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Juhlavuosi  
vauhdissa
Juhlavuosi on vielä hyvässä vauhdissa ja Ficc-
Rallykin on juuri parhaillaan käynnissä Porissa 
lehden ilmestyessä. Reilut 500 yhdistelmää jo 
ennakkoonkin ilmoittautui joten hyvä kokoon-
tuminen siitä varmasti saatiin aikaan. Juhla-
liittokokouskin Hämeenlinnassa sujui mallik-
kaasti ja ohjelmat ja tapahtumat olivat merk-
kipäivien arvoiset. Juhlavuodesta on jäljellä 
vielä Caravan Gaala risteily Tallinnaan 15-16.11 
Silja Europalla. Tuonnenpana hieman ohjeita 
ilmoittautumiseen jos Lounais-Suomesta löy-
tyisi tarpeeksi lähtijöitä yhteiskuljetukseen. 
Pienimuotoisempaa juhlaa meillä täällä toimin-
ta-alueellamme riittää loppukesäksi ja pitkälle 
syksyynkin monien eri teemalla vietettävien 
treffien muodossa. Säähän on jo viime syksys-
tä asti oikkuillut joten toivotaan että loppu-
vuosi mentäisiin ainakin normaali vaihteluiden 
puitteissa. Treffilistasta löytyy varmasti kaikil-
le mieleisensä tapahtuma ja edelleenkin tulee 
muistaa että treffit ovat merkittävä osa yhdis-
tysten varainhankintaa, eivätkä taloustieteili-
jät paljon kurjuutta kummempaa meille ennus-
ta suunnan muuttumiseksi parempaan päin. 

Kuten huomaattekin tässä numerossa on jäl-
leen yhdistysten syyskokouskutsuja. Kehotan 
kaikkia eri yhdistysten jäseniä osallistumaan 
ja tuomaan oman tärkeän mielipiteensä julki, 
näin on mahdollisuus saada muutoksia mielei-
seesi suuntaan ja demokratia toimimaan, kun 
sen puuttumisestakin tuolla turuilla ja toreil-
la niin paljon kuuluu puhuttavan. Yhtään sen 
enempää kantaa ottamatta viime aikojen kuu-
maankin keskusteluun kuntien yhdistämises-

TÄRKEÄ TIEDOTE  
Caravan Gaalaan 15.-16.11. 
osallistuville. 
Jari Valkeapää tiedustelee jos Gaalaan  
lähtijöitä on tarpeeksi toiminta-alueel-
tamme niin järjestettäisiin yhteiskulje-
tus Helsinkiin. Tiedustelut ja ilmottau-
tumiset 30.9. mennessä Jarille  
os: jvalkeap@dnainternet.net  
tai p.040-720 0659

 

tä niin on osa alueemme kunnista saanut jo-
tain kerrassaan hyvääkin aikaan, nimittäin Fö-
li tuli. Itse vuosikymmenet yksityisautoilua 
suosinut, yltiöpäisiä vihreitä ajatuksia vieras-
tanut ja joukkoliikennettä harvoin käyttänyt 
niin Föli tuli ja käänsi pään. Tietysti suuri vai-
kutus asiaan on myös viimevuosina harjoitta-
mallani ammatilla. Kaarinalaiset, Ruskolaiset, 
Naantalilaiset, Raisiolaiset sekä Lietolaiset saa-
vat varsin edulliseen hintaan matkustaa edel-
lä mainituissa kunnissa sekä tietenkin myös 
Turun alueella. Alle parkkimaksun hinnan pää-
set jo toimittamaan asioita tai vaikkapa shop-
pailemaan ja nauttimaan hyvästä ruoasta ja 
kenties juomastakin. Lisää tietoa reiteistä ja 
eri maksutavoista löytyy kerrankin jonkun vi-
ranomaisen helppokäyttöisiltä ja yksinkertai-
silta sivuilta os. www.foli.fi. 

Lienee vielä syytä korostaa että itselläni ei 
mitään muuta intressiä nostaa tätä asiaa esil-
le kuin että uudet bussit ovat erittäin vähä-

päästöisiä, kuluttavat polttoainetta huomatta-
vasti vanhoja vähemmän ja sen verran suurem-
missakin seutukunnissa ja kaupungeissa käy-
nyt missä toimiva joukkoliikenne on 
helpottanut liikkumista valtavasti.

Näin taas tällä kertaa, oikein hyvää loppu-
kesää kaikille sekä tulevaa syksyä myös.

Terv. Markku 52661



Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

Numero 3/2014 (149) 
36. vuosikerta

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

Kustantaja
VankkuriViesti ry

VankkuriViesti ry
Puheenjohtaja
Jari Valkeapää  
Salassuontie 12 21250 Masku 
P. 040 720 0659
jvalkeap@dnainternet.net

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

Painos  
6600 kpl

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

Osoitteenmuutokset
SF-Caravan ry Hämeenlinna
P. (03) 615 311

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

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

4/2014  ....... aineisto 7.10.  ilmestyy 31.10.

07.-10.08. Haitaritreffit 
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa

08.-10.08. Lavatreffit 
 Sarapisto  |  Sauvo

29.-31.08. Salon syystreffit 
 Salakallio, Halikko  |  Salo

29.-31.08. Unhoituksen yö 
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi

05.-07.09. Rantalieskat 
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp. kunnat

12.-14.09. Vanhanajan treffit 
 Ruissalo Camping, Turku  |  Turku

19.-21.09. Valojuhlat 
 Leporanta, Lieto  |  Lieto

03.-05.10. Salon Silakkarieha 
 Salakallio, Halikko  |  Salo

10.-12.10. Silakkatreffit 
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku

24.-26.10. Hirvisoppatreffit 
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi

Hyvää kesää ja  
raikasta syksyä!

Toivottaa 
VankkuriViesti ry

Vaunualueemme: 
KAARINA Kuusisto, p. 040 764 4911
LIETO Leporanta, p. 040 718 0570
LOIMAA Krapuranta, Korvenkulmantie 44, Oripää  
 p. 040 546 2058
MASKU  Camping Mussalo, 
 Mussalo, Taivassalo, p. 040 764 9391
NAANTALI Saloranta, p. 044 967 4453
PIIKKIÖ Harvaluoto, Piikkiö, p. 044 278 8949  
 (palvelut 1.6.–30.8.)
RAISIO Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,  
 23260 Rautila, Vehmaa, p. 0400 705 516
SAUVO  Sarapisto, p. (02) 473 1202, 050 466 1282
TL-PYHÄJÄRVI Valasranta, Yläne  
 (kesäisin sopimusalue p. 040 730 4921)
TURKU   Kesäniemi, Vehmaa, p. (02) 433 3462 ja  
 0500 820 973 (Suominen)
 Ruissalo Camping, Turku (talvisin, syysk.-toukok.,  
 tied. p. 0400 704 179 Matti Vainio) 
 Kallionokka, Pöytyä, sopimusalue,  
 p. (02) 256 3406, 049 526 055.
 Lemmi-Caravan, Mynämäki, sopimusalue  
 p. (02) 430 8734. Yhteyshenkilöt Helga ja Pertti  
 Rekola p. 0400 795 778
 Livonsaari Caravan, Askainen, sopimusalue, 
 Pohjanpääntie 273, p. 040 500 4401
VAKKA-SUOMI Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki,  
 p. 0500 825 899
Tiedustelut yo. yhdistykseen.
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PUHEENJOHTAJA
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
Puh. 040 771 9854, 
puheenjohtaja@sfckaarina.com

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

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

Kaarinan kuulumiset
KOKOUSKUTSU 

SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla 

sunnuntaina 19. lokakuuta 2014 kello 12.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kahvitarjoilu.

Kaarina 9.6.2014.  
Hallitus

Kevät 1994-2014, Caravan-elämää 20 vuotta
Keväällä 1994 pohdimme vaimoni 
kanssa vaihtoehtoa asuntovaunun 
ja mökin välillä. Lopulta päädyim-
me asuntovaunuun ja suuntasimme 
silloin 2- ja 4-vuotiaiden lastemme 
kanssa Kuusiston SFC Caravan alu-
eelle. Alue oli meille entuudestaan 
tuttu ja etäisyys kotiimme Turkuun 
oli mukavan matkan päässä. Asun-
tovaunu toimi kesämökkinä, jonne 
oli mukava mennä viettämään vii-
konloppua ja joskus arki-iltanakin 

ajoimme lasten kanssa alueelle ui-
maan, sillä ranta on lapsiystäväl-
linen pienille uimareille. 

Tuohon aikaan alueella oli pal-
jon myös muita lapsia, joten lap-
set viihtyivät todella hyvin alu-
eella. Välillä ei tahtonut aamu-
puurolle tai päivälliselle saada lap-
sia jos joku kavereista oli ehtinyt 
leikkipaikalle ennen heitä. Lasten 
kannalta Kuusisto oli oikea rat-
kaisu, isä ja äiti pääsivät helpol-

la kun oli paljon seuraa ja aktivi-
teettejä lapsille.  

Myös vanhemmilla oli seuraa ja 
ohjelmaa alueella, mutta omaa rau-
haakin löytyi. Talkoot ja pienet re-
montit eivät tunnu ylitsepääsemät-
tömältä kun työt jaetaan useam-
man tekijän kesken, toisin kuin 
mökillä. Vaikka oma jälkikasvu on 
jo pesästä lähtenyt, kertovat he ai-
na välillä hauskoja muistoja men-
neiltä ajoilta ja viihtyvät edelleen 

ajoittain vanhempien seurassa 
asuntovaunullamme. Itse en voi 
kuin suositella vaunuilua kaikille 
lapsiperheille. Alueen rankentajil-
le ja talkoolaisille suuri kiitos, et-
tä perheellämme on ollut käytet-
tävissä tämä hieno alue!

Antoisaa ja hauskaa Caravan-ke-
sää 2014 kaikille jäsenille! 

Raikka ja Eija

Hyvät ystävät!
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 
Kuusistossa 22.4.2014. Kokoukses-
sa käsiteltiin sääntömääräiset asi-
at, vuoden 2013 toiminta kerto-
muksen ja tilinpäätösten hyväksy-
minen. samalla tiedotettiin vuo-
den tulevista tapahtumista, joita 
tulevaisuudessa ovat:
Kesäkauden päättäjäiset 
30.8.2014.
Syys siivoustalkoot Kuusistossa 
18.10.2014.
Yhdistyksen syyskokous Kuusis-
tossa19.10.2014.
Yhdistyksen joulujuhlat Kuusis-
tossa 29.11.2014.

Kokouksen jälkeen pidettiin ly-
hyt kertaus alueen isännän tehtä-
vistä, sekä kesän isäntävuorojen 
valintatilaisuus.

Kesäkauden avajaiset Kuusistos-
sa pidettiin 7.6.2014. Jälleen ker-
ran luoja soi meille aurinkoisen il-
tapäivän sekä lämpimän illan juh-
lien pitoon. Aamun sateen aikana 
talkooväki pystytti molemmat suu-

ret teltat yläalueelle. Joten kaik-
ki mahduimme varmuuden vuoksi 
kattojen alle.

Tilaisuuden aluksi jaettiin yh-
distyksen aktiivisille puurtajille 
tunnustukset pitkäaikaisesta työs-
tä yhdistyksen hyväksi.

Yhdistyksen tarjotin annettiin 
Kari Lehtiselle  14 vuoden hallitus-
työskentelystä, josta hän on ollut 
Yhdistyksen varapuheenjohtajana 
8 vuotta, sekä hoitanut vuosien 
ajan jäsenkirjurin tehtäviä. Hän on 
myös kehittänyt ja ylläpitänyt yh-
distyksen leirimaksu  ohjelmaa.

Yhdistyksen kellon sai Hannu 
Salonen 19 vuoden hallitustyös-
kentelystä, josita hän oli puheen-
johtajan kasi vuotta, sekä toimi-
nut yhdistyksen pitkäaikaisimpa-
na rahastonhoitajan.

Yhdistyksen Standaarin sai edel-
linen tilapäisesti työkiireiden vuok-
si vapaalle jäänyt puheenjohtaja 
jari Välitalo hallituksessa hän on 
ollut yhteensä kahdeksan vuotta, 
joista puheenjohtajana 4 ja rahas-

tonhoitajana 
2 vuotta.

Itse sain 
Hämeenlinnan 
liittokokouk-
sessa yhdis-
tyksen ano-
man l i iton 
myöntämän 
50-vuotis juh-
lamitalin pit-
käaikaisesta 
työstä yhdis-
tyksen hyväk-
si. Valitetta-
vasti näitä mitaleita sai vain yh-
den yhdistystä kohti. Olen ollut 
yhdistyksen hallituksessa yhteen-
sä 19 vuotta, joista varapuheen-
johtajana 4 vuotta sihteerinä nel-
jä vuotta ja puheenjohtajana tä-
hän mennessä yhdeksän vuotta, 
tämä pesti jatkuu edelleen.

Näiden muistamisten jälkeen 
päästiin päivän pääasiaan eli ak-
tiivisten naisten alueella soppaty-
killä keittämän lihakeiton syön-

tiin. Mukaan oli saatu myös alu-
een naapureita nauttimaan tun-
nelmasta ja hyvästä ruoasta. Iltaa 
vietettiin mastomajalla tanssior-
kesterin tahdittamien tanssien 
merkeissä.

Toivotan kaikille hyvää loppuke-
sää ja toivottavasti nämä säät hie-
man lämpenevät tästä juhannuk-
sen lämpötiloista. 

Kallu 38147

Yhdistyksen aktiivisia puurtajia muistettiin.
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Liedon kuulumiset

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

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

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

SF-Caravan Liedon Seutu ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
pidetään Tiistaina 28.10.2014 klo 19.00

Liedon Säästöpankin kerhohuoneella, Kirkkotie 3.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Hallitus

Kevään ja alkukesän aikana Lepo-
rannassa paranneltiin taas siiste-
yttä, on kylvetty nurmea, asennet-
tu lisävalaistusta uimapaikan lä-
heisyyteen parantamaan turvalli-
suutta syys- ja talviajan uimareil-
le. Lisäksi pari uutta sähkökeskus-
takin löysi vielä paikkansa jo nyt 
hyvin sähköistetylle alueellemme.

Suurin projekti keväällä oli kui-
tenkin ympäristöasioissa, sillä alu-
eelle asennettiin kaksi syväsäiliö-
tä vanhojen jätelavojen tilalle. So-
siaalitiloihin on asennettu uudet 
käsipyyheautomaatit, joilla pyri-
tään parantamaan hygieniaa ja täs-
säkin asiassa säästämään ympäris-
töä. Toimiston tietokone oli tullut 
tiensä päähän ja se päivitettiin uu-
della koneella tähän päivään. Pal-
jon pieniä asioita on tehty ja pa-
ranneltu kaikkien karavaanareiden 
viihtyisyyden parantamiseksi. Suu-
ri kiitos vaan kaikille toimintaan 
ja aluetöihin osallistuneille, jotka 
teette hyvää työtä alueen eteen. 
Näin on sekä teidän vuosipaikka-
laisten, sekä meidän satunnaisten 
matkailijoiden mukava nauttia ja 
rentoutua alueella.

Kevät ja alkukesä starttasi mat-
kailijoiden osalta hienosti käyn-
tiin, mutta kylmän sään ja sateen 
tultua toiminta tasaantui. Toivot-
tavasti syksy on kaunista ja voi-

daan nauttia alueen ympärillä ole-
vasta luonnosta. Aina niin hyvät 
marja- ja sienimaastot kutsuvat 
tietysti matkailijat tutustumaan 
kauniiseen ja rauhalliseen Lepo-
rantaan.

Vappu ja Juhannus sujuivat pe-
rinteisen rauhallisin menoin Lepo-
rannassa. Pientä kisailua, karaokea 
ja tanssahtelua, sekä mukavaa ren-
tohenkistä yhdessäoloa karavaana-
reiden kesken.

Juhannuksena oli tänäkin vuon-
na yhteensä noin 80 matkailuyh-
distelmää alueella, onkiakin sai ko-
ko juhannuksen.

