva mairitteleva artikkeli ihmisten ystävällisyydestä ja palvelualttiudesta.
Kesä-heinäkuun vaihteessa tätä
kirjoitettaessa näyttäisi siltä että yöpymisvuorokaudet ovat hieman jäljessä viimevuodesta. Syitä
on varmasti monia ja niitä on tässä vaiheessa vielä turha pohtia
etenkin kun sama trendi on monilla muillakin matkailuyrittäjillä.

Tarkkaa touhua jotteivät putket ja kaivannot mene väärin.

Talkoiden tarjoilu on pelannut tänäkin keväänä.

3/2013

litus tulee esittämään myös joidenkin maksujen korotuksia etenkin kun viime numerossakin ollut
juttu 30€ ”sähköverosta” kaatui
jäsenistöön kovaan kritiikkiin kevätkokouksessamme ja hallitus
perui päätöksensä. Verollahan oli

Tällaisiakin kasvoja treffeillämme
saattoi kohdata.

Lapsia oli mukana ilahduttavan paljon.

Yhdistyksen talouden kannalta ei
asialla suurtakaan merkitystä vielä ole mutta pitkään valmistellussa ja puhutussa huoltorakennuksessa otettiin aikalisä ja ensi
vuonna näillä näkymin sitä aloitetaan rakentaa varojen mukaan.
Keskikentän salaojitus kun vielä

syksyn aikana kaivetaan niin varoja on muutaman viime vuoden
aikana investoitu maan alle useita kymmeniä tuhansia euroja. Viimeisimpänä rakennettiin harmaavesikenttä johon alueen jätevedet
kesäkäyttöistä rantasuihkua lukuunottamatta menevät.

Edelläkerrotussa oli paljon hyvää ja positiivista. Miinuksen puolelle sen sijaan menee puheenjohtaja Ari Suomen ilmoitus olevansa
estynyt jatkamaan tehtävässä
joten meillä on syyskokouksessa
uuden henkilön valinta edessä.
Kokouksessa todennäköisesti hal-

ainoastaan tarkoitus periä kausipaikkalaisilta tasapuolisesti koko
alueen yleisten tilojen sähkönkulutuksesta aiheutuvia kustannuksia joita muodostuu useasta eri
kohteesta alueellamme. Samalla
tavalla kuin valtakunnassakin niin
eiköhän se hallitus tavalla tai toisella omansa ota. Miinuksen puolelle menee sekin kun useampi
pitkään kausipaikalla ollut lopetti, tai siirtyi toiseen paikkaan
viettämään vapaa-aikaansa ja näin
vapautui useita paikkoja joihin
kylläkin aika mukavasti on löytynyt uusia asukkaita. Tällaisilla
ajatuksilla tällä kertaa. Toivotan
kaikille aurinkoisia loppukesän
päiviä ja osallistukaa tapahtumiimme.
Markku 52661
ps. Huom! kaikki kausipaikkalaiset. Jos aiotte rakentaa uutta tai
laajentaa terassianne , tulee se
hyväksyttää puheenjohtajalla.

Kesäkauden
päättäjäiset 14.9
Tervetuloa viettämään kesän päättäjäisiä nyyttikestien muodossa
pitkänpöydän ääreen Salorantaan
. Päivän kuluessa valmistellaan
illan tapahtumaa jotta ruokailu ,
laulu ja kenties tanssikin sujuisi
mallikkaasti . Voit ottaa ystäviäsikin mukaan.
Auringonpaahteelta kannattaa hetkeksi siirtyä varjoon.
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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

Tervehdys Karavaanarit!

K

evät on mennyt ja nyt on
vietetty keskikesän juhlaa
Juhannusta. Karavaanarit
ovat viettäneet juhannusta omien
tottumusten ja tapojensa mukaan,
osa varmaan on ollut mukana suuremmissa tapahtumissa ja toiset
ovat hakeutuneet viettämään keskikesän juhlaa rauhallisemmassa
ympäristössä. Itse vaunuton/autoton karavaanari vietimme rauhallista Juhannusta koti oloissa.
Lehdestä saimme lukea ikäviä uutisia on ollut tulipaloja ja erimielisyyksiä on ratkottu puukkojen
kera karavaanaritapahtumissa.

Mutta mennään yhdistyksemme
tapahtumiin ja tulevaisuuden
suunnitelmiin. Sääntömuutoksen
takia olemme reilut puolivuotta
etuajassa, vuosikokous pidettiin
11.5.2013 jossa tehtiin suunnitelmat ja päätökset vuodelle 2014.
Hallitukseen valittiin vuosiksi
2014-2015, erovuoroiset Esa Hautala ja Kalle Kytösaho valittiin
jatkokaudelle sekä uusina MarjaLiisa Lankinen ja Pekka Parviainen.
Yhdistyksen hallitus on vuonna
2014 pj. Jorma Tuominen ja jäsenet
Jaakko Haavisto, Esa Hautala, Kal-

le Kytösaho, Marja-Liisa Lankinen,
Ismo Lankinen ja Pekka Parviainen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Veikko Malaska ja varatoiminnan tarkastajaksi Tuula Hautala. Liiton ja Vankkuri Vistin
kokouksiin valittiin Jorma Tuominen ja Esa Hautala. Valintoja hallitus voi täydentää jos valituille
tulee esteitä.
Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin halituksen
esittämässä muodossa, jäsenmaksu on 15€ ja rinnakkaisjäsen 4€,
yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksetaan 6€/
kokous/osallistuva jäsen, matkakorvaus on 0,47€/kilometri.
On liikkunut huhuja ja keskusteluja yhdistyksen lopettamisesta tai fuusioitumisesta johonkin
toiseen yhdistykseen. Kokous
päätti, että tällaiset puheet ja
keskustelut pitää lopettaa, tällaisia suunnitelmia ÉI ole. Eräs
maanomistaja suunnittelee tyhjentyneeseen hiekkakuoppaan
Sauvossa karavaani aluetta ja hän
on tarjonnut yhteistoimintaa SFCaravan Paimion yhdistykselle,
vuosikokous oli myötämielinen
esitykselle ja valtuutti puheenjohtaja käymään jatkoneuvotteluja omistajan kanssa. Alueelle

tulisi pääsääntöisesti vuosipaikkoja mutta osalle aluetta tulisi
myös viikonloppu- ja päiväpaikkoja yhdistyksen käyttöön. Alue
pyritään saamaan osittain jo vuoden 2014 aikana käyttöön. Paikkana alue on ihanteellinen uinti
ja ulkoilukäyttöön ympäri vuoden, vesi on pohjavettä, veden
syvys vaihtelee aluettain 0-6 metriin, joten jokaiselle jotakin. Merelle matkaa on muutama kilometri. Jos olet kiinnostunut vuosipaikasta niin ota yhteyttä:
jorma_tuominen@luukku.com tai
050 5630 812. Yhdistyksen vuosittainen ulkoilu ilta vietetään
tänä vuonna Kosken HEVONLINNAN ULKOILUALUEELLA: os. Huovintie 215 Koski TL 31500.
Tiistaina 6.8.2013 lähdetään
matkaan Vistantie 42 R-kioskin
parkkipaikalta klo 17.30 jote maastoon päästään n. klo 18.00 tervetuloa ulkoilemaan.
Hyvää loppukesää ja syksyä ja
palataan kesän jälkeen taas pirteänä yhdistys ja muihin hommiin,
jos sinulla on hyviä ideoita tai ehdotuksia yhdistykselle niin ota
yhteyttä hallituksen jäseniin.
Jorma Tuominen
051624 - 0

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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Paraisten seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään lauantaina 7.9.2013
kello 13.00 alkaen Bygdegårdenissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n syyskokoukselle
määräämät asiat. Kahvitarjoilu.
Parainen 04.06.2013
Hallitus

