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Täyden palvelun

Caravan-talo
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SF-CARAVAN YHDISTYKSET:

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

Päätoimittajan kynästä

V

aunukuntamme on leiriytynyt
sellaisessa paikassa, jossa
moni käy ainakin kerran kesässä mutta monikaan ei sitä
tunnusta.
No Suomella alkoi EU johtajuus ja jotain
olis saatava aikaankin. Karavaanarina ainakin toivoisi että jotain rotia tulisi tuohon sähköautovouhotukseen.
Myös ensi vuonna tulevat lakialoitteet, joissa on kyse matkailuvaunuyhdistelmien suurimmasta sallitusta nopeudesta ja katsastuksesta vapauttamisesta.
Lomareissumme alkajaiseksi katsastimme
vaunumme kun huomattiin että se olisi pitänyt tehdä jo viimevuoden loppuun mennessä! Katsastustilanteen aikana keskusteltiin
katsastajan kanssa joka myös oli karavaanari tuosta uudesta lakialoitteesta. Katsastuksen jäädessä pois ainakin vanhemman kaluston kunnosta huolehtiminen jää varmasti unohduksiin, kuten on jäänyt kevyiden peräkärryjenkin osalta.
Nopeuden noususta oltiin myös samoilla linjoilla, että vaarallisia tilanteita on tulossa. Mahdollisesti 100km/h nouseva nopeus
on hyvä, kun moni auto toimii parhaiten juuri
80-90 km/h nopeudessa mutta suuremmissa
nopeuksissa alkaa vaunu viedä yhdistelmää.
Maassamme mennään EU määräysten mukaan kuuliaisesti ja uusia päättömiä hankkeita keksitään jatkuvasti.
Lomareissullamme teiden reunat loistivat
moninaisin värein lupiinien ja kurtturuusujen
kukkiessa. Nyt näistä kukista on tehty lainsuojattomia ja ne on kitkettävä maastamme
tulevaisuudessa sakon uhalla. Asiaa tehostamaan perustetaan varmaan taas muutama
huippuvirka kasvattamaan julkisia menoja. Lu-

Lupiini.

Kurtturuusu.

piini- ja kurtturuusuasiamiehet alkavat kartoittamaan maan tilannetta näiden vierasperäisten kasvien osalta ja miten ne ovat vallanneet
maamme niemet ja notkot. Lupiinien ja kurtturuusujen kukkiessa varsinainen tieverkosto on pahemmassa kunnossa kuin koskaan.
Tieverkosto on tullut tiensä päähän kuten
maamme homekoulut ja monet rakennukset
ja ne on purettava ja rakennettava uudelleen.
Päätoimittajan kynä on vähä apea, johtuu
varmaan noista rapisevista pisaroista vaunun katolla.
Talkootyöstä puhutaan Vankkuri-Viestinkin
alueilla. Kiireisen elämänrytmin tuomat haasteet vapaa-ajan viettoon ja talkootyöhön herättävät keskustelua isäntätoiminnan hinnasta. Mitä maksaisi kausipaikka ilman isäntävelvoitetta. Olisiko 100-200€ sopiva maksu, jos
kaikki maksaisi korotetun maksun niin kuka
tekisi sen jälkeen isännän töitä ja sillä summalla ei alueiden kate kestä palkkatyövoimaa. Erään laskelman mukaan kausipaikan

hinnan pitäisi olla tasolla 1200€/vuosi mutta olisiko kausipaikkalaisia alueella korotuksen jälkeen, ei varmaan.
Liiton hallitus istuu strategiapalaveriin elokuussa pohtimaan osittain näitäkin asioita. Varmasti kokouksessa pohditaan harrastuksemme tulevaisuutta suuremmassa mittakaavassa. Tulevat polttomoottorien kielloista johtuvat asiat sekä suurten ikäluokkien jääminen
pois harrastuksemme parista. Liittomme jäsenpalveluiden ja koko liiton palvelurooli joudutaan varmasti tulevaisuudessa arvioimaan
uudestaan, jotta jäsenkertymä pysyisi ennallaan. Yksi kokouksen asia on varmaan pohdinta miten uudet matkailuvälineen hankkijat
saadaan liittymään järjestöön ja miten heille voidaan tarjota parempia palveluja edulliseen hintaan.
Hienoa olla taas tien päällä, ole sinäkin.
Hyviä kesämatkoja toivottaen
Pentti Groth
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Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

Haitaritreffit
Krapuranta, Oripää | Loimaa
09.-11.08.
Lavatreffit
Sarapisto | Sauvo
09.-11.08.
Best Caravan Petanque Cup
Kesäniemi, Vehmaa | Turku
23.-25.08.
Syystulet
Kesäniemi, Vehmaa | Turku
30.08.-01.09. Unhoituksen yö -treffit
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi
06.-08.09.
Rantalieskat
Mussalo, Taivassalo | Masku ja ymp.kunnat
20.-22.09.
Valojuhlat
Leporanta | Lieto
04.-06.10.
Valasrannan syystreffit
Valasranta, Yläne | TL-Pyhäjärvi
11.-13.10.
Silakkatreffit
Kesäniemi, Vehmaa | Turku
18.-20.10.
Hirvisoppatreffit
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi
01.-04.08.

Numero 3/2019 (169)
41. vuosikerta
Päätoimittaja
Pentti Groth
Vaulokuja 2 A 8, 20210 Turku
Puh. 0400 824 471
pgroth@netti.fi

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

Kustantaja
VankkuriViesti ry

Painos
6600 kpl

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

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.

4/2019 ........................... aineisto 08.10. ................................. ilmestyy 04.11.

Vaunualueemme:
KAARINA

Kuusisto, Rantamäentie 170, Kuusisto,
puh. 040 764 4911
LIETO
Leporanta, Kynnyksentie 121, Lieto, puh. 040 718 0570
LOIMAA
Krapuranta, Korvenkulmantie 44, Oripää,
puh. 040 546 2058
MASKU
Camping Mussalo, Mussalontie 356, Taivassalo,
puh. 040 764 9391
NAANTALI
Saloranta, Vehotniementie 66, Poikko, puh. 044 967 4453
PIIKKIÖ
Harvaluoto (palvelut 1.6.–30.8.), Krupuntie 65, Kaarina,
puh. 044 278 8949
RAISIO
Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,
Rautila, Vehmaa, puh. 0400 705 516
SAUVO
Sarapisto, Nokantie 3, Sauvo,
puh. 02 473 1202, 050 466 1282
TL-PYHÄJÄRVI
Valasranta, Rantapolku 49, Yläne, puh. 040 730 4921
TURKU
Kesäniemi, Kesäniementie 99, Vehmaa,
puh. 02 433 3462, 040 549 6648
Ruissalo Camping Talvialue, os. Saarontie 57, Turku,
syys-toukokuu. tied. 0400 704 179 Matti Vainio
Livonsaari Caravan, sopimusalue,
Pohjanpääntie 250, Naantali, puh. 040 500 4401
VAKKA-SUOMI
Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki,
puh. 0500 825 899
Tiedustelut yo. yhdistykseen.

Lehden vastuu rajoittuu ilmoituksen hintaan. Lehti ei
vastaa epäselvistä käsikirjoituksista tai puhelimessa
sattuneista väärinkäsityksistä johtuvista painovirheistä, eikä anna hyvitystä vähäisestä painovirheestä,
joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä oleellisesti sen mainosarvoa.

Kaarinan kuulumiset
Kuusisto, p. 040 764 4911, www.sfckaarina.com
PUHEENJOHTAJA
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 KUUSISTO
Puh. 040 771 9854
puheenjohtaja@sfckaarina.com

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla
su 06 lokakuuta 2019 kello 12:00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu

SIHTEERI
Jan-Gunnar Rönnblad
Virna 3 B 10, 21500 PIIKKIÖ
Puh. 040 418 2869
sihteeri@sfckaarina.com

Hallitus

SFC-Kuusiston kuulumisia!