Yhdistyksemme on sijoittunut 
hienosti viime vuonna yhdistysten 
kesken ajotaitomerkkisuoritusten 
määrässä niin lukumääräisesti, kuin 
suhteutettuna jäsenmäärään. Tätä 
asiaa voidaan Elokuun 16 pv. toki 
parantaa osallistumalla runsain jou-
koin niin naiset kuin miehetkin ajo-
taitoharjoitteluun Leporannassa.

Ilmoitus asiat

Muistathan, että valojuhlia varten 
on teltat ja katokset purettava ja 
vaunua mahdollisesti siirrettävä 
viimeistään viikkoa ennen treffe-
jä Isäntien ilmoittamaan paikkaan.
Valojuhlilla on mahdollista, että 
henkilöauto voidaan määrätä pai-

koitettavaksi johonkin 
muuhun paikkaan kuin 
aivan vaunun viereen. 
Matkailuautolla leiriyty-
jille ei henkilöautoa sal-
lita tuoda alueen sisä-
puolelle.
Ajotaitoharjoittelua ja 
merkkisuorituksia Le-
porannassa ajellaan Lau-
antaina 16.8.
Harjoitellaan ajotaitoa 
niin vaunulla, kuin mat-

kailuautollakin. Harjoittelu tässä-
kään asiassa ei koskaan ole pahas-

ta, joten runsain joukoin harjoit-
telemaan ja ajamaan vaikka merk-
kisuorituksiakin. Pieni kisailumie-
likin on mukana, sillä paras mies- 
ja naiskuski palkitaan.
Valojuhlat ovat tänä vuonna  
19.-21.9. kaikki jäsenet tervetul-
leita.
Syyskokous  on t i i s ta ina 
28.10.2014 klo 19.00 Säästöpan-
kin kerhohuoneella. Tervetuloa.

Kotisivumme www.sfclieto.net 
käykääpä vilkuilemassa.

Kesäterveisin
Jari 31185

 

 

 

 

 

 

Perjantaina:
Portit aukeaa klo 14, karaoketanssit. 

Lauantaina:
Kisailua, orkesteritanssit 

Pekka Rinne & Kuunsilta, 
ilotulitus (säävaraus).

Sunnuntaina:
Luontopolku, arpajaiset.

Tre�  t päättyy klo 14. Tre�  maksu 45€, 
ei paikkavarauksia. Noudatamme uusia 
turvavälejä, auton voi joutua sijoittamaan 
erikseen määrättyyn paikkaan.

VALOJUHLAT 
LEPORANNASSA 

19-21.9.2014

Tervetuloa! 
SF-Caravan Liedon Seutu ry

Leporannan kuulumisia

Alkukesästä vesi oli jo lämmintä ja lapset viihtyi.
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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

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

Kylmästä ja sateisesta  
alkukesästä huolimatta 
Krapurannassa tapahtuu
Avajaiset aloittivat Krapurannan 
kesän. Ilmojakin piisasi helteek-
si saakka koko treffien ajan. Vii-
konlopun ohjelma meni hyväksi 
havaitulla kaavalla hienosti läpi. 
Muutamia vaihdoksia oli. Tans-
siorkesterina oli viihdyttämässä 
vuorostaan Rauski ja Sävelsilta. 
Havatorin iso autonosturi oli su-
persuosittu vetonaula treffeillä. 
Väkeä oli jonoksi saakka, kuin 
myös Ismon tarjoamilla makka-
roilla.

Samana viikonloppuna oli Cara-
va-liiton 50-vuotispäivät Hämeen-
linnan Verkahovissa. Myöskin yh-
distyksen edustajat olivat onnit-
telemassa liittoa juhlapaikalla. Sa-
massa juhlassa jaettiin Caravanlii-
ton 50-vuotisjuhlamitali, jonka SF-
C Loimaan Seudun yhdistyksestä 
sai Taisto Lehtonen.

Treffien ja juhlien jälkeen alu-
een perhesauna sai uuden teras-
sin, sekä uima-altaalle lämpöpei-
te kylmää vastaan. Venelaituri fik-
sattiin paremmaksi ja viihtyisäm-
mäksi ja C-alueen wc-rakennuksen 
taakse tuli miehille uusi pisuaari. 
Kyllä myös vanhaa pitää korjata ja 
entrata, että paikat pysyvät hyväs-
sä kunnossa. Onneksi alueelta löy-
tyy hyviä miehiä ja naisia näihin-
kin hommiin.

Juhannuksen sää kyllä temppui-
li myöskin Krapurannassa. Onnek-
si sentään rakeita emme saaneet 

niskaan, vaikka muutamilla alueil-
la niinkin kävi. Kokkoa jouduim-
me siirtämään kello 23.00 saakka, 
jolloin voimakas tuuli oli rauhoit-
tunut. Trabant-orkesteri piti ju-
hannusaattona siitä huolen, ettei 
kenelläkään ollut tylsää odottaa 
kokkoa tanssiteltassa.

Tätä juttua kirjoitettaessa Loi-
maan aluella on käynnissä pesä-

KOKOUSKUTSU  

SF-C Loimaan Seutu ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
Krapurannan Kulkurintuvassa 
lauantaina 25.10.2014 klo 14.

Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät 
ym. esille tulevat asiat.  

Kaikki jäsenet, tervetuloa kokoukseen. 

Kahvitarjoilu klo 13.30.

Hallitus.

Tältä Krapurannan alue näytti avajaisissa 53 metrin korkeudelta.KSF-Caravan ry:n viisikymmen- 
vuotisjuhlan yhteydessä luovutetun 
50-v. juhlamitalin SF-C Loimaan  
Seudun yhdistyksestä sai vastaan-
ottaa Taisto Lehtonen Kyröstä.

pallon suurleiri, joka näkyy hy-
vin Krapurannan vieras määris-
sä. Kun pesisleiri loppuu, niin 
Okra-maatalousnäyttelyn vieraat 
valtaavat seuraavaksi alueemme 
ihan vilskeeksi saakka. Siinä meil-
lä on taas näytön paikka,miten 
Krapurannassa asioita hoidetaan, 
että kaikki viihtyisivät alueella. 
Haitaritreffit myös lähestyy tuo-

ta pikaa ja valmisteluja tehdään 
kovalla touhulla treffien onnis-
tumiseksi.

Toivottavasti kaikilla on kalen-
terissa varaus Haitaritreffeille to-
su 7-10.8. Silloin taas haitari soi 
ja soi, pikku tunneille saakka.

Näillä tarinoilla on hyvä jatkaa 
loppu kesää kohden.

Tv. Kaitsu
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Haitaritreffit pyörähtävät
käyntiin Krapurannassa
Jo kahdeksannet Haitaritteffit 
käynnistyvät tuota pikaa Krapu-
rannassa. Valmisteluja treffien on-
nistumiseksi on tehty pitkän aikaa. 
Huoltotiloja ja monia muita paik-
koja alueella on paranneltu vierai-
den viihtymisen varmistamiseksi. 
Myöskin tarjoilupuolta on kehitet-
ty. On perinteisten keiton ja hillo-
lättyjen lisäksi pyttipannua, pael-
laa, kahvia ja pullaa ym. tieten-
kään unohtamatta perinteistä 
grillimakkaraa.

 
Viime vuonna ensimmäiset tref-

fivieraat leiriytyivät alueelle jo 
maanantaina. Lieneekö oma syyn-
sä sillä, että etukäteisvarauksia ei 
ollut olemassa, vaan paikat jaet-
tiin tulojärjestyksessä. Systeemi 
toimi niin hyvin, että samaa lin-
jaa päätettiin jatkaa tänäkin vuon-
na. Haitaritreffeillä homma toimii 
niin, että vieraita ja soittajia tu-
lee alkuviikosta tasaiseen tahtiin.
Torstaina heitä on jo huomattava 
määrä. Tästä johtuen tunnelma alu-
eella onkin jo korkealla, kun aloi-
tetaan torstai-illan ’Förskotti’-tans-
seilla. Ja siitähän se treffihuuma 
sitten loppuviikoksi vaan kohoaa.

Runsaitten puskasoittojen lisäk-
si perjantaina kello 14 soitellaan 
harmonikkaa tanssiteltalla joko yk-
sittäisesityksinä tai pienissä ryh-
missä. Tässä tapahtumassa pääse-
vät halukkaat mukavasti toteutta-
maan soittamisen iloa. Klo 17 on 
Kulkurintuvassa Pelimannipalave-
ri. Se on erittäin tärkeä kokoontu-
minen ja harras toiveeni on, että 
kaikki treffeille soittamaan tulevat 
haitaristit ovat paikalla. Palaverissa 
käydään läpi koko treffien ohjelma-
kirjo ja samalla selviää paljonko soit-

tajia on tänä vuonna paikalla. Vuo-
si vuodelta se Kulkurintupa on tun-
tunut jotenkin ahtaammalta.

Lauantaina onkin sitten täysi 
höyry päällä aamusta alkaen. Klo 
11 soitetaan suositut yhteissoitot 
Oripään torilla. Yleisöä on ollut jo-
ka vuosi oikein kiitettävästi paikal-
la. Klo 13 on uusi ohjelmanumero 
tanssiteltalla. Silloin ’Haitaritohto-
ri’ Lasse Harju Jyväskylästä kertoo 
yleisölle, mitä ja kuinka paljon eri-
laisia asioita tämä suomalaisten 
lempisoitin pitää sisällään.

Erittäin suosittujen yhteislaulu-
jen ja puskasoittelujen jälkeen 
päästäänkin sitten treffien pääta-
pahtumaan, lauantai-illan illan-
viettoon. Olen aikaistanut tämän 
ohjelman alkua puolella tunnilla 
siitä syystä, että vuosittain kaik-
ki halukkaat eivät ole saaneet mah-
dollisuutta esiintyä illanvietossa 
ajanpuutteen vuoksi.Jospa tämä 
ajanlisäys edes vähän auttaisi asi-
aa. Muilta osin Haitaritreffien oh-
jelma noudattelee tuttuja hyviä la-
tuja. Siitä voimme olla iloisia, et-
tä soittojen osalta Haitaritreffit ei-
vät koskaan ole samanlaiset kuin 
edellisenä vuonna. Osa soittajista 
ei syystä tai toisesta pääse mukaan 
ja joka vuosi on tullut sitten tilal-
le uusia soittajia. Siinä on se aika-
moinen jännäys, että minkälainen 
suurorkesteri meillä tänä vuonna 
onkaan.

Soittajat sekä treffivieraat, suun-
naksi Krapuranta ja sydämellises-
ti tervetuloa kahdeksannen kerran 
vietettäville Haitaritreffeille.

Taisto Lehtonen
Haitaritreffien  

ohjelmavastaava

Venelaituri tehtiin uusiksi. Nyt on helpompi lähteä veneilemään lammelle.

Perhesauna sai uuden  terassin tuomaan mukaavuutta kylpijöille.

Krapurannan viikkoisännät, Hannu, Ville ja Vaari.

Uima-altaan uusi  lämmitys peitto säästää sähkölaskuamme aika mukavasti.

C-alueen vessan taakse saatiin miehille uusi pisuaari kesäksi.
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Palvelemme ma 8-18, ti-pe 8-17, 
heinäkuun lauantait lomailemme

www.loimaanlaatuauto.fi 

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

Lamminkatu 7 
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Lamminkatu 39 
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

Burstner Elegance 104.990
i 810 g 3.0 mjet Automaatti 7 tkm, -13

Renault Weinsberg Scout 632 38.990
32 tkm, -08

Fiat-Challenger Elitis 3050 43.990
3.0 mjet 105 tkm, -09

Renault Adriatik Izola A697 39.990
SG 2,5 dCi 150  45 tkm, -07

Fiat-LMC Liberty  590 2,3   23.990
146 tkm, -03

Fiat Hobby Toskana 615 44.990
54 tkm, -08

Fiat Rapido 690F 52.990
18 tkm, -11

Mercedes-Benz LMC Liberty 39.990
6805 316 CDi 45 tkm, -06

Dethleffs Camper 450 FL 0 21.990
-13

Solifer Finlandia 560 TBR 0 19.990
-07

LMC Cruiser liberty 732 G Ti 54.990
59 tkm, -11

Kabe Smaragd  XL-KS-48/425 18.990
Ilmastoinnilla 0, -06

Fiat-Eura-Mobil Terrestra 44.990
TA 690 hb 3.0 JTD 76 tkm, -10

Hobby 495 La Vita Veneto 0 19.990
-12

Kabe Royal 720 GLE KS 0 45.990
-13

Ford-hymer Camp 682 CL 2,2 26.990
149 tkm, -07

Frankia 680 rd 3.0TDI 57.990
33 tkm, -08

Fiat-hymer B 574 2,8 TDI 24.990
216 tkm, -00

Fiat-Dethleffs I5841 2,3 JTD 44.990
55 tkm, -10

Renault-Knaus Sport Traveller 44.990
700 ti 2,5Dci 120 hv 15 tkm, -10

Fiat-Dethleffs Ducato 15 21.990
2,3 JTD A5881 Advantage
139 tkm, -03

Fiat-Elnagh Duke 450L 39.990
 48 tkm, -09

Fiat-Knaus Sport Traveller 605 37.990
3,0 JTD 68 tkm, -08

Ford-Hobby Mein Siesta 35.990
600FC 45 tkm, -07
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Maskun kuulumiset

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

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

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

KOKOUSKUTSU  

SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräinen  

SYYSKOKOUS 
pidetään lauantaina  11.10.2014, klo 12.00. Paikka Camping  

Mussalo, Mussalontie 356, 23310 Taivassalo. Kokouksessa käsitel-
lään yhdistyksen sääntöjen 4§ syyskokoukselle määräämät asiat. 

Tervetuloa kaikki yhdistyksemme jäsenet  
päättämään yhteisistä asioista.  

Jäsenkortti mukaan. 

Kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua klo 11.30.

Hallitus

Tätä kirjoittaessa kesä on jo pit-
källä ja monet viettävät ansaittua 
kesälomaa. Tänä vuonna kevät oli 
meille suotuisa ja alueemme kuivui 
nopeasti vähälumisen talven jäljil-
tä, joka mahdollisti vierailijoiden 
leiriytymisen rantakentälle nor-
maalia aikaisemmin. 

Pääsiäinen  
Mussalon kevätkausi aloitettiin 
pääsiäisen vietolla 17.–21.4.2014. 
Pääsiäisen vietto alkoi kylmässä ja 

tuulisessa säässä, mutta pääsiäisen 
edetessä tuuli tyyntyi ja sää läm-
peni. 

Perjantaina lapset koristelivat 
juhlasalin pääsiäisteeman mukaan 
koristelemalla pöydät ja tekemäl-
lä ikkunamaalaukset yhdessä Maa-
ritin tiimin kanssa. Lauantaina ko-
koonnuttiin yhteiselle pääsiäisa-
terialle koristeltuun juhlasaliin. 
Tarjolla oli maukasta lammaspataa 
sekä juuresperunamuusia lisukkee-

na herkulliset salaatit ja mainiota 
itse tehtyä saaristolaisleipää. Jäl-
kiruokana tietysti itse leivottua ki-
nuskikakkua kahvin kera. Paikal-
la oli noin 70 tyytyväistä ruokai-
lijaa. Illalla saunan jälkeen kokoon-
nuttiin uudelleen juhlasaliin Hen-
ryn karaoketansseihin. Sunnuntai 
ja maanantai saatiin viettää läm-
pimässä ja lähes tyynessä säässä 
lämpömittarin näyttäessä jopa +18 
astetta.

Kevätkokous ja siivoustal-
koot 25.4-27.4.2014

Yhdistyksen sääntömääräinen ke-
vätkokous pidettiin Mussalossa 
lauantaina 26.4.2014. Kokoukses-
sa oli läsnä 57 äänivaltaista jäsen-
tä. Yhdistyksen puheenjohtaja 
avasi kokouksen toivottaen läsnä-
olijat tervetulleiksi ja kertomalla 
lyhyesti tulevan vuoden tapahtu-
mista. Kokouksen puheenjohtajak-
si valittiin Stig Laaksonen ja sih-
teerinä toimi Kauko Leppäkangas. 
Kokous sujui nopeasti ja käsiteltä-
vistä asioista päätettiin yksimieli-
sesti. Tilinpäätös ja toimintakerto-

Terveiset Mussalosta

Vaunukaupan erikoisliike
Palvelevaa vaunukauppaa jo yli 25 vuoden ajan.