Lämpimät kesäiset terveiset

K

esäkausi avattiin perinteeksi muodostuneilla siivoustalkoilla 27. huhtikuuta. Alue saatiinkin nopeasti siivotuksi. Nautimme naistoimikunnan järjestämästä ruokailusta ja
kahvista. Kiitos kaikille osallistuneille vaunukunnille.
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Terasseja varten on toimenpidelupa hakemus jätetty, päätöstä
ei ole vielä saatu. Ilmoitustaululla on luvan liitteenä ollut asemapiirros, josta voitte tarkistaa terassienne koot. Terassien koot
vaihtelevat pinta-aloiltaan, koska vanha alue on tehty joskus

ahtaasti uuden alueen salliessa
suuremmat terassit. Lisäksi jokaiselle vaunukunnalle tiedoksi,
että kausipaikkamme sijaitsee
kaupungin virkistysalueella, jossa rakennelmien on noudatettava
leirintäalueelle hyväksyttyjä rakennelmia, siksi terasseille on

haettu poikkeuslupa.
Juhannusaattona Stagsundissa oli pitkäpöytä alatasanteella.
Arpajaisten päävoiton voitti Milja, kiitos arpajaisvoittojen lahjoittajille. Aattoa vietettiin illalla karaoken ja juhannuskokon
ääressä. Juhannuspäivänä pidet-
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tiin tikkakisat aikuisille ja lapsille. Lasten sarjan voitti Kaisa
Keihäs ja aikuisten Tom Lindholm.
Perinteinen polkupyöräretki
polkien Airistolle minigolﬁ a pelaamaan ja ruokailemaan kukin
kukkaronsa nyörien antamalla
mahdollisuudella lauantaina 10
elokuuta, yhteislähtö kello 10.00.
Kesäkauden päättäjäiset pi-

detään lauantaina 5. lokakuuta
Stagsundissa ja kilpaillaan kello
10.00 alkaen 4-ottelun kiertopalkinnosta.
Yhdistyksen messumatka Ruotsin Elmiaan, katso ilmoitus yhdistyksen ilmoitustaululla ja nettisivuilla (http://sfc-030.yhdistysavain.ﬁ). Matkan hinta varmistuu myöhemmin mutta se

maksetaan yhdistyksen tilille,
muista viestikenttään sana ”Elmia”.
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään poikkeuksellisesti lauantaina, saamme terveisiä liitosta myöhästyneen 35-vuotislahjan muodossa. Kokouksessa
valitaan puheenjohtaja vuodeksi 2014 ja erovuoroisten halli-

tuksen jäsenten tilalle jäsenet
seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi
2014-2015. Kokouksessa vahvistetaan talousarvio, toimintasuunnitelma ja alueen maksut
vuodelle 2014. Kokouksessa käsitellään myös traktorin hankinta alueellemme.
SF-C 91470

Piikkiön kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Jyrki Hongisto
Alhaisintie 9, 21500 Piikkiö
Puh. 050 533 7447
jyrki.hongisto@kolumbus.ﬁ
SIHTEERI
Marianne Louhevirta
Koivumäentie 2, 21500 Piikkiö
Puh. 050 562 4142
mallalouhevirta@gmail.com

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
Torstaina 03.10.2013 klo 19.00
Piikkiön Osuuspankin kerhohuoneella,
Hadvalantie 10, 21500 Piikkiö
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat.
Ennen kokousta kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen.
Hallitus

Kesä on tullut
Toukokuun helteet ovat siirtyneet
Harvaluotoon ja jatkuvat edelleen.
Mikä sen mukavampaa, ottaa aurinkoa ja käydä uimassa.

Harvaluodossa tapahtuu
Yhdistyksen hallituksen tekemät
päätökset ovat siirtyneet toteutukseen teknisen toimikunnan
toimesta.
Alueen vaunupaikat Krupuntien
reunassa ovat saaneet uutta ilmettä. Kaupunki on kaatanut melkein
kaikki puut, josta kuva ohessa.
Vaunupaikkojen sähkötolpat on
asennettu paikoilleen, kuitenkin
vielä ilman sähköistystä, rasioita

ja viimeistelyä.
Vaunupaikat on tasattu ja loppupäähän on lisätty pari paikkaa
lisää. Tasoituksen päälle on levitetty uusi multa, jyrätty ja kylvetty ruohon siemenet.
Kylvettyä aluetta on kasteltu
ahkerasti helteen jatkuessa, eikä
edes vesisade ole yllättänyt kuin
nimeksi. Onneksi omassa porakaivossa vesi riittää.
Kesäkuun alkupäivinä osa vakio
kausipaikkalaisista kokoontuivat
yhteen ja nauttivat grillimakkaroista, josta kuva.
Kaupungin ylläpitämä rantasauna on avannut ovensa kuntalaisten
käyttöön kuten myös caravan alu-

een käyttäjät. Sauna avoinna päivittäin klo 13.00 -20.00. Hinta on
aikuiset, 2 €/henkilö, lapset 1 €/
henkilö.

Juhannus
Isäntävuorot ovat myös alkaneet
juhannusviikolla ja jatkuvat elokuun loppupuolelle. Juhannuksen
vietto sujui alueella rauhallisesti.
Vierailijoita oli vain muutamia.

Leirintäalueen
turvallisuusopas 29
Opas on laadittu SF Caravan ry:n
ja Suomen Pelastusalan Keskus-

järjestön (SPEK) yhteistyönä. Lainaan oppaan tekstiä: ”Opas auttaa
leirintäaluepitäjiä ajanmukaisten
turvallisuustarpeiden toteuttamisessa ja päivittämisessä.”
Lopuksi toivotan kaikille jäsenille oikein hyvää loppukesää,
aurinkoa ja lomanviettoa.
Nauttikaa!
Kirsti, SFC 97935

Liittokokousmatkasta
lyhyesti
Sain kunnian lähteä liittokokousmatkalle mieheni kanssa toukokuussa Kuopioon. Päätimme läh-
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Lipunnosto juhannuksena.

teä yhteiskuljetuksella matkaan.
Matka oli pitkä, 7 tuntia bussissa
työpäivän jälkeen. Mutta onneksi matkalla oli virvokkeita mukana, kiitos siitä Sinikalle Saloon.

Ilmat suosivat lauantaina ja oli
mukava käydä kävelemässä ja katselemassa Rauhalahden ympäristöä. Kävimme tietenkin myös
Kuopion torilla kahvilla ja mais-

telemassa lörtsyjä. Päivä meni
nopeasti, oli lounas ja vapaata
oleskelua, sekä illallinen ja tanssit, jotka oli järjestetty isossa
teltassa Rauhalahden leirintäalueella. Järjestelyissä oli mielestäni jonkun verran haparointia ja
puutteita, mutta rennolla asenteella ilta sujui mukavasti.
Itse liittokokous oli sitten sunnuntaiaamuna Kuopion Musiikkikeskuksessa ja sujui hyvin mallikkaasti. Näin ensikertaa mukana
olleena oli kiva huomata noin ison
kokouksen mutkattomuus ja sujuvuus. Liittohallitukseen valittiin
uudet jäsenet ja meidän kannaltahan äänestyksessä kävi oikein hyvin, kun Valkeapään Jari tuli valituksi. Onnea vielä Jarille!

Kokouksen jälkeen söimme vielä Musiikkikeskuksessa järjestetyn lounaan ja sitten pääsimmekin kotimatkalle. Kotona olimme
illalla noin klo 21. Oli kyllä aika
rankka reissu, mutta oikein kiva
kokemus!
Hauskaa kesää kaikille!
T. Malla, Sf-Caravan
Piikkiö ry:n sihteeri

Kesäkauden päättäjäiset
Kauden päättäjäisiä vietämme
alueella 13-15.9.2013.
Tervetuloa kaikki nauttimaan
hyvästä seurasta, perinteisestä
pitkänpöydän antimista ja unohtamatta saunomista ja uimista.

