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K
evät ja alkukesäkin on vietet-
ty kohtuullisen viileässä sääs-
sä. Toivokaamme että parem-
paa olisi tulossa  jotta matkai-
lusta saataisiin kaikki mahdol-
linen irti tänäkin kesänä. 

Kuten muistamme oli Vakka-Suomen yhdistys  
talvella asettanut ehdokkaaksi liiton puheen-
johtajan tehtävään turkulaisen Olli Rusin. Olli 
on omassa yhdistyksessään kuin myös Vank-
kuriViesti ry:n toiminnassa ollut vahvasti ja 
ansiokkaasti mukana. Hänen määrätietoisuu-
tensa ja halunsa tehtävään oli varmasti osaltaan 
auttamassa valintaa SF-Caravanin uudeksi pu-
heenjohtajaksi. Perusteellinen yhteydenpito 
useisiin eri yhdistyksiin talven ja kevään aika-
na, joissa hän selvitti omia näkemyksiään ja 
tavoitteitaan liiton tulevaisuudeksi. Tämä ak-
tiivisuus tuotti hienon lopputuloksen kuten 
tiedämme. Lappeenrannan liittokokouksessa 

hän 
sai län-
get työn-
nettäväkseen 
vuosille 2018-2020. 
Vaalin lopputulos oli hyvin selkeä mikä antaa 
hänelle hyvät eväät johtaa toimintaa. Ollilla on 
vankka tietämys talousasioista sekä matkailus-
takin kokemusta eri muodoissa  vuosien ajalta. 
En halua sen enempää hänen tavoitteitaan 
kerrata koska tässä ja viimekin numerossa hän 
kirjoittaa näkemyksiään ja myös hänen maini-
ot ja hienot verkkosivunsa kertovat  hänen 
ajatuksistaan. Käykää ihmeessä osoitteessa: 
www.yksityinen.net. Käytännössä työsarka on 
jo alkanut joten annetaan kaikki mahdollinen 

tuki  ja apu vaativassa sekä haastavassa teh-
tävässä. Onnea ja menestystä vielä kerran toi-
vottaa VankkuriViesti ry.

Eipä sitten muuta kuin pitäkäähän pyörät 
pyörimässä. Treffikausi toiminta-alueellamme 
kiihtyy taas syksyä kohden ja monenlaista oh-
jelmaa  treffeillä on tarjolla.

Hyvää loppukesää ja  
syksyn alkua lukijoille 

t. Markku

VankkuriViesti ry luovutti 
onnittelukukat valinnan 

johdosta.



Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

Numero 3/2017 (161) 
39. vuosikerta

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

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

4/2017  .................  aineisto 10.10.  .................... ilmestyy 3.11.

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

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

Kustantaja
VankkuriViesti ry

VankkuriViesti ry
Puheenjohtaja
Markku Malmberg
Tennbyntie 32 as. 12,  
21600 Parainen
p. 040 822 3065
malmberg.markku@gmail.com

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

Painos  
6600 kpl

Sivunvalmistus:
Rota-Mainos Oy, Timo Back
mika@rota.fi

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

03.-06.08. Haitaritreffit
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
04.-06.08. Best Caravan Petanque Cup
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
11.-13.08. Lavatreffit
 Sarapisto  |  Sauvo
25.-27.08. Unhoituksen yö
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
01.-03.09. Rantalieskat
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp.kunnat
22.-24.09. Valojuhlat
 Leporanta, Lieto  |  Lieto
13.-15.10. Silakkatreffit
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
27.-29.10. Hirvisoppatreffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
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L
iitolle on harvoin valit-
tu uusi puheenjohtaja.  
Olen kiitollinen että tu-
lin valittua liiton seuraa-
vaksi puheenjohtajaksi 
kaudelle 2018 - 2020 

ja vielä selkeällä äänimäärällä, kiitos 
tuestanne!  Karavaanariystävät sa-
noivat ennen liittokokousta että suu-
relle osalle harrastajia minä tulen ta-
vallaan puskista.  En ole toiminut pit-
kään liittohallituksessa tai muuten 
ollut suurelle osalle karavaanareista 
esillä.  Tämä on totta.  Puheenjohta-
jaksi ehdolle oli asetettu neljä ansi-
oitunutta harrastuksen puuhamiestä, 
joista minä olin varmasti suurelle jou-
kolle tuntemattomin.  Siitä on tehtä-
vä vain sellainen päätelmä että äänet 
ja tuki annettiin pääasiassa esittämil-
leni asioille.  Työ jatkuu yhdessä näi-
den muiden harrastuksemme vaikut-
tajien kanssa.  Vaalissa ei ketään ää-
nestetty pois, vaan yksi henkilö lisää!

Liitto on karavaanariyhdistysten oma 
yhdistys.  Se palvelee jäsenyhdistyk-
siään sekä harrastajia yleisesti.  Liiton 
haasteena on täydentää jäsenyhdis-
tystensä toimintaa edustamalla harras-
tusta kansallisesti ja kansainvälises-
ti.  Liitto kykenee tuottamaan asioita, 
joita kaikki seitsemänkymmentäkah-

deksan jäsenyhdistystä tuskin kyke-
nevät yksinään tuottamaan.  On jär-
kevää keskittää joitakin toimia yhtei-
siksi.  Liitto myös välittää tarvittavaa 
osaamista jäsentensä saataville.  Toi-
mimme yhdessä toimintaedellytysten 
hyväksi ja tehdäksemme karavaana-
riharrastuksen tunnetuksi yhä uusille 
harrastajille.  Vähän yli prosentti suo-
malaisista on jäseninä liiton jäsenyh-
distyksissä.  Uskon että harrastuksen 
anti on houkutteleva sitä suuremmal-
le joukolle.  Kun vain osaamme asi-
an oikein esittää.  Yksi haasteemme 
on ymmärtää riittävän monipuolisesti 
eri tapoja harrastaa.  Ei ole olemassa 
yhtä ainoaa oikeaa tapaa.  Kaikki ta-
vat ovat hyviä ja harrastajalleen an-
toisia.  Vaikka tunnemmekin yhteen-
kuuluvuutta, on hyvä muistaa ettei se 
tarkoita kaikkien olevan toistensa ko-
pioita.  Tarvitsemme toisiamme ja hyö-
dytämme toisiamme.  Toistin kevään 
aikana muutaman kerran että meidän 
pitää ottaa peili käteen.  Jos emme 
onnistu puhuttelemaan kaikkia mat-
kailuajoneuvojen omistajia tai sellai-
siksi haaveilevia, kyse saattaa olla sii-
tä ettemme tunne riittävästi heidän 
arvostuksiaan ja tarpeitaan – heidän 
omasta näkökulmastaan.  Meidän pi-
tää olla valmiita uusiutumaan ja muut-
tumaan, vähintään hyväksymään myös 

toisenlaiset odotukset harrastukselle.   
Näihin asioihin paneutumalla ja niitä 
esille tuomalla voimme olla jäsenyy-
teen houkuttava toimija joka avaa uu-
sia mahdollisuuksia ja mielenkiintoi-
sia näkökulmia tulevillekin harrasta-
jille, erityisesti nuoremmille sellaisille.

Yksi sydäntäni lähellä oleva asia on 
kotimaan matkailu.  Näen matkailuajo-
neuvoharrastuksen paljon tärkeämpä-
nä kotimaan lomamatkailun toimijana 
kuin mitä voisi päätellä sen näkymi-
sestä eri tahojen matkailustrategiois-
sa tällä hetkellä.  Uskon vahvasti että 
kykenemme parantamaan harrastuk-
semme toimintaedellytyksiä tuomal-
la entistä ponnekkaammin ja suunni-
telmallisemmin esille matkailuajoneu-
voharrastuksen vaikutukset niin pai-
kalliseen talouteen, alueellisesti kuin 
myös koko kansantaloutemme tasol-
la.  Siihen on olemassa vahvat perus-
teet.  Heräsin huomaamaan että joku 
tulkitsi minun olevan ulkomaanmat-
kailun vastainen.  Sehän on erikoi-
nen tulkinta.  Ulkomaanmatkailukin 
on antoisaa ja jokainen karavaana-
ri ulkomailla on lähettiläs myös Suo-
men matkailulle.  Maamme tarjoaa 
ainutlaatuisen hienoja matkailumah-
dollisuuksia niin kotimaisille kuin ul-
komaisillekin karavaanareille.  Toivon 

Hyvillä mielin kohti tulevaa!

KOLUMNI

Olli Rusi
SFC 080349-0
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KOLUMNI

monen löytävän matkailuajoneuvo-
harrastuksen omaksi tavakseen tu-
tustua Suomeen ja sen monimuotoi-
seen tarjontaan.  Sen on myös järke-
vää, ei pelkästään mukavaa!

Oma toimikauteni alkaa vasta ensi 
vuoden alusta.  Vuosi 2018 on jo sillä 
tavoin sidottu, että olemme Lappeen-
rannassa tehneet liittohallitusta sito-
via päätöksiä toimintasuunnitelman 
ja talousarvion muodossa.  On kui-
tenkin asioita, joihin uutena tuleva-
na liiton puheenjohtajana voin vai-
kuttaa toimikauden alussakin.  Liit-
tohallitus voi nimittää ja hyödyntää 
toimikuntia ja työryhmiä.  Olen saa-
nut valintani jälkeen todella lämmit-
täviä yhteydenottoja, joissa arvosta-
mani ihmiset ovat ilmoittaneet haluk-
kuutensa osallistua liiton ja harras-
tuksemme eteen tehtävään työhön.  
Tämä on hieno asia, eikä sen tarvitse 
jäädä näihin.   Haluan myös mones-
takin syystä hyödyntää YT-alueiden 
toimintaa aiempaa enemmän.  Se on 
järkevää ja uskon että liiton kannat-
taa kannustaa myös sellaisia jäsen-
yhdistyksiä liittymään yhteen, jotka 
tällä hetkellä eivät vielä ole YT-aluei-
den toiminnan piirissä.  Aika nopeas-
tihan toimintasuunnitelma seuraaval-
le vuodelle tulee saada esitettäväk-

si Seinäjoen liittokokouksessa.  Kii-
rettä pitää sen valmistelun suhteen.

Uskon perustellusti että ylhäältä alas 
–johtaminen on väistymässä osallis-
tavan ja mahdollistavan johtamisen 
tieltä.  Oma tapani toimia liiton pu-
heenjohtajana pyrkii olemaan osallis-
tava ja 63 000 jäsenemme taitoja ar-
vostava.  Tulen etsimään keinoja joil-
la entistä useampi osaava ja motivoi-
tunut ihminen kykenee osallistumaan 
harrastuksemme edelleen kehittämi-
seen.  Luotan jäsenistömme yhteen-
laskettuun osaamiseen niin paljon et-
tä kaikkea osaamista tuskin kyetään 
edes yhdellä kertaa viemään toteu-
tukseen.  Onneksi vuosia tulee aina 
kuluvien jälkeen lisää.  Ehkäpä sen 
seurauksena valitsemienne luotta-
mushenkilöiden tehtävänä tuleekin 
enemmän painottumaan asioiden or-
ganisointiin ja mahdollistamiseen, ei 
pelkästään itse tekemiseen. 

Odotan innolla mahdollisuutta päästä 
vaikuttamaan liiton toimintaan.  En voi 
vielä häiritä toimikauttaan toteuttavaa 
puheenjohtajaa ja liittohallitusta.  Mi-
nulla ei ole siihen valtuuksia.  Toivon 
että myös te maltatte kanssani odot-
taa.  Käytetään tämä odotusaika hy-
väksi niin, että minulla toivottavasti on 

vuoden lopussa reppu täynnä teiltä 
saatuja eväitä: odotuksia, vinkkejä ja 
neuvoja tulevien vuosien varalle.  Se-
kä hyviä kumppaneita toteuttamaan 
eri asioita.  Yhdessähän me tätä har-
rastusta viemme eteenpäin.

Hyvää matkailukesää hyvät kara-
vaanarit, nähdään matkan varrella, 
tervehditään ja pidetään huoli toisis-
tamme!

Olli Rusi
SF-Caravan ry tuleva puheenjohtaja 
vuosina 2018-2020
SFC 080349-0
www.yksityinen.net

Ett sätt att uppskatta varandra gäller 
språk och kultur.  Jag vet nog att det 
finns endast en liten antal av våra med-
lemmar som faktiskt behöver översätt-
ning från finska till svenska språket.  
Däremot är det viktigt att visa hänsyn 
till det faktum att vi är tvåspråkiga.  Vi 
har ju svenskspråkiga föreningar och 
trakter där man talar svenska som ma-
joritet.  Vi håller tillsammans och vi har 
samma intressen – på båda språken!