Kantatut käytävämatot
mittojesi mukaan matkailu-
vaunuihin ja -autoihin.

Puh. 0400 485 348

Suomalaisiin oloihin tehty.
Vedettävyys huippuluokkaa.

Euroopan myydyin vaunu, 
runsas varustetaso.

Puh. 03 435 6330
Murrontie 11, 30420 Forssa

www.forssanvankkuri.fi 
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mus vahvistettiin ja vastuuvapaus 
myönnettiin hallituksen jäsenille 
ja muille tilivelvollisille. Samana 
viikonloppuna järjestettiin yhteiset 
siivoustalkoot isolla porukalla. Sii-
vottiin sekä sisällä että ulkona ja 
tehtiin suuret määrät saunapuita. 
Koulurakennuksen huoneet laitet-
tiin valmiiksi vieraita varten. Las-
ten leikkialue sai uuden ilmeen; 
alueelle levitettiin turvahiekka ja 
tuotiin uusi keinu. Wc:t ja pesuti-
lat höyrytettiin talven jäljiltä hoh-
tavan puhtaiksi. Talkoiden lomas-
sa syötiin maukas keittolounas. 
Päälle vielä kahvit itse leivottujen 
munkkien kera. Talkooviikonlop-
puna tyyni ja aurinkoinen sää hel-
li talkoolaisia. Kiitos kaikille tal-

koisiin osallistuneille.

Liittokokous
SF-Caravan ry:n liittokokous pidet-
tiin 17.5.2014 Hämeenlinnan Ver-
katehtaalla. Samalla vietettiin SF 
Caravanin 50-vuotisjuhlia. Paikal-
la oli SF Caravanin perustajajäsen-
ten jälkeläisiä, jotka kertoivat ta-
rinoita omasta lapsuudestaan ka-
ravaanimatkailun alkuvuosilta. 

SF Caravanin puheenjohtajana 
jatkaa Juha Hämäläinen (SF Cara-
van Saimaan Seutu ry.). Hallituk-
sen jäseninä jatkavat Heikki J.O. 
Leinonen (SF Caravan Lohenpyrs-
tö ry.) sekä Juha Rakkola (SF Ca-
ravan Espoo ry.). Kokouksessa kä-
siteltiin yhdistyksen sääntömää-

räiset asiat, sekä 
päätettiin jäsen-
maksujen korot-
tamisesta vuo-
delle 2015.Koro-
tus on +2,50€ / 
jäsen. Kokouksen 
yhteydessä jär-
jestettiin 
50-vuotisjuhlat-
reffit Hämeenlin-
nan Aulangolla. 
Kokouksen jäl-

keen ohjelmassa oli juhlaliittoko-
kouslounas, jonka jälkeen oli juh-
lavastaanotto kutsuvieraille. Juh-
lavastaanotolla yhdistysten edus-
tajat toivat onnittelutervehdyksen 
50-vuotiaalle SF Caravan ry:lle. 
Juhlavastaanoton jälkeen oli vuo-
rossa ”Toiset on liikkeellä luonnos-
taan – SF Caravan 50v ” juhlakon-
sertti Riku Niemi Orchestran joh-
dolla solisteina Johanna Iivanai-
nen ja Pepe Willberg.      

Sammutuskoulutusta 
7.6.2014
Lauantaita vietettiin Mussalossa 
alkusammutuskoulutuksen mer-
keissä. Kaikki paikallaolijat olivat 
tervetulleita osallistumaan vierai-
lijat mukaan lukien. Nikon johdol-
la harjoiteltiin sammuttimien käyt-
töä allaspalon sammutuksessa ja 
Sami puolestaan opasti sammutus-
peitteen käyttöä kattilapalon sam-
muttamisessa. Moni paikallaolija 
pääsi opettelemaan hyödyllisiä 
taitoja alkusammutustilanteita var-
ten. Toivottavasti taitoja ei kui-
tenkaan todellisuudessa tarvita. 

Juhannustapahtuma
Perinteistä juhannustapahtumaa 
vietettiin Camping Mussalossa 19.-
22.6.2014. Juhannukseksi ennus-
tettu kolea ja epävakainen sää 
säikäytti varmasti muutamia vau-
nukuntia jäämään kotiin, mutta 
alueella oli kuitenkin runsaasti 
vierailijoita omien vuosi- ja kausi-
paikkalaisten lisäksi. Kaikki kou-
lurakennuksen huoneet olivat käy-
tössä ja lisäksi vielä muutama telt-
tailijakin oli uskaltautunut alueel-
le viileästä säästä huolimatta. 
Juhannusta vietettiin kuitenkin 
ennakoitua paremmassa säässä. 
Vaikka sää olikin hieman kolea ja 
tuulinen, mutta säästyimme kui-
tenkin sateilta. 

Perjantaina järjestettiin myyjäi-
set, jossa myytiin sekä itsetehtyjä 

leivonnaisia että käsitöitä. Mäki-
sen Herkkuauto vieraili aattona 
myymässä liha- ja makkaratuottei-
ta sekä leivonnaisia.

Juhannuksen ohjelmassa oli 
luonnollisesti saunat päivittäin ja 
aattona tanssittiin Ari Aalto ja At-
lantic-yhtyeen tahdittamana. Li-
punnosto oli aattona kello 18 ja li-
pun noustessa salkoon laulettiin 
yhteisesti lippulaulu. 

Aamuvirkuille oli järjestetty pe-
rinteinen luontopolku juhannus-
päivän aamuun, jossa parhaiten 
pärjännyt palkittiin. Sunnuntai-
aamupäivällä järjestettiin jo perin-
teeksi muodostuneet arpajaiset. 
Suuret kiitokset kaikille arpajais-
palkintoja lahjoittaneille. Arpajais-
ten jälkeen alkoi vilkas kotimat-
kaliikenne. 

SF-Caravan Masku ja ympäristö-
kunnat ry kiittää kaikkia vieraili-
joita, jotka osallistuivat kanssam-
me juhannuksen viettoon ja toi-
vottaa kaikille hyvää kesää ja rau-
hallista lomakautta. 

Yhdistys haluaa kiittää myös 
kaikkia jäseniä, jotka ottivat osaa 
järjestelyihin ja panoksellaan mah-
dollistivat juhannuksen vieton.

Ennakkotietoa tulevista 
tapahtumista
Lauluilta 9.8.2014 rantasaunan 
takana olevalla kalliolla. Yhteis-
laulua nuotion äärellä hanurimu-
siikin säestyksellä. Sateen sattu-
essa siirrymme sisätiloihin. Tar-
kempi ohjelma löytyy ilmoitustau-
lulta ja kotisivuilta www.sfcmus-
salo.fi  
Rantalieskat-treffit 5.-7.9.2014 
Camping Mussalossa. Ohjelmassa 
perjantaina karaoketanssit kara-
okeisäntänä toimii Mauri Hakanen, 
sekä lauantaina luvassa perintei-
nen treffi-ohjelma, joka huipentuu 
illan tansseihin Mika Rosendahlin 
ja Hupilupa-orkesterin tahditta-
mana. 

Katso ilmoitus tässä lehdessä tai 
yhdistyksen kotisivuilta osoittees-
sa www.sfcmussalo.fi.

Yhdistyksen perinteistä joulujuh-
laa vietetään 29.11.2014 Cam-
ping Mussalossa. Hinta ja tarkem-
mat ohjeet ilmoittautumisesta seu-
raavassa VankkuriViestissä ja lä-
hempänä tapahtumaa yhdistyksen 
kotisivulla www.sfcmussalo.fi. 

Hyvää kesää kaikille!
Terveisin Kari

Alkusammutuskoulutusta Mussalossa.

Perjantaina karaoketanssit
Karaokeisäntänä Mauri Hakanen

Lauantaina kenttäruokailu suoraan 
soppatykistä, lohikeitto lisukkeineen 

aikuinen 5 €, lapset alle 12 v. 2 €.

Mika Rosendahl ja Hupilupa orkesteri 
tahdittaa treffitanssit lauantaina.

Kokko sytytetään sään salliessa 
illan hämärtyessä.

Treffimaksu 45 € sis. valosähkön ja saunat.

RANTALIESKAT
-tREFFIT

Tervetuloa treffeille!
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry.

Camping Mussalossa 5.-7.9.2014
Mussalontie 356, 23310 Taivassalo
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Ihmeellistä aikaa on vietetty viime 
syksystä asti. Syksy oli sateinen ja 
lämmin, talvea oli pari kolme viik-
koa, kevät tuli ennätysaikaisin ja 
joitakin hellepäiviä toukokuussa ja 
kesää ei vieläkään ole tullut hei-
näkuun alkuun mennessä. Eihän 
tässä muu auta kuin toivoa että 
loppukesä toisi lämmön mukanaan 
ja sen myötä liikkuvat karavaana-
rit. Palaan hieman tuohon kevät-
kokoukseemme vielä. Osallistujia 
ensinnäkin oli jälleen niin että 
hyvä kun mukaan mahtuivat, hyvä 
näin. Raha-asiat käytiin myös läpi 
ja plussan puolelle nipin napin 
päästiin . Tuloja vuodelta 2013 oli 
jonkin verran edellisvuotta vähem-
män ja menot olivat kuitenkin sa-
malla tasolla niin tämähän selittää 
ettei vuoden 2012 mainioon tulok-
seen ylletty. Uusi huoltorakennus 

on nyt siis jäissä kun 
alueella on rakennus-
kielto, eikä tähän mi-
tään virallista eikä 
oikein epävirallista-
kaan  selitystä ole 
saatu. Ei siis auta 
kuin odotella ja ko-
hennella olemassa olevia puitteita 
kuten tähän astikin on aika isossa 
määrin tehty. Maapohja alkaa olla 
viimeistelyä ja huolittelua vaille 
valmista isojen salaoja- sekä jäte-
vesiprojektien jäljiltä. Rantasau-
nasta löytyi keväällä ikävä yllätys 
kun piti hieman vaan pesuhuonet-
ta korjata niin menikin samantien 
vähän isompaan remonttiin. Parin 
työntäyteisen viikonlopun jälkeen 
timpurit  ja muut eri alojen am-
mattilaiset saivat sen käyttökun-
toon treffeille. Ylätaloakin on hie-

man kohenneltu ja se tullaan myös 
ulkomaalaamaan vielä loppukesän 
aikana. Nykykunnossaan se sopii 
mainiosti kausipaikkalaisten ystä-
vien ja tuttujen vuokrattavaksi 
varsin edulliseen hintaan.  Yhdis-
tykselle on myös hankittu uusi 
soutuvene oman kaupunkimme 
tehtaalta Rymättylästä. Merkki Ter-
hi ja malli 385. Vene on jäsenten 
vapaassa käytössä kunhan muistat 
pelastusliivit sekä kiinnittää sen 
kunnolla käyttösi jälkeen. Miesten 
WC:hen ollaan hankkimassa vede-
töntä pisuaaria joka tullee helpot-
tamaan siivousta ja vähentämään 
jäteveden määrää. Uusilla ABC-

asemilla, Myllyssä ja Viking Gracel-
läkin sellaiset on joten toimivat 
todennäköisesti moitteettomasti. 
Kyllä siis kuluvana vuonnakin ra-
haa on käytetty ja kuluja on tule-
vaisuudessakin tiedossa,  mm uu-
den laiturin hankinta sekä vanhan 
saunan pesuhuone alkaa olla myös 
kunnostuksen tarpeessa lähiaikoi-
na ja joka vuosi on tullut myös 
äkillisiä rahareikiä joihin täytyy 
olla valmiudet reagoida. Tästä kun 
luet tehtyjä ja tekemättömiä töi-
tä niin niistä kaikista kustannuk-
sista puuttuu työpalkat joista tä-
nä päivänä muodostuisi iso osa 
kokonaiskustannuksista.  Kyllä 

Naantalin kuulumiset

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

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

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

Maailmaa parannellaan.

Tästä näkymästä yhdistyksemme pitää.

KOKOUSKUTSU  

SF-Caravan Naantali ry:n sääntömääräinen  

SYYSKOKOUS 
Torstaina 23.10.2014 klo 19.00 Aurinkosäätiön palvelutalolla.

Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat.

Jäsenkortti mukaan. Pullakahvitarjoilu.

Tervetuloa.

Hallitus

Kesäkauden päättäjäiset  
lauantaina 6.9. alk. n. klo 18.00
Väistyvän kesän ja alkavan syksyn taitteessa on jo useana 
vuotena kokoonnuttu pitkänpöydän ääreen omien ja vieraidemme   
kesken kertaamaan menneen kesän tärkeimmät asiat. 
Tapahtumahan toimii nyyttikesti periaatteella.  
Valmistelut ja saunomiset hoidamme jo hyvissä ajoin iltapäivällä. 
Tervetuloa!

Tässä taas  
teille ystävät !
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talkootyö on arvossaan ja koskaan 
siitä ei varmastikaan tekijöitä kyl-
lin kiitetä. Talkootyöstä ei sovi 
unohtaa isäntävuorojakaan eikä 
mitään muutakaan mitä kukin ta-
hollaan yhdistyksen eteen tekee. 
Rahallista arvoa tuolle talkootyöl-
le ei voi laskea mutta sen tietää 
että investointimahdollisuudet 
olisivat merkittävästi pienemmät.
 

Siivoustalkoissa oli taas hienos-
ti porukkaa ja Aurinkotreffeffim-
me osuivat tällakin kertaa säiden 
puolesta oivaan kohtaan. Matkai-
luajoneuvoja oli paikalla 106 kpl 
mikä on lähivuosien ennätys. Osal-
listujat olivat silminnähden tyyty-
väisiä muuhunkin kuin säähän. Oh-
jelma oli kuten jo monena aikai-
sempanakin vuonna tasapainossa 
vierailijoiden osallistumishaluk-
kuuteen. Kun ilmat suosii säästä 
on nautittava tuttujen ja omankin 
porukan kesken ihan vaan oleske-
lemalla. Kiitokset mukana olleille.

Niinsanottua  kesää on siis jo 
hyvän matkaa kuljettu ja  Salo-
rannan vierailijoita on jonkinver-

ran odotettua vähemmän 
yöpynyt. Ei tässä kohtaa 
vielä sen kummemmin kan-
nata   murehtia, toivotaan 
vain että viimeiset kesävii-
kot korjaavat tilanteen. Isän-
tävuoroja oli alkukesästä hie-
man nihkeästi varattu mut-
ta pienen kovistelun jälkeen 
listat alkoivat täyttyä ja nyt 
näyttää jo ihan hyvältä. Yh-
distyksellä on siis omat verk-
kosivut ja nyt olemme myös 
naamakirjassa eli facebookissa 
omalla ryhmällämme ”Saloran-
nan kausipaikkalaiset”. Kannat-
taa käydä tutustumassa ja osallis-
tumassa, sieltä löytyy myös tuo-
reimmat tärkeät tiedotteet tapah-
tumista ja tärkeistä yhdistyksen 
asioista. Eipä muuta tällä kertaa 
kuin Suuret Kiitokset talkoiden ja 
erilaisten tapahtumien järjestelyis-
sä sekä tekemisissä  mukana ol-
leille, ilman teitä ne eivät onnis-
tuisi.

Hyvää loppukesää ja syksyä  
t. Markku 52661

Omille leikeille löytyy aina aikaa.

Helle loi tunnelmaa.

Arpajaisten ja kilpailujen palkintojen jako.

Orkesterimme WestWing vauhdissa.
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Nyt 
myös 
ulko-

paikkoja!

www.huiskulatilavuokraus.fi

Säilytystilaa 
Turussa

asuntovaunuille 
ja -autoille!