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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Raision seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
lauantaina 19.10.2013 klo 12.00 Vankkurisalissa,
Vankkuri-Vehmaalla, Rautilassa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.
Hallitus

Vankkuri-Vehmaan kuulumiset

V

ankkuri-Vehmaan kevään
ja kesän päivät ovat kuluneet pieniä korjaustöitä ja
puutalkoita tehden. Jo talvella
puhallettiin Vankkurisalin välikattoon lisää lämpöeristettä, jolla pyritään saamaan lämmityskuluja kuriin. Keväällä metsurit

kaatoivat isoja puita tanssilavan
ympäristöstä ja juuri ennen juhannusta saatiin viimeisetkin
rangat pilkottua ja pinoon.
Klapitalkoissa on aina iloista
väkeä mukana ja homma joutuu
nopsaan. Keittiön ehostusta on
jatkettu. Takkahuoneen takka sai

Klapitalkoissa on aina iloista väkeä mukana.
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uuden elämän ja ulkomuodon, kun
vanha alkoi jo rapistua. Samalla
uusittiin myös lattiapinta. Pieni
paikkojen korjaus ja ehostus tuo
virkeyttä ympäristöömme ja antaa
jatkoaikaa jo vanhenevalle rakennuskannalle. WC-viemäreiden jatkuva tukosongelma tullaan ensi
kesään mennessä korjaamaan tavalla taikka toisella.
Olen monesti miettinyt mitä
voimme tehdä kaikkien niiden
jäsentemme hyväksi, myös niiden,
jotka eivät käytä omaa leirintäaluettamme. Pitäisikö järjestää
teatteri-iltoja tai tutustumismatkoja eri paikkoihin? Miten saisimme jäsenistömme aktivoitua
ja lähteä mukaan toimintaan?
Tämän oman lehtemme VankkuriViestin kautta pystymme neljä

VEHMASSALMEN
TANSSIPAVILJONGILLA
Vanhan ajan tanssimusiikkia

Aikalisän tahdissa
lauantaina 17.8.2013
klo 20.00-00.30
Liput 12 €
Pysähtyneet vankkurit

Kunniapuheenjohtaja
SFC 17431
Raimo Sulo Kullervo Heinola
s. 15.12.1933
k. 12.5.2013
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Raision seutu ry

3/2013

Lämpöeristeen lisäys.

Haravointia.

Lelutkin pestään.

kertaa vuodessa tavoittamaan
jäsenet, kotisivuja ja tietenkin
Vankkuri-Vehmaan ilmoitustaulua
päivitetään. Mitä halutaan? Toivon ehdotuksia minulle tai hallituksen jäsenille, niin pyritään
parantamaan toimintaamme.
Vankkuri-Vehmaan kupeessa on
tunnelmallinen Vehmassalmen
paviljonki, joka tänä vuonna täyttää 50 vuotta. Lavaan liittyvät
Nostalgiatanssit ovat 27.7. ja 17.8.
ovat Vanhan tanssimusiikin tanssit Aikalisän tahdissa.
Syyskokous lähestyy ja sääntöjen mukaan valitaan puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi ja hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan. Päätetään en-

Laiturin asennus.

si vuoden toiminnasta ja talousarviosta. Tervetuloa kokoukseen.
Vankkuri-Vehmaan SIIVOUSTALKOOT pidetään lauantaina
26.10.2013, laitetaan alue taas
kesän jäljiltä kuntoon, odottamaan talven tuloa.
Kun kirjoitan tätä, on oma kesälomamatkamme vielä edessäpäin. Joka kesä täytyy saada vaunun pyörät pyörimään, etteivät
ne juutu paikoilleen. Ja aina on
mukava vierailla muillakin alueilla ja tutustua uusiin ihmisiin
ja toimintatapoihin.
Toivotan hyvää loppukesää ja
alkavaa syksyä kaikille jäsenille.
Hanne

Hallituksen jäsenet esittäytymiset jatkuvat:
Nimi:
Susanna Lehtelä
Jäsennumero:
129849
Karavaanihistoria: Liityin SFC-Raision jäseneksi v. 2008 ja tulin Vankkuri-Vehmaalle.
Olen toiminut huvitoimikunnassa kaksi vuotta ja hallituksen jäsenenä yhden kauden.
Harrastukset:
Sauvakävely ja uinti

Nimi:
Hannele Mattsson
Jäsennumero:
13671
Karavaanihistoria: V.1980 ostimme ensimmäisen vaunumme, ja meillä oli kesäpaikka Yläneen Valasrannalla
4-5 vuotta. Sitten siirryimme vuosipaikalle Kallionokalle, jossa viihdyimme 20 vuotta.
V. 2003 katsastimme eri alueita ja päätimme tulla Vankkuri-Vehmaalle, jossa olemme
viihtyneet. Silloin kun lapset olivat pieniä, kiertelimme myös vaunulla kotimaassa.
Olen toiminut Vankkuri-Vehmaalla trefﬁ- ja huvitoimikunnassa sekä hallituksen jäsenenä
Harrastukset:

Pääsiäinen
Vankkuri-Vehmaalle oli saapunut
useita vaunu / autokuntia viettämään pääsiäistä. Ohjelmaa oli
suunniteltu monelle päivälle ja
illalle.

Kädentaidot eli kaikenlainen käsityö ja askartelut ovat kiinnostavia
sekä kesällä kasvimaan hoito

Pitkäperjantain aloitimme pääsiäisaskartelujen merkeissä. Hansu opasti meitä tekemään ketjusilmukkaketjuja, joilla sitten
päällystimme styroxmunia. Lopputuloksena oli valkoisia, punaisia, kirjavia ja vähän joka värisiä

munia. Emme meinanneet malttaa
väliä juoda edes kahvia, jonka
Tuulikki meille keitti. Jokainen
sai tehdä itselleen kaksi munaa.
Sitten viemme munat koristamaan
vaunujamme. Saunavuorojen jälkeen pelasimme bingoa. Toiset

voitti usein ja toiset eivät lainkaan, mutta hauskaa oli kaikilla
kumminkin.
Pääsiäislauantaina jatkoimme
taas askartelua. Tällä kertaa Hansu oli valinnut meille tehtäväksi
linnun ja lintuhäkin. Tämä as-
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Vappu
Vappu sattui tänä vuonna keskelle viikkoa, joten vapun juhlijoita
ei ollut kovinkaan paljon Vankkuri- Vehmaalla. Joitakin vakio asukkaita sekä muutama vierailijakin
oli löytänyt paikalle. Illalla kiersimme alueella kovalla metelillä
hakemassa kaikki mukaan yhteiseen illan viettoon Vankkurisaliin.
Iltaa vietimme karaoken merkeissä. Kaikki halukkaat saivat laulaa
sydämensä kyllyydestä.
Pääsiäisaiheisen illan paras
pukeutuja.

Juhannus

kartelu oli hieman vaikeampi
kuin perjantain, mutta monen
kysymyksen ja usean epäonnistumisen jälkeen saimme ne tehtyä. Onneksi Hansu oli tehnyt
esivalmisteluja etukäteen, muuten tekisimme niitä vielä nytkin!
Pääsiäislauantai-iltaa vietimme
elävän musiikin tahdeissa. Meillä oli soittamassa Marianne Kantola ja Seppo Mäkikalli. Illan pukeutumisaiheena oli pääsiäinen.
Marianne ja Seppo valitsivat Minna ja Vesa Hirvosen kilpailun voittajiksi. Iltaa vietettiin leppoisan
tunnelman merkeissä sekä hyvän
musiikin tahdissa.
Sunnuntai-aamu aloitettiin
yhteisen kävelylenkin merkeissä.
Lenkille osallistui n. 30 reipasta
ja rohkeaa karavaanaria sekä
myös yksi koirakin oli matkassa
mukana. Lenkin puolessa välissä
meillä oli tankkauspiste. UllaMaija, Matti ja Eilo olivat tuoneet
lenkkeilijöille mehua. Se oli monelle mukava yllätys. Sunnuntaiiltana saunavuorojen jälkeen
pidimme tietokilpailun. Kysymyksiä oli 30 ja kysyjä Maiju.
Kisajoukkueessa oli 2-3 kilpailijaa ja kovan kisan voitti Hessu
ja Liisa. Tähän kisaan oli hyvä
päättää pääsäinen ja maanantaina suuntasimme sitten omassa
rauhassa kotia kohti.