J

älleen yksi talvikausi on
takana ja juhannustakin
on vietetty. Kesä on tällä
hetkellä parhaimmillaan
vain saisi hieman enemmän sataa
vettä ettei nurmikko kuivuisi, vaikka onhan nurmikon leikkuuta hieman vähemmän kuin normaalisateisena kesänä. Valitettavasti jatkuva metsäpalovaroitus esti juhannuskokkojen polton niin alueellamme, kuin naapureiltakin.
Kesä alkoi jälleen perinteisellä
kesäkauden avajaisilla, joita pe-

rinteisesti on vietetty joka vuosi samana viikonloppuna jo 23:n
vuoden ajan. Edelleen ilma suosi
meitä kauniilla kesäisellä päivällä, kun nautimme alueella keitettyä lihakeittoa yhdessä alueemme naapureiden kanssa.
Alkukesä on vierailijoiden ja
kausipaikkalaisten osalta alkanut myönteisiiä merkeissä ja parasta mistä itse nautin eniten on
jälleen alueella kävijöiden mukana olleet lapsiperheet, joiden
lasten leikkimistä ja touhuamista

on ollut ilo seurata. Lapsiperheissä on aluemme tulevaisuus. Me
vanhat voimme vain yrittää pitää
aluetta kunnossa, mutta joskus
meidän on luovutettava ja annettava nuoremmille tilaa, vaikka he

eivät aina tekisikään asioita niin,
kuin me itse vanhemmat olemme tottuneet.
Hyvää kesän jatkoa kaikille!
Kallu 38147

Koko näytös VankkuriViestin lukijoille
VankkuriViestin lukijoille
on varattu koko näytös

PE 8.11.2019 klo 19
yhteensä 100 paikkaa
Hinta 24 € / henkilö
Sis. valiaikakahvit + pullan
Varaukset:
Kalevi Lantonen
puh. 0407719854 tai
kalevi.lantonen@kolumbus.fi
Varauksen voi tehdä minulle
myös yhdistyksittäin.
Maksutiedot lähetän
erikseen varauksen tehneille
henkilöille.
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Liedon kuulumiset
Leporanta, puh. 040 718 0570. www.sfclieto.net
PUHEENJOHTAJA
Teemu Kuosmanen
Valjaskuja 4 A 4, 21420 LIETO
Puh. 040 508 3368
teemu.kuosmanen@lieto.fi

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään lauantaina 26.10.2019 klo 14.00
Parmaharjulla, Bränikkäläntie 66, 21420 Lieto
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
HALLITUS

SIHTEERI
Elina Tukkiniemi
Valjaskuja 4 A 4, 21420 LIETO
puh. 040 589 4111
tukkiniemi@hotmail.com
sen nuoren palkkaamiseen on ollut tässä oiva kannustin. Syksyllä
osaamme kertoa tarkemmin, minkälaisia kokemuksia kesätyöntekijän palkkaamisesta on saatu.
Syksyn päätapahtumaamme,
Valojuhla-treffejä, suunnitellaan
jo täyttä päätä. Tämän vuoden
teema on 70-luku. Tanssia on luvassa perjantaina ja lauantaina,
lisäksi on tietysti valoasetelmien
tekoa sekä muuta mukavaa ohjelmaa ja aktiviteettia. Tervetuloa

Kuvat © Miikka Lehto

kaikki silloin mukaan, ja tietenkin
aikaisemminkin viihtymään mukavalle alueellemme.
Tulevia tapahtumia ja
tärkeitä päivämääriä
Unikeonpäivän tapahtuma 27.7.
Ajotaitoviikonloppu 9.-11.8.
Valojuhla-treffit 20.-22.9.
Syyskokous 26.10.
Lämpimin terveisin, sihteeri
Elina 139104

Kesäiset terveiset Leporannasta

L

uonto on kauneimmillaan,
ja alueen ahkerat osaajat
ovat uudistaneet muun
muassa alueen kukkaistutuksia. Vappua ja juhannusta on
vietetty alueella edellisvuosien
tapaan.
Tänä kesänä alueellamme on
paljon odotettuja uudistuksia.
Nuoriso on saanut käyttöönsä mukavan, lämpimän sisätilan, Takatuvan, jossa voi viettää aikaa mm.
pelaillen ja televisiota katsellen.
SUP-lautoja on hankittu matkailijoiden ja kausipaikkalaisten iloksi. SUP-laudoilla on mukava meloa kauniilla lammellamme lämpiminä kesäpäivinä. Leikkipaikan
yhteyteen on myös hankittu suosittu trampoliini.
Tänä kesänä alueellamme on
ensimmäistä kertaa lyhyempi, vain
puolen viikon mittainen isäntävelvoite. Lisäksi olemme ensimmäistä kertaa tarjonneet vuosipaikkojen ohella myös kesäkausipaik-

koja. Nämä toivotut uudistukset
ovat lisänneet kausipaikkalaisten
määrää huimasti, jopa kolmanneksen. On hienoa saada joukkoomme uusia, innokkaita ja mukavia karavaanareita. Tämä vuosi
on myös uuden opettelua ja sopeutumista puolin ja toisin. Alue
ja sen kulttuuri kehittyvät uusien
ihmisten myötä, ja näin kuuluukin
olla. Yhdessä voimme jatkossa
suunnitella, mihin suuntaan aluetta halutaan kehittää. Olemme panostaneet myös näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa sekä sisäiseen viestintään. Näin tavoitamme
uusia asiakkaita, ja toiminta pysyy avoimena ja keskustelevana.
Yleisen trendin mukaan karavaanareiden suuret ikäluokat
ikääntyvät, ja talkootyökulttuuri
vähenee ja muuttaa muotoaan.
Tämä on huomioitu myös Leporannassa, ja alueellamme on tänä kesänä ensi kertaa kesätyöntekijä. Liedon kunnan tuki lietolai-
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Loimaan kuulumiset
Krapuranta, p. 040-546 2058 www.krapuranta.fi
PUHEENJOHTAJA
Jarmo Toivonen
Linjankoukuntie 42, 31400 SOMERO
puh. 050 531 4044
japitoivonen@gmail.com
SIHTEERI
Sari Palmunen
Lumikonkatu 7 i 280,
20240 TURKU
Puh. 040 844 2829
sari.palmunen@gmail.com

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Loimaan Seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään Krapurannan tanssilavalla
lauantaina 12.10.2019 klo 14.00
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ym.
esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu klo 13.30.
Tervetuloa!
HALLITUS

Krapurantaa ilmasta käsin.

Kesäisen lämmin tervehdys Krapurannasta

K

rapurannan kevät ja alkukesä on ollut erittäin
kiireinen.
Uusi tanssilava saatiin
käyttökuntoon 17.-19.5. järjestettyihin Avajaistreffeihin ja asiakkaat
olivatkin löytäneet ennätys suurella porukalla meille viettämään
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historiallista treffi viikonloppua.
Ilmat olivat meille erittäin suopeat eli aurinko paistoi koko viikonlopun Krapurannassa.
Perjantai-iltana vietettiin uuden
tanssilavan virallista avajaistilaisuutta, jonne saimme myös Caravan liittohallituksesta Jari Val-

keapään tuomaan tervehdyksensä liiton puolesta.
Illan tansseista vastasi Vesa
Formusen orkesteri ja lauantaiiltana tanssittiin ja laulettiin karaoken merkeissä.
Taas jälleen kerran myös pitää
muistaa kiittää meidän suurta tal-

kooporukka, jotka mahdollistavat
nämä tapahtumien järjestämisen.
Avajaisten jälkeen alkoi normaalit arkirutiinit, jolloin myös vierailijoita on saatu ihan mukavasti
paikalle, jopa ihan keskellä viikkoa kävijöiden määrä on ollut kiitettävä.

3/2019

Uusia kausipaikkalaisiakin on
saatu alkukesän aikana useampiakin, joten tervetuloa myös heille joukkoomme.
Kesäkuun toinen viikonloppu
järjestettiin avoimet ovet tapahtuma, jolloin myös sellaisten kenellä ei ole omaa vaunua oli mahdollisuutta tulla seuraamaan millaista on karavaanari elämä.
Tätä juttua kirjoittaessa ollaan
juuri ohitettu alueen Perhejuhannus, johon oli myös tänä vuonna saapunut ennätysmäärä vierailijoita.
Kokkoa ei valitettavasti voitu
tänä vuonna polttaa liian kuivan
maaston takia, mutta muuten koitettiin järjestää jonkin näköistä ohjelmaa. Tosin monen mielestä, kun
on Perhejuhannus, niin ei ohjelmatarjonta tarvitse ollakaan hirmu isossa mittakaavassa.
Juhannusaattoon oli saatu järjestettyä juhlallinen lipun nosto tilaisuus, johon saapui suurin osa
alueella olevista, jonka jälkeen
oli kaikilla mahdollisuus uikkarisaunaan ja illalla soitettiin kah-

della haitarilla noin puolentoista
tunnin tanssit.
Nyt kun juhannus on ohi on viikon hengähdystauko, jonka jälkeen on Okra viikko Oripäässä, joka tuo taas säpinää Krapurantaan.
Tämän jälkeen alkaa erittäin aktiivinen pusertaminen elokuun
alussa vietettävien Haitaritreffien valmisteluihin, jotka näyttävät
erittäin lupaavilta jälleen kerran.
Jo tähän mennessä on soittajia ilmoittautunut noin 25.
Isompi ponnistus tulee vielä
heinäkuun aikana, kun tarkoitus
on tehdä lattianpinnoitus tanssilavalle, koska sitä ei ole voinut aikaisemmin tehdä betonin kuivumisen takia.
Nyt kaikki laittamaan kalenteriin
1.-4.8. ja tulkaa suurella joukolla
mukaan 13. Haitaritreffeille nauttimaan soiton ja laulun täyttämille
treffeille ja ennen kaikkea juhlistamaan tätä meidän upouutta tanssilavaamme. Hyvää kesän jatkoa.
Terv. Jarmo ”Japi”Toivonen
125837

➀
➀
➁

Alkuvuoden ponnistuksen tulos. Uusi tanssilava.
Liiton tervehdyksen toi Jari Valkeapää.