Ota yhteyttä ja varaa
veli-matti.karlin@huiskula.fi 

p. 050 527 0017
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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

Koko viikko on pakattu asuntovaunua. Edessä 
on kesän eka reissu. Torstai aamulla on tarkoi-
tus lähteä kohti Lappeenärantaa. Siellä on 13-
15.6:ta Karjalaiset kesäjuhlat, ollaan miehen 
kanssa molemmat toiseltapuolen karjalaista 
sukujuurta.Tämä on jo viides kerta kun osal-
listutaan paraatiin ja juhlaan, on suunniteltu 
toisen pariskunnankanssa että lähdetään ajois-
sa ja osallistutaan mahdollisimman moneen 
tapahtumaan.

12.6.
Torstai aamu koittaa tosi sateisena ja surulli-
sena mutta ei anneta häiritä. Vielä autoon 
pakataan kansallispuvut ja vaunuun sapuskat. 
Koski tl- Forssa-Riihimäki-Lahti-Nastola-Iitti 
samalla istumalla, pidetäänpä murkinatauko. 
Kyllä voi tulla vettä raikkaasti. Iitistä lähdetään 
kohti Jaalaa, me mielellään ajetaan pienempiä 
teitä, katsellaan kyliä ja pieniä kyläkauppoja, 
ne on tosi mielenkiintoisia. Tutustumme Jaa-
lassa maailman perintökohteeseen Verlaan, 
vanhaan paperitehtaaseen, siellä järjestetään 
opastettuja kierroksia. Siellä on pikku puoteja 
jotka myy käsitöitä, kahvio ja viinimyymälä. 
Siellä myös yövymme, kauniilla paikalla virtaa-
van kosken vierellä.

3.6.
Perjantai koittaa koleana ja märkänä. Aamu-
puurot ja kävelylenkit kun on tehty niin taas 
matkaan. Jaalasta Tuohikonttiin johon jätet-
tiin vaunu siksiaikaa kun käytiin Kouvolan 
torilla ostamassa uusia perunoita ja Martoilla 
kahvilla, no katseltiinhan sitä kaupukia muu-
tenkin.

Tuttavat lähti tänänaamuna matkaan Mart-
tilasta. suunnitelmissa on että tänä iltana mo-
lemmat vaunukunnat on Savitaipaleella Cara-
van alueella nimeltään Laamalansaari, siellä-
hän me oltiin n16.00 tosi kippuraisen ja mä-
kisen tien jälkeen. Tunninpäästä saapui myös 
tuttavat perille. Paikka oli tosi viihtyisä ja 
siisti, isäntäpari toivotti meidät ystävällises-
ti tervetulleeksi, ilmakin muuttui meidä my-
tä aurinkoiseksi ja jopa niin lämpimäksi että 

voitiin istuskella ulkona. Nyt kun on mahdol-
lista niin titenkin saunaan ja uimaan mikä 
sen parempaa.

14.6.
Lauantai aamu koittaa aurinkoisena mutta to-
si tuulisena ja kylmänä 10 astetta. Tuttavien 
kanssa lähdetään toisella autolla Lappeenran-
taan. Tutustuttiin Linnoitukseen ja museomä-
keen ja sieltä torille syömään Vetyä, se on lha-
piirakkaa jonka välissä on kinkkua ja keitettyä 
munaa hyvää....

Sit myö oltiin Karjalaisii kans haastamas suku-
seuroist ja eri pitäjii asjoist. Myö oltii myös ava-
jaisjuhlas ja meit ol nii pali et oike ihmetytti.

Hienot olliit laittaneet kekkerit, oike ol Mai-
jase Pavekii rimputtimeeskanssa esiintymäs, OL 
SE NII HIENOO...myö kaik tykättii nii,nii myö 
tykättiin.

Vielä kaupungista lähtiessä kävimme sata-
massa katsomassa hiekkaveistoksia. Toiset työt 
oli monta metriä korkeita pääasiassa ihmishah-
moja ja musiikki erimuodossa. Paluu takaisin 
vaunulle, ilma edelleen tosi kylmää ja tuulista 
mutta sauna oli lämmin ja pitihän sitä ui-
maankin mennä.

15.6. 
Sunnuntai koittaa aurinkoisena mutta kova 
tuuli tuivertaa.

Tänään on Lappeenranassa Karjalaisseuro-
jen paraati. Mieheni kantaa paraatissa Mart-
tilan lippua ja me muut aiomme kerrankin 
katsoa kadunvarressa koko kulkueen. Eniten 
mieltäni lämmitti nuoret naiset ja miehet, 
pienet tytöt ja pojat kansallispuvuissaan, lau-
loivat reippaasti ja iloisesti mennessään.

Poikettiin vielä satamassa jossa oli mark-
kinat ja paljon väkeä.Nyt takaisin leiriin jos-
sa jo sauna odottaa ja titenkin uimaan.....TÄÄ 
PÄIVÄ MÄN TÄLVIISSII, MUT KOITTAA HUO-
MEN UUESTAAN.

16.6.
Maanantai koittaa kauniina, eikä malttaiskaan 
nyt lähteä, eikun eteenpäin. Kiitettiin alueen 

isäntäpari ja toivotettiin hyvää kesää, täältä 
jäi mukavat muistot KIITOS.

Laamalansaaresta kohti Mäntyharjua, jossa 
torilla piti käydä.Salmelan taidekeskus oli meil-
tä hukassa ja ajettiin vikaan,mutta näitäkin 
aina sattuu matkalla. Keskustasta Mikkeliin 
päin kun lähdettiin niin löytyihän sekin.

Seuraava leiriytyminen oli Caravan alue, Etu-
niemi, kun vaunut saatiin paikoilleen niin läh-
dimme toisella autolla käymään Mikkelissä.Il-
ta oli tosi kylmä ja sateinen, mieheni ainoas-
taan lähti saunaan ja uimaan. Me istuttiin toi-
sessa vaunussa ja ehkäistiin dementiaa 
pelaamalla.

17.6
Maanantai koittaa ja nyt on kotiin lähdön 
aika. Tuttavillamme on kiireempi kotiin he 
lähtee omia plkujaan ja me mutkan kautta. 
Etuniemi- Joutsa-Hartola-Sysmä-Asikkala-
Padasjoki-Evon metsäopisto johon tutustuim-
me-Hämeenlinna -Forssa- KOSKI TL ja oma 
kotipiha. Matkaa kertyi 1100 km.

Toivon kaikille turvallista matkaa t;Lissu

Matkakertomus  
Lappeenrantaan

3-vaihe aurinkosähköjärjestelmät alkaen:

• 250 W paneeli 8 kpl
• Fronius Symo 3.0
• kaapeli 4 mm² 50 m
• turvakytkin
• kattoasennustelineet
Paneeliston koko
noin 13 m²

Aurinkopaketti 2 kWp

Hinta:
3 775€
(sis. alv 24%)
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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

Kohmeiset  
kesäiset terveiset
Kesäkausi avattiin perinteeksi muo-
dostuneilla siivoustalkoilla 26. huh-
tikuuta. Alue saatiinkin nopeasti 
siivotuksi, erityisesti lehtien kul-
jetus sujui traktorikalustolla jou-
tuin. Nautimme naistoimikunnan 
järjestämästä ruokailusta ja kah-
vista, arpajaisten päävoitto oli Sa-
dun ja Markun valmistama päiväl-
linen jonka voitti tällä kertaa Art-
zenin perhe. Kiitos kaikille osallis-
tuneille vaunukunnille.

Juhannusaattona Stagsundissa 
oli pitkäpöytä ylätasanteella. Li-
punnoston jälkeen, kahvin juon-
nin yhteydessä oli arpajaiset jon-
ka päävoiton voitti Kauko (ei Ka-
ke), kiitos voittojen lahjoittajille. 
Iltaa jatkettiin karaokella, stagen 
pojat aloittivat komeasti. Kylmän 
sään takia ainut lämmin paikka 

löytyi grillikatoksesta johon aiot-
tu rannan juhannustuli siirtyi ko-
van puuskaisen tuulen vuoksi. Siel-
lä makkaran ja seurustelun lomas-
sa saimme nauttia yksityisestä lau-
luesityksestä aina auringon nousuun 
saakka jota Mirva yksi asukkaam-
me esitti, välillä kaikki yhtyivät yh-
teislauluun mm. suvivirsi keräsi hil-
peyttä juhannus yön kulkijoissa 
tuumaten että ompa siellä harras 
tunnelma kun virsiä veisaavat.

Eri näköisiä hauskoja pipoja tar-
vittiin kun juhannuspäivä jatkui 
kylmänä ja tuulisena, saimme sen-
tään vietyä ohjelman lävitse. Lap-
set askartelivat, lentopallo turna-
us lämmitti pelaajia ja tikanheit-
tossa käytiin lasten ja aikuisten 
sarjat. Voittoina paranteluun ka-
ramelliä ja silliä uusilla perunoil-

la höystettynä laivali-
puilla. 

Alueellamme on siir-
rytty jätteiden osalta la-
jitteluaikaan mikä ei lie-
ne tänä päivänä tuovan 
mitään uutta. Huomioita-
vaa on, että lajitteluun 
kelpaamaton jäte viedään itse 
kaatopaikalle.  Suurelta osin on 
myös alueen tiestön pintoja pa-
ranneltu soralla.

KOKOUSKUTSU  

SF-Caravan Paraisten seutu ry:n sääntömääräinen  

SYYSKOKOUS 
pidetään lauantaina 4.10.2014 kello 13.00 alkaen  

Mälö Bygdegårdenissa. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n syyskokoukselle  

määräämät asiat. 

Kahvitarjoilu.

Parainen 27.6.2014. Hallitus

Kevät siivousta.

Tikkakisan taidonnäyte.Kaukon päävoitto.

Uudet lajittelu astiat.

Kesäkauden päättäjäiset pide-
tään lauantaina 11. lokakuuta 
Stagsundissa ja kilpaillaan kello 
10.00 alkaen 4-ottelun kiertopal-
kinnosta. Yhdistyksen messumat-
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Piikkiön kuulumiset

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

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

Harvaluoto, p. 044 278 8949

Kesä tuli ja meni!
Kevät alkoi tänä vuonna harvinai-
sen aikaisin johtuen mm. leudosta 
ja vähälumisesta talvesta. Kesäkau-
den avajaiset ja siivoustalkoot pi-
dettiin perinteisesti 12.4.2014.

Tänäkin vuonna kuten viime 
vuonna toukokuu oli lämmin nyt 
kuitenkin suorastaan helteinen.

Kesäkuun alkupäivistä alkaen 
olikin sitten kylmän ja sateisen 
jakson aika, muutamaa viikonlop-
pua lukuunottamatta. Juhannus 
oli lehtitietojen mukaan kylmin 30 
-vuoteen. Harvaluodossa jolloin 
olin isäntävuorossa Juhannusvii-
kolla sää ei ollut houkutellut alu-
eelle vierailijoita kuin kaksi mat-
kailuautokuntaa. Kausipaikkalai-
sia ei myöskään sää ollut houku-
tellut montakaan paikalle.

Perinteisesti kuten kuvassa nä-
kyy, nostettiin aurinkoisessa sääs-
sä Suomen lippu salkoon klo 18.00 
9 henkilön ollessa paikalla seuraa-
massa lipun nostoa. Alueella Ju-
hannus oli rauhallinen. Juhannu-

siltana myöhemmin saatiin kun-
non vesisade läpi yön. Juhannus-
päivänä sade taukosi välillä ja 
taisi aurinkokin näyttäytyä. Ju-
hannuspäiväiltana lippu laskettiin 
klo 21.00. Viikonloppuna saatiin 
kunnon ukonilma salamoiden ja 
kaatosateiden ja jopa rakeiden 

kanssa, joka jäi pyörimään Harva-
luodon ylle moneksi tunniksi, lop-
putuloksena sähkökatkos.

Hallituksen päätöksiä

Kevään aikana hallitus tarkisti 
Harvaluodon vaunualueen ohjeis-
tusta ja turvallisuusohjeita. Ohjeet 
kiinnitettiin ulkona olevan info-
taulun sisään kaikkien kävijöiden 
luettavaksi.

Lisäksi tehtiin ohjeistus kausi-
paikasta ja isäntävuoroista, jotka 
ovat tarkoitetut kulloinkin oleval-
le isäntävuorolaiselle. Ohjeistus an-
nettiin kullekin isäntävuorolaisel-
le kausipaikkasopimuksen allekir-
joitustilaisuudessa. Kausipaikka pi-
tää sisällään viikon mittaisen 
isäntävuoron kesäkaudella.

Maalaustalkoot pidettiin 28.-
29.5.2014, jota myös sää suosi. Tal-
koissa maalattiin Harppilan ulko-
seinät, ikkunoiden puuosat ja rap-
puset. Maalin väri noudattaa sa-

maa väriä kuin kaupungin 
saunarakennuksessa. Harppilan 
kylttikin sai oman värinsä.

Puheenjohtaja toi uudet hienot 
muovitetut kyltit näyttämään mi-
tä missäkin on, esim. tiskipaikka, 
juomavesi, suihkut ym. Talkoisiin 
osallistui usea kausipaikkalainen 
ja hallituksen jäseniä. Harppila 
näyttää kuin uudelta.

Tulevan syksyn suunnitelmissa 
on varastorakennuksen korjaami-
nen/uudistaminen.

Vuosijuhlia

SF-Caravan ry viettää tänä vuonna 
50-vuotisjuhlavuotta. Liittokoko-
ukseen 17.5.2014 Hämeenlinnaan 
osallistui yhdistyksemme puheen-
johtaja Jyrki Hongisto.

Caravan korttikin on uudistettu 
juhlavuoden kunniaksi.

Kirsti, SFC 97935

KOKOUSKUTSU 

SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
Torstaina 2.10.2014 klo 19.00 Piikkiön Osuuspankin  

kerhohuoneella, Hadvalantie 10, 21500 Piikkiö.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.

Ennen kokousta kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen.

Hallitus

SF-Caravan Piikkiö ry täyttää syksyllä 35 vuotta.
Juhlimme jäsenistön kesken Harvaluodossa 12.-14.9.2014.

Jäsenet tulevat saamaan henkilökohtaisen kutsun juhliin elokuun aikana.

Lasten piirroshetki.Lentistä.

ka Lahden Messuille, katso 
ilmoitus yhdistyksen ilmoi-
tustaululla ja nettisivuilla.
Sääntömääräinen syysko-
kous pidetään 4.10., koko-
uksessa valitaan puheenjoh-
taja vuodeksi 2015 ja erovuo-
roisten hallituksen jäsenten 
tilalle jäsenet seuraavaksi 
2-vuotiskaudeksi 2015-2016. 
Kokouksessa vahvistetaan ta-
lousarvio, toimintasuunnitel-
ma ja alueen maksut vuodel-
le 2015. 

SF-C 91470
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Liittokokousedustajat  
Jari ja Tuija Maula.

Raision kuulumiset

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

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

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

Hallituksen jäsen esittäytyy:
Nimi: Marjatta Sinisalo
SFC nro: 59992-1

Karavaanihistoria:
Aloitimme karavaanariharrastuksen 1980-lu-
vun puolivälissä vaunuillen siskon perheen 
kanssa. Ensimmäisen oman asuntovaunun 
ostimme v. 1991. Vankkuri-Vehmaalla 
olemme olleet vuodesta 1995 lähtien.  
Toimin ensimmäistä kautta hallituksessa.

Harrastukset: 
Matkailu, vesijumppa, koirat ja lastenlasten kanssa puuhastelu.

Kesäiset terveiset 
Vankkuri-Vehmaalta
Tämän lehden ilmestyessä on kesä 
jo puolessa välissä ja ilmat ovat 
varmaankin jo lämmenneet. Vank-
kuri-Vehmaan perinteiset juhan-
nustreffit pidettiin koleassa, mut-
ta sateettomassa säässä. Ainoas-
taan sunnuntaina taivas repesi ja 
sadepisarat saattoivat vieraat ko-
timatkalle. Juhannuksen ohjelma 
oli tarkoituksella aikaisempaa sup-
peampi, koska syyskokouksessa 
asiasta keskusteltiin, ja ei oltu 
varmoja, että pidetäänkö juhan-
nustreffejä lainkaan, kun jokaisel-
la alueella tuntuu olevan treffit 
juhannuksena. Katsotaan mitä 
keksitään ensi vuonna. Juhannuk-
sena esiintynyt Sinitaivas ihastui 
lavaan, ja haluaisi tulla uudelleen 
esiintymään ensi kesänä. Ehkä lai-
tamme lavan varaukseen heitä var-
ten jonakin kesäperjantaina.