Juhannuksen järjestelyjä oli taas
tehty pitkin kevättä. Hankittiin
lupia ja tavaroita. Mietittiin turvavälejä ja sähkökeskuksia. Suurin
huolenaihe oli ilma. Viime vuonna
kun satoi runsaasti, niin toivoimme että tämän juhannuksen saisimme viettää kuivissa olosuhteissa. Alkuviikosta satoi sekä paistoi
ja kun viimein koitti torstaiaamu,
niin eikös silloinkin satanut. Mielet apeina mietimme, että taasko
meillä on märkä ja sateinen juhannus. Onneksi se oli vain hetkellinen sadekuuro! Kun porttihenkilöt menivät vastaanottamaan vierailijoita sade loppui. Hyvä juttu!
Vierailijoita saapuikin pitkin päivää ja iltaa. Perjantaina ja lauantaina tulivat vielä viimeiset vieraat. Ketä oli matkalla ollut peurakolarissa ja kenellä oli ollut
rengasrikko vaunussa! Kaikki
halukkaat kyllä sitten viimeinkin
pääsivät perille. Vieraita alueellamme oli n.150 auto / vaunukuntaa.
Juhannuksena alueella oli erilaisia myyjiä. Myytiin hierontatuolia, rasvoja, sukkia, leipää,
askarteluja, perunaa, mansikoita,
herneitä, savukalaa ja Tupperware-tuotteita.
Ohjelmassa oli Rantarastit eli
erilaisia tehtäviä aikuisille ja lapsille, piirustuskilpailu kouluikäisille ja värityskilpailu alle koulu-
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ikäisille, luontopolku aikuisille ja
lapsille, piirrettyjä pienille, poletin heittoa lapsille ja aikuisille
sekä lettuja lapsille.
Torstai-iltana oli karoketanssit,
perjantaina tanssittiin Susanna
Heikin ja Karavaanin tahdissa sekä lauantaina Heidi Pakarisen ja
Yön Kulkijoiden tahdissa Vehmassalmen paviljongilla. Tanssijoita
riitti joka illalle.

Kiitos kaikille karavaanareille,
jotka vietitte juhannuksen kanssamme Vankkuri-Vehmaalla. Suuren suuri kiitos niille vajaalle 30
vaunukunnalle, jotka olivat järjestämässä iloista ja mukavaa juhannusta!
Hyvää kesän jatkoa!
Treffi- ja huvitoimikunnan
puolesta Maiju

Pääsiäisen tanssit.

Raimo Heinolan muistoksi.

Iltarusko.

3/2013

Huolehdimme Sinusta

24h nyt myös Raisiossa!

ABC RAISIO
AVATTU!
Raision ABC:ltä löytyy kaikki, ihan kaikki:
Market

leikkipaikka lapsille
hyvää ruokaa ja kuumaa kahvia
(lapsille oma ApsiMenu)
tilavat parkkipaikat
viihtyisät kokoustilat
palavereille
uutuutena karavaanareille
septitankin tyhjennysmahdollisuus
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24 h

Raisio

Piilipuunkatu 2, Raisio
Kustavintien risteyksessä

w w w. a b c a s e mat.fi • www.noutopoyta.fi

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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Salon seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään keskiviikkona 9.10.2013 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.
Salossa 12.6.2013
HALLITUS

Tulevia tapahtumia
SYYSTREFFIT Salakalliolla 30.8-1.9.2013
Yhdistyksen jäsenten OMA TAPAAMINEN Raatalassa 6-8.9.2013
MESSUMATKA Lahteen 21.9.2013
SYYSKOKOUS 9.10.2013 klo 19 Keskustan koululla.
TEATTERIMATKA Raumallle 12.10.2013
Tarkemmat tiedot ovat nettisivuillamme.
www.sfc-salonseutu.fi

Teatterimatka Raumalle
Lauantaina 12.10.2013
Tervetuloa Sf-Caravan Salon Seutu ry:n järjestämälle
teatterimatkalle Rauman teatteriin katsomaan
Tuomas Kyrön kirjoittamaa Mielensäpahoittaja ja
Ruskeakastike -esitystä.
Lähtö Salon torilta
12.10.2013 klo 16.00
Esitys alkaa klo 19.00

ROOLEISSA
Jarmo Koski
Jukka Juolahti

Hinta 28 € aikuiset, 26 € eläkeläiset, 18 € lapset ja opiskelijat.

Halikon Salakalliolla

Kravatti-TREFFIT
30.8. - 1.9.2013
Salaistentie 782, Salo

Perjantaina tanssittaa

Lauantaina

Unikuva

Juhani Rautiainen trio
alkuillasta karaokea.

Hinta sisältää linjaautomatkan, lipun ja kahvin/
teen sekä leivoksen väliajalla.

Ilmoittautuminen ja matkan maksu viimeistään
9.9.2013 sähköpostilla sinikka.koivunen@gmail.com
tai puh. 046 595 5129 miel. iltaisin.
Matkan hinta maksetaan Sf-Caravan Salon Seudun
tilille FI61 11353000308338. Viitenumero 123.
Mukaan mahtuu 50 nopeinta.
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Tervetuloa !

Treffihinta 45 € sisältää valosähkön.
Vain käteismaksu.
Tervetuloa!
3/2013

Varasto muuttaa

S

alon kaupunki on myymässä tarpeettomiksi käyneitä
kiinteistöjään ja samalla
myös Salon Seudun yhdistys menetti monivuotisen tarvikevarastonsa ja kokoustilansa Altin alakerrassa. Talkoovoimin pohdittiin
tavaroiden tarpeellisuutta ja paljon vuosien varrella kertynyttä
”omaisuutta” löysi tiensä kierrätyskeskukseen ja roskikseenkin.

Uusi tila sijaitsee Salon keskustassa. Tila ei ole suuruudella pilattu, mutta tehokkaiden talkoolaisten voimin tila on saatu maalatuksi ja siistiksi ja sinne on
rakennettu tavaroille hyvät ja
asianmukaiset säilytyspaikat.
Myös toimikuntien on mahdollista kokoontua tiloissa.
Kiitokset kaikille talkoolaisille!

Kokoustilan viimeistely menossa.

Maalaustalkoilla aloitettiin

Varaston tavarat hakevat paikkaansa.

LAHDEN MESSUMATKA 21.9.2013
Tervetuloa messumatkalle. Lähtö Euromarketin
parkkipaikalta klo 8, paluu Lahdesta klo 16.
Ilmoittautuminen 14.9. mennessä Auto-Simelius,
Örninkatu 8, p. 0400 533144

MATKAILUAUTOT
JA VAUNUT

Matkan hinta 10€/henkilö,
sisältää messulipun ja matkat.
50 nopeinta mahtuu mukaan. Tervetuloa mukaan!
Sf-Caravan Salon Seutu

Auto-Simelius

SF-CARAVAN SALON SEUTU RY
Yhdistyksen yhteinen syystapaaminen Raatalassa.

6-8.9.2013

Mäentie 210, Salo.
Tulethan mukaan, hinta 15 €/matkailuajoneuvo.
Ohjelmassa mm. yhteislaulua Anna Schukovin säestämänä,
makkaranpaistoa, teräsmieskisa ja luontopolku.

Tervetuloa tapaamiseen!

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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Sauvon kuulumiset
www.sfc-sarapisto.net, toimisto@sfc-sarapisto.net, p. 050 466 1282
PUHEENJOHTAJA
Kimmo Laine
Itätalontie 76, 21570 Sauvo
Puh. 044 354 6447
puheenjohtaja@sfc-sarapisto.net
SIHTEERI
Merja Arvola
Suotorpankuja 4 A 1, 20460 Turku
Puh. 0400 683 864,
sihteeri@sfc-sarapisto.net

Uudet turvamääräykset
Uusi leirintäalueen turvallisuusopas julkaistiin Kuopiossa Liittokokousviikonlopun lauantaina
25.5.2013. Se oli jo saanut aikaan
liikehdintää; miten se vaikuttaa
minuun, meidän alueeseen ja mitä se oikeastaan tarkoittaa. Päällimmäisenä esille nousi uusi 4
metrin sääntö ja tulipalo. Metrimäärässä on mielestäni hyvää se,
ettei enää tarvitse muistaa muita mittoja, mutta mistä se lasketaan. Se lasketaan vaunun kulmasta niin kuin ennenkin, mutta jos sen kyljessä on auto, alkaa
mittaaminen siitä tai teltan,
katoksen tai terassin kaiteesta
siis siitä, mihin palokuorma lop-

puu ja mistä se taas alkaa.
Yhdistyksemme hallitus päätti, että uusiin määräyksiin siirrytään 1.1.2014 ja niihin totuttelemisen voi jo aloittaa. Siis
katsele jo nyt ympäristöäsi, pitääkö esim. terassia lyhentää tai
auto siirtää parkkipaikalle tai
aseta katsastuksesta palatessasi
vaunu jo uusien määräysten mukaan. Huomioi myös se, että
”huollosta” tuotu uusi vaunu tai
ostamasi teltta eivät ehkä mahdukaan enää vanhalle paikallesi.
Hallitus päätti, että terassi saa
olla vaunun pituinen ja sen leveys on sama kuin teltan leveys.
Nykyisiä terasseja ei tarvitse
purkaa, jos turvaväli täyttyy,
eikä se vie toista paikkaa. Lisä-