Kuvat seuraavalla sivulla:

➂
➃
➄
➅

Tanssilavan juhlalliset avajaiset..
Rakennusprojektin kukitettuja puurtajia.
Avajaistreffien makkarajonoa.
Juhannuksen leikkimielisen kilpailun voittajien on
helppo hymyillä.

➆

Juhannuksen lipun nostoa sää suosi.

Krapurannassa
Oripäässä
1.-4.8. 2019

TORSTAI 1.8. KLO 21–23.30 ’’FÖRSKOTTI’’-humpat tanssilavalla
PERJANTAI 2.8
KLO 12 Hernekeittoa myytävänä n. 200 annosta, 5€/annos, 3€/letut
KLO 14 Musiikkia Kulkurintuvan edessä
KLO 16 Haitaristien palaveri TANSSILAVALLA
KLO 20-21 Haitaritreffien avajaiset tanssilavalla, pelimannien yhteissoitto
Klo21-0.30 HAITARITANSSIT tanssilavalla, pelimannit soittavat
KLO 22.00 Musiikkia ja yhteislauluja Pelimanninpenkillä
LAUANTAI 3.8.
KLO 12 Kalakeittoa myytävänä n. 200 annosta, 6€/annos, 3€/letut
KLO 13 Tukkilaislauluja tanssilavalla
KLO 14 HAITARITREFFIEN ARPAJAISET TANSSILAVALLA
KLO 20 KUN ILTA TUMMENTUU, MUISTOJEN ILTA tanssilavalla
Klo 22-0.30 HAITARITREFFIEN TANSSIT tanssilavalla
KLO 22 YHTEISLAULUJA Pelimanninpenkillä
SUNNUNTAI 4.8.
KLO 10.00 SUVISOITOT, kaikki pelimannit mukana

TERVETULOA soiton, laulun ja tanssin täyttämille HAITARITREFFEILLE!
Treffimaksu sfc-jäsen 70 € koko ajalta
Haitaritreffien musiikkiin liittyvät tiedustelut: Jarmo Toivonen puh: 050-5314044
Haitaritreffit 1.-4.8.2019 yhteissoittokappaleet: Karjalan poikia G, Tulipunaruusut Dm,
Inarinjärvi Em, Hiljaiset sillat Fm, Tammerkoski Em, En päivääkään vaihtaisi pois Em, Muistoja
vain Dm, Jos jätät minut Em, Sä kuulut päivään jokaiseen Am, Sininen huivi Em, Raatteentie
Gm, Takametsien kaipuu Am, Pelimannin jäähyväiset Cm

Haitaritreffit järjestää SFC-LOIMAAN SEUTU RY

TIEDUSTELUT KRAPURANTA PUH. 040-5462058

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

Fiat-Dethleffs Globerus
59.890 BMW 650 Sport A xDrive
i 004 Globerus I 004 Matkailuauto (SA) 2 ov
F13 Coupé, 98 tkm, 2012
2287 cm3, 52 tkm, 2016

59.700

Mercedes-Benz Sprinter 313CDI
58.990 Ford Edge 2,0 TDCi
Pitkä Luxus-bussi 8 hlö, 149 tkm, 2014
PowerShift A6 AWD Titanium 5D
210 hv, 62 tkm, 2017

44.890

Westfalia Ford Transit
Custom Nugget,10 tkm, 2014

39.890

Ford Mondeo 2,0 TDCi
Vignale PowerShift Wagon AWD
180 hv, 50 tkm, 2017

38.890

Ford Galaxy 2,0 TDCi
PowerShift Titanium Business
150 hv, 5-ovinen, 99 tkm, 2015

33.890

Ford Grand Tourneo Connect
1,5 TDCi PowerShift A6 Titanium
120 hv, 54 tkm, 2016

32.890

Peugeot Boxer matkailuauto
L3H2 3+3hlö Limited
2198 cm3, 95 tkm, 2014

27.990

Solifer Artic 520 TBR
0, 2014

24.890

Adria Astella 563 PU
Glam Edition 0, 2014

22.890

BMW 530 Gran Turismo 530d
A F07 Gran Turismo 230 tkm, 2010

19.990

Fiat-Chausson Welcome 3
2,8 JTD 102 tkm, 2003

19.990

Audi Q5 2,0 TDI (DPF)
19.880 Dethleffs Camper 450 FL
Quattro S tronic Business 185 tkm, 2012
0, 2013

Honda VFR 1200 X
Crosstourer 20 tkm, 2013

13.490

Peugeot Boxer matkailuauto
L2H3 5 ov, 2999 cm3, 275 tkm, 2008

Piaggio MP3 500 Touring LT
3 tkm, 2013

6.490

Lamminkatu 7
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

BMW K K1100LT
87 tkm, 1993

12.890

3.490

Honda NM4 Vultus
9 tkm, 2015

17.890 Fiat-Dethleffs Globetrotter

Esprit I 5580 2,8 JTD 174 tkm, 2002

11.900

Suzuki GS 500
32 tkm, 2006

Palvelemme ma 9-18, ti-pe 9-17, la 10-14

www.loimaanlaatuauto.fi

2.990

16.490

BMW R 1150 R Rockster
39 tkm, 2003

6.490

Honda VFR 800 FI
95 tkm, 1999

2.490

Lamminkatu 39
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012
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Maskun kuulumiset

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräinen

Camping Mussalo, p. 040 764 9391, camping@sfcmussalo.fi,
www.sfcmussalo.fi
PUHEENJOHTAJA
Kari Haapanen
Kuntoilijanlenkki 6 C 20, 21420 LIETO
Puh. 0400 539 724
kari.haapanen@lieto.fi
SIHTEERI
Mikaela Heinonen-Lindholm
Kapernauminkuja 7,10420 POHJANKURU
Puh. 041 543 7371
stigrafaels@hotmail.com

SYYSKOKOUS
pidetään sunnuntaina 13.10.2019 klo 12.00
Camping Mussalossa, Mussalontie 356, Taivassalo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
syyskokoukselle määräämät asiat.
Tervetuloa kaikki yhdistyksemme jäsenet
päättämään yhteisistä asioista.
Jäsenkortti mukaan
Kahvitarjoilu ja osallistujien kirjaus alkaa klo 11.30
Taivassalossa 8.06.2019
Hallitus

Iltatunnelmaa kallioilla.

Kesäinen tervehdys Mussalosta!

K

yllä kesä vaan on karavaanarin parasta aikaa!
Aurinko, lämpö, valoisat yöt ja kilometrit taittuvat. Tapahtumia ja treffejä on
paljon mistä valita ja talven pimeyden jälkeen on taas hienoa lähteä liikkeelle ja tavata vanhoja
tuttuja ja tutustuta uusiin ihmisiin.
Kevään ja alkukesän aikana
Mussalossa on jo tapahtunut paljon. Kevään talkoissa mm. kuusiaita kaadettiin, kukkapenkit saivat
uudet reunakivetykset, haravoitiin ja tehtiin puuhommia.
Pääsiäinen toi mukavasti väkeä
Mussaloon. Oli pääsiäismunien
maalaamista, bingoa, tietovisailua ja yhteislaulua kodassa. Tou-
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kokuun lopussa Mussalossa järjestettiin jäsentapaaminen. Valitettavasti osallistujamäärä jäi kovin vähäiseksi mutta ensi vuonna
uudestaan uusilla ideoilla.
Juhannusta saimme viettää
upeassa ilmassa ja tunnelma oli
mitä parhain. Copi5-orkesterin
tahdissa tanssahdeltiin juhannustanssit. Ja paljon erilaista ohjelmaa oli taas tarjolla: leikkimielistä kisailua, visainen luontopolku,
arpajaiset, frisbeegolfkisa, saunomista ja uintia. Alueelle on hankittu myös kaksi sup-lautaa, jotka
olivat juhannuksena ahkerassa
käytössä. Kokkoa ei saatu polttaa mutta kallioilla oli upea tunnelma ilta-auringossa, musiikkia

ja yhdistys tarjoili grillimakkaroita.
Vaikka keskikesän juhla on jo
juhlittu ja ajatus lähestyvästä syksystä voi käväistä mielessä niin
kannattaa muistaa, että ” Vielä on

kesää jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä, vielä voit karavaanailla,
vielä treffejäkin on”. Näinhän se
on. Kesää on vielä jäljellä. Mussalossakin järjestetään vielä monta

10.08.2019

MUSSALON
PITKÄPÖYTÄ
ILLALLINEN TAIVAAN ALLA
ELÄVÄSTÄ MUSIIKISTA NAUTTIEN
TAPAHTUMASSA NORMAALI VRK-MAKSU
Omat pöydät ja tuolit, voit ottaa oman ruuan tai tilata
yhteismenun. Illallisen hinta ilmoitetaan myöhemmin.