Koleasta alkukesästä huolimat-
ta ovat matkailijat olleet kiitettä-
västi jälleen liikkeellä. Uusia vuo-
sipaikkalaisia on tullut alueellem-
me ja samalla olemme saaneet pa-
lautetta alueemme kauneudesta ja 
rauhallisuudesta. Siitä menee kii-
tos jäsenillemme, jotka ovat otta-
neet asiakseen hoitaa aluettamme 
aina kun puutteita on havaittu. 
Allekirjoittanut on hyvin tyytyväi-
nen myös asiallisesti käyttäytyviin 
ja sääntöjä noudattaviin jäseniim-
me, tästä on hyvä jatkaa alueem-
me kehittämistä.

SF-Caravan Liitto täyttää tänä 
vuonna 50 vuotta. Jokainen Cara-
van yhdistys on saanut nimetä yh-

den henkilön keskuudestaan, jol-
le liitto luovuttaa juhlamitalin. SF-
Caravan 50 vuotta – juhlami-
tali luovutettiin juhlaliittoko-
kouksessa Hämeenlinnassa 
17.5.2014  Reikko ”Puppe” 
Laaksoselle. Perusteluina meil-
lä oli, että Laaksonen on hoi-
tanut 23 vuotta yhdistyksen 
alueen Vankkuri-Vehmaan ta-
lonmiehen tehtäviä ja toiminut 
Vankkuri-Vehmastoimikunnassa 
13 vuotta sekä Kalustonhoitaja-
na 20 vuotta.

Hän on ollut alkuajoista lähti-
en rakentamassa Vankkuri-Veh-
maan aluetta, joten hänen käden-
jälki näkyy myös kaikkialla. Laak-
sonen ei ole ollut ainoastaan ta-
lonmies alueella vaan moni osaa-
va ”remonttireiska” ja jonkinlai-
nen ”Pelle Peloton”, kun on kek-
sinyt ratkaisuja moniin teknisiin 
ongelmiin. 

Juhlavuoden mitalisti  
Reikko Laaksonen.

Hän on puolisonsa Eevan kans-
sa ollut aina vastaanottamassa vie-
railijoita ja vieläkin vierailijat ky-
selevät, onko ”Puppe” vielä alueel-
la ja mitä hänelle kuuluu. Hän on 
ollut eräänlainen isähahmo meille 
nuoremmille. He ovat näihin vuo-
siin saakka asuneet alueella kesät 
ja talvet läpi vuoden. Lämpimät 
onnittelut Puppelle vielä kerran.

Meillä Vankkuri-Vehmaalla on 
jälleen tehty pientä ja suurtakin 
remonttia. Suurin ja tarpeeseen 
tullut korjaus oli Vankkurisalin vie-
märien uusiminen. Nyt jätevedet 
kulkevat taas moitteettomasti, ku-
ten juhannuksena se myös tuli tes-
tattua. Pientä nikkarointia ja maa-
lipensseleiden käyttöä on harras-
tettu kiitettävästi, ja siitä suuri 

KOKOUSKUTSU  

SF-Caravan Raision seutu ry:n sääntömääräinen  

SYYSKOKOUS 
pidetään sunnuntaina 26.10.2014 klo 12.00 Vankkurisalissa, 

Vankkuri-Vehmaalla, Rautilassa. Kokouksessa käsitellään  
sääntömääräiset syyskokousasiat. 

Jäsenkorttien tarkastus  
ja kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.

Hallitus
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PÄÄSIÄINEN 

PE  Askartelua vankkurisa-
lissa lapsille ja aikuisille. 
Askartelussa oli mukana kym-
menkunta naista. Välillä hör-
pättiin päiväkahvit.
Iltapäiväkaraoketanssit 
Vankkurisalissa. Karaokes-
sa oli monia laulajia muka-
na. Muutama uusi laulaja-
kin oli saapunut viihdyttä-
mään päivätanssijoita.

LA  Askartelua Vankkurisalissa 
lapsille ja  aikuisille  Perjantaiset 
askartelutyöt valmistettiin lop-
puun. Lopputuloksena oli hienoja 
seinäkoristeita kanaverkosta ja 
paperista tehtyjä. Koristeen sisäl-
le laitettiin huovutettuja munia.

Tanssit Vankkurisalissa; pyjama-
bileet. Tansseissa soitti Marianne 
Kantola ja Seppo Mäkikalli. Tans-
seihin saapui n. 60 iloista erilaisiin 
pyjama-asuihin pukeutu-
nutta tanssijaa. Oli aamu-
takkeja, paitulia, pyjamaa, 
yöpaitaa, baby doll-asuja. 
Toinen toista hauskempaa 
asua oli mukana. Marianne  
ja Seppo valitsivat kisan 
voittajaksi Ulla-Maijan, 
joka oli pukeutunut hie-
noon vaaleanpunaiseen  
yöpaitaan  ja –myssyyn.    
   
SU  Yhteinen kävelylenk-
ki; lähtö toimiston edes-
tä. Kävelylenkille osallis-
tui n. 30 reipasta karavaa-
naria. Ilma oli mitä hie-
noin ulkoilulle. Matka 

sujui rattoisissa merkeissä. Matkan 
puolivälissä oli tarjolla kahvia. me-
hua  ja pullaa.

Tietovisa Vankkurisalissa, 2 hen-
gen joukkuekisa. Älynystyröitä 
oli ” hieromassa”  30 innokasta  ja 
jännittynyttä kisailijaa. Maiju esit-
ti visaisia kysymyksiä  ja voiton vei 
Pirjo ja Marja-Leenan  joukkue.

3 Kierrosta bingoa vankkurisa-
lissa. Illalla oli Vankkurisali täyn-
nä iloisia pelaajia. Illan aikana 
tuli useista pelaajista onnellisia 
voittajia. Kaikilla ei ollut pelion-
nea, mutta eikös sitä sanota, että 
jos ei onnea pelissä niin sitten 
rakkaudessa.

Vappu 

Olimme suunnitelleet illaksi siman 
juontia ja munkin syöntiä. Siinä 
ohessa meinasimme laulaa myös 
vähän karaokea. Ohjelmaa tulikin 

muutos, kun Seppo ja Marianne 
tulivatkin yllättäen meille soitta-
maan ja laulamaan. Heillä oli meil-
le yllätys mukanaan. He järjestivät 
meille tangolaulukilpailun. He oli-
vat valinneet  5 laulua naisille ja 
5 miehille. Se oli mukava yllätys 
meidän porukalle, koska meillä on 
monta hyvää laulajaa.

Kisaan osallistui 5 naista ja 5 
miestä. Naisten sarjan voitti Ulla-
Maija ja miesten sarjan voitti  Rai-
mo eli Rapi. Kisan voittajille luvat-
tiin levyn teko Sepon studiolla. Saa 
nähdä koska saamme kuulla hei-
dän laulujaan levyltä. Jäämme 
odottamaan innolla. Onnea  vielä 
kerran kummallekin!

Juhannus 

 Treffi- ja huvi-toimikunta oli miet-
tinyt otsat rypyssä mitä tarvitaan 
mihinkin tapahtumaan. Palkintoja, 
makkaraa, juomia, pelejä, työnte-
kijöitä ym. pitää hankkia. Kaikki 

Pyjmabileiden satoa. Sepon ja Mariannen tahtiin tanssitiin pääsiäisenä  
sekä vappuna.

kiitos ahkerille talkoolaisille.
Siivoustalkoot pidetään lauantai-
na 25.10. klo 9. alkaen. Vankkuri-
Vehmastoimikunta löytää varmaan 
kaikille mielekästä hommaa, kun 
laitetaan alue talvikuntoon.
Syyskokous on samana viikonlop-
puna sunnuntaina 26.10. klo 12. 
Joulujuhlia vietetään 29.11.2014. 
Laittakaa päivämäärät kalentereihin.

Kiitoksia on aina hienoa antaa, 
mutta en ole turhaan jäsenistöä 
kehunut, kyllä he ovat kaiken sen 
ansainneet. 

Terveisin Hanne

Ulla-Maija ja Rapi tangolaulu-

kilpailujen voittajat

Vehmassalmen Paviljongilla
lauantaina 16.8.2014 

klo 20 –
Rautalankaäijät ja 

Rautalankayhtye Vanaja
esittävät hittejä 

takavuosilta.
Liput 15 €  

Bu� etti ja pubi. 
Tervetuloa!

 Rautalanka-
tanssit

 Salminen
 Saaristossa
-tanssit

Vehmassalmen Paviljongilla
perjantaina 25.7.2014 

klo 20-00.30
Matti Salminen, 
Pirkko Mannola, 

Vieno Kekkonen ja 
Marjatta Leppänen

Sointu-orkestereineen.
Ennakkoliput 22 €  

liput.� � yrecords.com

Juhannuslahjojen teko.
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saatiin hankittua ja olimme val-
miita vastaanottamaan keskikesän 
juhlan eli juhannuksen.

Torstaina saapui suurin osa vie-
raistamme alueellemme.  Onneksi 
ei satanut, mutta tuuli sitäkin ko-
vemmin. Koko viikko oli tuullut 
kovin ja odotimme sen jo loppu-
van juhannukseksi. Onneksi saim-
me vaunut ja autot kunnolla pai-
koilleen. Illalla ei ollut muuta oh-
jelmaa kuin saunat ja karaokelau-
lua lavalla. Taas saimme kuulla 
toinen toista parempaa laulajaa.  
Pubissakin muutama laulajakin  eh-
ti  käydä.

Perjantai koitti melko aurinkoi-
sena päivänä ja tuulikin oli onnek-

si melkein tyyntynyt.  Arvanmyy-
jät kiersivät alueella ja muutama 
myyjäkin oli saapunut . Myynnis-
sä oli mm. koruja ja sukkia. Aikui-
sille järjestettiin leikkimielinen ki-
sa rannassa, jonka voitti vieraile-
vat tähdet eli herrasväki Lintuala. 
Illalla karavaanarit pyörähtelivät 
Vehmassalmen paviljongilla Teemu 
Harjukarin ja Taivaanrannan soit-
taessa hyvää tanssimusiikkia.

Lauantai- aamu oli kolea ja kos-
tea. Aamuyöllä lämpömittari oli 
näyttänyt  vaajaat  + 3 astetta. 
Keskikesän  juhla ja lämpöasteita 
yhtä vähän kuin alkukeväästä! Mel-
kein olisi tarvittu  toppa-haalarei-
ta.  Lapsille oli ohjelmassa kortti-

en askartelua ja tehtäväkisa. Kort-
tiaskartelussa ei ollut kuin muu-
tama askartelija, mutta sitäkin 
ahkerammat tekijät. Kisailemassa 
oli muutamia lapsia. Aikuisille ja 
lapsille oli luontopolku, joka kier-
si alueella. Aikuisten piti tunnis-
taa erilaisia logoja ja lasten piti 
tunnistaa autojen merkkejä. Ai-
kuisten logot taisivat olla liian vai-
keita, koska yhtään kaikki oikein 
lappua ei ollut. Paras tulos oli 9 / 
10. Lapsilla taas taisi olla liian 
helppoja merkkejä, koska kaikki 
oikein lappuja oli useita kappalei-
ta. Voittajan jouduimme arpomaan.

Luontopolkukysymyksiä on mu-
kava suunnitella ja miettiä, mut-

ta on vaikea keksiä kysymyksiä joi-
ta ei nykypäivänä löydä interne-
tistä. Kaikilla kun on uudet hienot 
puhelimet, minkä avulla voi tar-
kistaa vastaukset. Pitää varmaan 
kerätä puhelimet pois ennen kuin 
väki lähtee luontopolulle! No se 
siitä.

Arpajaiset pidettiin lauantaina 
ja pääpalkintona oli kokoontaitet-
tava polkupyörä. Pyörän voitti eräs 
rouva, joka on viettänyt useam-
man juhannuksen miehensä kans-
sa Vankkuri-Vehmaalla.  Onneksi 
olkoon vielä kerran voittajalle!

Juhannuspäivän päätteeksi saim-
me pyörähdellä Sinitaivas-orkeste-
rin tahdittamana Vehmassalmen 
paviljongilla.

Yli 170 vaunukuntaa oli viettä-
mässä perinteistä mutta kylmää 
juhannusta Vankkuri-Vehmaalla. 
Väkeä oli paljon, mutta enemmän-
kin olisi mahtunut.

Tätä kirjoittaessa katselen au-
ringonlaskua ja peilityyntä Veh-
massalmen pintaa ja mietin  mik-
sei viime viikolla voinut olla täl-
lainen ilma. No kaikkea ei aina voi 
saada.

Kiitokset  kaikille vierailijoille 
ja työntekijöille, jotka olitte viet-
tämässä juhannusta Vankkuri-Veh-
maalla.

Lämmintä ja mukavaa  
kesän jatkoa !

Maiju

Juhannuksen rantakisa Vehmaan joukkueen vuoro.

Varaosat 
Tarvikkeet 
Työkalut 
Hydrauliikka 

Huolto-korjaamo 

Varaosat 
Tarvikkeet 
Työkalut 
Hydrauliikka 

Huolto-korjaamo 

Juhannuksen rantakisa Maurin vuoro.
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Salon kuulumiset

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

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

www.sfc-salonseutu.fi

TULEVIA TAPAHTUMIA
Syystreffit Salakalliolla  
29.-31.8.2014.
Yhdistyksen jäsenten oma 
tapaaminen Raatalassa  
5.-7.9.2014.
Silakkarieha Salakalliolla 
3.-5.10.2014. Leikkimielinen 
ajotaitokisa 4.10. klo 13.
Syyskokous 8.10.2014 klo 19 
Keskustan koululla.
Teatterimatka 19.10.2014
Tarkemmat tiedot ovat  
nettisivuillamme:  
www.sfc-salonseutu.fi 

SF-CARAVAN SALON SEUTU RY 
Yhdistyksen yhteinen syystapaaminen Raatalassa.  

Mäentie 210, Salo. 5.-7.9.2014
Tulethan mukaan, hinta 15 €/matkailuajoneuvo. 

Ohjelmassa mm. yhteislaulua Anna Schukovin säestämänä, 
makkaranpaistoa, teräsmieskisa ja luontopolku. 

 

T e r v e t u l o a  t a p a a m i s e e n !

Pysähtyneet vankkurit

SF-C  89431 
Jouko Ensio Paajanen

 s. 28.10.1951
 k. 30.3.2014

Muistoa kunnioittaen 
SF-C Salon seutu ry

Salon juhlamitalin  
sai Tero Leino
SF-Caravan juhlii 50-vuotishistori-
aansa mm. palkitsemalla yhden 
henkilön jokaisesta jäsenyhdistyk-
sestä ”SF-Caravan ry 50 vuotta”-
juhlamitalilla. Salon yhdistyksen 
ehdotuksesta pitkäaikainen sihtee-
ri ja varapuheenjohtaja Tero Leino 
sai mitalin.

Yhdistyksemme perustettiin 
vuonna 1977 ja parin vuoden pääs-
tä Tero tuli mukaan toimikuntiin 
ja vuodesta 1988 hallitukseen jat-
kaen edelleen aktiivista hallitus-
työskentelyä sekä puuhailua tref-
fi-isäntänä. Tero vastaa yleensä 
treffeillä sähkönkulusta ja sen riit-
tävyydestä. 