VankkuriViestin lukijat toivottavat  

Ollille menestystä haastavassa tehtävässä.
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Kuusisto Lepo ranta Krapu-
ranta Mussalo Salo ranta Harva-

luoto
Vankkuri 
-Vehmas Sarapisto Valas-

ranta
Kesä-
niemi Ruissalo Kallio-

nokka
Lemmi-
Caravan

Livon-
saari

Rai-
ranta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➌

❽

❻

❷

❶

⓫

⓮
❹

❼

⓯

❿

⓭

❺

❾⓬

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

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

SIHTEERI
Henna Luoma
Kipparikuja 16, 20540 Turku
Puh. 0440 605810 
sihteeri@sfckaarina.com

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

Kaarinan kuulumiset

21.4. Koitti odotettu  
hetki, kuokan 

routaiseenmaahan löi ei Paavo ei-
kä Jussi vaan Kallu. Siitä alkoi 
inva-WC:n rakentaminen,vaikka 
ilma oli kylmä ja sateli vettä ra-
keitakin taisi sataa se ei talkoo-
porukan intoa haitannut.Perus-
tuksen laudoitus saatiin tehtyä 
odottamaan betonivalua. Kevät-
talkoissa saatiin aktiivisen poru-
kan kanssa anturan valu tehtyä. 
tämän jälkeen muurattiin sokkeli, 
sekä tehtiin toimiston eteen tar-
vittavat luiskat. Onneksi alueelta 
löytyi myös aammattilainen laa-

toittamaan luiska ovien eteen. 
Suuri työ tehtiin myös toimiston 

oven siirrossa, sekä koko toimis-
ton uudelleen järjestelyssä. Kiitos 
Manu! Kiitos osaavien talkoolais-
ten, ollaan edetty vesikatto vai-
heeseen. Tähän on tarvittu mo-
nen työpanosta. Tässä vaaihees-
sa odotellaan lattiavalun kuivu-
mista, jotta päästään tekemään 
sisustustyöt.

Ei pidä unohtaa myöskään, huol-
toporukan osuutta he ovat pitä-
neet huolta ruokahuollosta. Vat-
sa täynnä jaksaa rakentaa

Kesäkauden avajaisia vietetiin 

10. kesäkuuta perinteisesti yh-
dessä naapurien ja vierailijoiden 
kanssa ruokailun merkeissä 

Sammuttimet tarkasti Mettälän 
Ismo ammattimaisella rutiinilla ja 
iloisella olemuksella. Saunan jäl-
keen iltaa jatkettiin Mastomajal-
la Tanssien Annen ja Ajaksin mu-
siikin tahdissa

Juhannusta vietettiin viileän 
mutta poutaisen sään vallitessa. 
Ohjelmmassa oli Raikan vetämä ja 
operoima putelin heitto jossa oli 
mielestäni erikoisen tavoiteltavat 
palkinnot, pääpalkintona tiski-
vuoro.Voittajana vetäjä itse? Hei-

tetiin kuitenkin vain tietääkseni 
vesipulloa? Joten ei dopinkia.Illan 
kruunasi juhannuskokko. Jäsenten 
osallistumisessa tapatumiin,on ol-
lut havaittavissa hiipumista vetä-
dytään jo alkuillasta omiin eriöi-
hin. Lieneekö turnausväsymystä 
vai jotain muuta. Keskustelua täs-
tä aiheesta pitäsi herätellä?

Kausipaikkalaisten määrä on li-
sääntynyt ilahduttavasti, löytyisi-
kö sieltä suunnasta ideoita.

Hyvää kesän jatkoa  
Jukka ja Ritva-Liisa 

76547

Kesä on vielä jäljellä...

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla 

su 8. lokakuuta 2017 kello 12.00. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu 

Kaarina 2.7.2017
HALLITUS
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Liedon kuulumiset

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

SIHTEERI
Elina Tukkiniemi 
Valjaskuja 4 A 4, 21420 Lieto 
puh. 040-5894111 
tukkiniemi@hotmail.com

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

Leporannan kuulumisia

T ätä kirjoitellessani olen 
lyhyellä lomareissullani 
vierailemassa muutamalla 
SFC-alueella.

Vaikka puhutaan, että nuoria ka-
ravaanareita halutaan jäseniksi ja 
harrasteemme pariin, niin kyllä nii-
tä täällä reissunpäällä ainakin nä-
kyy runsaasti. Siis miten saada uu-
sia toimintaamme mukaan, pitäisikö 
meidän vanhempien katsoa peiliin 
ja miettiä asenteitamme ja toimin-
tatapojamme, sekä mitä vaihtoeh-
toja on helpottamaan kynnystä tul-
la toimintoihimme mukaan. Lähte-
käämme tosissaan miettimään näi-
tä asioita.

On mukava huomata, että jokai-
sella alueella on aina jotakin uut-
ta ja alueita on kehitetty.

Näin on taas tehty myös Leporan-
nassakin, sillä yläosan pesupaikkaan 
on laitettu toinen astianpesuallas ja 
vanha vedenlämmityspata on vaih-

tunut kaasulämmittimeen, joka 
on helppohoitoisempi ja tehokas.

Saunojen ja suihkujen veden 
riittävyyteen on myös kiinnitet-
ty huomiota ja on saatu valmiiksi 
toinen kaivo vanhemman viereen, 
joista vedentulon pitäisi nyt jat-
kossa riittää ilman erillisiä tank-
keja tai muita toimenpiteitä.

Kaivon tekeminen vaati kunnon 
laitteet ja pengerryksen tukemi-
sen, joten työ tehtiin pääosin ul-
kopuolisen kaivuuporukan voimin.

Alueelle on tilattu myös uusi 
iso grillikota, joka toivottavasti 
tulee valmiiksi ja olisi käytössä 
jo valojuhlilla.

Liiton uudet mallisäännöt jot-
ka hyväksyttiin yhdistyksen uu-
siksi säännöiksi kevätkokoukses-
sa ovat nyt astuneet voimaan. Uu-
det säännöt löydät yhdistyksem-
me kotisivuilta.

Vietimme pitkästä aikaa myös 

itse alueella muutaman viikonlo-
pun. Mieleeni jäi alueen hyvä mei-
ninki ja uudistamisen ja kehittä-
misen halu.

Tapahtumat vappuna ja juhan-
nuksena vietettiin rauhallisin me-
noin, tietysti saunoen, sekä ka-
raokea laulellen, ja tanssien Rie-
muriihessä.

Juhannuksen juhlijoita oli en-
tiseen tapaan noin sadan yhdis-
telmän ja perheen kesken viet-
tämässä keskikesän juhlaa. Suo-
malaiseen juhannukseen kuuluu 
luonnollisesti koivut ja saunavih-
ta, niinpä tilaussaunaan oli tänä 
vuonnakin varattu tilaisuus kaik-
kien nauttia pehmeistä löylyistä 
vihtasaunassa. Ohjelmana kaivos-
ta kaivetusta hiekasta oli kaikil-
le hiekkakakkukilpailu.  Kakkuja 
tehtiin innolla varsinkin pienempi-
en karavaanareiden kesken, vähän 
vanhempien avustamana.

Hulahula tanssi oli päivän val-
takunnallisin ohjelma, johon myös 
Leporannassa olevat osallistuivat 
ja tosi isolla joukolla, sillä hula-
hulaa oli Riemuriihessä tanssimas-
sa n.130 henkilöä.

Edessämme on pian syyskokous, 
jossa on henkilövalinnat seuraa-
ville vuosille.  Tärkeimpänä tulee 
olemaan yhdistyksemme uuden 
puheenjohtajan valinta.

Ilmoitus asiat

Vuosipaikkalaiset muistakaa ilmoi-
tella yöpymisvuorokaudet kuukau-
sittain sähkömaksun yhteydessä.

Halutessasi liittyä yhdistyk-
semme postituslistaan, löydät 
sen kotisivujemme oikeasta ylä-
laidasta.
Ajotaitoharjoittelua ja merkki-
suorituksia Leporannassa ajellaan 
Lauantaina 12.8. Harjoitellaan 

Kaivon teko ei onnistu ihan lapiohommina, vaan kunnon laitteet ja tuennat. Lapset hiekkakakkujen teossa ja hiekkaa kyllä riittää.

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Liedon Seutu ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
 pidetään tiistaina 7.11.2017 klo 18.30

Parmaharjulla, Bränikkäläntie 66, 21420 Lieto.

Asiana myös yhdistyksen puheenjohtajan valinta.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

HALLITUS



LEPORANNASSA 
22.-24.9.
2017

VALOJUHLAT

Treffi  maksu 45€. Ei paikkavarauksia. 
Noudatamme uusia turvavälejä, henkilöauton voi joutua 

sijoittamaan erikseen määrättyyn paikkaan.

 SF-CARAVAN LIEDON SEUTU RY

PERJANTAINA:
Portit aukeaa klo 14 
Saunat
Karaoke-
tanssit

SUNNUNTAINA:
Luontopolku 
Arpajaiset
Treffi  t päättyy klo 14

LAUANTAINA:
Kisailua ja ohjelmaa 
(intiaani teema)
Valoasetelmien tekoa
Saunat
Orkesteritanssit 
Pekka Rinne & Kuunsilta 
Ilotulitus (säävaraus) 

TEEMANA INTIAANI
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Haitaritreffit juhlatuulella  
yhdessä 100 v suomen kanssa

V oi kuinka nopeasti se 
yksi vuosi kuluu. Ollaan 
kohta elokuussa ja Hai-
taritreffit ovat ovella. 

Haitaritreffit haluaa juhlia yhdessä 
satavuotiaan itsenäisen Suomen 
kanssa juhlallisissa merkeissä. Tref-
fejä on pidennetty yhdellä päivällä, 
jotta ohjelmatarjonta saadaan mu-
kavasti mahtumaan tilaisuuksiin.

’Förskottihumpat’siis tanssitaan 
jo keskiviikkona illalla, tietenkin 
haitarimusiikin tahdissa. Torstai-
na onkin sitten yhteislauluja ilta-
päivällä ja Haitaritreffien avajaiset 
illalla Tanssiteltalla. Avajaissoitto-
jen jälkeen ohjelmassa on avajais-
tanssiaiset pelimannien soittaessa 
vanhaa tanssimusiikkia.

Perjantaina yhteislaulujen ja pus-

kasoittojen jälkeen pidetään peli-
mannipalaveri klo 16 Kulkurintu-
vassa. Kaikkien haitaristien läsnä-
olo palaverissa on enemmän kuin 
suotavaa, koska tilaisuudessa ase-
tetaan askelmerkit loppuviikon oh-
jelmansuorittajille. Isänmaallinen il-
ta satavuotiaan Suomen kunniaksi 
vietetään klo 20 alkaen tanssitel-
talla. Ohjelma kestää kaksi tuntia 

ja sen jälkeen alkaa tanssit.
Lauantai aloitetaan Torisoitoil-

la Oripään torilla. Klo 13 kuullaan 
sota-ajan lauluja Tanssiteltalla kuu-
den sotapojan ja kolmen haitaris-
tin voimin. Sillanpään marssilaulu, 
Äänisen aallot, Iso Iita, Eldankajär-
ven jää, Liisa pien ja niin edelleen 
kuullaan vajaan tässä tilaisuudessa 
laulettuna. Muistojen illassa kuul-

Hulahulaa Leporannassa.

ajotaitoa niin vaunulla, kuin mat-
kailuautollakin.
Valojuhlat ovat tänä vuonna 22-
24.9. intiaaniteemalla, joten mu-
kaan treffeille.
Syyskokous pidetään 7.11. klo 
18.30 Parmaharjulla.
Kotisivumme www.sfclieto.net 
käykääpä katselemassa.

Syksyn hyvät sieni ja marja-
maastot odottavat poimijoitaan, 
joten kaikki jäsenet tervetuloa 
Leporantaan.

Kesäterveisin  
Jari 31185

Loimaan kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Paavo Isola
Leppätie 29, 24260 Salo
puh. 0400 464 762, paavo.isola@seutuposti.fi.

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

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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Loimaan Seutu ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
Krapurannan Kulkurintuvassa  la 14.10.2017 klo 14.00

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle 
määräämät ym. esille tulevat asiat.

Kaikki jäsenet, tervetuloa kokoukseen.
Kahvitarjoilu klo 13.30.  

HALLITUS



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

KESKIVIIKKO	2.8.	KLO	21–23.30	’’FÖRSKOTTI’’-humpat	Tanssiteltalla.	
TORSTAI	3.8.		
KLO	14	 Musiikkia		ja	yhteislauluja	Pelimanninpenkillä	ja	Kulkurin	tuvan	edessä		
KLO	21	 HAITARITREFFIEN	AVAJAISET	Tanssiteltalla,	Pelimannien	yhteissoitto	
KLO	22-23.30	AVAJAISTANSSIAISET	Tanssiteltalla,	Pelimannit	soittavat	
PERJANTAI	4.8			
KLO	12										Soppatykkiruokaa	myytävänä	n.	200	annosta	
KLO	14	 Musiikkia	ja	yhteislauluja	Pelimanninpenkillä	ja	Kulkurin	tuvan	edessä		
KLO	16		 Haitaristien	palaveri	Kulkurintuvassa	
KLO	20-22	 SUOMI	100	VUOTTA,	Isänmaallinen	ilta,	haitarilla,	laulaen	ja	yhteislauluin	
Klo22-0.30				HAITARITANSSIT	Tanssiteltassa,	Pelimannit	soittavat	
KLO	22.00		 Musiikkia	ja	yhteislauluja	grillillä	ja	Pelimanninpenkillä	(Mikko)	
LAUANTAI	5.8.		
KLO	11	 Pelimannien	yhteissoitto	Oripään		keskustassa	
KLO	12	 Soppatykkiruokaa	myytävänä	n.	200	annosta	
KLO	13	 Sota-ajan	lauluja,	Lauluryhmä	+	Haitaritrio	
KLO	14	 HAITARITREFFIEN	ARPAJAISET	
KLO	15	 YHTEISLAULUJA	Pelimanninpenkillä	
KLO	20	 KUN	ILTA	TUMMENTUU,	MUISTOJEN	ILTA		
Klo	22-0.30			HAITARITREFFIEN	JUHLATANSSIT	Tanssiteltalla	
KLO	22	 YHTEISLAULUJA	Pelimanninpenkillä	
SUNNUNTAI	6.8.	
KLO	9.30	 SUVISOITOT,	kaikki	Pelimannit	mukana	
TERVETULOA		soiton,		laulun		ja		tanssin		täyttämille	HAITARITREFFEILLE!	