3/2019

Juhannustanssit.

Yhteislaulua kallioilla.
tapahtumaa loppukesän aikana.
Lasten tapahtumaan vietämme 2.4.8 ja ohjelmassa on paljon mukavaa puuhaa aarrejahdista lettukesteihin ja naamiaisdiscosta leffailtaan. Lauantaina 10.8 kokoon-

Juhannuskisailua.
numme pitkän pöydän ääreen
taivasalle nauttimaan illallista. Tunnelmaa luo elävä musiikki ja tietysti mukava seura ja rento tunnelma. Lisää tietoa tapahtumasta lähempänä yhdistyksen kotisivuilla

Pääsiäisen värejä.
ja fb-sivuilla. Kesäkauden päättymistä juhlistamme Rantalieskoissa
6.-8.9. Hupilupa-orkesteri tahdittaa tansseja ja ohjelmassa on perinteisesti kaikkea mukavaa kaikenikäisille. Nyt siis nämä tapah-

tumat kalenteriin ja suunta kohti
Mussaoloa! Tervetuloa!
Aurinkoista kesän jatkoa kaikille!
Nautitaan auringosta ja lämmöstä!

Camping Mussalon

RANTALIESKA
TREFFIT

Niina A.

TREFFIMAKSU
50€
Sis. valosähkön
ja saunat

6.-8.9.19
Perjantaina karaoketanssit
Lauantaina kenttäruokailu suoraan
soppatykistä: Lohikeitto lisukkeineen.
(Aikuinen 6€, lapset alle 12v 3€)
OHJELMAA MYÖS LAPSILLE
MIKA ROSENDAHL JA HUPILUPA orkesteri tahdittaa treffitanssit
lauantaina
Kokko sytytetään sään salliessa illan
hämärtyessä.

Tervetuloa treffeille!
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat
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Naantalin kuulumiset
Saloranta, p. 044 9674 453, www.sfcnaantali.yhdistysavain.fi
PUHEENJOHTAJA
Kari Rainetsalo
Talvikkikatu 7, 21110 NAANTALI
Puh. 0400 789 020
kari.rainetsalo@gmail.com
SIHTEERI
Jyrki Räisänen
Linnavuorenkatu 14 E 20, 21100 NAANTALI
Puh. 050 408 5596
jyrkirai@luukku.com

Kesäinen tervehdys
karavaanarikaverit!

Y

hdistys piti sääntömääräisen kevätkokouksen Naantalin kaupungintalon valtuustosalissa, kuten aiemmin oli kutsu
käynyt, tiistaina 16.4.2019. Kokoukseen osallistui 45 yhdistyksemme jäsentä, jotka valitsivat
puheenjohtajaksi Rauno Laineen
ja vahvistivat yhdistyksen vuoden
2018 tilit ja antoivat hallitukselle
ja mulle tilivelvollisille tili- ja vas-

tuuvapauden vuoden 2018 tileistä.
Yhdistyksen vähäinen toiminta
on jälleen keskittynyt lähinnä tai
yksinomaan Salorantaan. Alueella pidettiin kevättalkoot lauantaina
25.5.2019. Jälleen kerran sää oli
meille suosiollinen ja saimme kaikki suunnitellut työt tehdyksi. Alueen siivousta helpotti toki paljon
se, että muutamat kausipaikkalaiset olivat tehneet jo vähintään

oman osuutensa etukäteen tietäessään, että eivät pääse talkoopäivänä paikalle. Toki talkoopäivänäkin paikalla oli runsaasti innokkaita tekijöitä. Kiitos kuuluu kaikille
mukana olleille.
Aurinkotreffit olivat jälleen nimensä mukaiset. Aurinko hymyili
treffiväelle koko viikonlopun ajan
ja sai aikaan hymyn myös treffiläisten kasvoille. Treffeille osallistui 54 vierailevaa vaunu- tai autokuntaa ja meitä salorantalaisia paikalla oli runsaat 30 vaunullista.
Perinteen mukaisesti tanssimme
ladolla perjantai-iltana meitä usein
ennenkin viihdyttänen Westwingorkesterin tahdissa. Itse ainakin
viihdyin hyvin ladolla ja lattialla ja
olin näkevinäni paljon muitakin
iloisia kasvoja tanssin pyörteissä. Lauantaina sitten oma karaokeisäntämme Risto huolehti ohjelmasta. Hän saikin mikrofonin
varteen paljon hyviä laulajia. Laulajat olivat valinneet ohjelmakseen
tanssittavaa musiikkia, joten myös
me, jotka emme osallistuneet laulamiseen, viihdyimme ladolla myöhään iltaan. Suuret kiitokset kaikille treffien osanottajille ja erikseen kiitokset kaikille järjestelyihin osallistuneille.
Keskikesän juhla, Juhannus, oli
juhlaa myös Salorannassa. Näin

olen antanut itselleni kertoa. Salorannassa oli ollut runsaasti omaa
väkeä ja jopa noin 30 vierasta autoa tai vaunua. Suuren väkimäärän innoittamana tai toki muutenkin, karaokeisäntämme Risto halusi ilahduttaa Juhannuksen viettäjiä
karaokeiltamilla. Ilta oli kuulemma suuri menestys niin laulun kuin
tanssinkin merkeissä. Kiitos Risto!
Toivottavasti myös loppukesä
sujuu hyvissä karavaanimerkeissä
niin Salorannassa kuin matkoillakin eri puolilla Suomea tai muualla maailmalla.
Kaikkea hyvää kaikille toivoo
Jyrki 96942

Pysähtyneet vankkurit

SFC 73855-1
Anneli Lappalainen
s. 25.3.1950
k. 26.4.2019
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Naantali ry

Aurinkotreffien avajaisseremonia.
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Paimion kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Esa Hautala
Kotipolku 3, 21530 PAIMIO
Puh. 050 543 2041
hautala.esa@hotmail.com
SIHTEERI
Merja Maula
Korvenalantie 292, 21540 Preitilä
Puh. 0400 812 964
merja.maula@gmail.com

oppia ja vinkkejä lajia aktiivisesti
harrastavalta pariskunnalta. Päiväksi osui ukkosennusteista huolimatta kaunis hellesää ja tuo Jokipuiston alue on todella kaunis. Paikalle saapui väkeä sopivasti niin,
että kokoon saatiin neljä joukkuetta. Tapahtumasta tiedotettiin Kunnallislehden yhdistykset palstalla
ja sähköposti viestillä.
Jos et saanut viestiä, ja jatkossa tällaisia tiedotteita haluat, laita-

pa sihteerille sähköpostiosoitteesi. Nyt osoitteet poimittiin SFC:n
tiedoista, jossa kaikille jäsenille ei
s-postiosoitetta ole.
Pelipäivän innoittamana syntyi
ajatus kesäkauden päättäjäisistä. Tästä tiedotetaan taas Kunnallislehdessä ja sähköpostilla, kunhan ajankohta ja muut jutut tarkentuvat.
Aurinkoista kesää
Merja

Hei,

Y

hdistyksemme vuosikokous vietettiin
kutsun mukaan Ankkalammella. Kokous
sujui ripeästi, ainoa isompi päätettävä asia oli hallituksen ehdotus
jäsenmaksun alentamisesta, joka
hyväksyttiin ilman äänestystä.
Paikalle olisi mahtunut enemmänkin väkeä, mutta hyvä näinkin.
Ilmojen haltija ei tällä kertaa meitä

hellinyt, mutta saunojen lämmössä,
lammen viileydessä ja takkatulen
loisteessa viihdyttiin koko varattu
aika tarkalleen. Kiitos puuhanaisille maukkaista kahvituksista ja
makkaroista.
Siellä rupatellessa heräsi ajatus
yhteisestä ulkopelipäivästä. Tapahtuma toteutettiinkin 8.6. Paimion Jokipuistossa. Lajiksi valikoitui
petanque ja siihen saatiin hyvää

MEILTÄ UUDET ROADCARRETKEILYAUTOT JA
TARKASTETUT VAIHDOKIT
LE SI
L
I
E
O
T
M
U
Y
I
A
MY ILU NUS
KA AU
T
MA AI -V
T

OTA YHTEYTTÄ
Juha / 050 327 6263
Leo / 040 015 0583
myynti.turku@miseva.fi

www.miseva.fi
Tammimäenkatu 8, TURKU
Painotie 2, TURENKI
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Paraisten kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Timo Keihäs
Frälsintie 5 B 6, 21200 RAISIO
Puh. 050 342 3925
timo.keihas@hotmail.com

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Paraisten seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään lauantaina 05.10.2019 kello 13.00 alkaen
Mälö Bygdegårdenissa.