Matkailua Tero ja Leila-vaimo 
harrastivat aluksi telttaillen. Yh-
dessä ”vanhempien” Leinojen kans-
sa matkaillessa ja yöpyen huvila-
teltassa vaunun vieressä saatiin 
tuntumaa karavaanielämään. Tyt-
tären syntymän jälkeen tuli oman 

vaunun hankinta ajankohtaiseksi. 
Vuonna 1978 hankittu perheen en-
simmäisen vaunu oli mallia Soli-
fer-909. Vaunuilu- ja matkailu-
autoinnostus jatkuu seuraavalle-
kin sukupolvelle Mia-tyttären lai-
natessa omalle perheelleen 
vanhempiensa matkailuvälineitä.

Tero muistelee vaunuilukauden 
aiemmin alkaneen keväisin Turun 
huhtikuisesta Caravan Showsta, 
josta riennettiin omille vapputref-
feille Salakalliolle. Suurimmat tref-
fit tähän asti ovat olleet 10-vuo-
tistreffit Salakalliolla, jonne saa-
pui yli 1000 vaunukuntaa. Ja Vuo-
hensaareen on mahdutettu 
yhdistyksen syystreffeille runsaat 
270 vaunua.

Mikä sitten harrastuksessa on 
muuttunut vuosien mittaan? Ai-
emmin toimikuntien väki soitteli 
toisilleen ja sopi, minne seuraava-
na viikonloppuna mennään. Usein 

lähialueiden treffeille 
lähti 20-25vaunun jouk-
ko yhdessä salolaisena 
porukkana. YT-alueen 
treffeillä järjestettiin 
mm. lentopalloturnauk-
sia, joihin salolaiset osal-
listuivat voittoisana jouk-
kueena. Nykyisin Tero ja 
Leila viettävät paljon ai-
kaa kausipaikalla meren 
äärellä kalastellen, mikä 
harrastus on tuonut heil-
le myös uuden ystäväpii-
rin.

Lopuksi Tero toteaa: 
”36 vuotta toimihenkilö-
nä! Aika on mennyt tosi 
nopeasti!”

Onnea mitalin johdos-
ta, Tero! 

Hanna S

KOKOUSKUTSU 

SF-Caravan Salon seutu ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
pidetään keskiviikkona 8.10.2014 klo 19.  

Keskustan koulun auditoriossa, Kavilankatu 1, 24100 Salo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen  

syyskokoukselle määräämät asiat.
Kahvitarjoilu klo 18.30. Ota mukaan voimassa oleva jäsenkortti.

Salossa 10.6.2014.  
Hallitus

Salon yhdistyksen sihteeri ja vpj Tero Leino.
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Sauvon kuulumiset

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

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

Teatterimatka Kaarinaan 

Sunnuntaina 19.10.2014 

Lähtö Salon torilta 
19.10.2014 klo 15.45  

Esitys alkaa klo 17.00 

Hinta 20 € aikuiset 
Hinta sisältää linja-

automatkan, lipun ja  

kahvin/teen sekä pullan 
väliajalla. 

Tervetuloa  

SF-Caravan  

Salon seutu ry:n  

järjestämälle  

teatterimatkalle  

Kaarina-Teatteriin. 

 
Ilmoittautuminen ja matkan maksu viimeistään 14.9.2014  

sähköpostilla sinikka.koivunen@nordea.fi tai puh. 050-5515257  

miel. iltaisin. Matkan hinta maksetaan SF-Caravan Salon seudun tilille 
FI16 11353000308338. Viitenumero 123. Mukaan mahtuu 50 nopeinta. 
 

Tervetuloa mukaan! 

  
    Salakalliolla 29.– 31.8.2014 

Salaistentie 782, Salo 

Sauvakävelyä! 

Tervetuloa !  
Treffimaksu 45 €, sis. valosähkön. Vain käteismaksu.  

SF-Caravan Salon seutu ry 

 

Perjantaina 29.8. 

Jukkis & Bumerang  

Lauantaina 30.8. 

tanssiorkesteri 

Anu & Saturnus 

Myyjiä paikalla! 

                   Leikkejä luvassa! 

    Omenatreffit  

Hengästyttää
Sarapistossa on riittänyt tapahtumia 
hengästymiseen asti. Toivottavasti 
olet seurannut ilmoitustaulua ja 
kotisivuja useasti ja osallistunut 
kaikkiin tapahtumiin tai ainakin 
poiminut sinulle sopivimmat jutut. 
Pääsiäinen, vappu, äitienpäivä; 
kaikki on juhlittu perinteisesti. Uu-
tena oli kesäkuun alussa lasten vii-
konloppu, jolloin lapset puuhaste-
livat erilaisten askartelujen kim-
pussa ja nikkaroivat mitä hienoim-
pia asumuksia linnuille. Samana 

viikonloppuna aikuisille oli tarjolla 
oikea lauantaipäivän liikuntakima-
ra. Valita voi, juoksiko vai käveli ja 
kuinka pitkän matkan, tarjolla oli 
myös pyöräilyä, zumbaa ja kunto-
nyrkkeilyä. Innokkaimmat osallis-
tuivat useampaankin kuin yhteen 
lajiin tai matkaan. Saimmekin täs-
tä hyvän kipinän jatkaa kuntoilua. 

Jo on kelejä pidellyt; juhannuk-
sena oli kylmää, sateista ja tuulis-
ta, rakeitakin saatiin. Onneksi ku-
kaan ei pelästynyt sääennustetta, 

MATKAILUAUTOT 
JA VAUNUT

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

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

www.autosimelius.fi 

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

KOKOUSKUTSU  

SF-Caravan Sauvon seutu ry:n sääntömääräinen  

SYYSKOKOUS 
sunnuntaina 26.10.2014 klo 12.00

Sarapiston takkahuoneessa osoitteessa Nokantie 3, Sauvo.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle

määräämät asiat.
Ota mukaan voimassaoleva jäsenkorttisi.

Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Turussa 26.6.2014. Hallitus.

Pikkupurtavaa
Koska esitettiin ensimmäinen urheiluruutu? 
Minä vuonna Philips julkaisi ensimmäisen C-kasetin?
Minä vuonna julkistettiin ensimmäinen VHS?
Mikä on Varsinais-Suomen nimikkokala?
Mikä on vasakuu?
Milloin on seuraavan kerran karkausvuosi?
Kuka näytteli James Bondia elokuvassa Pallosalama?
Kuinka monta sfc-jäsenetualuetta on Suomessa?
Koska yleistyi neljän viikon palkallinen loma?

Pikkupurtavien vastaukset:  
1. 18.8.1963. 2. vuonna 1963. 3. vuonna 1976. 4. Silakka. 5. Sana on saamen kieltä 
ja on suomeksi toukokuu. 6. vuonna 2016. 7. Sean Connery. 8. 61. 9. vuonna 1973

Kokemista ja tekemistä: 

Leirihartaus, kirkkokahvit, 

ohjelmaa kaiken ikäisille, orkesteritanssit 

Anu Kivelä PCO, luontopolku ja arpajaiset.

Treffi maksu 40€ sis. valosähkön.

Sarapiston Lavatref� t
8.- 10.8.2014

TERVETULOA!
SF-Caravan Sauvon seutu ry

koska juhannusta saa-
vuttiin juhlimaan sankoin joukoin. 
Ohjelmassa oli karaokea niin lapsil-
le kuin aikuisille. Letut ja makka-
ra, joita nuoret paistoivat aikuisten 
avustuksella, tekivät kauppansa ja 
katosivat parempiin suihin. Juhan-
nusaattona tanssittiin ja onneksi 
tuuli tyyntyi illaksi ja kokko saa-
tiin sytytettyä.  

Lasten onkikilpailut pidettiin ke-
säkuun lopussa ja heinäkuussa käy-
tiin Vartiovuoren kesäteatterissa 
katsomassa Ella ja Presidentti.

Aikuisempaan makuun lienee oh-
jelmistossa olleet sillijuhlat. Sara-
piston unikeko on vielä arvoitus tä-
tä kirjoittaessani. 

Yksi mikä on varmaa, on Lavat-
reffit 8.-10.8.2014. Nehän ovatkin 
juuri tulossa eli vaunu koukkuun 
ja auton nokka kohti Sarapistoa ja 
eikun menoksi. Ohjelmaa on laidas-
ta laitaan ja tanssit tanssitaan Anu 
Kivelä PCO:n tahdittamana.

Muinaistulet palavat taas 
elokuun 30. päivänä. Tule 
silloinkin mukaan nautti-
maan jo syksyksi käänty-
västä tunnelmasta.

Näitä aktiviteetteja 
meille ovat tarjonneet ja 
tarjoavat jatkossakin 
muutamat asialle vihkiy-

tyneet sarapistolaiset. Lisäksi jou-
kostamme löytyvät kaikki ne työ-
muurahaiset, jotka ovat rakenta-
neet ja yhä rakentavat aluettam-
me. Yksi tällainen vuosia puurtanut 
henkilö sai SF-Caravan ry:n juhla-
vuoden 50-vuotismitallin. Hallituk-
sen yksimielisellä päätöksellä sen 
alueeltamme sai Raimo Sauhula. 
Hän ei itse päässyt sitä noutamaan 
Hämeenlinnasta, mutta se luovu-
tettiin hänelle juhannuksena Sara-
pistossa. Raimo on ollut konkreet-
tisesti rakentamassa aluetta ja teh-
nyt sen eteen pyyteetöntä työtä. 
Hän on tehnyt teitä ja uutta aluet-
ta ajamalla valtavalla koneella ka-
sapäin hiekkaa, tasoi-
tellen aluetta ja siir-
rellen maata. Hän on 
hoitanut alueemme 
pientarvikehankintaa. 
Hän on ollut myös 
kunnan luottohenki-
lö, pitämällä huolta 

Aurinko helli pyörälenkille lähtijöitä.

Taiteilijat työssään.

kunnan uimarannasta. Varsin tou-
hukas mies, siis mies paikallaan.

Nyt sinulla on mahdollisuus huo-
mioida tätä hengästyttävää työtä 
alueen eteen ja parhaaksi tekevää 
henkilöä, äänestämällä häntä Vuo-
den karavaanariksi. Äänestysaikaa 
on 5.10.2014 asti. Äänestäminen 
tapahtuu Sarapistossa.

Päätösten aikaa

On taas aika tehdä päätöksiä alueen 
ja jäsenistön hyväksi yhdistyksen 
syyskokouksessa sunnuntaina 
26.10.2014 kello 12.00 Sarapiston 
takkahuoneessa (erillinen ilmoi-
tus). Kokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset asiat, mm. valitaan 
yhdistykselle puheenjohtaja ja 
erovuorossa olevien hallituksen 
jäsenien tilalle uudet edustajat. 
Valituksi tullut henkilö kaipaa ää-
nesi lisäksi aitoa tukeasi hoitaa 
luottamustehtäväänsä. Jos jätät 
kokouksen väliin, tyydyt muiden 

päätöksiin, olethan siis paikalla. 
Alueen talvikuntoon saattami-

seksi pidetään lauantaina 
25.10.2014 syystalkoot. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että vau-
nukin olisi pistettävä talviteloille, 
sillä karavaanielämäähän on ym-
päri vuoden. Talkoolaisille on tar-
jolla vatsan täytteeksi maittava 
ateria.

Tämä on kymmenes vuosi, kun 
kirjoitan yhdistyksemme asioita 
tähän lehteen. Sinä aikana maail-
ma on muuttunut tosi paljon ja tä-
mä lehtikin on saanut uuden muo-
don. Nyt on aika myös kirjoittajan 
vaihtua. Vuoden alusta olisi siis 
paikka vapaana. Tarvitset joko 
kymmen- tai kaksisormijärjestel-
män ja halun kirjoittaa yhdistyk-
sen asioista vähän menneistä ja 
vähän tulevasta; näin minua aikoi-
naan neuvottiin. 

Kesäkuussa tein päätöksen us-
kaltaa kokeilla melontaa, eikä se 
niin pelottavaa ollutkaan. Kesää 

on vielä jäljellä, mitäpä, 
jos sinäkin kokeilisit jotain 
uutta, jotain, mitä ehkä 
olet jo jonkin aikaa salaa 
haaveillut.

Hengästyttävän muka-
vaa alkavaa treffikautta 
kaikille!

Merja 29963-1
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Valasrannan kuulumisia
Olemme päässeet hyvään alkuun 
paikkojen kunnostuksessa kesä-
kuntoon. Kiitoksia ahkeralle ja 
runsaslukuiselle talkooväelle. Li-
säpaikkoja tulee rahatilanteen mu-
kaan. Tarvitaan paljon mattoa suo-
pohjalle ja sepeliä ja tietysti säh-
köistys on iso työ. Tässä muutama 
kuva työn etenemisestä. Toivotam-
me vierailijat tervetulleiksi kesän 
retkillä Valasrantaan. 

Lasse Metsätähti

Kesä on jo ohittanut puolivälin ei-
kä kyllä näihin keleihin ole montaa 
aurinkoista päivää mahtunut. Säät 
eivät ole onneksi este viettää lei-
rielämää, kivasti on ollut alueel-
lamme väkeä niin kausipaikkalai-
sina kuin vierailijoina. Vierailijat 
ovat antaneet alueellemme kiitos-
ta kauniista maisemasta ja luon-

nonläheisyydestä. Moni vierailija 
on kertonut ihailleensa auringon 
laskua Pyhäjärven rannalla tuules-
ta tyyntyneessä illassa. 

Keskikesän juhlaa vietettiin isol-
la ja iloisella joukolla, tosin keli 
oli hieman tuulinen ja sateinen.  
Lauteet välillä natisivat löylytte-
lijöiden määrästä kun kesäillassa 
naurunremakka ja puheen sorina 
kiiri uikkarisaunalta. Myös kiljah-
duksia kuului rannalta kun pää-
asiassa lapset syöksyilivät saunal-
ta viileään veteen.  Juhlasta tuli 
varsin onnistunut ja siitä kiitos 
kaikille osanottajille. Tanssileiri al-
kaa jo pikkuhiljaa häämöttää ja se 
tuo uusia, tutustumisen arvoisia 
ihmisiä alueellemme. 

 Katse alkaa haikeana pikkuhil-
jaa kääntyä alkusyksyyn ja salaka-
valaan iltojen hämärtymiseen. Mi-
käs sen parempaa silloin istua il-

taa grillikatoksessamme, laittaa 
puita nuotion valkeaan ja viettää 
karavaanari-ystävien kanssa aikaa 
grillaten, nauraen ja jutellen. Gril-
likatos onkin alueemme yksi suo-
sikkipaikoista, sinne mahtuu suu-
rempikin joukko kerralla grillaa-
maan ja ainahan sopu sijaa antaa.  

Puiden lehtien saadessa syksyi-
sen värityksensä, alkaa metsä ym-
pärillämme tarjoamaan omia anti-
miaan. Lähimaastoissa alueemme 
väki kulkee etsien marjoja ja sie-
niä. Viime vuonna itsekin sienestä-
mässä käyneenä tiedän että pitkäl-
le ei tarvitse mennä kun jo tunnin 
sisällä on kerättynä sieniä sekä sa-
laatiksi että ja pannulle paistetta-
vaksi asti.  Myös Pyhäjärvi antaa 
oman osansa kalastajille, pienestä 
suurempaan kalasaaliiseen. 

Syksyn syventyessä alueemme 
pikkuhiljaa alkaa painua talviunil-

leen. Väki alkaa vähitellen valmis-
tella talven tuloa ja purkaa omia 
leirejään. Haikeilla mielin katselee 
kun karavaanarikaverit purkavat 
telttojansa ja aloittavat vaunujen-
sa viennin talviteloille odottamaan 
uutta kevättä. Talven aikana Va-
lasranta nukkuu talviunta ja ke-
väällä taas herää eloon, mitä to-
dennäköisemmin kevättalkoilla.

Mutta vielä ei kannata syksyä 
murehtia, nautitaan tästä loppu-
kesästä mitä on jäljellä ja joka sää-
ennusteiden mukaan näyttäisi ko-
vastikin kivalta kelien puolesta. 
Toivotamme uudet ja vanhat kara-
vaanarit tervetulleiksi Valasrantaan 
viihtymään ja viettämään aikaa 
luonnonkauniissa maisemissa.