Treffimaksu	sfc-jäsen	torstai-sunnuntai	60	€		perjantai-sunnuntai	50	€	
Haitaritreffien	musiikkiin	liittyvät	tiedustelut:	Taisto	Lehtonen	puh.	040-7350967	

YHTEISSOITTOKAPPALEET	2017:	Tulipunaruusut	Dm,	Ilta	skanssissa	Am,	Eldankajärven	jää	Dm,	Kaunis	on	luoksesi			
kaipuu	Am,	Heili	Karjalasta	Cm,	Kynttilöiden	syttyessä	D,	Tämä	taivas,	tämä	maa	Cm,	Karjalan	poikiaeinussa	kesällä		

	

Haitaritreffit	järjestää	SFC-LOIMAAN	SEUTU	RY	
TIEDUSTELUT	KRAPURANTA	PUH.	040-5462058	
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laan runsaasti yksittäisiä soittoesi-
tyksiä yhteissoittoja unohtamatta. 
Parin tunnin ohjelman jälkeen aloi-
tetaan Haitaritreffien juhlatanssit. 
Useampi tanssisoittokokoonpano 
tahdittaa menoa.

Sunnuntaiaamuna Suvisoitot van-
han tavan mukaan. Soittajille kat-
sotaan vaunupaikkoja ohjelman esi-
tyspaikkojen läheisyydestä, mutta 
muille vieraille osoitetaan paikat 
alueelle tulojärjestyksessä. Että ai-
kainen lintu se madon nappaa, sa-
notaan. Soppatarjoilua on sekä per-
jantaina että lauantaina puolen päi-

vän aikaan.
Kun treffit pidentyvät yhdellä 

päivällä, se tarkoittaa että soittaji-
en esiintymisaika tilaisuuksissa pi-
tenee olennaisesti. Saamme kuulla 
yksittäisiä esityksiä paljon enem-
män kuin aikaisempina vuosina. Ter-
vetuloa siis juhlaville Haitari-Suo-
mi-treffeille Krapurantaan.

Siellä nähdään ja juhlitaan  
Taisto Lehtonen
Haitaritreffien  

ohjelmavastaava 

Näkymä nosturista avajaistreffeillä.

Uusi katto nousi vauhdilla lasten uima-altaaseen,  
vaikka maisema oli välillä valkea lumesta.

Amazing Aurajoki sup tapahtuman avajaiset 
keräsi innokkaita kokeilijoita Krapurantaan.

Perinteinen koko perheen juhannus.  
Sääkin suosi kokon polttoa.

Helatorstaina askarreltiin erilaisia ruukkuja.
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Palvelemme ma 9-18, ti-pe 9-17, la 10-14

www.loimaanlaatuauto.fi 

Asuntoautot -ja vaunut, autot ja moottoripyörät 
Asuntoautot ja –vaunut nyt Lamminkatu 39:stä.

Lamminkatu 7 
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Lamminkatu 39 
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

Dethleffs Esprit i 7150-2 DBM  94.990
2016, 2 tkm

MB-Adria 316 CDI 665 SP  34.990
2005, Scandinavian Edition, 79 tkm

Fiat Pössl LMC Tourer 54 36.890
2010, met.väri, h-kirja, vak.nop.s., CD, 44 tkm

Fiat-LMC 671 G 3.0 JTD AC 35.990
2009, 90 tkm

Dethleffs Camper 450 FL 19.990
2013, 1-om., kattol. 

Eura Mobil Profi la PT 680 QB 56.990
2015,  luist.esto, ASR, kattol., ilmast., h-kirja, vak.
nop.s., CD, CD, Saarekevuode 1 tkm

Fiat-Burstner Viseo I 726 59.990
2012, ilmast., h-kirja, CD, MP3, vetok., Saarekev-
uode 39 tkm

Fiat-Adria Twin 2,3 JTD 35.990
2009, Trumatic-lämmitys, Markiisi, Omnistep, 
72 tkm

Kabe Smaragd XL KS 17.990
2007

Fiat-LMC I 595 69.990
2016, nahkaverh., 1-om., met.väri, ilmast., h-
kirja, vak.nop.s., CD, 1 tkm

Solifer S5 11.990
2002, Hyvin varusteltu Lapsimallin Solifer! 
takapäätyyn vuoteet 5 HLÖ

Dethleffs T 6700 Eighty II 49.990
2011, ESP, nahkaverh., 1-om., p.tutka, erik.vant., 
kattol., aut.ilm., h-kirja, vak.nop.s., CD, 47 tkm

Cabby Cisium 61 F3 Sport Edition 13.990
2003

Hobby 650 UFF Excelsior 14.990
2006, Siisti Excelsior -sarjan Hobby erittäin 
tilavalla pohjaratkaisulla

Fiat-Capron Sunlight T69L Hubbet 57.990
2016 , ESP, luist.esto, kattol., ilmast., h-kirja, vak.
nop.s., CD, alv-väh., 3 tkm

Hobby 520 TMF De Luxe 13.990
2009

Fiat-Hymer B 588 2,3 150 hv 94.990
2016,  takuu, ESP, 1-om., luist.esto, luist.esto, 
EBD, DSC, ASR, kattol., kattol., aut.ilm., 3 tkm

Knaus Südwind 590 FUS 24.990
2013, Scandinavian Edition

Burstner Fiat Brevio Perform T605 52.990
2014, 1-om., luist.esto, erik.vant., erik.vant., kat-
tol., ilmast., h-kirja, vak.nop.s., 2xrenk., 15 tkm

Fiat Rapido 9083 DF LE Randonneur 44.990
2007, p.tutka, navi, webasto, erik.vant., ilmast., 
h-kirja, vak.nop.s., CD, 2xrenk., 116 tkm

Solifer Finlandia 600T NS 16.990
2007

Fiat Rotec 642 TI / 380 35.990
2008, p.tutka, erik.vant., ilmast., h-kirja, lohkol., 
2xrenk., 55 tkm

Ford-Eura-Mobil PT 672 SB 32.990
2009, ilmast., vak.nop.s., 87 tkm

Fiat-Elnagh Super D 115 26.990
2006, 1-om., p.tutka, webasto, kattol., CD, 
2xrenk., vetok., 103 tkm
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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
Tuija Palin
Pajutie 2, 21310 Vahto
Puh. 040 535 1734, tuija.palin@pp.inet.fi

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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
pidetään Sunnuntaina  8.10.2017, klo 12.00 

Paikka Camping Mussalo, Mussalontie 356, 23310 Taivassalo
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen4 § syyskokoukselle 
määräämät asiat.Tervetuloa kaikki yhdistyksemme jäsenet päättä-

mään yhteisistä asioista.Jäsenkortti mukaan.Kahvitarjoilu ennen ko-
kouksen alkua klo 11.30

HALLITUS

Terveiset Mussalosta!

Juhannuksenkin ollessa jo 
takana toivomme lämpimien 
kelien vihdoin saapuvan ja 
jatkuvan pitkälle syksyyn. 

Alueen uusi grillikota on saanut 
osakseen sekä ihailua että kehuja 
runsaalta käyttäjäkunnalta ja hyvä 
näin, sillä olihan se kuitenkin koh-
talaisen suuri investointi yhdistyk-
seltä. Toivottavasti saamme nauttia 
siitä yhtä pitkään kuin edellisestä 
grillikatoksestakin. Vaikka luulim-
me, että nyt pidetään välivuosi ra-
kentamisessa, niin tällä hetkellä on 
suunnitteilla 9 korinen frisbeegol-
frata alueen ulkopuolelle. Radan 
puuhatiimi on saanut suunnitelmat 
ja maankäyttöoikeudet jo loppusi-
lausta vaille valmiiksi ja jos kaikki 
tähdet osuvat kohdilleen, niin rata 
toteutuu vielä tämän kesän aikana. 
Jäämme odottamaan asioiden ete-
nemistä ja tiedotamme radan val-
mistumisesta yhdistyksen netti-
sivuilla.   

Kevätkokous ja 
siivoustalkoot 21.4-
23.4.2017
Yhdistyksen sääntömääräinen ke-
vätkokous pidettiin Mussalossa sun-
nuntaina 23.4.2017. Kokouksessa 
oli läsnä… äänivaltaista jäsentä. 
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi 
kokouksen toivottaen läsnäolijat 
tervetulleiksi ja kertomalla lyhyes-
ti tulevan vuoden tapahtumista. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Stig Laaksonen ja sihteerinä 
toimi Tuija Palin. Kokous sujui no-
peasti ja käsiteltävistä asioista pää-
tettiin yksimielisesti. Tilinpäätös ja 
toimintakertomus vahvistettiin ja 

vastuuvapaus myönnettiin hal-
lituksen jäsenille ja muille tilivel-
vollisille. 

Samana viikonloppuna järjestet-
tiin perinteisesti yhteiset siivous-
talkoot. Koko alue siivottiin sekä 
sisältä että ulkoa ja valmisteltiin 
paikkoja vieraita varten. Talkoiden 
lomassa syötiin keittolounas ja jäl-
kiruoaksi vielä kahvit ja uunituoreet 
pullat. Talkooviikonloppuna saimme 
nauttia hyvästä säästä ja siksi tal-
koilu sujui mallikkaasti. Kiitos vie-
lä kaikille talkoisiin osallistuneille. 
 
Liittokokous
SF-Caravan ry:n liittokokous pidet-
tiin tänä vuonna 20.5.2017 Lap-
peenrannassa Holiday Club Saimaan 
kokoustila Rauhassa. Samaan aikaan 
vietettiin myös liittokokous treffe-
jä Holiday Club Saimaan alueella.

SF-Caravan ry:n uudeksi puheen-
johtajaksi seuraavalle 3-vuotiskau-
delle valittiin ylivoimaisella äänie-
nemmistöllä Olli Rusi (SF-Caravan 
Vakkasuomi ry.) Hallituksen jäse-
niksi valittiin jatkoon Heikki J.O. 
Leinonen (Kristillinen Karavaana-
riyhdistys ry.) sekä Juha Rakkola 
(SF-Caravan Espoo ry. ja SF-Caravan 
Väst-Nyland rf.).  Kokouksessa kä-

siteltiin yhdistyksen sääntö-
määräiset asiat. Kokouksessa 
päätettiin, että jäsen-maksu-
ja korotetaan 2,00€. 

Juhannustapahtuma
Perinteistä juhannustapah-

tumaa vietettiin Camping Mussalos-
sa 21.-23.6.2017. Juhannukseksi 
ennustetusta epävakaasta säästä 
huolimatta alue oli täynnä juhlivia 
karavaanareita ja olipa joukkoomme 
saapunut muutamia telttailijoitakin. 
Lisäksi kaikki huoneet olivat varat-
tuja. Juhannusaaton saimme viettää 
aurinkoisen ja kohtalaisen tyynen 
sään vallitessa, mutta valitettavas-
ti juhannuspäivä oli sateinen aa-
musta asti. Juhannus sujui kuiten-
kin rauhallisesti, vaikka alue oli 
täynnä. Tästä kiitos kaikille muka-
na olleille.

Juhannuksen ohjelmassa oli luon-
nollisesti saunat päivittäin. Perjan-
taina eli juhannusaattona oli oh-
jelmassa aikuisten Mussalon pari-
mestaruuskisat, joissa mestaruus 
ratkottiin viidestä eri osiosta muo-
dostuvan kokonaisuuden mukaan. 
Mitalikolmikko palkittiin juhan-
nuksen kunniaksi kuohujuomalla. 
Lipunnosto oli aattona kello 18 ja 
lipun noustessa salkoon laulettiin 
yhteisesti lippulaulu Kari Raiskion 
johdolla. Lipunnoston jälkeen jär-
jestettiin aikuisille jo perinteeksi 
muo-dostunut kolikon heitto. Kok-
ko sytytettiin tyynessä ja lämpimäs-
sä säässä kello 20.30, jonka jälkeen 

tanssittiin Ari Aalto ja Atlantic-yh-
tyeen tahdittamana.