SIHTEERI
Merja Lehmussola
Puh. 050 425 8680
merja.lehmussola@gmail.com

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n
syyskokoukselle määräämät asiat.
Ennen kokousta kahvitarjoilu.
Parainen 14.6.2019
Hallitus

Kesäkuulumisia Paraisilta!

J

uhannusta vietettiin hienossa säässä ja Stagsundissa oli kiitettävästi väkeä paikalla.Juhannusaatto aloitettiin saunalla ja iltapäivällä pitkäpöytä. Lipunnoston ja
arpajaisten jälkeen siirryttiin alaalueelle, jossa meidän oma muusikko Benkku soitti tanssimusiikkia.
Väkeä oli kerääntynyt kuuntelamaan ja tanssimaan hyvän musiikin tahdissa.
Juhannuspäivänä pidettiin tämänvuotinen Stagsund-Open metsägolfkilpailu. Osanottajia oli peräti
26 henkilöä, joten kilpailu kiinnosti
monta kausipaikkalaista. Tuulinen
keli teki kisasta tasaisen. Jännittävän kilpailun voitti vuoden tauon
jälkeen Nicklas Engman joka voitti finaalissa Bengt Keihäksen yhdellä lyönnillä. Pronssitilan jakoivat
viime vuoden voittaja Risto Karjalainen ja Robin Keihäs.
Naisille oli vaatemyynti juhannuspäivänä saunan terassilla.
Alueen jokaiselle kausipaikalle
tullaan kesän aikana asentamaan
omat sähkömittarit. Tämä helpottaa kausipaikkalaisten muistia kun
lähtee reissuun, niin ei aina tarvitse muistaa oman vaununsa/auton
sähkömittarin lukemaa.
Alueen saunavuorot ovat ennallaan, eli naisten vuoro klo 18.-19.30
ja miesten vuoro klo 19.30-21.
Kesäkauden päättäjäisiä vietetään 28.9.2019 perinteisine kilpailuineen.
Syyskokous pidetään 5.10. klo
13.00 Mälö Bygdegårdenissa.
Hyvää kesää kaikille ja turvallisia kilometrejä niille, jotka lähtevät matkoille!
SFC 120962
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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen

Piikkiön kuulumiset

SYYSKOKOUS

Harvaluoto, p. 044 278 8949

pidetään torstaina 3.10.2019 klo 19:00
Piikkiön Osuuspankin kerhohuoneella
Hadvalantie 10, 21500 Piikkiö

PUHEENJOHTAJA
Riitta Katajainen
Ahjotie 5, 21500 PIIKKIÖ
Puh. 040 513 6986
riitta.katajainen@gmail.com
SIHTEERI
Merja Vuorinen
Tiilentekijänkatu 3 b A23 20810 TURKU
Puh. 0400 806 715
merja.elina.vuorinen@gmail.com

Hyvää alkanutta kesää
Harvaluodosta!

T

oukokuu tuli tänä vuonna vastaan lempeän
lämpimänä.
Niinpä kevään auringonpaisteen myötä alkoi myös
Piikkiön Harvaluotoon ilmiestyä
kausipaikkalaisia.
Nyt on huoltorakennus siivottu, puleerattu ja puunattu. Ruohoja on leikattu ja puskia karsittu. Muutama puukin kaatui tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Kesä on tullut.
Harvaluodon isäntäpäivystykset
alkoivat kesäkuun alusta. Heti ensimmäisenä viikonloppuna vierailijoita kävikin mukavasti.
Alueemme yhteydessä olevalla
kunnan uimarannalla on ollut paljon käyttäjiä kesäkuun alun helteillä. Meriveden viileys kesäkuun
alussa ei ollut ongelma, vaan pelkkä etuus. Kolmenkymmenen kieppeillä pyörivän lämpötilan vasta-

Kokouksessa käsitellään sääntöjen
syyskokoukselle määräämät asiat.
Ennen kokousta kahvitarjoilu.
HALLITUS

painona alle 20 asteinen merivesi on mukava kontrasti.
Vietämme vaimoni kanssa nyt
ensimmäistä kokonaista kesää
kausipaikalla Harvaluodossa.
Olemme kävelleet lenkkejä mutkittelevaa hiekkatietä, ja kaukaa
muistin lokeroista on alkanut putkahdella tien pientareella kasvavien kukkien nimiä.
Kuulun nimittäin siihen sukupolveen, jonka piti oppikoulun alaluokilla kesäisin kerätä kasveja,
ja päntätä niiden suomenkieliset
sekä latinankieliset nimet. Katkeraa oli pänttäys ja biologian opettaja varmasti tunsi korviensa kuumottavan monena iltana.
Nyt, vuosikymmeniä myöhemmin voin vihdoin poimia pänttäämisen hedelmiä. Voin valistaa ( ja
viisastella) että jo toukokuussa
nurmikko oli valkoisena Taraxacum officinaleja. Saatatte tuntea
sen paremmin Voikukkana
Sitä ennen oli jo toki Anemone
Nemorosaa, siis Valkovuokkoja.
Sittemmin olemme paikallistaneet Puna-apilan (Trifolium pratense), Valkoapilan (Trifolium re-

pens), Metsätähtimön (Stellaria
longifolia), sekä Niittyleinikin (Ranunculus acris.
Olemme panneet merkille myös
Ahomansikan (Fragaria vesca)
kukkia. Toivottavasti kukaan ei
poimi raakana. On vaikea kuvitella
hienompaa luonnon makua kuin
tuo piskuinen punainen marja.
Kasvien bongaamisen lisäksi
on alueella kuultu jo käen kukkuvan, joutsenien uikuttavan, varisten raakkuvan ja haukan liitelevän. Palokärkikin on koettanut
rosvota linnunpönttöjä. Karjaisu
karkotti munarosvon.
Oma suosikkini on västäräkkipariskunta joka singahtelee etutelttamme ympäristössä tuhoten
loputonta hyttyskantaa.
Karavaanarikesä on käynnistynyt leppoisasti ja rauhallisesti.
Tätä kirjoittaessa Juhannus on lähellä, ja säätiedotukset lupailevat tänne Lounais-Suomeen mukavia kelejä.
Nautitaan kesästä moninaisin,
kullekin sopivilla tavoilla.

40
Lasse Sirkiä

KESÄKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET
SF-Caravan Piikkiö juhlii 6.-8.9.
kesäkauden päättäjäisiä.
Soppatarjoilu lauantaina
7.9.2019 kello 13:00

Samassa yhteydessä juhlimme
jäsenten kesken SF-Caravan Piikkiön
40-vuotispäivää, joka on 18.9.2019.
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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Raision seutu ry:n sääntömääräinen

Raision kuulumiset

SYYSKOKOUS

Vankkuri-Vehmas, p. 0400 705 516, www.sfc-raisio.fi
FB vankkurivehmas / sf caravan raisio
PUHEENJOHTAJA
Hanne Lassila
Nummentie 44, 23140 HIETAMÄKI
Puh. 0400 186 357
hanne.lassila@dnainternet.net

pidetään sunnuntaina 27.10.2019 klo 12.00
Vankkurisalissa.
Vankkuri-Vehmaalla, Rautilassa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.
Hallitus

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

Kevät 2019

Juhannusaatto.