KOKOUSKUTSU, Turussa 27.6.2013
SF-Caravan Sauvon seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
sunnuntaina 27.10.2013 klo 12.00
Sarapiston takkahuoneessa osoitteessa Nokantie 3, Sauvo.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat.
Ota mukaan voimassaoleva jäsenkorttisi.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Hallitus

rakentamisesta kannattaa aina
olla yhteydessä puheenjohtajaan
tai hallitukseen. Asiaan palataan
syyskokouksen yhteydessä.
Oppaassa on käsitelty turvallisuutta paljon tulipaloa laajemmin, josta alueellamme muuten
pelottava läheltä piti tilanne
vaunun jääkaapin sytyttyä palamaan.
Turvaväli kannattaa ajatella
myös niin päin, että apua antava henkilökunta pääsee ambulansseineen paikalle.

Kuinkas hurisee
Uudessa toimistossa otettiin ensimmäiset asiakkaat vastaan kesän alkaessa ja juhannuksena se

varsinaisesti testattiin ja hyväksi havaittiin. Sen valmistumisen
eteen paiskineille yhdistys esittää suuren kiitoksen!
Juhannusta juhlittiin kesäisissä keleissä suurella joukolla
kaikkien ollessa iloisella juhannustuulella.
Kevätkokouksessa käsiteltiin
sääntöjen sille määräämät asiat.
Lisäksi päätettiin jakaa leiritoimikunta lasten-, ruoka- ja viihdeosastoon. Näille ilmoittautui
mukavasti vastuuhenkilöt. Lapsista ja nuorista huolen pitävät
Annica Sandberg ja Johanna
Mannström, viihteelle meidät
vievät Juha Vuorio ja Kjell Wenström ja ruokapolitiikka on Pirjo Söderholmin ja Anne Wenströ-

Uusi toimisto viittä vaille valmiina.
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min kauhoissa siis käsissä. Heidän lisäkseen tarvitaan apukäsiä, joten muistakaa olla valmiit,
kun teitä kysytään.
Vetouistelukilpailut pidettiin
8.6.2013. Voiton veivät Ismo Riski ja Jani saalis 4,540 kg, toiseksi tulivat Harri Ilvonen ja Pentti
Känkänen 3,940 kg saaliillaan ja
heidän niskaansa hengittivät
kisan kolmanneksi tullut Kivisen
Jouko 3,740 kg. Kisaan osallistui
12 venekuntaa, jotka kaikki saivat saalista.
Vuoden karavaanarin äänestys
on täydessä käynnissä. Sarapistossa käydessäsi, jätä äänestyslippusi toimiston seinällä ole-

vaan laatikkoon. Tulos julistetaan syyskokouksen yhteydessä.
Yhdistyksen syyskokous pidetään Sarapistossa poikkeuksellisesti sunnuntaina. Ensin lauantaina 26.10.2013 pidetään
syystalkoot ja siis sunnuntaina
27.10.2013 syyskokous kello 12.00
(erillinen kokouskutsu).

Juhlavuosi
Taasko juhlavuosi? Juurihan yhdistys täytti 20 vuotta. Kyllä,
mutta nyt juhlii SF-Caravan ry
50 vuotista taivaltaan. Siihen
saa kaikki osallistua vuoden lukuisissa tapahtumissa. Juhla-

vuoden suojelijana toimii itse
tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Caravan lehteä kannattaa
lukea tarkkaan, että tietää minne päin suunnistaa. Juhlavuoden
teemana on Liikkeellä luonnostaan. Aika osuva sanoisin.
Tuleva vuosi 2014 aloitetaan
perinteisesti messuilla Turussa
ja Helsingissä. Juhlaliittokokous
pidetään Hämeenlinnassa sunnu nt a i n s ija a n l au a nt a i n a
17.5.2013 trefﬁen merkeissä, koska juuri tuona päivänä 50 vuotta aiemmin perustettiin matkailualamme yhdistys. Porin Kirjuriluodossa pidetään 81. FICC
Rally 24.7.–1.8.2014. Siihen liit-

TL Pyhäjärven kuulumiset

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

Tavataan Sarapiston Lavatreffeillä 2.-4.8.2013
Merja 29963-1

KOKOUSKUTSU

Yhdistyksen numerot p. 040 730 4921, www.sf-caravantlpyhajarvi.ﬁ
PUHEENJOHTAJA
Arto Vilen
Horsmantie 11 A 15, 21380 Aura
Puh. 040 509 1542, arto.vilen@suomi24.ﬁ

tyen Porin raviradalla pidetään
FICC Pori esirallly 6.-8.9.2013.
Caravan Gaala on loppuvuodesta
ja mitä kaikkea siihen väliin
mahtuukaan. Siihen voimme itsekin vaikuttaa vaikka järjestämällä oman tapahtuman tai yhdessä VankkuriViesti ry:n kanssa. Onko sinulla hyviä ehdotuksia esimerkiksi siitä, mitä voisimme yhdessä tehdä tai minne
mennä? Pistä ehdotuksesi tulemaan vaikka hallitukselle tai
allekirjoittaneelle.

SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään su, 13. päivänä lokakuuta 2013 klo 13.00
alkaen Yläneen Osuuspankin kerhohuoneessa
osoitteessa Haverintie 6, 21900 Yläne.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014) sekä valitaan uudet jäsenet
hallitukseen erovuoroisten tilalle. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Yläneellä 2.6.2013

Hallitus

Kesäiset terveiset Valasrannalta

K

ausi avattiin siivous talkoiden merkeissä 27.4.
Paikalla oli ennätysmäärä
ahkeria ahertajia. Päivän saldona saimme alueen haravoitua
ja rakennukset siivottua talven
jäljiltä kauden alkua varten. Talkoiden lomassa saimme myös
nauttia naistoimikunnan maittavaa makkarakeittoa. Rantakin
avautui jäistä viikonlopun aika-

na ja uskaliaimmat kävivät uimassa. Toukokuun aikana leiritoimikunta puursi lisäalueen
salo-ojituksen merkeissä ja taas
on yksi osa projektista saatu päätökseen. Kevät on alkanut hienoilla keleillä ja vierailijoita on
käynyt alueella mukavasti. Saunan läheisten wc tilojen rakentaminen koetetaan saada kesän
aikana päätökseen ja näin ollen

pystymme parantamaan alueen
viihtyvyyttä ja palvelua.

Juhannus
Keskikesän juhlaa vietettiin hienossa säässä ja alueemme oli ääriään myöten täynnä. Juhannus
päivänä oli perinteisiä leikkejä ja
kilpailuita. Köydenveto kilpailun
hävisimme jälleen kallionokan

joukkueelle, mutta ensi vuonna
taas uusin voimin vetämään. Litrahuuli kilpailun miesten sarjan
voitti Sami ja naisten sarjan Johanna, lasten sarjan voitti Veera.
Kiitos kaikille vetäjille ja kilpailijoille, kilpailujen tuotto menee
alueen lasten kesäretkeen, kuten
aina ennenkin.
Jyrki 82388, Petri 82918
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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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Turku ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään ke, 23. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen
Turun yliopiston lääketieteen laitosrakennus Medisiinan luentosalissa auditorium externum osoitteessa Kiinamyllynkatu 10,
Turku. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (mm.
toimintasuunnitelma ja talousarviovuodelle 2014, uusien jäsenten valinta johtokuntaan erovuoroisten tilalle toimikaudeksi
2014-2015 ja toimikuntien vetäjien valinta vuodelle 2014).
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu Medisiinan aulassa klo
18.00 alkaen. Tervetuloa!
Turussa 6.5.2013