Perinteinen luontopolku järjes-
tettiin aamuvirkuille juhannuspäi-
vän aamuna; luontopolulla ei saanut 
käyttää mobiililaitteita eli vastauk-
siin vastattiin reilun pelin henges-
sä. Ilmeisesti myös näin toimittiin, 

sillä tällä kertaa kukaan ei tiennyt 
kaikkia vastauksia oikein. Luonto-
polun jälkeen oli ohjelmaa lapsille. 
Iltapäivällä Kari Raiskio esitti Suo-
mi 100-vuotis teemaan sopivia tun-
nettuja iskelmämusiikin ikivihreitä 
eri vuosikymmenten varrelta alka-
en 1920-luvulta kohti nykyhetkeä. 
Kappaleiden välispiikkeinä kerrot-
tiin tarinoita vuosikymmenten var-
relta. Ilta päättyi karaoketansseihin, 
jotka pidettiin juhlasalissa. 
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Naantalin kuulumiset

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

SIHTEERI
Jyrki Räisänen
Linnavuorenkatu 14 E 17, 21100 Naantali
Puh. 050 408 5596
jyrkirai@luukku.com

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

Tervehdys ystävät karavaanarit!

Yhdistyksemme piti keväi-
sen tilinpäätöskokouksen 
Naantalin Aurinkosäätiön 
palvelutalolla torstaina 

20.4.2017. Kokoukseen oli saapu-
nut 29 yhdistyksemme äänivaltaista 
jäsentä. Puheenjohtajaksi kokouk-
selle valittiin Ari Suomi, joka vei 
kokousta erittäin sujuvasti. Pakol-
liset asiat, kuten toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen hyväksymisen 
jälkeen keskustelimme Salorannan 
kehittämisestä. Kokous totesi, että 
Salorannan pihasaunan korjaus tu-
lee olemaan tarpeellinen lähivuo-
sina, mutta yhdistyksen talous ei 
kestä remonttia muutamaan vuo-
teen ja siksi meidän tulee hakea 
alueelle kaupungilta lisää vuokra-
aikaa, että korjaus olisi järkevää to-
teuttaa. Kokous hyväksyi hallituk-
sen esityksen alueen venepaikko-
jen vuokraamiseksi vain kausipaik-
kalaisille.

Hallitus teki keväällä päätök-
sen, että kaikilta kausipaikkalai-

silta edellytetään todistus kaasu-
laitteiden koeponnistuksesta kerran 
kahdessa vuodessa. Yhdistys järjesti 
tilaisuuden testaukseen kesäkuussa 
ja testaajalla oli päivän aikana riit-
tävästi töitä. 

Yhdistys järjesti perinteiset ke-
vättalkoot ennen Aurinkotreffejä 
lauantaina 6.5.2017. Mukana oli 
jälleen ilahduttavan paljon jäsenis-
töä aluetta siistimässä. Saimme se-
kä yleiset että omat alueemme hy-
vään kuntoon vieraitten tuloa odot-
tamaan. Kuten ennenkin, nautim-
me päivän aikana sekä kahvi- että 
soppatarjoilusta.

Aurinkotreffeillä saimme taas ker-
ran nauttia kauniista ja kohtuulli-
sen lämpimästä kelistä. Meitä oli 
paikalla yhteensä 107 vaunu/au-
tokuntaa, joista 34 jäsentä ja 73 
vierasta. Mukana oli myös muka-
va määrä lapsia, joille järjestettiin 
omaa ohjelmaa ja luontopolku ai-
kuisten ohella. Lapset ”leipoivat” 
uimarannalla sata hiekkakakkua 

100-vuotiaan Suomen kunniaksi. 
Molempiin luontopolkuihin laadit-
tujen kysymysten vastaajiksi löytyi-
vät voittajat, osin arpomalla, koska 
oikeita vastauksia oli useita.

Treffejämme viihdyttivät perjan-
taina perinteisesti elävää musiik-
kia esittänyt Westwing ja lauan-
taina oma karaokeisäntämme Ris-
to Lehtilä.

Sydämellinen kiitos kaikille mu-
kana olleille ja erityisesti järjeste-
lyihin ja toimintaan osallistuneille 
omille jäsenillemme. 

Kesän alku on ollut Salorannas-
sa melko rauhaisaa, mutta vieraita 
alueella on kuitenkin ollut lähes jo-
ka päivä ja parhaimmillaan juhan-
nukseen mennessä vuorokaudessa 
13 vierasta.

Juhannusta Salorannassa vietet-
tiin perinteisen rauhallisesti pait-
si, että aattoiltana tanssittiin val-
takunnallista Hula-hulaa porukal-
la ladolla. Tanssittiinhan siellä to-
ki lisääkin illan mittaan. Kuulemani 

mukaan juhannusta vietettiin muu-
tenkin iloisissa tunnelmissa. 

 Erityisen kiitoksen haluan esittää 
naapurillemme ja yhteistyökump-
panillemme Kurjenrauman telakan 
väelle, jotka ystävällisesti kutsuivat 
meidät aattoillaksi juhannuskokol-
le. Alueelta olikin kokkoa ihailemas-
sa ehkä 40 – 50 juhannusjuhlijaa.

Nyt Härkäviikkojen alettua odot-
telemme paljon vieraita isäntien 
iloksi Salorantaan ja kaikki, joiden 
vaunuissa pyörät pyörivät, miettivät 
ja toteuttavat kesän retkiä.

Ennakkoilmoittautumisen mukai-
sesti heti juhannuksen jälkeen Salo-
rantaan saapuikin 21 vaunukunnan 
saksalais-ryhmä, joten kotimaisten 
vieraidemme lisäksi kesä-heinäkuun 
vaihde näyttää mukavan vilkkaalta.

Oikein aurinkoista ja  
viihtyisää kesää toivottelee 

Jyrki 96942

Lapset leipomassa.

Lipunnosto  
Aurinkotreffeillä.

Sunnuntaina aamupäivällä kel-
lo 11.00 alkaen järjestettiin jo pe-
rinteeksi muodostuneet arpajaiset. 
Arpakauppa kävi hyvin ja kaikki 
myynnissä olevat arvat saatiin myy-
tyä. Olimme saaneet arpajaisiin run-
saasti hyviä ja laadukkaita tuottei-
ta. Suuret kiitokset kaikille arpajais-
palkintoja lahjoittaneille.  

SF-Caravan Masku ja ympäristö-
kunnat ry kiittää kaikkia vieraili-
joita, jotka osallistuivat kanssam-
me juhannuksen viettoon ja toivot-
taa kaikille hyvää kesää ja rauhal-
lista lomakautta. 

Yhdistys haluaa kiittää myös 
kaikkia jäseniään, jotka ottivat 
osaa järjestelyihin ja panoksellaan 
mahdollistivat yhteisen juhannuk-
sen vieton.

 Ennakkotietoa tulevista 
tapahtumista
Rantalieskat-treffit 1.-3.9.2017 
Camping Mussalossa. Ohjelmassa 
perjantaina karaoketanssit sekä lau-
antaina luvassa perinteinen treffit-
ohjelma, joka huipentuu illan tans-
seihin Copi5 -orkesterin tahditta-
mana. 

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

Yhdistyksen perinteistä joulujuh-
laa vietetään 25.11.2017 Camping 
Mussalossa. Hinta ja tarkemmat oh-
jeet ilmoittautumisesta seuraavas-
sa VankkuriViestissä ja lähempänä 
tapahtumaa yhdistyksen kotisivul-
la www.sfcmussalo.fi. 

Hyvää kesän jatkoa kaikille! 
Terveisin, Kari
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Paimion kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Esa Hautala
Kotipolku 3, 21530 Paimio
Puh. 050 543 2041
hautala.esa@hotmail.com

SIHTEERI
Marja-Liisa Lankinen
Piimätie 10, 31500 Koski TL
marja-liisa@lankinen.mobi

Paraisten kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Timo Keihäs
Frälsintie 5 B 6, 21200 Raisio
Puh. 050-342 3925
timo.keihas@hotmail.com

SIHTEERI
Markku Malmberg
Puh. 040 822 3065
malmberg.markku@gmail.com

Juhlia  
odotellessa…..

K esä on jo puolessavälis-
sä ja karavaanarit viet-
tävät kesälomiaan. Mo-
ni varmaan nauttii ke-

sästä kausipaikallaan ja jotkut 
kytkevät vaunun autoon ja lähte-
vät matkalle.

SF-Caravan Paraisten Seutu ry 
viettää elokuun 5. päivänä 40-vuo-
tisjuhliaan Paraisilla Mälö Bygde-
gårdenissa. Päivällä on vastaan-
ottotilaisuus kutsuvieraille ja tie-
tysti jäsenistölle. Illalla yhdistys 
järjestää iltajuhlan jäsenistölle.

Stagsundin takkatupa ja keittiö 
ovat saaneet uuden ilmeen kesän 
aikana. Takkatupa maalattiin ja 
keittiö sai uudet kalusteet. Tämän 
jälkeen keittiö on paljon käytän-
nöllisempi ruoanlaittoon. Iso kii-
tos kausipaikkalaisille, jotka ai-
na jaksavat ahertaa alueen pa-
rantamiseksi.

Juhannusta vietettiin perintei-
sin menoin. Juhannusaattona sau-

nottiin jo päivällä. Lipunnoston 
jälkeen pidettiin arpajaiset ja il-
lalla sytytettiin tuli rantaan. Ke-
likin suosi aattona kunnes juhan-
nuspäivänä alkoi sade.

Elokuun viimeisenä lauantaina 
26.8.17 pidetään taas perintei-
nen metsägolfin "Stagsund-Open".  
Ilmoittautumiset kilpailuun vii-
meistään perjantaina 25.8.17 klo 
21.00 mennessä takkatupaan. 
Samana viikonloppuna vietetään 
Muinaistulien yötä.

Stagsundin kesäkauden päät-
täjäisiä kilpailuineen vietetään 
lauantaina 30.9.2017 klo 10.00 
alkaen.

Yhdistyksen syyskokous pide-
tään lauantaina 7.10.2017 klo. 
13.00 Mälö Bygdegårdenissa.

Hyvää kesän jatkoa ja  
turvallisia kilometrejä  

liikenteessä kaikille.
120962 

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Paimion Seutu ry:n  

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
 pidetään lauantaina 26.8.2017 klo 16.00  

Nesteen Kahviossa Ajurintie 1, 31530 Paimio. 

 Koskee yhdistyksen purkamista. Toinen ratkaiseva kokous.  
Jäsenkortti mukaan. Kahvitarjoilu.

HALLITUS

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Paraisten seutu ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
 pidetään lauantaina 7.10.2017 kello 13.00 alkaen  

Mälö Bygdegårdenissa. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n syyskokoukselle  

määräämät asiat. Kahvitarjoilu ennen kokousta
Parainen 29.6.2017 

HALLITUS

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 61508
Vilho Alfred Lietevuori

s. 20.11.1927
k. 7.5.2017

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Paraisten Seutu ry

Juhannuksen pitkääpöytää.

Pöllin tarkka pudotus.



Olette tervetullut Paraisten Seudun  

  SF-Caravan Ry´n 40-vuotisjuhlaan. 

Lauantaina 5.8.2017 klo 12.00 

os. Mälö Bygdeqård Airistontie 287 Parainen 

 

                              Ilmoittaudu 

Merja Spakström merja.spakstrom@hotmail.com 

Anneli Silkka anneli.silkka@hotmail.com p. 0449236063 

    Ohjelma: 

   Tervetuloa juhlaan, onnittelumalja 

Onnittelujen vastaanotto 

Huomionosoitukset 

Lohikeitto 

Kakku ja kahvi 

 Vapaata seurustelua 
 

40v
. 

METSÄGOLFIN

STAGSUND 
OPEN

Ilmoittautumiset 
pe 25.8.2017 klo 21 

mennessä Stagsundin 
takkatupaan.

La 26.8.2017 
klo 9.00

15

Alf Artzen tumaa mahtaako Kirsti osata tyhjentää kempsan.

Sammuttimet jonottaa tarkastukseen.

Vapun aatonaatto. Uusittu takkatupa.
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Piikkiön kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Riitta Katajainen
Ahjotie 5, 21500 Piikkiö
Puh. 040 513 6986
riitta.katajainen@gmail.com

SIHTEERI
Merja Vuorinen
Raskinpolku 8 e 87, 20360 Turku
Puh. 0400 806 715
merja.elina.vuorinen@gmail.com

Harvaluoto, p. 044 278 8949

Terveiset  
Harvaluodosta !

K esä on jo ehtinyt pitkäl-
le tämän lehden ilmes-
tyessä. Alkukesä on ol-
lut todella kylmä ja tuu-

linen muutamaa päivää lukuunot-
tamatta.

Kevätkokous pidettiin 1.3. josa kä-
siteltiin v. 2016 tilinpäätös ja toi-
mintakertomus. Hallitukselle myön-
nettiin vastuuvapaus tileistä.

Liittokokous oli tänä vuonna 
Lappeenrannassa, johon osallistut-
tiin. Kokouksen päätöksistä voitte 
lukea Caravan-lehdestä.

Kesäkauden avajaisia vietettiin 
jälleen kauniissa säässä. Ruokail-
tiin (nyyttikestien muodossa) pit-
kän pöydän runsaasta tarjonnasta. 