Tervehdys Vankkuri-Vehmaalta

A

inakin juhannukseen
asti olemme saaneet
nauttia kevään ja alkukesän lämmöstä.
Juhannuksen säät olivat todella
ihanteelliset, ja ihmiset olivat sen
vuoksi iloisia ja hymyileviä.
Kevään siivoustalkoot pidettiin
27.4. Talven jälkeen alue siivottiin taas perusteellisesti ja tehtiin
kunnostussuunnitelma tuleville
päiville. Maalaustalkoot päätettiin pitää ennen juhannusta. Ja
talkoissa olikin ripeää porukkaa ja valmista tuli. Kevään aikana saunan terassi kunnostettiin ja samalla hieman laajennettiin Vehmaan virkamiesten hyväksynnällä.
Maalaustalkoot ovat jatkuneet
vielä juhannuksen jälkeenkin,
kun miehillä tuntui olevan jouti-

lasta aikaa, niin välillä soitettiin
puheenjohtajalle, että maali on
loppu, … tuotko lisää.
Kevätkokous pidettiin 28.4.
Uusia ideoita toiminnan kehittämiseksi saatiin. Päätettiin esim.
muuttaa viikonlopun eli lauantain
ja sunnuntain saunavuorot tuntia aikaisemmaksi, jotta jää aikaa enemmän perheen kanssa,
kun ei saunota ilta kymmeneen
asti. Isäntävuorojen järjestymisestä päätetään syyskokouksessa.
Juhannustreffit tuli hoidettua aurinkoisessa säässä, mikä
muistetaan varmaan pitkään.
Vehmassalmen tanssipaviljongilla järjestetään tänä kesänä
useat tanssit. Tämän lehden ilmestyttyä seuraavat ovat 27.7.,
3.8., 17.8. ja 31.8.
Vankkuri-Vehmas on iskussa

vastaanottamaan vieraita nauttimaan lomasta ja kesästä.
Karaokeillat jatkuvat 20.7.,
24.8., 21.9. ja 26.10.
Kesäkauden päättäjäisiä
vietetään lauantaina 31.8.
Syyssiivoustalkoot järjestetään
lauantaina 26.10. ja syyskokous
sunnuntaina 27.10.
Joulujuhlat ja samalla itsenäisyyspäiväjuhlat on päätetty
viettää 6.12.
Uusi vuosi otetaan vastaan
31.12.
Nettisivuillamme www.sfc-raisio.
fi ja facebook sivulla vankkurivehmas /sfc raisio tiedottajamme ilmoittelee tulevista tapahtumista.
Hyvää kesää kaikille lukijoille
toivottaa Hanne

Taas on jussit juhlittu, on aika muistella vielä vähän kevään tapahtumia Vehmaalla. Pitkäperjantaina
Vankkuri-Vehmaalla oli jo perinteiseksi tullut askartelupäivä. Hansú
oli taas kehitellyt mukavaa askartelua kaikille. Harmi vaan että se
kärsi vähän osanottaja pulasta.
Väkeä oli vähän, mutta sitäkin ahkerampia tekijöitä. Ilta vietettiin
saunan ja saunakahvien sekä tikkakisan merkeissä. Meillä oli Sepolta lainaksi saatu sähköinen
darts-tikkatalu. Naisilla ja miehillä
oli oma kisansa. Toiset heitti ensimmäistä kertaa, toiset olivat heittäneet ennenkin. Naiset eivät olleet kisassa niin tosissaan kuin
miehet. Taisi ne voittajatkin löytyä,
mutta sillä ei niin väliä ollut. Pääasia oli että kaikilla oli hauskaa.
Lauantaipäivä otettiin rennosti ja
kerättiin voimia illan naamiaistansseihin. Illan tansseja tahditti Tero
Vall. Naamiaisissa oli mukana mm.
Obelix, luolamies, Nasse-setä, ennustaja, Teletapit ja monia muita.
Illan aikana oli lapsille ja aikuisille
munansyöntikisa. Lapset söivät
suklaamunia ja aikuiset keitettyjä
kananmunia. Hauskaa ja lämmintä oli kaikilla. Sunnuntai-iltapäivällä tehtiin yhteinen kävelyretki ja
illalla joimme yhteiset saunakahvit
ja lauloimme karaokea.
Huhtikuun viimeisenä viikonloppuna alueella pidettiin kevätsiivoustalkoot ja kevätkokous. Paikalla oli mukavan paljon väkeä
ja kaikki siivottavat alueet saatiin
tehtyä ja kokous viety läpi hyvissä mielin.
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Vapunaattona söimme munkkeja ja simaa sekä laulaa lurittelimme karaokea.
Viime vuosien aikana olemme
saaneet viettää juhannusta sateessa, tuulessa ja kylmyydessä, mutta tämä vuosi tekikin poikkeuksen. Emme tarvinneet toppatakkeja ja pipoja mitä olemme tottuneet Suomen suvessa käyttämään.
Tästä johtuen saimme viettää aurinkoisen ja mukavan juhannuksen Vankkuri-Vehmaalla.
Juhannus ohjelmassa oli monenmoista tapahtumaa. Saunavuoroja oli joka päivä useita, oli aamusaunaa, päiväsaunaa ja viimeistelysaunaa. Jokainen varmaan löysi itselleen sopivan sauna-ajan.
Pikkusaunakin oli kovassa käytössä koko ajan. Torstai-iltana lavalla oli karaoketanssit. Paikalla oli
paljon hyviä laulajia ja tanssijoita.
Jokunen löysi pubinkin missä oli
oluen, lonkeron ja siiderin lisäksi
myytävänä kahvia ja munkkeja. Karaokeisäntänä toimi Pentti Kallio.
Torstaina, perjantaina ja lauantaina arvanmyyjät kiersi ahkerasti alueella. Arpoja myytiin hyvin ja
voittoja oli paljon. Kiitos vielä kerran arpavoittojen lahjoittajille, sekä arpojen ostajille. Perjantaina
alueella oli muutama myyjä myymässä mm. mansikkaa, perunaa,
paitoja ja pyyhkeitä. Rannassa oli
päivällä yhteislaulua haitarin säestyksellä. Kyllä haitarimusiikkia on

niin mukava kuunnella ja se sopii
todella hyvin juhannustunnelmaan.
Kiitos Pekalle soitosta! Päivällä pidettiin lapsille lasten Olympiaiset.
Lapsilla oli monta tehtävää, mm.
nännikumin heittoa maitotonkkaan. Alkuillasta nostettiin juhannussalko pystyyn sekä Suomen
lippu salkoon. Laulettiin lippulaulu ja kuultiin yhdistyksen puheenjohtajan juhannuspuhe. Ilta vietettiin tanssien merkeissä Vehmassalmen paviljongissa. Tansseissa
soitti Marianne Kantola & Jenni ja
Seppo Mäkikalli. Ilta oli mukava
ja hikinen. Lauantaina alueella oli
leikkimielinen lentopalloturnaus
uudella lentopallokentällä. Joukkueet olivat omat ja vieraat. Sen
verran oma väki oli vieraskoreita,
että vieraat voittivat pelin 0-3. Pelissä oli tunnelmaa ja tapahtumia!
Lapsille oli oma sählypeli, jonka
myös vieraat voittivat. Iltapäivällä oli palkintojen jako sekä arpajaiset. Lauantai-iltana paviljongissa soitti tanssiorkesteri Kaiho. Orkesteri oli uusi tuttavuus, joka soitti
todella hyvää tanssimusiikkia kaikille tanssijoille.
Keskikesän juhla on taas vietetty jälleen kerran hyvässä seurassa Vankkuri-Vehmaalla. Iso kiitos
kaikille vierailijoille ja talkoolaisille
mukavasta juhannuksesta!

Juhannussalko liikkeellä.

Nousee, nousee.

Lomia odotellessa,
Maiju

Kananmunien syönti kilpailu.

Saunan terassi korjausta.
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Naamiasten satoa.
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Salon kuulumiset

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Salon seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

www.sfc-salonseutu.fi
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

pidetään keskiviikkona 16.10.2019 klo 19.00
Uskelan koulun auditoriossa, Kavilankatu 1, 24100 Salo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
syyskokoukselle määräämät asiat.
Kahvitarjoilu klo 18.30.
Ota mukaan voimassa oleva jäsenkortti.
Salossa 6.12. 2018
HALLITUS

Vuoden 2019 Caramba Cup starttasi Salosta

Vaunun peruuttelua.