Johtokunta

Ruissalon
kuulumiset

T

aas tuli se aika jolloin talvialueen rivit harvenivat, jotenkin tulee haikea olo.
Huhtikuun lopun viikonloppu
sekä alkava viikko tuntuivat että arkea ei välissä olisikaan, koska kuukauden vaihto olikin keskellä viikkoa ja tulossa oli VAPPU.
Sää oli tuulinen ja hieman sateinenkin. Ajattelin että ei paljoa
tule vieraitakaan alueelle sateen
ja tuulen sekä sen että nyt vappu
on keskellä viikkoa, mutta toisin
kävi. Vieraita valui tasaiseen tahtiin aatonaattona sekä aattona.
Vapun aaton aamu oli kuitenkin
pilvin mutta päivän mittaan pilvet harvenivat ja aurinko näyttäytyi. Kun kello kävi kuutta illalla, niin rupesimme rakentamaan pitkää pöytää. Auringon
säteet vielä vähän lämmittivät.
Alueella oleskelevat asukaan tulivat pöytineen ja tuoleineen pai-
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kalle. Vaunujen emännillä oli koreja tai kasseja, joiden sisältöä

voin vain arvailla. Ympärille katsoessani totesin vappu pukeutumistakin joka oli tosi hauska yksityiskohta .
Alueella tarjoiltiin kaikille grillimakkaraa sekä juomista. Tämän
tarjoilun oli kustantanut Turun
Länsi Vankkurit Oy, kaunis kiitos
heille.
Grilli mestareina olivat tänä
vuonna Kari P sekä Jukka.
Ohjelmassa oli lisäksi kauan
odotettu ja toivottu laulu trio
KULTA KURKUT jotka ilostuttivat
meitä laulullaan. Toivottavasti
tapaamme vielä.
Kun makkarat oli syöty ja naurut naurettu ja laulut laulettu
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niinpä purettiin pöydät ja muu
tavara jota oli tuotu paikalla ja
päätettiin jatkaa laulamista sisätiloissa. Mauri oli mennyt jo etukäteen laittamaan karaoke vehkeet kuntoon ja eikun kaikki
laulamaan. Mukavasti sitä porukkaa sinnekin valui ja paljon oli

laulajia. Pistettiin siellä myös
jalalla koreasti, vaikka tila on
pieni. Joten aina hauskaa olla
pitää, edes joskus.
Sumuisen aamun vajettua ja
päivä vanhetessa vieraat rupesivat lähtemään koti kohti. Taas oli
tämä vappu historiaa.

Vielä on pari viikkoa kausipaikka jäljellä ja vielä on juhlaa
jäljellä. Äitienpäivä jota me juhlistimme lauantaina kakku kahveilla.
ISÄNTÄPARI MATTI JA PIRJO
KIITTÄVÄT KULUNEESTA KAUDESTA SEKÄ TOIVOTTAVAT KAIKKI

TERVETULLEIKSI TALVIKAUDEN
ALETTUA.
ps. Kesä on jo lopuillaan kun
tämä juttu saa päivänvalon. Toivon että kaikilla Teillä on ollut
hauska ja aurinkoinen kesä.

ja sen suoritti Janne ja Lasse. Lasse sen vuoksi että hän on Helinä
vaimonsa kanssa yhtäjaksoisesti
pisimpään viihtynyt Lemmillä
peräti 15 vuotta. Lipun kohotessa laulettiin lippulaulu ja sitten
päästiin syömään. Juhannus sää
oli mitä herttaisin ja kenelläkään
ei ollut kiire mihinkään, syötiin
rauhassa, seurusteltiin, kerrottiin
vitsejä ja vähän kisailtiin ja meillä kaikilla oli niin mukavaa. Illan
viiletessä siirryttiin sisätiloihin
karaoken pariin.
Juhannuspäivänä lapsilla oli

pientä luontoaiheista puuhaa ja
illalla nautittiin savusaunan
pehmeistä löylyistä. Todettakoon
vielä että kauimmaiset Juhannus-vieraat tulivat Vuokatista ja
Vähästäkyröstä ja lähimmät Mietoisista.
Näin sanotaan että Joulu on
joka vuosi mutta Juhannus vain
kerran kesässä, nyt pitää sitten
vain odottaa ensi kesää. Oikein
hyvää tämän kesän jatkoa kaikille.

terveisin 140326

Lemmin kuulumisia
Lemmin kesä on kylmän kevään
jälkeen pyörähtänyt mukavasti
käyntiin. Toukokuussa vietettiin
talkoopäivää, siivoiltiin piha-alueita ja yleisiä tiloja. Talkooruokana oli paistettuja silakoita ja perunamuusia jotka myöskin talkootyönä valmistettiin, koettiin sitä
yhdessä tekemisen riemua.
Aivan Juhannuksen alla valmistui päärakennuksen eteen uusi
patio ja samalla uusittiin myös
tiskauspaikalle menevät portaat.
Pation päältä puuttuu vielä valokate. Tämä pieni remontti toi tur-

vallisuutta ja myös uutta ilmettä.
Juhannusta juhlittiin kauniissa säässä periteiseen tapaan. Aatto aamu aloitettiin hiljaisen kansan pukemisella uusiin vaatteisiin. Päivän aikana naiset valmistivat salaatit iltaa varten ja miehet pesivät perunat. Hyvissä ajoin
ennen lipunnostoa rakentui lippukentän ympärille pitkäpöytä,
johon jokainen toi omat pöydät
ja tuolit sekä juomat ja särpimet
salaatit ja perunat tuotiin yhteiseen pöytään.
Lipunnosto tapahtui klo 18.00

Hiljaisenkansan pukijoita.

Kananmunan heittokisan jälkien siivousta.

Uusi patio odottaa vielä kattoa.

Uusitut takaportaat.

Teksti ja kuvat: Helka
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NCT 2013
Pohjoismaiset päivät ovat takana
kun tämä aviisi putoaa postiluukusta. Kahdenvuoden kiihtyvä
työrupeama on takana. Etukäteen
ei voi kirjoittaa muuta kuin ajatuksia tapahtuman kulusta mutta töitä ja unettomia öitä on tapahtuman eteen uhrattu. Aluksi

kun NCT 2013 päiviä alettiin järjestelemään tunnelmat olivat korkealla kun kolmannen kerran
tällainen suurtapahtuma saatiin
Turkuun ja yhdistyksemme järjestettäväksi. Ajatus omannäköisestä 50v tapahtumasta jäi jostain
syystä taka-alalle ja tilalle tulivat

byrokraattiset säännöt, jotka oli
ensin suomennettava koska kukaan ei sitä aiemmin ollut tehnyt.
Keväällä astuivat voimaan uudet
turvallisuus säännöt joiden mukaan leiri tontitettiin. Alueelle
jossa aikaisemmin on ollut 1500
vaunukuntaa mahtui nyt vain 350

vaunukuntaa. Täytyy kyllä myöntää että aikaisemmin oli muutama vaunukunta aitojen ulkopuolellakin mutta kuitenkin. Viranomaistoiminta on muuttunut ja
muuttuu edelleen kireämmäksi,
joka asia täytyy selvittää ja lupaviidakko leviää täysipäiväiseksi

rimme Tuomo pitänyt nurmikot
ja tiensivujen heinät lyhyinä ja
metsäisempien alueiden aluskasvillisuuden kurissa. Talkoilla on
kaadettu puita, tasoitettu maastoa, tehty uusia viihtyisiä vieraspaikkoja ja kunnostettu ympäristöä muutenkin. Puita, pensaita
ja kukkia on istutettu sekä yhdistyksen, että vuosipaikkalaisten toimesta – ja kukkarolla. Multaa ja sepeliä on alueelle tuotu
useita kymmeniä kuutioita.
Meininki Kesäniemessä on rau-