Vielä kerran suuret kiitokset kai-
kille jotka osallistuitte.

Juhannusaattoa vietettiin au-
rinkoisessa, mutta koleassa säässä 
rauhallisin menoin. Kokkoa pääsim-
me ihailemaan uimarannalla, mök-
kiläisten sekä saaren asukkaiden 
kanssa. Juhannuspäivän aamu oli 
pilvinen, puoliltapäivin alkoi sa-
tamaa ja lämpöä vain 15 astetta.

Toivotan kaikille hyvää kesää, 
toivottavasti vihdoin olemme saa-
neet lämpöä.

Reissailkaa, tutustukaa SFC-aluei-
siin. Tervetuloa SFC-Harvaluotoon!

Riitta 13128

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen  

SYYSKOKOUS
 Pidetään torstaina 5.10.2017 klo 19.00

Piikkiön Osuuspankin kerhohuoneella Hadvalantie 10, 21500 Piikkiö. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.
Ennen kokousta kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen.

HALLITUS

Kauden päättäjäiset  
vietetään Harvaluodossa caravan-alueella  

25.-27.8.2017
Kaikki jäsenet tervetuloa. Lauantaina ruokailemme perinteisen 

pitkän pöydän äärellä, nyyttikestien muodossa.
Mahdollisuus myös saunomiseen ja uintiin.

Olemme huomioineet alueellamme Suomi 100 v. orvokeista 
tehdyllä suomen lippu kukkapenkillä.



17

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

Vankkuri-Vehmaan 
kesäisiä terveisiä

S en jälkeen kun kylmän 
kolea juhannus on vietet-
ty, alkaa kesä olla par-
haimmillaan. Juhannuk-

sena saimme nauttia, molemmista, 
lämpimästä auringon paisteesta ja 
koleasta vesisateesta. Juhannus 
vietettiin Vankkuri-Vehmaalla rau-
hallisesti ja mukavasti oli vieraili-
joita lähtenyt.  Vaikka ohjelmassa 
olikin vain yhdet orkesteritanssit 
lavalla ja aattona tanssittiin todel-
la hyvien karaokelaulajien tahdis-
sa. Juhannus meni sateineen, kii-
tos vierailijoille kokeilullemme. 
Katsotaan mitä keksitään ensi 
vuonna. Vielä kerran iso kiitos kai-
kille toimikuntien jäsenille, talkoo-
laisille ja kaikille minua puheen-
johtajakauteni aikana tukeneille, 
ilman teitä toimintaa Vankkuri-
Vehmaalla ei olisi. Kiitos.

Kevään siivoustalkoot pidettiin 
huhtikuun loppupuolella ja monen-
laista hyvää ja pahaa saatiin aikai-
seksi, mutta toivottavasti kaikes-
ta on jo selviydytty (enkä tarkoi-
ta humalatilaa). Kevätkokous pi-

dettiin samana viikonloppuna ja 
viime vuoden toiminta sai sinetin 
kokousväeltä.

Kiitos SFC Salon seudulle 40 vuo-
tisjuhlista Vappuna. Ilma oli juuri 
sellainen, millaisena muistan va-
punviettoa yleensä vietetyn. Vet-
tä tuli ja taisi tulla luntakin eli oli 
todella koleaa, mutta ei se tahtia 
Salakalliolla haitannut.

Liittokokouksessa Lappeenran-
nassa tehtiin hienoja päätöksiä, 
ja liiton uudeksi puheenjohtajaksi 
suurella äänimäärällä valittiin Ol-
li Rusi SF-Caravan Vakka-Suomes-
ta. Onnea vielä kerran Olli, pide-
tään yhteyttä.

Aluetta on taas hieman kunnos-
tettu eli lasten leikkipaikka sai uu-
den aidan, kun vanha oli jo käy-
nyt lahoksi ja vaaralliseksi. Vie-
lä on tarkoitus laittaa turvalaatat 
keinujen alle ja tasoittaa muuten-
kin leikkipaikkaa. Uusia välineitä 
on myös tarkoitus hankkia. Maa-
lille löytyy myös kohteita.

Tämän lehden ilmestyessä heinä-
kuun puolivälin jälkeen nautimme 

varmasti helteistä, kos-
ka aiomme lähteä silloin 
vaunun kanssa reissuun. 
Harrastamme kotimaan 
matkailua, koska se tuo 
kuntiin muitakin tulo-
ja, kuin vain matkailu-
alueille maksetut. Se on 
asia, jota ei monikaan 
tule ajatelleeksi.

Alueemme vieressä sijaitsee Veh-
massalmen tanssipaviljonki, mut-
ta tänä kesänä ei siellä ole mo-
niakaan tansseja järjestetty, ku-
ten viime vuonna. Lieneekö syy, 
että tanssikansa ei löydä tietänsä 
pienten paikkojen parketeille, jos 
ei ole suurenluokan julkimoa esiin-
tymässä. Tiedä häntä. Mutta seu-
raavat tanssit on kalenteriin mer-
kitty 29.7., jolloin siellä esiintyy 
Markku Aro.

Yhdistyksemme on perustettu 35 
vuotta sitten, mutta emme järjes-
tä juhlatreffejä tänä vuonna, vaan 
tarjoamme kakkukahvit elokuun 
26. päivänä Vankkuri-Vehmaalla 
paikalla oleville vierailijoille ja jä-
senille. Samana viikon loppuna vie-

tetään kesäkauden päättäjäisiä, 
varmaan pitkän pöydän ääressä.

Syyskokous lähestyy ja tällä ker-
taa ylimääräisenä asiana on yhdis-
tyksen sääntöjen uusiminen liiton 
mallien mukaan.

Joulujuhlat pidetään lauantai-
na 2.12.2017. Paikka ja tarjoilu 
tarkentuvat seuraavaan lehteen 
mennessä.

Nettisivuillamme www.sfc-raisio.
fi tiedottajamme ilmoittelee tule-
vista tapahtumista.

Tervetuloa  
Vankkuri-Vehmaalle 

Hanne 
74067

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Raision seutu ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
sunnuntaina 22.10.2017 klo 12.00 Vankkurisalissa.

Vankkuri-Vehmaalla, Rautilassa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat sekä 

sääntöjen muutos. Sääntömuutos on nähtävänä Vankkuri-Vehmaan 
toimistolla kolme viikkoa ennen kokousta.

Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.

HALLITUS

Koppelo vieraana.

Salkomme sai uudistetun ilmeen.

Pääsiäisen askartelijat.



Leikkipuiston aidan lähtö.Kevätsiivoustalkoot alkamassa. Klapitalkoot jatkuvat.

Leikkipuiston uuden aidan maalaustalkoot.Pääsiäisenä kävelylle vaikka lunta sataa. Saako näistä piirustuksista selvää.
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Tapahtumia Vankkuri-Vehmaalla
Tuulee ja paistaa, tuulee ja sataa; 
tämä on ollut alkukesän sää. Nyt 
tuulee ja paistaa ja hyvä hetki vä-
hän muistella kevättä ja mennyttä 
juhannusta.

Pääsiäisenäkin satoi ja tuuli, 
mutta se ei haitannut pääsiäisen 
viettoa Vehmaalla. Kiirastorstai-
na meillä ei ollut mitään erityistä 
ohjelmaa, vaan saunottiin rauhal-
lisesti normaalisaunavuorojen mu-
kaisesti. Pitkäperjantaina naiset ja 
nuoret askartelivat Vankkurisalis-
sa, kun samaan aikaan miehet läm-
mittivät paljua illan saunojia var-
ten. Iltapäivällä juotiin yhteiset 
päiväkahvit Vankkurisalissa. Illal-
la saunottiin ja lämmiteltiin pal-
jussa. Saunavuorojen jälkeen pe-
lattiin Aliasta naiset vastaan mie-
het. Miehet voittivat naiset hiuksen 
hienosti. Naiset taisivat kyllä olla 
niin fiksuja, että antoivat miesten 
voittaa! Tiedä sitä sitten.

Lauantai-aamu alkoi yhteisel-
lä kävelylenkillä. Lenkin varrella 
oli tarjolla mehua ja keksejä. Len-
kin jälkeen ryhmä reippaita ka-

ravaanareita osallistui Pääsiäisvi-
saan Vankkurisalissa. Samaan ai-
kaan lapsilla oli pääsiäismunien 
metsästystä. Alueelle oli kätketty 
pieniä purkkeja, joita lapset etsi-
vät kartan avulla. Kaikki kätköt 
kyllä taisivat löytyä. Sauna ja pal-
ju oli taas illalla kovassa käytössä. 
Ilta vietettiin karaoken merkeissä.

Sunnuntaipäivä aloitettiin päi-
väbingon merkeissä. Pelaajia oli 
paljon ja taas saatiin monta on-
nellista voittajaa. Palkintoina oli 
mm. mämmiä ja vaniljakastiketta. 
Bingon jälkeen naisille oli vaate-
esittelyä. Myyjältä löytyi erilaisia 
trikoovaatteita ja taisi siinä use-
ampi vaate löytää uuden omista-
jan. Illalla taas saunottiin ja lau-
lettiin karaokea.

Vappu vietettiin rauhallisissa 
merkeissä. Aattona syötiin munk-
keja ja juotiin simaa. Illalla sau-
navuorojen jälkeen laulettiin ka-
raokea.

Juhannus tuli ja taas tuuli ja 
satoi vuorotellen. Aivan sama mi-
kä juhla on, niin ilma on aina sa-

manlainen. Viikon aikana alueelle 
saapui vieraita ja kaikki mahtui-
vat hyvin alueelle. Torstaina ei tä-
nä vuonna ollut mitään ohjelmaa, 
vaan saunottiin ja uitiin ihan rau-
hassa. Perjantaiaamuna paistoi au-
rinko ja oli mukava aloittaa juhan-
nuksen vietto. Naisille ja miehille 
oli tikkakisa ja lapsille oli ketjun-
heittokisa. Arvanmyyjät kiersivät 
alueella. Saunavuoroja oli naisille 
ja miehille koko juhannuksen pit-
kin päivää. Oli aamusaunaa, päi-
väsaunaa, viimeistelysaunaa, ym. 
Kello 18 nostettiin lippu salkoon ja 
Matti soitti lippulaulun. Hanne,pj.  
toivotti kaikki tervetulleeksi juhan-
nuksen viettoon. Puheen jälkeen 
nostettiin juhannusmalja juhlijoi-
den kanssa. Malja tarjoiltiin lasis-
ta, jonka jokainen juhlija sai omak-
seen. Ilta vietettiin Vehmassalmen 
paviljongissa, missä laulettiin  Ris-
ton vetämää karaokea. Laulajia oli 
todella paljon. Klo 22 osallistut-
tiin HulaHulaSuomi tapahtumaan. 
Tanssijoita mukana oli n. 100 hen-
keä. Kiitos kaikille mukana olleille. 

Lauantaiaamu alkoi sateisissa mer-
keissä. Hieman ohjelmasuunnitel-
maa muutettiin, mutta se ei var-
maan ketään haitannut. Sammu-
tintarkastaja kävi taas totuttuun 
tapaan. Lauantaina lapsilla oli aar-
teenetsintää ja aikuisilla kirjainten 
hakua. Viime vuoden juhannusvi-
sa oli liian helppo ja nyt ilmeises-
ti liian vaikea, kun yhtään oikeaan 
vastausta ei löytynyt. Arpaiset pi-
dettiin tanssilavalla sateen takia 
ja samalla palkittiin myös kisojen 
voittajat. Arpajaisten pääpalkinto-
na oli televisio. Kiitos arpojen myy-
jille sekä kaikille arpojen ostajille. 
Ilta päätettiin paviljongissa Unel-
mavävyjen soittaessa hyvää tans-
simusiikkia. Lavalla oli tanssijoita 
heti alkutahdeista alkaen. 

Juhannus on taas kerran vietetty 
mukavien ihmisten seurassa. Suu-
ri kiitos kaikille mukana olleille!

Hyvää kesän jatkoa!
Treffi-ja huvitmk:n puolesta, 

Maiju

Vaunun pesua vuorossa. Salko saa uuden ilmeen. HulaHula tanssi aattona.
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Salon kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Sinikka Koivunen
Artunkuja 8, 24260 Salo
Puh. 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

Raatalassa tavataan 
1.-3.9. 
2017

Ohjelmassa mm. Teräsmies- ja Rautarouva-kisat.  
Tarkempi ohjelma löytyy nettisivulta lähempänä tapahtumaa.

SF-CARAVAN SALON SEUTU RY 
Toivottaa kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen tervetulleeksi  

yhteiseen syystapaamiseen. Kokoonnumme Raatalaan,  
Kauppilan ladon idyllisiin maisemiin, Mäentie 210, Salo. 

Mukaan pääsee maksamalla 15 €/matkailuajoneuvo.             

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Salon seutu ry:n säätömääräinen 

SYYSKOKOUS
pidetään keskiviikkona 11.10.2017

klo 19.00 Uskelan koulun auditoriossa,
Kavilankatu 1, 24100 Salo.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kevätkokoukselle  
määräämät asiat. Kahvitarjoilu klo 18.30.
Ota mukaan voimassa oleva jäsenkortti.