Teksti ja kuvat: ARMI YIKORPI
Mistä on kyse?
Caramba on matkailuvaunuyhdistelmän ja matkailuauton käsittelystä kiinnostuneille karavaanareille tarkoitettua kilpailutoimintaa.
Caramba on mielenkiintoinen ja
taitoa vaativa harrastus kaikille,
joilla on urheiluhenkeä.
Caramba kilpailussa ajetaan
kaksi erää, joissa on kolme ratakuviota erää kohti. Jokainen kil-

pailija ajaa omalla autollaan. Erien välissä on tauko, jolloin ratakuviot muutetaan. Molempien erien
yhteisaika ratkaisee sijoituksen.
Tarkoituksena on ajaa molemmat kierrokset siten, ettei viresekunteja saada. Virhesekunteja tulee mm. seuraavista asioista: keilan kaataminen 30 sekuntia (tämän lisäksi tulee ajettava kuvio
aloittaa uudelleen), suunnanmuu-

toksesta 5 sekuntia, sutimisesta
10 sekuntia ja lukkojarrutuksesta 10 sekuntia.
Caramba Cup 2019 strattasi
Salon osakilpailulla
C a r a m b i s t i t ko ko o n t u i v a t
27.4.2019 kauden avauskilpailuun
Saloon, jossa kisakenttänä toimi
ns. Hansan kenttä. Kesäinen sää
oli kerännyt paikalle 14 kilpailijaa

ja mukavasti yleisöä. Kisapaikalla
puhaltanut ei niin kesäinen tuuli
nostatti ajoittain melkoisia hiekkamyrskyjä ja pisti yleisön miettimään, kumpi vaatetus olisi parempi- shortsit vai pitkät lahkeet.
Päätuomari Olof Bussman oli jälleen laatinut kaksi melko vaikeaa
kierrosta. Keiloja kaatui etenkin toisella kierroksella ja muutama harmittava sutiminenkin koettiin. Jan-
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Caramba palkitut.
ne Kallio ja Karl-Olof Grönholm olivat ainoat kilpailijat, jotka ajoivat
molemmat kierrokset ilman virhesekunteja.
Viimeisen kilpailijan ylitettyä
maaliviivan voitiin todeta, että Helsingin yhdistyksen edustajat ottivat
matkailuvaunusarjassa kolmoisvoiton Janne Kallion ajaessa osakilpailuvoittoon, Bror-Erik Nyholmin
sijoittuessa toiseksi ja Ilari Lepolan kolmanneksi.
Väst-Nylandia edustava Ray

Björklund ajoi aloittelijasarjan voittoon ennen toiseksi sijoittunutta
Kokemäen seudun Jari Heikkilää.
Matkailuautosarjan osakilpailuvoittoon ajoi koko kilpailun nopeimmalla ajalla kilpailuluokkaa
tänä vuonna vaihtanut Helsingin
yhdistyksen Timo Aho. Toiseksi
sijoittui Väst-Nylandin Karl-Olof
Grönholma ja kolmanneksi Helsingin yhdistyksen Juhani Peteri.
Helsinkiläisten menestystä täydensi Kari Härkösen neljäs sija.

Tulokset
Matkailuvaunuyhdistelmä
1.

Janne Kallio

Helsinki

4.59,03

2.

Bror-Erk Nyholm

Helsinki

5.32,04

3.

Ilari Lepola

Helsinki

7.15,25

4.

Ralf Hietaniemi

Väst-Nyland

7.35,51

5.

Eero Mustonen

Väst-Nyland

9.07,95

6.

Ronny Råberg

Väst-Nyland

10.12,12

7.

Lasse Vähä-Vahe

Kokemäen seutu

11.03,66

PIRU NAISEKSI on ylistys kauneudelle, älykkyydelle ja
juonittelulle. Sen jo kaikki tietää, että kaiken takana on
nainen – ja tässä näytelmässä selviää sekin, miten näin
on päässyt käymään, ja kuinka totta se onkaan.
Näytelmä on kirjoitettu varta vasten maamme
kahdelle koomisimmalle näyttelijälle Jaana Saariselle ja Jukka Rasilalle.
Lähtö Turkuun, Linnateatterin Domino-saliin Salon
torilta
PERJANTAINA 11.10.2019 kello 17.30.
Esitys alkaa klo 19.00.
Hinta 41 Eur, eläkeläiset 39 Eur, sisältää linjaautomatkan, lipun ja kahvin / teen sekä leivoksen
väliajalla.
Ilmoittautuminen ja matkan maksu viimeistään
6.9.2019 sähköpostilla sinikka.koivunen@nordea.fi
tai puh. 050-5515257. Matkan hinta maksetaan SFCaravan Salon Seudun tilille FI16 11353000308338.
Viitenumero 1232. Mukaan mahtuu 50 nopeinta.
Tervetuloa mukaan!

MATKAILUAUTOT
JA VAUNUT

Aloittelija
1.

Ray Björklund

Väst-Nyland

22.38,12

2.

Jari Heikkilä

Kokemäen-seutu

32.22,44

Matkailuautolla
1.

Timo Aho

Helsinki

4.49,27

2.

Karl-Olof Grönholm

Väst-Nyland

5.04,76

3.

Juhani Peteri

Helsinki

5.37,81

4.

Kari Härkönen

Helsinki

6.07,02

5.

Simo Taipalus

Kokemäen seutu

13.14,37

Kilpailijoiden suorituksia voi käydä katsomassa oheisesta linkistä:
https://livestream.com/mustonenkahvimaa/salo19?fbclid=IwAR3ffnx
e4E0cAPZmY4a-QaBCWKrGCtRpa2PxLhUf3SAFRVxMoLzIsc6dNEM

Onnittelemme Carambisteja suorituksista!
Kiitämme SF-Caravan Salon seutu ry:tä tapahtuman järjestelyistä!
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TULE JA TEE HYVÄT KAUPAT!
MEILLÄ MYÖS HENKILÖ- JA
PAKETTIAUTOT VAIHDOSSA.

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

www.autosimelius.fi

3/2019

Kuvia Salon karavaanarien matkasta Tallinnaan
Sakun olutte
htaan
sammiot tark
astuksessa.

lla
skuksen kato
T1 kauppake
anpyörä.
oleva maailm

Tallinnan tv-torni.

Bastioonin tunnelit
Tallinnan alla.

Tallinnaa näköalapaikalta kuvattuna.

Raatalassa tavataan
30.8. - 1.9.2019
Ohjelmassa mm Teräsmies- ja Rautarouva-kisat.
Keittotarjoilu, lauantaina Atte Jäntti viihdyttää.
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 20 €/matkailuajoneuvo.

ja alaTallinnan ylälinen portti.
kaupungin vä

Tulevat tapahtumat
30.8 -1.9. Jäsenistön tapaaminen Raatalassa, Mäentie 210
4 - 6. 10. Silakkarieha Salakalliolla, Salaistentie 782, Salo
11. 10.

Teatterimatka Turkuun, Linnateatteriin Piru Naiseksi

16. 10.

Syyskokous Uskelan koulun auditoriossa
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Sauvon kuulumiset
Sarapisto, p. 050 466 1282, toimisto@sfc-sarapisto.net,
www.sfc-sarapisto.net
PUHEENJOHTAJA
Annica Sandberg
Puh: 044 974 2394
puheenjohtaja@sfc-sarapisto.net
SIHTEERI
Kirsi Kallio
sihteeri@sfc-sarapisto.net

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Sauvon seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
27.10.2019 klo 12.00
Sarapiston takkatupa, Nokantie 3 Sauvo
Voimassa oleva jäsenkortti mukaan.
8.6.2019 Sauvo
HALLITUS

Kesäiset terveiset Sarapistosta!
”Tämä on kesäparatiisi” – huokailua olen kuullut useammankin
henkilön sanomana, niin vierailijoitten kuin vakituisemmankin
väen parista.
Ja siltä tässä on itsestänikin
tuntunut, olemme saaneet nauttia upeista aurinkoisista päivistä ja polskuteltu meressä oikein
urakalla.
Kesäkauden avajaisia vietettiin
8.6 , ohjelmassa oli rantamaisemissa perinteinen voimamies –
ja nainen kisa. Siellä pinnisteltiin
tosissaan ja kuultiin voimakarjahduksia, yleisön kannustaessa.
Myöskin Sup- lautoja pääsi kokeilemaan ja frisbee kiekot saivat nekin vauhtia.
Voimakisojen voittajat palkittiin suorituksistaan illan karaoketanssien lomassa.
Tanssilavan lattia on kunnostettu joten hienoa oli nauttia upeista lauluesityksistä ja pyörähdel-

lä musiikin tahtiin. Myöskin karaokelaitteet on uusittu joten tervetuloa laulamaan!
Tätä kirjoittaessani, olen juuri
palannut kotiin Sarapiston Juhannuksen vietosta, hymyssä suin,
kuin pidempikin loma olisi ollut.
Säät suosi keskikesän juhlan
viettoa, auringosta on nautittutosin kokkoa emme voineet polttaa kuivan kelin vuoksi.
Lavalla saimme aattona nauttia
Rami Rafael Duon musiikista, toivekappaleita toteutettiin ja musiikkilajeja löytyi laidasta laitaan.
Innokkaimmat tanssijat huuhtoivatkin tanssin nostattamat hikipisarat yölliseen, tyyneen mereen.
Juhannuspäivän aikana saimme yhden rankan vesikuuron ja
sitten taas aurinko kuivasi paikat hetkessä.
Onneksi paikalle saapunut savukalamyyjä sai herkulliset lohi-