Susanna Kleemola

TL-Pyhäjärven kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Matti Ylinen
Luhdantie 50, 26930 Vermuntila
Puh. 050 919 0875, mylinen@netti.fi

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

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

KOKOUSKUTSU  

SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry:n sääntömääräinen  

SYYSKOKOUS 
pidetään sunnuntaina 12. päivänä lokakuuta 2014 klo 13.00  

alkaen Yläneen Osuuspankin kerhohuoneessa 
osoitteessa Haverintie 6, 21900 Yläne.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat  
(mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015) sekä valitaan 

uudet jäsenet hallitukseen ja toimikuntiin erovuoroisten tilalle.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Pöytyä 25.5.2014. Hallitus
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Valmis kenttä tulevia Petanque kisoja varten.
Kohta on valmista viimeisiä lapiollisia  
kenttään. Loput kentän ympärille.Liika kangas leikattiin tarkasti pois.

Turun kuulumiset

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

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

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

KOKOUSKUTSU 

SF-Caravan Turku ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
pidetään keskiviikkona, 22. päivänä lokakuuta 2014 klo 19  

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

Sisäänkäynti artukaisten kiitotien puolelta  
(pihalla paljon maksuttomia parkkipaikkoja). 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (mm. toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015, yhdistyksen puheen-
johtajan valinta toimikaudeksi 2015-2016, uusien jäsenten valin-
ta johtokuntaan erovuoroisten tilalle toimikaudeksi 2015-2016 

ja toimikuntien vetäjien valinta vuodelle 2015).

Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu Restel ravintolassa  
klo 18.00 alkaen. Tervetuloa!

Turussa 5.5.2014. Johtokunta

Keskelle varoituskilpi 

ettei  moottoriveneillä 

sovi ajaa rantaan.

Päät kiinnitettiin rannalle 
lyötyihin paaluihin.

YT- Petanque 2014
YT-alueen Petanqikisa käytiin 26.4. 2014 
Ruissalon Talvialueella. Tiukan kisan 
voitti Turun joukkue Tarmot, samalla 
Tarmot pokkasivat YT-alueen mestaruu-
den. Toiselle sijalla kuulansa onnistu-
neesti heittivät joukkue Duracel ja Pu-
put. Kolmas sija meni joukkueelle Ruis-
salon Miehet.

Neljänneksi sijoittui Anita ja Pojat ja 
viidenneksi Ruissalon Rassit.
Kisasta ei nyt tullutkaan varsinaista YT- 

kisaa koska kaikki joukkueet olivat Tur-
kulaisia. YT-alueen muut yhdistykset 
eivät varmaan löytäneet keskuudestaan 
joukkuetta.

Jokakeväisestä kisasta kuitenkin tie-
dotettiin kaikille yhdistykselle, mutta 
tiedonkulku ei ilmeisesti kulje. Onnea 
kuitenkin Turkulaisille joukkueille jot-
ka nappasivat komeat pokaalit ja kier-
topalkinnon.

Livonsaaressa uidaan
Alkukeväästä asennettiin uimarannalle le-
väpuomit varmistamaan kesän puhtaat ui-
mavedet. Nyt puomeihin asennettiin aikai-
semman suodatinkankaan tilalle pelloilla 
käytettävää harsoa joka paremmin laskeutuu 
vedessä. Viime kesästä saadut hyvät koke-
mukset alueen oman patentin mukaan ra-
kennetuista leväpuomeista antoivat uskoa 
puomien toiminnasta. Uudelleen harsotettu-

jen puomien odotetaan estävät vielä parem-
min levän muodostumista uimarannalle.

Viimekaudella sinilevää havaittiin vain 
pahimpaan leväaikaan ja sopivan mereltä 
puhaltavan tuulen tuomana. Leväpuomit pi-
tävät myös mereltä tulevat roskat pois ui-
marannalta.

Pohja valmis päälle suodatinkangas.

Onneksi 
sorakuormaa 
purettiin 
tasaisesti  
kentän 
reunalta.
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Keskikesänjuhlaa Livonsaaressa
Juhannus aloitettiin Livonsaaressa 
aamupäivällä ladon siivoamisella 
ja koristelulla koivunoksilla. Kok-
koa varten tuotiin rannalle trak-
torikärryllinen puita,  joista raken-
nettiin perinteinen aattoillan ko-
hokohta. Klo.18.00 kokoonnuttiin 
huoltorakennukselle seuraamaan 
lipunnostoa. Kun siniristilippu saa-
tiin hienosti hulmuamaan laulettiin 
Lippulaulu. Marja ja Mauri Vähäta-

lo toivottivat kaikille hyvää juhan-
nusta. Yhteislauluhetkeä tahditti 
Terhi haitarillaan ja Olavi laulullaan. 

Seremoniamestarina toimi Kaj 

Forsbom kertoen tarkemmin Ju-
hannuksen ohjelmasta. Klo 20.00 
kokoonnuttiin jälleen uimarannal-
le seuraamaan sinne rakennetun 
kokon sytyttämis tä. Kokon pala-
essa iloisesti laulettiin jälleen Ter-
hin säestyksellä muutama laulu. 
Aivan kesäiseen tunnelmaan ei tä-
nä Juhannuksena päästy kun vau-
nujen lämmittimet poksahtelivat 
iloisesti käyntiin iltasella. Kokon 

hiiltyessä siirryttiin 
latoon Juhannus-
tansseihin. Kokon 
palaessa illan orkes-
teri Reino Nurmi oli 
viritellyt soittimet 
valmiiksi.

Juhannuspäivä-
nä on Livonsaares-
sa perinteisesti kil-
pailupäivä. Tällä 
kertaa kilpailu pi-
dettiin saappaan-
heiton muodossa. 
Alueella vieraana 

olevat Alpo Vuorma ja Jarmo Vuo-
lanen hoitivat ammatillisesti koko 
kilpailun ja lajiin tutustuminen. 
Alpo on voittanut peräti 5 maail-

man cupia. Jarno on 
myös voittanut useita 
maailman cupeja ja 
2013 maailman mes-
taruuden 55 v sarjas-
sa Berliinissä. Alpo ja 
Jarmo saivat yleisön-
kin innostumaan la-
jiin hyvillä ohjeillaan.

Heittäjiä oli kaikki-
aan 38 ja sarjoja 3. 
Lapset, naiset ja mie-
het. Lasten sarjassa 
heittäjiä oli 6, kisan 
voitti Jesse tuloksella 
12.26. Kaikki lapset 
palkittiin. Naisten sar-
jaan osallistui 16, ki-
san voitti Marjatta 
Korpela tuloksella 
14.64. Miesten sarjaan osal-
listui myös 16 ja kisan voit-
ti Juha Saranki tuloksella 
24.65. Kaikki voitto tulok-
set olivat huippuluokkaa ja 
tyylilajeja oli myös monia 
kova kisa kesti lähes 2 tun-
tia. Kisan johtajana toimi 
Kaj ”Kake” Forsbom ja Pir-
jo Forsbom sihteerinä.

Marja ja Mauri Vähätalo  
nostavat lipun.

Lasten 
saappaan-
heiton eri 

tyylejä.

Olavi, Terhi, Olavi laulattavat.  
Taustalla Marja ja Mauri Vähätalo sekä Kake Forsbom.

Kokko paloi iloisesti vaikka 
hetken päästä se kaatui.

Kake ja Pirjo kisan tuomari ja sihteeri.

Vi

ral
linen saapas.

Lastensarjan osallistujat  
Ferrarilakissa voittaja Jesse.

Mittaus oli tarkkaa.

Naistensarjan  
voittajat.

Tästä lähtee miestensarjan 
voittokaari 24.65 m.

Saappaanheiton tekniikkaa 

opetettiin kädestäpitäen.

Syyskuussa yhdistyk-
semme turvatoimi-
kunta järjestää 
kahtena maanantaina 
ajotaitoharjoittelua 
Messukeskuksen 
piha-alueella. Tilai-
suuksissa on myös 
hyvä tilaisuus suorit-
taa ajotaitomerkki. Harjoittelupäivät ovat maanantait 15. ja 22. 
klo 17.00 –19.00.  Mukaan harjoitteluihin tarvitset auton  
ja omat peilit. Turvatoimikunta tuo harjoituksiin vaunun.
Tilaisuudet ovat maksuttomia. Tervetuloa!

Syksyn ajoharjoittelut
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Vanhanajan treffit Ruissalossa
Syyskuussa 12.-14.2014 järjes-
tetään Ruissalon Saaronniemessä 
Vanhanajan treffit. Tapahtumas-
sa tulee esiin myös yhdistyksem-
me 45v taival sekä liiton 50v 
taival. Varsinaista juhlaa ei pide-
tä vaan juhlimme työn merkeis-
sä ”kaivellen vanhoja” siis tref-
fiperinteitä, jotka on monelta jo 
päässeet unohtumaan. Samainen 

viikonloppu on perinteisesti ollut 
Ruissalossa pidettävien treffien 
päivämäärä. 

Saaronniemen leirintäaluetta 
on uudistettu sähköjen, huolto-
rakennuksen, rantasaunan, nur-
mikoiden  sekä uusien matkailu-
ajoneuvopaikkojen rakentamisen 
muodossa eli alue on kohentu-
nut huomattavasti.

Livonsaaressa Petanqia!
Livonsaaren vapaa-ajan palvelut 
parantuvat jatkuvasti. Alueen hu-
vitoimikunta löysi hyvän paikan 
petankin pelaamiselle ja päättivät 
leikkisästi että ”petankin pelaajat 
pistetään saunan taakse”. Alue oli 
hyvä ja vailla käyttöä. Saunaran-
nassa sijaitseva alue on tasattu ja 
pieni koivikko raivattu pois petank-
kikentän tieltä. Ranta-alue saa vie-
lä jatkoa sillä koirille löydettiin oma 
ketään häiritsemätön uimapaikka 
joka valmistuu kesän aikana.

Petankki-ideaa kypsyteltiin jon-
kin aikaa kun monet Livonsaaren 
asukkaista ovat viettäneet pitkiä 
aikoja etelässä, jossa harrastus on 
hyvin suosittua. Tuumasta toimeen 
ja talkoot pystyyn. Ensin päätet-
tiin, että tehdään kentästä ihan 
viralliset mitat täyttävä kenttä, 
jolloin kentän mitat ovat 3 m x 13 
m. Alueelta raivattiin suuret kivet 
pois ja se tasattiin hyvin. Raiva-
uksessa oli isännän järeä Jontikka 
hyvänä apuna. Pohjalle tuotiin 
täytteeksi soraa jonka päälle teh-
tiin mitat täyttävät reunukset kes-

topuusta tietenkin apuna mukana 
vatupassi. Kaikki oli valmista ken-
tän pinnan viimeistelemiseen. Mat-
ti Aho oli viikolla tuonut virallis-
ta 0-6mm. soraa kuormallisen, jo-
ka nyt tasattiin tarkasti suodatin-
kankaan päälle siten että reuna-
valleihin jää 5cm. reunus. Tasauk-
sessa käytettiin leveää asfalttiko-
laa, jotta kentästä varmasti tuli 
tasainen. Alueen isännät Jari ja 
Mauri lupailivat vielä, että ken-
tän viereen tuodaan penkit jois-
sa pelivuoroaan odottavat voivat 
seurata pelivuorossa olevien heit-
toja. Kenttä valmistui 14.06. jol-
loin myös pelattiin ensimmäiset 
koepelit.

Huvitoimikunnan kanssa sovit-
tiin siten että petankkikentällä 
kokoonnutaan ”virallisesti” joka 
lauantai klo 13.00. Toki kenttä on 
muulloinkin käytössä mutta lau-
antaisin löytyy kovia vastustajia.  

Monessa vaunussa on petankki-
kuulat, jotka ehkä saattavat olla 
jo vähän ruosteessa mutta nyt ne 
kannattaa ottaa esiin.

Ruissalon Talvialue  
kutsuu uudistuneena
Ruissalon Talvialueen suuri uu-
distus on valmis. Viime talvikau-
den ahtaus on pois vaikka osa 
riihenmäen kesäkausipaikoista 
jäikin uudistuksen jalkoihin. 
Tilalle saatiin useita asfalttipaik-
koja sekä uudet sähkötolpat ja 
mikä tärkeää hyvä valaistus. 

Talvikauden aloitus tapahtuu 
jälleen 1.9.2014 siten että kau-
sipaikasta sovitaan alueen isän-
nän Matti Vainion kanssa käy-
mällä Ruissalossa. Puhelinva-
rauksia ei huomioida. Suuren 
suosion saanut Talvialue tulee 
jälleen täyttymään heti syys-
kuun alussa joten kannattaa 
käydä Matti Vainion puheilla hy-
vissä ajoin.

Talvialue ei ole tarkoitettu 
vaunujen säilytystä varten jo-
ten sellaiset matkailuajoneuvot 
jotka eivät ole talviaikana käy-
tössä sijoitetaan alueen reunoil-
le. Talvialueella ei ole isäntävel-
voitetta mutta oman matkailu-
ajoneuvon ympäristö on pidet-

tävä puhtaana syksyllä lehdistä, 
talvella lumesta ja keväällä kat-
kenneista oksista ym. Uudet tur-
va etäisyydet on huomioitava 
myös talviaikana siten että ve-
toauto voidaan sijoittaa vaunun 
viereen.

Talvialueella on tulevalla kau-
della käytössä uudet turvaetäi-
syydet joka tarkoittaa sitä että 
4 metriä on vähimmäis-etäisyys 
naapuriin. Tämä koskee myös 
vetoauton sijoittamista oman 
vaunun viereen. Vetoauto voi ol-
la oman vaunun vieressä siten 
että siitä on tuo 4 metriä naa-
puriin. 4 metriä lasketaan myös 
vetoaisasta, katoksesta, teltas-
ta sekä mahdollisesta laverista.

Vanhanajantreffit muuttavat 
12.-14.9. Talvialueen käyttöä. 
treffiaikana myös talvialue on 
treffivieraiden käytössä ja sil-
loin myös Talvialueen käyttäjil-
tä peritään 10€/ ohjelmamaksu.

  WANHANAJAN TREFFIT 
TURUN RUISSALOSSA 

12-14.9.2014 
 

 
- tanssiorkesteri 
- vanhanajan  kilpailuja/pelejä 
- nuotiomusiikkia 
- saunomista ja uimista 
- merellisiä tapahtumia 
- ohjelmaa koko perheelle 
 
 

 
	  
	  

	  

Treffi maksu 40€/vaunukunta.

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 31967-0 
Esko Ilmari Schroderus

 s. 16.5.1929 
 k. 15.6.2014

Muistoa kunnioittaen 
SF-Caravan Turku ry

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 2753-0 
Veikko Yli-Nikula

 s. 30.5.1943
 k. 3.3.2014

Muistoa kunnioittaen 
SF-Caravan Turku ry
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Rosvopaistia Livonsaaressa 15.-17.8.
Vaikka Bullet Bork on tämän päivän 
suosikki ja siitä puhuvat kaikki 
niin Livonsaaressa turvaudutaan 
perinteiseen Rosvopaistiin.

Ohjelmallinen viikonloppu  on va-
rattu Rosvopaistille, koirakilpailulle 
ja tanssille. Rosvopaistimonttua ale-
taan lämmittämään aamuhämäräs-
sä lauantai aamuna siten että klo 
monttu avataan ja lihapaketit laite-
taan tulikuumaan ja monttu sulje-
taan. Montun päällä poltetaan tul-
ta vielä iltaan klo 17.00 jolloin mont-
tu avataan ja herkut nostetaan pois 
ja viedään pöytään. 

Rosvopaistiksi sopii n.2 kg lihan-

pala jonka jokainen voi itse päät-
tää. myös rosvopaistin maustami-
nen on makuasia mutta valkosipu-
lia siinä ainakin käytetään run-
saasti. Lihapaketin sulkemisessa 
kannattaa huomioida se että liian 
paksu kerros paperia ja foliota eris-
tää lämmön ja liha ei kypsy. Liha-
paketti kannattaa merkitä kuu-
muutta kestävällä merkillä jotta 
tuntee oman paketin kun monttu 
avataan. Herkullisia ohjeita rosvo-
paistiin kannattaa kysellä liha-
kauppiaalta kun hankkii rosvopais-
tiksi sopivaa lihaa. Herkullista Ros-
vopaisti viikonloppua. 