Salossa 6.12. 2016
HALLITUS

Hauskaa Vappua.

Salon yhdistyksen  
40-vuotistreffit

J uhlien, tapaamisten ja 
matkojen suunnittelu on 
aina mukavaa puuhaa, ja 
jos sen aloittaa riittävän 

varhain, ei tule lopussa hoppua. 
Salon yhdistyksen 40-vuotisjuhli-
en suunnitteluunkin ryhdyttiin jo 
runsas vuosi sitten miettimällä, 
mitä perinteisiä ja ns pakollisia 
ohjelmia juhlatreffeillä tulee olla, 
ja voisiko olla jotain uutta ohjel-
mistoa.

Vapputreffit 28.4.-1.5. 2017 si-
joittuivat juuri sopivasti pari viik-
koa ennen yhdistyksen varsinais-
ta syntymäpäivää 19.5. ja paikka-
na oli tuttu Salakallio. Yhtenä ilta-
na karaokelaulajat antoivat tahdin 

tanssijoille, ja kahtena muuna ilta-
na nautittiin orkesterimuusikkojen 
esiintymisestä. Luontopolulla pii-
pahdettiin, ja kauppiaat toivat pe-
rinteisesti tuotteitaan ostettavak-
si. VPK:n pojat perehdyttivät tref-
filäisiä alkusammutukseen.

Lauantai oli juhlapäivä. Aamu-
päivällä tarjottiin keittoruokaa, 
iltapäivällä kokoonnuttiin varsi-
naiseen juhlatilaisuuteen tanssi-
lavalle. Puheenjohtajamme Sinik-
ka Koivunen toivotti meidät kaik-
ki tervetulleiksi. Juhlapuheen pi-
ti kunniapuheenjohtaja Annikki 
Fagerlund, ja liiton tervehdyksen 
toi varapuheenjohtaja Minna Jo-
ensuu. Neljää paikalla ollutta pe-

SF Caravan Salon seutu järjestää teatterimatkan  
Tampereen Työväen Teatteriin 21.10.2017 

Ujostelematon komedia naisesta, joka  

TAHTOO HYVÄÄ JA KYPSÄÄ SEKSIÄ

”Ennen kuin täytän 67 – ensi maaliskuussa – minä haluan 

harrastaa paljon seksiä sellaisen miehen kanssa, josta  

pidän. Jos haluat jutella ensin, Trollope toimii aina.” 

Lähtö Salon torilta lauantaina 21.10.2017 kello 10.00.  
Esitys alkaa klo 13.00.

Hinta 54 Eur (eläkeläiset 52 Eur) sisältää linja-automatkan,  
lipun ja kahvin / teen sekä leivoksen väliajalla. 

Ilmoittautuminen ja matkan maksu viimeistään 15.9.2017  
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!



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.

20 3/2017

rustajajäsentä muistettiin kukin ja 
lautasin samoin kuin yhdistyksen 
lipun suunnittelijaa. Kulta-, ho-
pea- ja pronssimerkkejä jaettiin 17 
henkilölle kiitoksena yhdistykselle 
tehdystä työstä. Onnitteluja otti-
vat vastaan puheenjohtaja Sinik-
ka ja sihteeri Tero Leino. Muiden 
ohjelmanumeroiden välissä kuul-
tiin useaan otteeseen juontajam-
me Tapani Kankaan laulu- ja soit-
toesityksiä, jotka sopivasti keven-
sivät arvokasta juhlaa. Yleisö pääsi 
myös mukavasti osallistumaan yh-
teislauluihin.

Juhlailtana satoi lunta reilusti 
enemmän kuin paria päivää aiem-
min. Iltamyöhällä maisema oli ai-
van talvinen, ja vappuaattoaamu-
na lumisohjoa oli nilkkoihin asti. 

Lämminvuorikumisaappaat olivat 
hyvät jalkineet! Aattoiltapäivän 
äänekäs ja värikäs kulkue kierteli 
treffialuetta, ja päädyimme kaik-
ki treffiläiset munkkikahveille Sa-
lakallion takkatupaan.

Vappuaamuna aurinko helli mei-
tä, Uhrilähteelle reippaili pieni 
joukko ja arpajaisten jälkeen pu-
rettiin sähköt. Kotimatkalle lähti 
joukko karavaanareita, jotka tuis-
kusta ja jo sulaneesta lumisohjos-
ta huolimatta vaikuttivat varsin 
tyytyväisiltä.

Kiitoksemme teille kaikille, 
jotka olitte juhlistamassa 

yhdistyksemme  
40-vuotisjuhlaa!

Tulevia tapahtumia:
1. – 3.9.2017 Jäsenistön tapaaminen Raatalassa
6. – 8.10.2017 Silakkarieha Salakalliolla, Salaistentie 782, Salo
11.10.2017 Syyskokous Uskelan koulun auditoriossa klo 19
21.10.2017 Teatterimatka Tampereen Työväen Teatteri,  
 ”Kevytkenkäinen nainen”

Vapunpäivän arpajaiset auringon paisteessa.

Palkittuja toimihenkilöitä.

YT-alueen onnittelijoita.

Perustajajäseniä.
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Sauvon kuulumiset

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

SIHTEERI
Kirsi Kallio
sihteeri@sfc-sarapisto.net

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

Tervehdys  
Sarapistosta!

L omakausi on alkanut, 
vaikka lämpötila ei sitä 
valitettavasti kerro. Vau-
nukansaa on liikkeellä ki-

vasti ja siitähän me Sarapistolaiset 
olemme erittäin tyytyväisiä. 

Sarapiston kesäkauden avajai-
sia vietettiin Vappuna kylmässä 
ja lumisateessakin, mutta onnek-
si tanssilavalle saapui mitä maini-
oimpiin hattuihin ja peruukkeihin 
sonnustautuneita karavaanareita. 
Karaokelaulanta, tanssiminen ja 
puhaltimet toivat lämpöä tanssi-
lavalle, kun uusi karaokelaitteis-
to vihittiin käyttöön.

Onneksemme Juhannuksen sää 
oli sopivasti sateeton, sillä aat-
tona ei satanut ja lauantainen-
kin vesisade loppui ennen iltaa. 
Juhannusaaton ohjelma noudat-
ti perinteitä: lipunnosto rannal-
la, kokonrakentaminen ja poltta-
minen, elävää musiikkia perjan-

taina (PASI VAINIONPERÄ DUO), 
lauantaina karaoketanssit, juhan-
nussalon teko sekä pientä kisai-
lua lapsille.

Meillä on aktiivinen venetoimi-
kunta, joka järjesti vetouistelukil-
pailut aikuisille ja onkikilpailut 
lapsille. Aikuisissa voittajat olivat 
Kontio Ville ja Niko, toisena Ivan-
off Juhani ja Mannström Lauri se-
kä kolmantena Aroheinilä Pentti. 
Onnea kaikille! Lasten kilpailun 

voitti Ruokolainen Sanni, toinen 
oli Ruokolainen Nanna ja kolman-
nella sijalla Laine Lenni. Onnea! 

Sarapistossa voi viettää aikaansa 
yksin tai yhdessä, jokaiselle löytyy 
jotakin... Lapset touhuavat leik-
kipaikalla, uudella trampoliinilla 
ja Vaton luona sekä nuoret mm. 
kasinolla, uimassa ja pallopelejä 
pelaten. Vaununaapureita voi ta-
vata lehtienlukupaikalla, kodassa, 
grillillä, uimassa tai saunassa. Yh-
dessä voi heittää vaikka mölkkyä, 
petanque, tikkaa tai mennä met-
sämaastoon lenkille. 

Isäntävuoron aikana saa muka-
vasti kosketuksen koko alueeseen 
ja sen asukkaisiin sekä tapaa uu-
sia kasvoja vierailijoita vastaan-
ottaessaan. Sarapisto on kuului-

sa siisteistä tiloistaan ja siitä mei-
dän tulisi jokaisen kiitää itseäm-
me, sillä olemmehan vuorollamme 
tästä vastuussa; isäntinä! ”Jokai-
nen voi tehdä jotakin, mutta ku-
kaan ei voi tehdä kaikkea!”

Alueella on uusittu sähkölinjoja 
sekä sähkökaappeja. Kaapeleita on 
kaivettu maahan, jotta puiden vä-
listä saadaan johtoja pois. Työ jat-
kuu ahkerien talkoolaisten Jukka 
Suomen sekä Marja-Leena ja Pent-
ti Aroheinilän toimesta. Treffitoi-
mikunta on kokoontunut muuta-
man kerran ja suunnitelmat ovat 
pitkälle valmiit, joten ohessa ku-
vaus Treffi tarjonnasta!

Mari Kesälä,  
117895-1

Tapahtumakalenteri löytyy yhdistyksen 
kotisivuilta www.sfc-sarapisto.net ja toimiston 
ilmoitustaululta

Treffit 11. – 13. 8.17
Muinaistulet 26.8.17

Syystalkoot 21.10.17
Syyskokous 22.10.17

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Sauvon seutu ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
22.10.2017 klo 12.00

Sarapiston takkatupa, Nokantie 3, Sauvo. 

Voimassaoleva jäsenkortti mukaan.
Kahvitarjoilu.

18.6.2017

HALLITUS

LAVATREFFIT
Sauvon Sarapistossa 11.-13.8.2017
Ohjelmaa runsaasti, mm.:
- leirihartaus ja kirkkokahvit
- kisailua aikuisille ja lapsille
- luontopolku, arpajaiset, tuotemyyntiä
- karaoke lapsille ja aikuisille
- lavatanssit tahditta WEST WING
- lohisoppaa tarjolla Tervetuloa!

Juhannustunnelmaa.



ILMAKUVAUKSET
www.50.fi

Oletko koskaan miettinyt miltä oma kohde näyttää ilmasta käsin? 
Nopeat, tehokkaat ilmakuvat sekä alue-esittely videot. 

Kysy lisää jo tänään 040 511 4388 
ps. Teemme myös kangastaulut sekä tapetit kuvista... yksilölliset t-paidat, asusteet ...sekä tarrat alueen kuvilla/logoilla. 

Sarapiston vetouistelukilpailun voittajat.Sarapiston yksi "vappuasu".Sarapiston onkikilpailun voittajat.

Sarapistossa kadonneiden silmälasien kalastusta!

22 3/2017
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TL-Pyhäjärven kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Arto Vilen
Kolkkalantie 8 C 8, 32210 Loimaa
Puh. 040 360 8270
arto.vilen56@gmail.com

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

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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry:n säätömääräinen 

SYYSKOKOUS
pidetään sunnuntaina 1.10.2017 klo 13.00 Yläneen Osuuspankin 

kokoushuoneessa, osoite Haverintie 6 Yläne.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

HALLITUS

Kesäterveiset  
Valasrannalta

K esä on taas saapunut Va-
lasrantaan, vaikka sitä 
ei välttämättä huomaa 
jos katsoo lämpömit-

taria. 
Pääsiäisenä oli alue avoinna 

ja järveltä puhaltavaan kylmään 
pohjoistuuleen oli uskaltautunut 
ihan mukava määrä karavaanarei-
ta. Saunan kuistilla oli kyllä tilaa 
useammallekin ja siitä oli ihan mu-
kava siirtyä uusittujen pesutilojen 
kautta saunan lämpöön. 

Talkoot pidettiin Huhtikuun lo-
pussa, liekö kylmä ilma ollut syy-
nä kun osallistuja määrä jäi totut-
tua pienemmäksi. Rohkeimmat tu-
livat jo vaunujen kanssakin. Alue 
saatiin kuitenkin kesäkuntoon ja 
Vappuna oli jo ihan mukava mää-
rä matkailuajoneuvoja saapunut 
alueelle kauden avaukseen.

Kevään kylmistä keleistä joh-
tuen on alueella ollut melko rau-
hallista touko- ja kesäkuussa, to-
ki viikonloppuina on ollut vils-
kettä, kun läheinen tanssilava-
kin on avannut ovensa. Siellä on 
hyvä pyörähtää tanssin merkeis-
sä lauantai iltaisin. 

Juhannuksena käytiin perintei-
sen köydenvetokilpailun sijasta 
3-ottelu, tällä kertaa oli vastas-
sa karavaanarit Kristallirannas-
ta. Köydenvedon voitti Valasran-
ta, mutta tikanheiton ja litrahuu-
likisan voiton vei Kristalliranta. 
Lauantaina pääsi kokeilemaan on-
neansa niin bingossa kuin arpa-
jaisissa. Lapsille ohjelmassa oli 
askartelua, disko ja valasrannan 
olympialaiset (käpyjen heittoa, 
kananmunan kuljetusta ja pyyk-
kipoikien ripustusta). Kiitokset 
kaikille osallistujille ja erityiskii-
tos Herra Suojaselle isännyydestä 
ja mahtavista kuulutuksista, joi-
den ansiosta tiesivät juhannuksen 
viettäjät olla oikeassa paikassa oi-
keaan aikaan.

Kesän tulevia tapahtumia ovat 
mm. rosvopaisti 5.8.2017 (sääva-
raus) ja venetsialaiset 26.8.2017.