hallista, kesäpäiviä vietetään petanqueta pelaillen, uiden, kalas-

Kesä Kesäniemessä
Onhan meillä Suomessa tunnetusti neljä vuoden aikaa, mutta
kyllä yksi on ylivoimaisesti yli
muiden… KESÄ!! Tätä kirjoittaessa helle hellii Kesäniemeä, linnunpoikasia, perhosia ja kaunista vehreyttä on luonto pullollaan.
Toivottavasti kelit ovat kohdil-
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laan vielä elokuussakin ja niin
vierailijat, kuin vuosipaikkalaisetkin saavat nauttia entistä kauniimmasta ja viihtyisämmästä
Kesäniemestä.
Alue muuttuu ja kehittyy jatkuvasti – hitaasti, mutta varmasti. Jo toista kesää on kesätalkka-
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työksi. Poliisin kanssa jos haluaa
päästä keskustelemaan tapahtuman järjestelyistä koskevista asioista on ainoa mahdollisuus lähettää sähköpostia ja varata aika
neuvotteluille. Tosin koko ruljanssi voidaan hoitaa sähköpostitse mikä helpottaakin asioiden
hoitoa mutta tarkennuksia ja tiedusteluja joutuu silloin lähettämään useita ja kun se aika rientää.
NCT 2013 ei saanut karavaanareita innostumaan ja lähtemään
vähän askeettisempaan leiripaikkaan vaikka Messukeskuksen alueella ei ollut pelkoa yhdistelmien
vajoamisesta. Vaikka osallistujamäärä jäi alle 300 yksikön vietiin
tapahtuma ennakkoon suunnitellulla tavalle eikä lähdetty purkamaan tehtyjä sopimuksia jolloin
tapahtuman talous olisi saatu
lähes tappiottomaksi.
Hätäensiapukurssilla saimme
valmiuksia leirinaikaiseen ensiavun antamiseen, joka olikin
hyvä kurssi koska viimeisestä
kurssista oli jo kulunut tovin ja
tiedot ja taidot olivat kurssilai-

silta päässeet unohtumaan. Elvytyksen opetus oli näin kurssilakin
voimia koettelevaa kun kurssilaiset elvyttivät Punaisenristin nukkeja. Kurssilla oli taitavat opettajat sillä Jessi Vuorinen oli juuri voittanut Suomenmestaruuden
pelastustaidoissa. Toinen opettajajista Dinah Arifulla joka sairaanhoitana omaa pitkän uran
pelastustehtävissä. Kurssin kävi
14 karavaanaria jotka kaikki olivat eri tehtävissä NCT 2013 tapahtumassa.
70 toimihenkilöä uhrasi lomastaan runsaan viikon viettäen sen
kansainvälisessä tapahtumassa
kotiporteilla. Tapahtumassa oli
myös NCT2013 team 10 henkinen
ryhmä, joka kokoontui säännöllisesti suunnittelemaan tapahtuman järjestelyjä ja ohjelmia sekä
niiden toteuttamista.
Turku on saanut NCT päivät järjestettäväkseen 20 vuoden välein,
kuinkahan mahtaa olla vuonna
2033 NCT2033 päivien laita ja millaisella kalustolla silloin liikutaan.
Pg

ovat saaneet niin saunat, hyvät
onkivedet ja viihtyisä ympäristö,
kuin itse kesäniemeläisetkin. Kiitosta ovat saaneet erityisesti ystävälliset ja auttavaiset isännät
– hienoa!

Silakkatreffit
tellen ja ylipäätään tästä parhaasta vuodenajastamme ja kiireettömyydestä nauttien. Vierailijoita
tänä kesänä on ainakin heinäkuun alkuun mennessä ollut viimevuotista enemmän ja kehuja

Muistakaa tulla sankoin joukoin
Kesäniemeen perinteisille Silakkatreffeille 11.-13. lokakuuta.
Tarjolla taas nimen mukaisesti
silakkaa monessa muodossa, tanssia, laulua ja hauskaa seuraa!
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Vakka-Suomen kuulumiset
Rairanta puh. 0500 825 899, www.rairanta.ﬁ
PUHEENJOHTAJA
Reijo Silokoski
Haukluhdantie 6, 23800 Laitila
Puh. 0500 597 275, 02 851 812
reijo.silokoski@lailanet.ﬁ
SIHTEERI
Tapio Saha
Vanhaharmaalinnantie 3, 28430 Pori
Puh. 0400 532 912
tapio.saha@nic.ﬁ

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään Rairannassa 12.10. 2013 klo 14.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat. Ennen kokousta kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Puheenjohtajan palsta

H

itaan kevään jälkeen kesä
tuli nopeasti ja nyt kesäheinäkuun taitteessa ollaan jo kesäaikataulussa edessä.
Mansikkasatokin on uutisten mukaan vähintäinkin viikon etuajassa. Sensijaan matkailu menee viime vuoden tapaan ja kevät on
ollut juhannukseen saakka melko

hiljaista. Ei maanteilläkään ole
näkynyt matkailuajoneuvoja kuin
harvakseen. Lomat kuitenkin pysyvät paikoillaan ja heinäkuu ja
elokuun alku ovat varsinaista lomasesonkia. Saapa nähdä miten
vilkasta lomaliikenne tulee olemaan. Hinnankorotukset, verot
ym varmasti näkyvät turistimäärissä. Myös kausipaikkojen vilkas
kysyntä kertoo liikkumisesta
omaa kieltään. Rairannasta onkin
annettu kausipaikkoja entistä
enemmän. Ei ne kuitenkaan tee
alueesta ahdasta, kun esim treffeillä ei ole ollut entisiä määriä
osallistujia. Ahtautta voi tapahtumissa aiheuttaa uudet turvavälisäännöt, joiden mukaan vetoautoa ei saa enää sijoittaa entiseen
neljän metrin väliin.Vetoauton
vieminen parkkipaikalle saattaa
aiheuttaa joillekin ärtymystä,
mutta niin vain pitää tehdä silloin
kun muuten ei alueelle mahdu.

Juhannukseksi saatiin valmiiksi kolmas grillikota, jolle on myös
riittänyt käyttöä.

Tämä tilanne on kuitenkin harvinaista, onneksi.
Puoli vuosisataa sitten yhdistykset perustivat liiton kattojärjestökseen hoitamaan yhteistä

UNHOITUKSEN YÖ -treffit
RAIRANNASSA 30.8.-1.9.

Orkesterina
ARI AALTO JA
ATLANTIC
Grillatut possut lisukkeineen
syödään pitkässä pöydässä,
jonka aikana ohjelmaa.
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HIRVISOPPATREFFIT
RAIRANNASSA
25. – 27. 10.
Orkesterina JACKPOT

edunvalvontaa ja muuta yhteistä
toimintaa. Perustettiin uusia yhdistyksiä ja jäsenkunta kasvoi.
Yhdistykset rakensivat talkoilla
leirintäalueita, joita alettiin yleisesti kutsua karavaanalueiksi.
Niissä kaikkien yhdistysten jäsenillä on yöpyessä samat edut kuin
isäntäyhdistyksen jäsenillä. Tämä
on koko jäsenkunnalle suuri etu,
kun ottaa vielä huomioon näitten
alueitten korkean tason. Hintataso on yhdistysten alueilla todella
edullinen, koska se perustuu kokonaan talkootyöllä pyöritettyyn
toimintaan. Jos halutaan pitää
tasoa yllä, tulee hinta nousemaan
talkootyön vähetessä. Matkailijat,
ainakin osa, näyttävät nyt jo siirtyneen ”tehokkaampaan” leirintäalueiden käyttöön yöpymällä
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vain silloin, kun tarvitaan pyykinpesua, saunaa, kemssantyhjennystä jne ja muulloin yövytään ns.
puskaparkeissa tai parkkialueilla.
Nyt alkaa tuntea itsensä vanhaksi ja sen myötä tietysti dementoituneeksi. Ei oikein pysy enää
ajan hermolla. Liitostakin tuli
tietoliikenteen osaamisesta tutkimus, jossa pitää rastittaa sopivat
vastaukset. Ensimmäisessä kohdassa kysytään vastaajan sukupuolta ja vaihtoehtoina ovat nainen, mies ja joku muu. Tietoliikenne on yhdistyksilläkin nykyään todella tärkeä osa toimintaa.
Se on kuitenkin varsin ”tautista”,
kun kaikenlaisia viruksia pyrkii

koneeseen. Minäkin huomasin facebookista, että olen opiskellut
Kairon yliopistossa. Tiedekunta
selviää kai myöhemmin.
Kuluneena keväänä ei rakenneltu niin tiiviisti kuin aikaisempina
vuosina. Alkuvuonna tehtiin nuorisotila ja se on tullut tarpeeseen.
Siitäkin on odotetusti käyty erinäisiä keskusteluja pääasiassa positiiviseen sävyyn.
Isäntien mukaan paras investointi on ollut toimiston lämpöpumppu, jolla sai viilennettyä
toimiston ja isännänhuoneet siedettäviksi. Kylmällä se toimii lämmittäjänä. Lämpöpumppuja on jo
aikaisemmin asennettu pari Rai-