Kesäniemen Juhannus
Juhannus on keskikesän juhla 
päivän pituuden perusteella, 
mutta lämpötilojen kanssa sillä 
toivottavasti ei ole mitään teke-
mistä. Vähän parempaa saisi jat-
kossa olla tarjolla! Viileähköstä 
kelistä huolimatta juhannus Ke-
säniemessä sujui reippaissa ja 
iloisissa merkeissä.

Perinteisen Kesäniemikasteen 
saivat tänä vuonna Lehtoset, 
Marjatta ja Hannu sekä Kerttu 
ja Kari Rintanen – kaikki alueel-
la paljon aikaan saaneita ihmi-
siä. Tikkakisa 

oli tuttuun tapaan taas äärim-
mäisen tiukka! Neljässä sarjas-
sa kilpailtiin ja alla kouluikäis-
ten mestaruuden vei Tasse. Seu-
raaville sijoille ylsivät Pirella ja 
Jaakko. Kouluikäisissä vastaa-
vasti menestyivät Tomi, Aleksi 
ja Daniel. Naisten mestaruuden 
melko odotetusti kaappasi puo-
liammattilainen Leeni jättäen 
taakseen Päivin ja Ritvan. Mie-
hissä Ari pesi koko porukan päi-
vän parhaalla pistemäärällä ja 
pokkasi pokaalin. Illan tanssi-
en tahdista vastasi Johan Puu-
mala ja väkeä riitti Ylälystin 
täydeltä. 

Vaikka ilma oli hyytävän kyl-
mä, pysyi sade onneksi poissa sun-
nuntaihin asti ja paikalle saapu-
neet 25 vaunu-/ autokuntaa ja 
viitisenkymmentä omaa savua sai-
vat viettää mukavan juhannuk-
sen Kesäniemessä. Veijon otoksis-
ta varmasti tunnelma välittyy!
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	  	  	  	  	  	  	  SILAKKATREFFIT	  KESÄNIEMESSÄ	  

10.	  –	  12.10.2014 

 
Tarjolla	  mainion	  seuran	  lisäksi	  silakkaa	  monessa	  muodossa.	  
Perjantaina	  Karaokeilta	  ja	  lauantai-‐iltana	  tanssit	  Half	  &	  Half	  -‐
yhtyeen	  tahdissa! 

 
	  Ohjelmaa	  tietysti	  myös	  lapsille	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   
     	  Treffimaksu	  50,- 

Lippu juhlallisuuksien  
saattelemana salkoon!

Lipunnostojuhlallisuuksia.

Rintaset ja Lehtoset  

saivat Kesäniemikasteen.

Isännät vastaavat, että kaikki  
sujuu mallikkaasti.

KESÄNIEMEN	  
PETANQUE	  9.8.2014 
Kerää	  oma	  joukkue	  ja	  tule	  mukaan	  kisaamaan! 

Päivällä	  tarjolla	  myös	  edullista	  hernekeittoa	  ja	  
illalla	  tanssittaa	  Tutta	  Carpelan. 

Rosvopaistimontto valmiina odottamassa herkullisia paistettavia.
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Vakka-Suomen kuulumiset

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

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

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

Terveiset Rairannasta

Kesä on kääntynyt kohti syksyä, 
mutta alkukesä oli ainakin melkoi-
sen vaihtelevaa. Lämpimän jälkeen 
tulee aina kylmempää, mutta että 
juhannuksena ajellaan ojaan liuk-
kauden takia on jo erikoista. Näin 
vain tapahtui Turun lähettyvillä ja 
tulihan rakeita myös Rairannassa-
kin. Muutama aste oli lämmintä, 
joten on selvää, että lomalaiset 
eivät vielä lähteneet liikkeelle. Ke-
sän avajaisissa tuokokuussa oli 
Rairannassa lämpimämpää ja enem-
män vieraita kuin juhannuksena. 
Kyllä matkailu on suurelta osin 
ilmoista kiinni. Kun tämä lehti il-
mestyy kirjoittamisesta noin kuu-
kauden kuluttua, näemme, miten 
matkailuliikenne on kehittynyt. 
Kevät tuli aikaisessa ja silakkapar-
vetkin tulivat Puntariin pari viik-
koa etuajassa. Litkaajat osasivat 
mennä sinne oikeaan aikaan ja 
silakkaa nostettiin eräitäkin äm-
pärillisiä.

Turvavälit askarruttava
Kesän korvalla suoritti turvatoimi-
kunta alueen katsastuksen eli ns. 
turvakävelyn keskittyen lähinnä 
turvaväleihin ja palokuormiin. 
Muutama terassi joutuu toimenpi-
teiden kohteeksi ja muutama yh-
distyksen omistama, mutta kausi-
paikkalaisten käytössä oleva va-
rastokoppi joudutaan poistamaan. 
Suuri osa aikaisemmin todetuista 
ongelmista on jo korjattu ja osa 
korjaantuu paikkavaihdosten 
yhteydessä. Korjaukset ja pois-
tot tehdään tämän vuoden ai-
kana, joka on vielä virallista 
siirtymäaikaa. Valitettavasti 
näistä toimenpiteistä huolimat-
ta myös muutama paikka häviää.

Rakentaminen

Vastaanottorakennuksen laajennus 
on edennyt ripeästi. Juhannuksen 
kahden puolen pidettiin tauon ta-
paista, kun rakennukseen saatiin 
vesikaton aluskate. Kattolevyt, 
ovet, ikkunat, ulkopaneelit, latti-
alevyt jne ovat varastossa odotta-
massa asennusta. 

Muita pieniä rakentamiseen liit-
tyviä projekteja on toteutettu usei-
ta. Ns. Mimminmutkan puucee 
muutettiin vesiwessaksi . Sinne ve-
dettiin viemäri ja uusi vesiputki. 
Talvikäyttö saattaa olla vielä ensi 
talvena kyseenalaista, kun vesi-
putki on osittain kylmässä tilas-
sa. Erkinmutkaan valmistui uusi  
kemssantyhjennyspaikka. Se on 
myös talvikäyttöön ja teknisesti 
hyvä ja siisti.

Meidän yhdistyksellämme on 

erittäin suurena etu-
na kausipaikkalaisten monipuoli-
nen ammattitaito ja näiden resurs-
sien käyttömahdollisuus. Koko kau-
sipaikkaväki on muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta erittäin 
yhteistyöhaluista ja talkoohenkis-
tä. No ainahan joku asioita vastus-
taa ja varsinkin, jos ne eivät koi-
du suoraan omaksi eduksi.

Siistiä ja kaunista

Isännillä on tullut monta mielihy-
vää tuottavaa kommenttia  kävi-
jöiltä, kun ovat kiitelleet siisteyt-
tä ja alueen kauniita kukkaistu-
tuksia. Edelleen on kuitenkin muu-
tama likainen vaunu, joita ei ole 
pesty ja paikkaa siistitty. Paikkoja 
on yhdistyksen puolestä pyritty 
hoitamaan, mutta vaunun  pese-

minen ilman omistajan lupaa 
ei käy. Kausipaikan irtisano-
minen muutamassa tapauk-
sessa tästä johtuen lienee 
ainoa mahdollisuus saada 
asiaan korjausta.

Tulevia tapahtumia

Unhoituksen yö –treffit on elo-
kuun viimeisenä viikonloppuna. 
Silloin taas syödään pitkässä pöy-
dässä kolme grillattua possua sekä 
tietysti runsaasti muita ruokia. 
Tämä tilaisuus on ollut erittäin 
suosittu, vaikka on paljolti ilmois-
ta kiinni.
Hirvisoppatreffit lokakuun vii-
meisenä viikonloppuna on yhdis-
tyksemme suosituin treffi. Hirvi-
soppaa yhdistys tarjoaa kaikille 
alueella oleville. 
Katsokaa Rairannan nettisivuilta 
treffien ohjelma, joka julkaistaan 
”Tapahtumissa” n. 3 viikkoa ennen 
kyseistä tapahtumaa.

Terveisin Reijo

KOKOUSKUTSU  

SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n sääntömääräinen  

SYYSKOKOUS 
lauantaina 11.10.2014 klo 14.00.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen  
syyskokoukselle määräämät asiat.

Ennen kokousta kahvitarjoilu

Hallitus

Puheenjohtaja Reijo Silokoski
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UNHOITUKSEN YÖ 29.-31.8.
Tanssittaa SILVERADO

Pitkä pöytä, jonka aikana hauskaa ohjelmaa.
3 grillattua possua ja muuta hyvää syötävää.

HIRVISOPPATREFFIT 24.-26.10.
Yhdistys tarjoaa hirvisoppaa 

kaikille treffeille osallistuville.
Tanssittaa PYRSTÖTÄHTI-orkesteri

Tervetuloa 
RAIRANTAAN

Kunniapuheenjohtaja Eero Aitamurto:

Kaikki kiitos ei kuulu minulle
Yhdistyksemme kunniapuheenjoh-
taja Eero Aitamurto täytti maalis-
kuussa seitsemänkymmentä vuot-
ta. Hän juhli merkkipäivää läheis-
tensä seurassa. Puheenjohtaja 
kävi avopuolisonsa kanssa toivot-
tamassa onnea yhdistyksen puo-
lesta ja osoitti Eeron ansaitsemat 
kiitokset yhdistyksen ja sen alueen 
Rairannan eteen tehdystä mitta-
vasta työstä.

”Olen mielestäni saanut liiankin 
paljon kiitosta vuosien saatossa, 
enkä tunne, että kaikki ansio kuu-
luisi vain minulle. En minä yksin 
tätä aluetta ole ollut rakentamas-
sa, vaan yhdessä me porukan kans-
sa olemme puuhanneet yhteiseksi 
hyväksi. Haluankin tässä yhtey-
dessä siirtää suurimman osan niis-
tä minulle osoitetuista kiitoksista 
sille ahkeralle porukalle, jonka an-
siosta Rairanta alkoi kehittyä ti-
heästä ryteiköstä yhdeksi Suomen 
parhaista karavanalueista. Vaikka 
se olikin jo alusta pitäen haavee-
na, en olisi uskonut, sentään, et-
tä se näin hienoksi alueeksi kehit-
tyisi. On ollut hyvä, että kehittä-
mistä on jatkettu, sillä paikalleen 
jämähtämisestä alkaa väistämättä 
taantuminen. Ja sellaiseen ei ole 
varaa. Sehän on nähty teollisuu-
dessakin, toteaa Eero Aitamurto.

Ennen kuin päästiin etsimään 
omaa aluetta ja raivaamaan sitä, 

piti perustaa yhdistys. Oman vak-
kasuomalaisen karavanyhdistyk-
sen perustamista pohdiskelivat Uu-
denkaupungin autotehtaalla Eero 
Aitamurto, Olavi Ranta ja Mika Mä-
kelä. Oma yhdistyksen perustami-
nen katsottiin tärkeäksi toimenpi-
teeksi. Puheenjohtajan tehtäviä 
pohdiskeltaessa sovittiin, että Ee-
ro ottaa pestin ja hän hoitikin si-
tä 10 vuotta. ja varapuheenjohta-
jaksi suostui Olavi Ranta.

”Jo Rairannan alueen alkuvai-
heissa porukka oli täynnä intoa. 
Sen seurauksena ryteiköstä alkoi 
syntyä kovalla työllä Rairanta. Ny-
kyisinkin vielä alueella toimivia, 
ahkeria talkoomiehiä olivat Mikä 
Mäkelä, Hannu Hauta, Seppo Ris-
ki, Lasse Aaltonen ja Aimo Hell-
sten. Lisäksi alueelta poistuneet 
Olavi Ranta ja Heikki Hellsten. Mu-
kaan saatiin vedettyä alueen säh-
kösuunnitelman tekoon Reijo Si-
lokoski, ja sen jälkeen tehtäviä on 
Reijolla riittänyt. Puheenjohtajuus 
vuosia on kertynyt 17. Esimerkil-
listä intoa osoitti Mika Mäkelä, jo-
ka tuli talkoisiin Vehmaalta veljen-
sä traktorilla eikä veloittanut edes 
polttoaineita. Traktorin vuokran 
hän maksoi veljelleen työllä. Meil-
lä kaikilla oli omat eväät. Myöhem-
min hankimme kenttäkeittiön, ja 
naisväki alkoi tehdä talkooruokaa. 
Moni tässä mainitsematon henki-

lö on muuttanut 
tuonpuoleiseen tai 
muuten siirtynyt 
alueelta pois,” muis-
telee kunniapu-
heenjohtaja Eero Ai-
tamurto.

Mökille 
Makkoseen

Eero viettää Tuula 
vaimonsa kanssa 
kesät Muhoksen 
Kylmälän kylän 
Makkosessa. Sinne 
lähdetään Vapun 
tienoilla ja takaisin 
Uuteenkaupunkiin 
ja Rairantaan tul-
laan syys-lokakuus-
sa. Makkosessa on 
vietetty kymmenen 
kesää ja sinne on 
kiva mennä, sillä tienoot ovat Ee-
rolle tutut lapsuudesta asti. Mak-
koseen näkyy edelleen vanha ko-
titalo. Sieltä Eero lähti työn pe-
rässä Ruotsiin vuonna 1965, jossa 
hän tapasi Tuula vaimonsa. Yhtei-
nen taival alkoi Boråsista, jossa 
mentiin naimisiin. Uuteenkaupun-
kiin tultiin vuonna 1972. Liitto 
on tuonut heille kaksi lasta - tytön 
ja pojan ja 9 lastenlasta. Onneksi 
olkoon Eero ja Tuula!

Kevennyksenä loppuun: Konkurs-
sin partaalla olevassa rengasliik-
keessä järjestettiin loppuunmyyn-
ti. Liikkeen pihan ja paikallisleh-
tien mainoksissa luki seuraavaa:
“Myydään renkaat pitovai-
keuksien vuoksi“ 

Hyvää kesää ja syksyä 
toivotellen Rami

Ramin rattailta Rairannasta

Eero Aitamurto
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Siniristilippu liehuu juhannuksena.

Juhannuksen mölkkyturnaus  
käynnissä.

Isännäntoimisto laajenee. Hyvä sää suosi toukokuun pyöräilytapahtumaa.

Pomppulinnan iloja kesän avauksessa.

Martti ja Lilja Lähteenmäki, Laitila.

Uusi laji "käpygolf" kiinnosti. Jari Salonen taituroi.

Lemmikkieläintapahtuman palkitut  
koirat omistajineen.

Palkitut kanit omistajineen sekä  
tuomari Linda Aarnio.

Treffit päättyvät arpajaisiin, moni voittaa.

Vauhdikas uimari.
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Tuulissuontie 9
21420 Lieto

050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi

www.turunajovaruste.fi
Soliferin ja Polarin 

valtuutettu huoltokorjaamo

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

huollot, varaosat jne.



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

Tervetuloa tutustumaan niin ajoneuvoihin kuin 
henkilökuntaammekin. Nähdään Liedossa!

Tutut ammattilaiset palveluksessasi!

Rauno Jerkku
Puh. 044-206 7539

Leo Lindwall
Puh. 0400-150 583

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

Avoinna ma-pe 9-17, kesälauantait suljettu!

Tutustu meillä Turun suurimpaan 
SISÄTILANÄYTTELYYN!

Turvallista

matkaa
hyvin

huolletulla

vehkeellä!

Tutut ammattilaiset palveluksessasi!

Hyvä valikoima kesä-
kalusteita, markiiseja ja
grillejä. Tutustu meillä!

OHIKULKUTIE

OHIKULKUTI

HELSINGIN VALTATIE  

TUULI SUONTIE

HÄMEENTIE

LO
UKIN

A
ISTEN

TIE

VA
KIO

TIE 4

E

VÄLITIE

S

LITTOINEN

Löydät meidät
Tuulissuolta!

www.best-caravan.fi