Oikein mukavaa kesän jatkoa 
kaikille karavaanareille ja 

moikataan kun kohdataan.
Maarit&Jyrki

Taktiikkapalaveri.Köydenveto.

Pääsiäinen.
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Pysähtyneet vankkurit

SF-C 86
Mikko Vihtori Kirkkola

s. 10.12.1934
k. 8.4.2017

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Turku ry

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. 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 säätömääräinen 

SYYSKOKOUS
keskiviikkona 18.lokakuuta. 2017 klo 19.00 alkaen  

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

Sisäänkäynti,  Artukaisten kiitotien puolelta.  
(pihalla maksuttomat parkkipaikat).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.  
(mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018) sekä  

uusien jäsenten valinta hallitukseen erovuoroisten tilalle.
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu  

Restel ravintolassa klo 18.00 alkaen.
Tervetuloa!

Turussa 8.5.2017

HALLITUS

Kesäniemessä vilkas kesä

H einäkuun 22.7.2017 
vietetään unikeon juh-
laa ja samalla herätel-
lään Unikeko märän 

elementin mukaan meren sylei-
lyssä. Herätyksestä Unikeko tar-
joaa aamukahvit lystillä. Iltasella 
kun unet on pesty kasvoilta, pyö-
rähdetään ylälystillä levytanssien 
tahdeissa. 

Seuraavaksi kilkkaillaan petanqi-

kuulein kanssa elokuun 12 päivä. 
Kyseessä on Best Caravan Petanqi-
cub. Kisa pelataan 3 henkisin jouk-
kuein joiden pitää ilmoittautua ki-
san tuomarille Pentti Hjerppelle en-
nen kisan alkua. Päivän aikana on 
tarjolla pientä huikopalaa jotta ve-
rensokerit pysyvät kohdillaan. Il-
lalla verrytellään kovan kisan jäl-
keiset tanssien merkeissä Merja 
Lehtisen antaessa tahdit tansseille.

Lokakuun 13.- 15 päivä on vuo-
rossa Kesäniemen Silakkatreffit. Si-
lakkatreffien suosio on kasvanut 
vuosittain,samalla silakoiden ky-
syntä on saanut yhä suuremman 
suosion. Syksyn tapahtumaan va-
rataan jälleen 350 kg meren herk-
kua, jotka varmasti menevät pa-
rempiin suihin treffiviikonloppu-
na. Silakan lisäksi viikonlopun ai-
kana järjestetään ohjelmaa niin 
nuorille kuin aikuisillekin

Kesäniemeen on kesäkuussa ra-
kennettu uutterien rakentajien toi-
mesta uuden grillauspaikan yhtey-
teen laavu, joka palvelee lähiret-
kikohteena. Laavu on jo saanut 
asukkaiden suosion ja tuo vaihte-
lua perheiden leirielämään. 

Pg.

Petanqueturnaus Kesäniemessä 12.8.2017
Kerää kasaan kolmihenkinen joukkue, ilmoittaudu Pentti Hjerppelle 

Ja peli voi alkaa!

Päivän mittaan tarjolla pientä purtavaa ja illalla 
Tanssitaan Merja Lehtisen tahdeissa!

TERVETULOA!
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SF-Caravan Turku ry:n jäsentarjous 2017
Kesäniemi on yhdistyksemme oma alue. Hieno 13ha alue meren 
rannalla. Yhdistyksen hallitus tarjoaa jokaiselle yhdistyksemme 
jäsenelle tutustumistarjouksen omalle alueellemme Kesäniemeen. 
Tutustumistarjous on 2vrk:n  yöpymisestä veloitetaan vain 1vrk. 
Tarjous ei ole käytössä treffeillä. Tarjous on käytettävissä 1 kerran 
vuoden 2017 aikana.

Kallinokalla tapahtuu 2017 

Kallionokalla kesä on jatkunut vilkkaana. Pyhäjärven kirkkaasta 
vedestä ja matalasta hiekkarannasta ovat nauttineet eritoten lap-
siperheet. Juhannus Kallionokalla vietettiin perinteisesti kokon-
poltolla ja tanssien. Seuraava tapahtuma Kallionokalla on 12.8. 
pidettävät alueen tikkakisat.

Ajotaitoharjoittelua!
Turvatoimikunta järjestää syksyn aikana kahtena maanantaina ajohar-
joitteluja auto-vaunuyhdistelmille sekä matkailuautoille. Ajoharjoitte-
lupäivinä on mahdollista suorittaa myös ajotaitomerkkejä. Ajotaito-
merkkien suorittaminen voi olla juuri nyt ajankohtaista kun kesän 
retkillä vaunun ja auton käsittely on tullut tutummaksi elementiksi. 
Ajoharjoittelussa tarvitset oman auton ja peilit samoin matkailuauton. 
Vaunu tuodaan paikalle turvatoimikunnan puolesta. Turvatoimikunnan 
jäsenet Esa Kankaristo ja Kati Laitinen antavat hyviä neuvoja yhdistel-
mien käsittelyssä. Ajotaitoharjoittelut ovat maksuttomia ja kaikkien 
yhdistysten jäsenille.

Syksyn harjoittelupäivät ovat maanantaisin, 12.9 
sekä 19.9. klo. 17.- 19.00
Tervetuloa.

Ruissalon Talvialue kaudelle 2017-2018
Syksy lähestyy ja Ruissalon Talvi-
alue avautuu jälleen 1.9 talvikau-
deksi. Tuttu isäntäpari Matti ja 
Pirjo Vainio toivottavat niin vanhat 
kuin uudet karavaanarit tervetul-
leiksi  Talvialueelle. Alueen suosio 
kasvaa vuosi vuodelta eli kannattaa 
toimia heti kun alue avautuu. Tal-

vialueen toimikunta järjestää eri-
laisia tempauksia kauden aikana. 
Lauantai iltaisin pidetään karaoke-
laitteisto lämpimänä jotta Tapani 
ja O-P voisivat laulattaa halukkai-
ta. Petanqi, mölkkä ja muut pelit 
keräävät alueen käyttäjät yhteisten 
ajanvietteiden pariin lähinnä vii-

konloppuisin. Leirintäalueella on 
myös 4 hienoa grillauspaikkaa ja 
lapsille 2 uusittua leikkipaikkaa. 
Myös alueen koriskenttä ja lento-
pallokentällä pallo kulkee vinhas-
ti. Talvialueen pikkusauna lämmi-
tetään keskiviikkoisin ja lauantai-
sin. Joukkoliikennebussi liikennöi 

alueelta aamusta iltaan klo 19.00 
asti ja sen jälkeen bussi tulee Ruis-
salon kylpylään asti, joka sijaitsee 
leirintäalueen portin lähellä. Ruis-
salon kylpylä tarjoaa myös palve-
luitaan karavaanareille.

Pg.
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Livonsaaressa tapahtuu..
Huvitoimikunta on tällä kaudella 
aloittanut vauhdikkaasti. Touko-
kuussa vietettiin siivoustalkoita ja 
pistettiin paikkoja kuntoon talven 
jäljiltä. Riemuliiteri siivottiin ja 
jynssättiin lattiasta kattoon. Timo 
viritteli soittolaitteita muiden pöl-
lyttäessä nurkkia.  Kesäkuun alus-
sa pidettiin viikonloppu turvalli-
suuden merkeissä. Sammuttimien 
ja kaasulaitteiden tarkastukset vei-
vät lauantain ja sunnuntain. Lau-
antaina järjestettiin myös kirppu-
tori jossa myytiin karavaanareiden 
tarpeettomiksi tulleita tuotteita. 
Illalla pidettiin levytanssien yhte-
ydessä Livonsaaren muotinäytös. 
Muotinäytöksen huippuja olivat 
Eevan esittelemät Kellohame, tee-

paita sekä paukkuliivit. Sipu puo-
lestaan esitteli pikkumustaa ja laa-
mapaitaa. Mikan esittelyssä oli illan 
vetonaula. Vippe toimi illan sere-
monia mestarina ohjelman ollessa 
alan lehden välissä.

Juhannusjuhlien vetonaula on 
tietenkin Suomenlipun nosto ja ko-
kon sytyttäminen juhannussaunoja 
unohtamatta. Livonsaaressa jänni-
tettiin tällä kertaa myös Suomi 100 
vuotta ja koko Suomi tanssii Hula 
Hulaa, joihin valmistauduttiin jo 
pariviikkoa etukäteen. Jaana Hen-
rikssonin ilmoittamana Livonsaa-
ri oli mukana yhtenä yli 5000 il-
moittautuneesta paikasta Hula Hu-
la tansseissa.  

Aattoilta alkoi alueen isäntäpa-

rin  Kirsi ja Jari Vähätalon nosta-
essa Suomenlipun salkoon. Lipun 
liehuessa laulettiin lippulaulu Ter-
hin säestyksellä. Huvitoimikunnan 
terveiset lausui Esa Kankaristo, jon-
ka jälkeen kake piti tietovisan. Sen 
verran kinkkisiä kysymyksiä tällä 
kertaa ettei 10 oikein saanut ku-
kaan ensimmäinen sija tuli 8 oi-
kein vastauksesta.   Tietovisan jäl-
keen vuorossa oli lasten limu dis-
ko, jossa myös muutama vanhempi 
kävi avaamassa niveliä. Kokolle ko-
koonnuttiin yhdessä puoli yhdek-
sän. Kokko paloi komeasti yhteis-
laulun ja Terhin sävelten soidessa 
Livonsaaren uimarannalla.  Kokol-
ta siirryttiin Riemuliiteriin levytans-
seihin ja valmistautumaan illan Hu-

la Hulaan.  Aikataulun mukaan klo 
21.45 kaikki oli valmiina kuten koko 
Suomi tanssimaan Hula Hulaa. Klo 
22.00 monitoreissa seurattiin Ro-
binin astumista lavalle ja Hula Hu-
lan tanssin alkamista. 83 henkilöä 
aloitti samalla koko Suomen ohella 
tanssimaan Livonsaaren riemuliite-
rissä. Jaanan parinviikon kuvasaa-
liista näkyi  4 sekunnin pätkä suo-
rassa TV lähetyksessä aattoiltana.

Juhannuspäivä on perinteises-
ti urheilupäivä.  Saappaanheitolla 
aloitettiin ja nuorten kisassa osal-
listujia oli 18. ensimmäinen sija tuli 
Mirolle 12.35 metrin heitolla. Kak-
koseksi tuli Aake 10.05 metrisel-
lä heitolla. 3 sija varmistui Nicol-
le 9.80 metrin heitolla. Palkinto-
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jen jaossa kaikki nuoret saivat jää-
telöt. Seuraavana saappaalle anto 
vauhtia naiset.  7 osallistujaa il-
moittautui naisten kisaan ja kul-
taa 14 metrin heitolla sai Eveliina, 
hopealle tuli Jaana 11.65 metrin 
heitolla ja pronssille sijoittui An-
na 11.50 metrin heitolla. Miesten 
kisaan ilmoittautui 10 osallistujaa. 
Ennakkosuosikin taakkaa kantava 

viimevuoden voittajalla, Juhalla 
oli kovat ennakkopaineet alkavas-
sa kisassa. Kuitenkin kisan voitti 
Ari jonka ensimmäinen heitto kan-
toi 27.10 metriä. Toiseksi tulleen 
Timon heitto kantoi kolmannella 
heitolla 26.35 metrin päähän. Kol-
manneksi sijoittui Samu pituudel-
la 25.60 metriä. Osallistujien mää-
rää rajoitti Juhannuspäivän vesisa-

de. Tikkakisassa osallistujia oli päi-
vän aikana 14.

Heinäkuu aloitettiin heti vauh-
dikkaasti  Grilli-Disko-Karaoke il-
lalla riemuliiterissä. Yllätystapah-
tuman takana toimi Dj Timo. Illal-
la Ilpo piti grillin kuumana, jon-
ka kuumat makkarat ja piirakat 
maistuivat tanssien lomassa. Ka-
raokeillan aikana kuultiin monia 

hyviä laulajia jotka pitivät tanssi-
lattian illan ajan kutsuvana. Mu-
kava tapahtuma joka varmaan saa 
jatkoa tulevaisuudessa koska illan 
päätteeksi todettiin, että näin ko-
ko Suomi tanssii edelleen. 

Teksti: Pg,  
kuvat: Pg ja Timo Vanne

Kesäniemen 
motoristit 
1.7.2017  
rengastie  
kierros
Lähtö tapahtui klo.8.00 suunta-
simme auralaakson abc:lle josta 
joukkoon liittyi yksi motoristi lisää. 
Kaunis sää suosi meitä vaikka sa-
detta lupailtiin koko viikoksi ja 
tuuli tyyntyi pläkäksi.

Kaikkiaan kahdeksan lossia oli 
matkamme varrella toiset pieniä 
ja toiset isoja, pisin meri matka 
oli n. tunnin mittainen. kahdel-
la lossilla on aikataulut jotka hie-
man rajoittivat menoa. Mossalas-
sa meillä oli puolitoista tuntia ai-
kaa jolloin söimme kunnon kala 
annokset. kaikkiaan kilometrejä 
kertyi 185. Takaisin kesäniemeen 
saavuimme n. klo:17.30. Kaikilla 
oli kiva ja antoisa päivä.