lakkaan, keittiöön ja juhlasaliin.
Se on hyvä laite oikeassa paikassa.
Toukokuun lopulla viettivät
VOP-kerholaiset synttäreitään työn
merkeissä Rairannassa. Trefﬁ oli
kaikin puolin onnistunut. Vieraita vaunukuntia saapui paikalle
vajaa sata.
Ennen juhannusta vierailtiin
Pyhämaan uhrikirkossa ja Uudenkaupungin automuseossa. Ei karavaanikirkon nimellä markkinoitu tapahtuma karavaanareita kiinnostanut, kun vieraita ei osallistunut lainkaan. Rairannasta oli
jopa bussikuljetus.
Juhannusta vietettiin hyvien

ilmojen merkeissä ja juhlaan osallistui noin sata vierasta vaunukuntaa. Kahtena päivänä oli orkesteritanssit, kumpanakin päivänä eri orkesteri. Sunnuntain
orkesteri IHME oli yleisölle niin
positiivinen kokemus, että se varattiin jo myös ensi juhannukseksi.

sun pyöräilytapahtuma”. Saimme
mieluisan kutsun tulla tutustumaan Pyhämaalla sijaitsevaan
Kari ja Anneli Lovenin puutarhaan, ja otimme sen ilolla vastaan. Meitä oli parinkymmenen
hengen pyöräilijäporukka, jossa

nuorimmat olivat hieman toisilla
kymmenin. Erinomaisen, aurinkoisen sään helliessä ajelimme
mukavan leppoisaa vauhtia, ihaillen samalla luonnon kauneutta ja
lintujen laulua, välillä mehutauolle pysähtyen. Pyöräily sujui

Tulevia tapahtumia
Lasten onkikilpailu on juuri lehden ilmestymisen aikoihin.
Unhoituksen yötä vietetään elokuun viimeisessä viikonvaihteessa. Hirvisoppatrefﬁt ovat 25.27.10. eli lokakuun lopussa.

Ramin rattailta Rairannassa
”Pyhällä maalla
pyöräillen”
Vankkurit ovat kevään ja alkukesän aikana päässeet liikkumaan
varsin mukavissa olosuhteissa,
jos ei syyllistytä suomalaiseen

perisyntiin ja moitita säitä liian
lämpimiksi. Palstaa kirjoittaessani elellään kesäkuun viimeisiä
helteisiä ja hieman ukkosten sävyttämiä päiviä. Mieleni palaa
helposti toukokuun 25. päivään,
jolloin meillä oli ohjelmassa ”Rait-

Yhteiskuva ennen paluumatkaa.
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Esa Heinosta onnisti arvonnassa. Kari Loven luovutti perunapussin.

ilman ongelmia ja olihan meillä
avulias huoltaja autoineen turvana. Heinosen Esa huolehti meistä
totutulla rutiinillaan. Pian oli 26

olivat helmiä Annelin pöydässä.
Katsastimme vielä kasvihuoneet
ja saimme tietoa niiden toiminnasta ja tuotteista. Olimme siis
”pyhällä maalla” eli Pyhämaalla. Kaunista
seutua kaiken kaikkiaan, totesimme yhdessä. Oli aika kiitosten ja
ryhmäkuvan yhdessä
Annelin ja Karin kanssa. Sopivan kylläisinä
läksimme ajelemaan
kohti Rairantaa, jossa
meitä odotti lämmitetty sauna. Pyöräretken
yhteismatkaksi kertyi
siis 52 kilometriä, joten
paluumatkan jälkeen
tankattiin vielä Kirstin
ja Railin herkuilla ja
pulahdettiin uimaan
hellivään mereen. Kiitokset kaikille pyöräiAnneli Loven ja muistoksi ojennettu yhdistyklyyn osallistuneille ja
sen tarjotin.
erityiskiitokset ryhmän
puolesta vielä Annelilkm:n matka Loveneille poljettu le ja Karille sekä tietenkin Raija meitä odotti ystävällinen pa- rannan emännille Kirstille ja Rairiskunta herkkujensa kera. Ma- lille.
koisat pöydän antimet kelpasivat
Rairannassa on kevään ja alkumeille jokaiselle ja tankkaus on- kesän aikana kokoonnuttu mm.
nistui hyvin. Tuoreeltaan kasvi- Naamiaistreffeille, VOP-kerhon
huoneista noudetut maukkaat treffeille, vietetty `Lemmikkiporkkanat ja kirsikkatomaatit eläinpäiviä` ja juhannusta ja nau-
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tittu muuten vain hyvistä säistä
niin alueella kuin laajemminkin.
Naamiaistrefﬁen yhteydessä otettiin käyttöön uusi nuorisotila
”Raikkuli”, jonka ikärajoista on
käyty jonkin verran keskustelua.
Olemme Tuomiston Niinan kanssa
hankkeen aloitteen tekijöinä
tyytyväisiä, että ”Raikkuli” toteutui hallituksen myötävaikutuksella. Alun perin ajattelin,

että tila olisi tarkoitettu lähinnä
teini-ikää lähestyville tai teiniikäisille, jotta he lähtisivät helpommin perheiden mukana Rairantaan. Nuoriso on ollut kiitettävästi mukana toiminnan suunnittelussa ja vastuussa siitä, että
järjestys ja siisteys tiloissa säilyy.
Nuorisoisännät ovat saaneet kokemusta niistä haasteista, joita
heillä on ja tukena on varmasti
omalla tavallaan ohjaamassa Tuomiston Niina. Tilojen käytöstä ei
kannata varmaankaan tehdä
suurta ongelmaa, vaan miettiä
niiden käyttöä positiivisessa hengessä ja rakentavasti. Olisiko
”Nuorisoisäntien” esittämällä aikatauluttamisella löydettävissä
ihanteellinen ratkaisu asiaan.
Oletan, että vanhemmat haluavatkin, että perheen nuorimmat ovat
illan edetessä jo vaunulla ja enemmän vanhempien valvovan silmän
alla.
Toivotan kaikille karavaanareille oikein mukavaa syyskesää
ja syksyä! Vaikka ”Unhoituksen
yön-trefﬁt” ovatkin edessä, toivon, että kesästä jää niin positiivinen muisto, ettei sitä välttämättä tarvitse unhoittaa edes
treffeillä. Ramin rattaatkin matkaavat kohti syksyä positiiviset
muistot rattaillaan.
Tervetuloa viihtymään
Rairantaan toivottelee
Rami

Paluumatkalla Pyhämaalta sään suosiessa.

3/2013

Nimikylttiä kiinnitetään paikalleen.

Raikkulin avajaisia vietettiin keväällä.

Ensimmäiset nuorisoisännät.

VOP-treffiläisiä Raitsussa.

Koiralemmikkejä esitellään.

Suomen Karva-Kaverit ry esitteli toimintaansa Lemmikkieläinpäivillä.

Leikkikentän
paikkoja
kunnostettiin.
Jouni Vainio
testaa
liukumäkeä.

Palkittuja kissalemmikkejä omistajineen.

Palkitut kanit, omistajat ja tuomari.
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Tutustu meillä Turun suurimpaan
SISÄTILANÄYTTELYYN!

Hyvä valikoima kesäkalusteita, markiiseja ja
grillejä. Tutustu meillä!

Tutut ammattilaiset palveluksessasi!

Leo Lindwall

Puh. 0400-150 583

Rauno Jerkku

Puh. 044-206 7539

Turvallista
matkaa
hy vin
a
huolletull
vehkeellä!
www.best-caravan.fi
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Tervetuloa tutustumaan niin ajoneuvoihin kuin
henkilökuntaammekin. Nähdään Liedossa!
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Löydät meidät
Tuulissuolta!

TIE

VAKIOTIE 4

Vakiotie 4, Lieto • Myynti puh. 010 832 4520
Market puh. 010 832 4530 • Huolto puh. 010 832 4535
Avoinna ma-pe 9-17, kesälauantait suljettu!
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Parhaat merkit • Vaihdokit • Rahoitus • Huolto • Varaosat • CaravanMarket
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