Totesimme yhteen ääneen tä-
mä ei jää viimeiseksi reissuksi tä-
mä pitää ottaa tavaksi ainakin ker-
ran kesässä.

Kuvat ja teksti:  
Tarja Suominen
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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

H einäkuussa se kesä al-
koi. Siihen mennessä 
ei vielä voinut pitkä-
hihaisista luopua. Ja 

merivesikin on nyt kirjoitushet-
kellä 2.7. vasta 19 astetta. Kyllä 
sekin vielä lämpiää. Ei se näytä 
kuitenkaan lapsia haittaavan.

Alkuvuosi on ollut liikkuvien 
karavaanareiden suhteen hiljaista 
aikaa. Ilmeisesti lomia ja ilmoja on 
odoteltu. Kun on luvattu vähänkin 
parempaa säätä viikonlopuksi, on 
heti porukkaakin ollut liikkeellä. 
Heinäkuun alun hyvät ilmat saivat 
matkailijat liikkeelle. Jo monena 
kesänä on huomattu, että yritys-
ten lomat ovat siirtyneet elokuu-
ta kohti eli keskieurooppalaiseen 
aikaan. Tämä on ymmärrettävää 
liike-elämän kannalta. Loma-ai-
kana kun mikään ei toimi.

Koko kevät ja alkukesä on ollut 
Rairannassa kiireistä aikaa raken-
tamisessa ja alueen ja kiinteistö-
jen huollossa ja kunnostuksessa. 
Keittiö – ruokailutilan rakentami-
nen aloitettiin aivan maaliskuun 
lopulla kaivuutyöllä ja lopputar-
kastus pidettiin viikkoa ennen ju-
hannusta.Tällainen matkailijoita 
palveleva keittiö-ruokailutila on 
Rairannasta puuttunut. Rakenta-
jia oli vajaa puolisen tusinaa koko 
ajan ja keittiön tytöt lisäksi. Hyvä 
ruokapalvelu näkyy koko talkoo-
toiminnassa. Eipä taitaisi montaa 
talkoolaista olla hommissa omin 

eväin. Ison alueen ja suuren kau-
sipaikkalaisten määrän etu näkyy 
talkootyössä, kun lähes kaikkien 
ammattikuntien edustajia löytyy 
ns. omasta porukasta, vaikkakin 
ovat eläkeläisiä. Eiväthän aktiivi-
sesti työssä käyvät ehdi talkoile-
maan kuin lauantaisin ja kyllä he 
silloin mielellään pitävät vapaa-
ta, sen kyllä ymmärtää. Toki pi-
tää mainita, että suhteellisen pie-
nellä porukalla Rairantaa rakenne-
taan, mutta erityinen kiitos juu-
ri heille. Toinen tärkeä porukka 
ovat ne henkilöt, joiden amma-
tillisia suhteita voidaan hyödyn-
tää esim. hankinnoissa ja kolmas 
ryhmä ovat esim ne ammatinhar-
joittajat, jotka tuovat tai antavat 
koneitaan ja työkalujaan käyttöön 
yhteiseksi hyväksi. Näiden poru-
koiden ansiosta rahalliset säästöt 

ovat varsin suuret.
Uutta Rairannan harrastustoi-

minnassa on frisbee-golf, josta Ra-
mikin mainitsee pakinassaan. Ra-
taa on kehuttu hyväksi ja on ollut 
käytössä heti valmistumisestaan 
asti. Rataan liittyy sen alkuun 
tehtävät kuntoportaat. Siinä voi 
kohottaa kuntoaan pelkästään rap-
puja nousemalla sellaisetkin, jot-
ka eivät mene frisbeeradalle. Rap-
pujahan voi nousta monella taval-
la ja kaikki kohottavat kuntoa.

Rairannassa on pyritty hoita-
maan jätehuoltoa parhaalla mah-
dollisella tavalla. Bioroskista on 
alettu käyttää ja muukin lajitte-
lu pelaa suhteellisen hyvin. Ai-
na löytyy myös niitä, joille kaik-
ki roskikset ovat vain roskiksia 
ja sinne heitetään kaikki kunhan 
saadaan pussi kädestä pois.Tölk-

ki- ja pullolaatikoista löytyy ihan 
mitä vain jne. 

Joku ilmeisesti haluaa osoit-
taa siistin alueen imagon vääräk-
si kun tuhrii vessoja ja ”suihkut-
telee” seiniä la lattioita. Se on 
kyllä säälittävän sairasta. Tämä-
hän ei ole ensimmäinen kesä kun 
näin tapahtuu. Siivoojia se työl-
listää erityisen paljon. Yöpymis-
tilastot alkavat jo antaa osviittaa 
näistä tuhrijoista. 

Yhdistys viettää syksyllä 
30-vuotisjuhlia. Varsinainen juh-
lapäivä on 30. syyskuuta ja silloin 
on hyvää ohjelmaa tarjolla. Yhdis-
tys tarjoaa ruokaa kaikille alueel-
la oleville ja illan tanssien musii-
kista vastaa ARTO NUOTIO orkes-
tereineen. Varsinainen pääjuhla 
alkaa klo 12.00. 

Kesäterveisin Reijo

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n säätömääräinen 

SYYSKOKOUS
pidetään Rairannassa 14.10.2017 klo 14.00

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8§:n määräämät asiat.
Ennen kokousta kahvitarjoilu.

HALLITUS
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Ramin rattailta
Kuvat: Pasi Annala (paitsi eka kuva Rami ja toinen Leena)

Juhlakahvit kahdesti

Kun tämä lehti ilmestyy, olem-
me edenneet  ajassa hyvän mat-
kaa kohti syksyä.  Kirjoittaessa-
ni tätä palstaa on juhannus juuri 
ohitse. Monet  ”juhannustreffiläi-
set” ihmettelivät, että milloinka-
han se kesä tulee, kun koko kevät 
ja alkukesä on ollut niin vaihtele-
va, sateinen ja kylmä. Onneksi tref-
fisää oli kohtalaisen hyvä.  Mut-
ta uskon, että ”vielä on kesää jäl-
jellä”, kuten Mamba yhtye laulaa. 
Juhannuksena oli Rairannassa mo-
nenlaista ohjelmaa ja tanssittiin-
kin kahtena iltana peräkkäin elä-
vän musiikin tahdissa. ”Hulahula” 
veti aattona Railakan tanssilattian 
lähes täyteen kaiken ikäisiä lantion 
ja käsien heiluttajia.   Treffeillä Pa-
si  Viitala esitteli Raikallion maas-
toon juuri rakennetun 10- korisen 

frisbeegolf radan ja nuoriso tutus-
tui myös uuteen vesitramboliiniin.  
Komeita pomppuja sieltä nähtiin-
kin ja näytti olevan kivaa. Juhan-
nusaattona nostettiin siniristilip-
pu salkoon ja kajautettiin yhdessä 
lippulaulu. Sitä ennen oli nautittu 
suurella joukolla alueen 25-vuotis 
juhlakahvit. Voidaan puhua isos-
ta juhlavuodesta, sillä syyskuun 
30. päivä vietetään  yhdistyksem-
me 30 vuotistaivalta.

Talkoilla taloudellisuutta 
ja viihtymistä

Talkootoiminta on pyörinyt aina-
kin vielä hyvin, sillä juuri juhan-
nustreffeille valmistui uusi turis-
tikeittiö ja ruokailutila. Se saikin 
paljon kiitosta.  Alueen siististä  ja 

Jarmo Laine ja Tuulikki Ala-Kyyny ja haastava lenkkisää pääsiäisenä Raitsussa.

Siniristilippu on nostettu salkoon juhannuksena.

Leena Rantanen ja vappusää. Ku
va
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YHDISTYKSEN 30-VUOTISJUHLA  
klo 12.00 Pääjuhla Railakassa n. klo 14 ruokailu kaikille.  

Tansseissa ARTO NUOTIO & SUNSET 

La 30.9.2017 

Unhoituksen yössä 
25. – 27.8.

FERNANDA
• Pitkässä pöydässä 3 grillattua 

possua ja muuta hyvää
• Musiikkia ja viihdettä
• Leikkimielisiä kilpailuja

Hirvisoppatreffeillä  
27. – 29.10. 

RAMI RAFAEL  
& VALENTINOS

• Hirvisoppaa kaikille

Tulevia tapahtumia
Unhoituksen yö 25. – 27.8.
Tapahtuman pääohjelmaa on pitkä pöytä, 
jossa hyviä herkkuja mm 3 grillattua possua.
Musiikkia ja viihdettä.
Illan tansseissa soittaa Fernanda-orkesteri
Yhdistyksen 30-vuotisjuhla 30.9.
Pääjuhla alkaa klo 12.00. Soppaa tarjolla 
kaikille alueella oleville.
Illan tansseissa Arto Nuotio & Sunset.
Hirvisoppatreffit 27. – 29.10.
Soppaa kaikille alueella oleville.
Illan tansseissa Rami Rafael & Valentinos.
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kauniista ilmeestä vastaavat edel-
leen Raili Rimpiläinen, Raija Töy-
sä ja Paula Flemming. Raili hoitaa 
myös kioskia ja nousee aamuvar-
hain paistamaan pullia ja sämpy-
löitä. Turistien kehumista kauniis-
ta kukkaistutuksista huolehtii Rai-
ja.  Paula vastaa lisäksi tiliasioista. 
Isäntätoiminta on pyörinyt myös 
hyvin ja sai paljon kiitosta myös 
juhannustreffeillä. Se onkin tär-
keää, sillä siinä ratkaistaan paljon 
se, kuinka positiivisen vireen vie-
ras saa tullessaan itselleen. Unoh-
taa ei sovi myöskään keittiön ahke-
raa ja sitoutunutta ”tiimiä”. Seuraa-
va isompi koitos on keittiötiimillä 
unhoituksen yön treffeillä. Toivot-
tavasti sää on silloin suosiollinen, 
jotta pitkä pöytä voidaan rakentaa 
ja viettää aikaa ystävien kesken, 
ruokaillen, musiikkia kuunnellen ja 
tanssien. On paljon vielä sellaisia 
talkoolaisia, joiden nimet ja roo-
li eivät tässä näy, ja joiden työ on 
myös arvokasta.  Onnitteluni vie-
lä Olli Rusille SF-Caravan ry:n pu-
heeenjohtajaksi valinnan johdosta. 

Loppuun pienet kevennykset:
Eino tuli sodasta kotiin ja esitteli 
veljelleen käsikranaattia. Veli to-
kaisi siihen: - No heitähän se tuon-
ne huussiin, niin nähdään, kuinka 
se poksahtaa.  – No minähän hei-
tän, ja heitti samalla käsikranaatin 
kohti huussia. Hetken päästä jy-

sähti. Laudat tippuivat nätisti ri-
viin ja yht` äkkiä joku nousi lau-
tojen seasta. No pappahan se oli, 
joka lähti tallustamaan tupaan päin 
ja mutisi: - Onneksi en pieraissut 
pirtissä.

Neljä naimisissa olevaa mies-
tä lähtivät viikonlopuksi kalaan. 
Noin tunnin kuluttua käytiin seu-
raava keskustelu.  Taavi: ”Teillä ei 
ole aavistustakaan, mitä minun pi-
ti luvata vaimolle, että sain läh-
teä kalaan. Lupasin maalata mei-
dän talosta kaikki huoneet ensi 
viikonloppuna. ” Ville: ” Eihän tuo 
ole mitään, minä lupasin raken-
taa terassin takapihalle”.  Justus: 
”Onpa teillä ollut helppoa. Minun 
piti luvata vaimolle, että teemme 
keittiöremontin.”  Kalastus jatkui, 
kunnes muut huomasivat, että Pie-
tari ei vielä sanonut mitään. Ker-
ro sinäkin, miten onnistuit pää-
semään kalaan.  Pietari vastasi: 
”Laitoin kellon soimaan puoli kuu-
delta. Kun se soi, sammutin herä-
tyskellon, tönäisin vaimoa ja ky-
syin, rakastellaanko vai lähdenkö 
kalaan?” Vaimo vastasi heti:  ”Älä 
unohda ottaa mukaan aurinkoras-
vaa.”  Ja niin Taavi otti aurinko-
rasvan ja läksi..

Mukavaa ja lämmintä  
loppukesää sekä kivaa syksyä 

toivottelee Rattailtaan
Rami

Juhlakahvi jonoa.

Railakassa railakasta Hulahula tanssia.

Eija Siirilä ohjaa keppijumppaa. Raili palvelee kioskissa.

Juhannuksen mölkkyturnauksen mestarijoukkue 
"Team Pasila", vasemmalta Jarmo Leppänen,  
Pasi Viitala, Jorma Korhonen ja Aki Selin.

Nuorta karavanpolvea ja juhannusuinti.

Pomppu vesitramboliinista  

(kuva manipuloitu, pärskeet  

ovat hyppääjän omat).

Raija hoitaa kukkia.

Ilari ja ystävätär ja juhannustanssi. Iloinen tanssipari

Loimulohta valmistuu.

Aattona tahditti Tanssiorkesteri SAANKO LUVAN.
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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.
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