RamiRafael tanssittaa.
fileet valmiiksi ja myytyä ennen
sadekuuroa.
Illalla oli jälleen laulujen vuoro, ensin oli lasten ja nuorten karaoken aika, alun arastelun jäl-

Lavatreffit
Sarapistossa 9.-11.8.
Ohjelmassa mm.
Perinteinen lipun nosto ja leirihartaus rannalla
kirkkokahveineen, leikkejä ja kilpailuja, arpajaiset,
karaoketanssit perjantaina ja
lauantaina tanssit Marios- orkesterin säestyksellä.
Portit avautuvat perjantaina 9.8.2019 klo 8.00
Treffihinta 50 € ( sis. valosähkön)
Tervetuloa viihtymään !
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WWW.TANSSIORKESTERI-MARIOS.COM

keen raikui mukavasti lasten äänet, hyvin monenlaisten kappaleiden myötä.
Aikuisten päästyä estradille
löytyi joukostamme useita upei-

Pysähtyneet vankkurit

Mirja Tellervo
Kvarnbergs
21.8.1951
6.6.2019
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Sauvon seutu ry

3/2019

ta laulajia, hauska ilta yllätysnumeroineen tuntui päättyvän aivan
liian pian, mutta yöunille kuitenkin kömmittiin sovittuun aikaan.
Lapsille ja nuorille järjestettiin
juhannusriennoiksi mm. vesihippaa – suppailua – beachfutista,
siellä riemu raikasi, kuten myös
laiturilla – monenmoista uimahyppytyyliä nähden.
Lomakausi on nyt parhaimmillaan, toivottavasti mahdollisimman moni matkailija löytää tiensä
tänne meille nauttimaan kesästä.
Elokuussa meillä on perinteiset lavatreffit runsaan ohjelmiston kera.

Juhannuksen illanviettoa.

Virkistäytymistä.

Kuvasatoa Voimamies ja -nainen kisoista

Ilmoitusasiat:
Syystalkoot järjestetään
26.10.2019, toivottavasti mahdollisimman moni pääsee mukaan huolehtimaan yhteisestä
alueestamme.

Juhannuksen tarinointeja.

Juhannusheilat.
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TL-Pyhäjärven kuulumiset
Valasranta, p. 040 730 4921, www.sf-caravantlpyhajarvi.fi
PUHEENJOHTAJA
Jyrki Lindell
Urheilupuistontie 15, 21870 RIIHIKOSKI
Puh. 0400 797 917
jyrki.lindell@auramaa.fi
SIHTEERI
Ulla Heiskanen
Nikkarintie 6, 23100 MYNÄMÄKI
Puh. 044 342 3464
u.heiskanen@gmail.com

Valas-sup.

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään sunnuntaina 20.10.2019 klo 13.00
Yläneen Osuuspankin kokoushuoneessa,
osoite Haverintie 6 Yläne.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Melonta.

Kesäinen tervehdys
Valasrannalta

L

ehden ilmestyessä on
kesä parhaimmillaan. Toivottavasti uimavedet
ovat lämmenneet, alkukesällä ei ole kuin rohkeimmat
uskaltaneet mennä uimaan. Alueemme sijaitsee hienon Pyhäjärven rannalla ja järvellä voi harrastaa monenlaista vesiurheilua.
Alueellemme on hankittu kaksi
SUP-lautaa, niitä voi vuokrata alueisännältä, ei muuta kuin kaikki
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kokeilemaan. Järvi soveltuu hyvin
myös esim melomiseen, voi vaikka käydä ”kylillä” kaupoilla, jokea
pitkin on rauhallista meloa.
Aika on mennyt nopeasti, huhtikuussa pidettiin kevättalkoot ja
vappua vietettiin rauhalliesti. Juhannusta vietettiin perinteisesti.
Torstaina oli karaokea, Laululintusen toimesta. Perjantaina, juhannusaattona oli leikkimielisiä
kilpailuja ja lauantaina, juhannus-

Pysähtyneet vankkurit
päivänä, pelattiin mm bingoa. Ilmat suosivat tällä kertaa juhannuksen viettäjiä.
Tulevia tapahtumia alueellamme; rosvopaistit 17.8.2019 (säävaraus), venetsialaiset 31.8.2019
ja syystreffit 4.-6.10.2019, merkitkääpä päivät kalentereihinne,
olette kaikki tervetulleita.
Tulethan sinäkin Valasrannalle!
t. Ulla 80840

SFC 059134
Veijo Kyösti Johannes
Salminen
21.08.1945
17.03.2019
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Pyhäjärvi ry

3/2019

Turun kuulumiset
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
PUHEENJOHTAJA
Esa Kankaristo
Kallaistenkatu 47 A 5, 21210 RAISIO
puh. 0400 520 856
kankaristoesa@gmail.com
SIHTEERI
Anne Soitamo
Lampolankatu 5 C 16, 20460 TURKU
Puh. 050 363 3377
anne.soitamo@gmail.com
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Livonsaaren kesää

M

uuttolintujen tehdessä kovin pesiään on Livonsaaressakin ehditty pitää
jo yhdet tapahtumat eli Siivoustalkoot ja aluekokous viikonloppu.
Aluekokouksen jälkeen juhlistettiin Livonsaaren 20v juhlavuotta.
Kesän lähdettyä juhlallisesti käyntiin pidettiin kesäkuun alussa turvallisuus viikonloppua alueella.
Sammuttimien tarkastusta ja kaasulaitteiden koeponnistuksia tehtiin ennätysmäärä. Samaan aikaan
laitteiden huollon kanssa pidettiin
riemuliiterin edessä kirpputoria
jossa taas itselle tarpeettomat tavarat vaihtoivat omistajaa pienel-

lä rahalla. Illalla johdattivat Terhi
ja Elina alueella olijat tanssin pyörteisiin Riemuliiteriin.
Kesäsesonkiin valmistui myös
leikkikentän korjaus. Vanhan merirosvoveneen tilalle tuli uusi kiipeilyteline ja leikkikentän Muumitalo sai ylleen ja sisäpuolelle uudet
iloiset maalit. Sisustaan tuli myös
uudet kalusteet ja hienot leikkivälineet. Muumitalon alakertaan tuli
kauppahuone ja yläkertaan keittiö ja ruokailutila. Siis vain lapsille. Huoltorakennukseen on myös
tehty lapsille oma peli ja oleskelupaikka kalusteineen. Sadepäivänäkään ei aika tule Livonsaaressa pitkäksi. Livonsaaren aluees-

ta on tehty aluetaulu jossa kaikki
alueen leirintäpaikat ovat numeroituja. Taulut ovat Riemuliiterin
toimiston seinällä. Taulut helpottavat asukkaiden löytymistä kun
tietää paikan numeron.
Juhannusta vietettiin Livonsaaressa perinteisesti. Aattona haettiin metsästä koivuja koristamaan
vaunupaikkoja sekä riemuliiteriä
ja huoltorakennusta. 18.00 kokoonnuttiin huoltorakennuksen
eteen lipun nostoon. Lipun noston suorittivat alueen isännät Kirsi ja Jari Vähätalo. Lipun liehuessa sinistä taivasta vasten laulettiin yhteisesti lippulaulu sekä muutama kesään kuuluva yhteislaulu.

Avajaistilaisuuden jälkeen Riemuliiteri oli nuorison käytössä diskona. Ennen iltatansseja kokoonnuttiin jälleen tietokilpailuun Riemuliiterin eteen. Tällä kertaa oli helppoja mutta kinkkisiä kysymyksiä
joiden takia voitto meni 7 oikein
vastauksella 10 kysymyksestä. Iltatanssit menivät karaoken säestyksellä mukavasti puolenyön paremmalle puolelle. Juhannuspäivä oli jälleen pelien päivä. Kovat
kisat pidettiin saappaanheitossa, narugolffissa, naulanlyönnissä ja tikanheitossa. Saappaanheitossa miestensarjan 1.Ilkka. Heiton pituus 27.8m. 2.sija Pasi heiton pituus 27m. ja 3.sija Tomppa

25

22.10m. Naistensarjassa 1 sija meni Tikanheitto
Tuulalle 19.4m.heitolla. 2 sija meni
Marikalle 18m. heitolla ja 3 sija Jaanalle 13.10m heitolla. Lastensarjassa nähtiin komeita heittoja ja 1 sijan
nappasi Diko 18.9m heitolla. 2 sija
meni Mirolle 15.7m heitolla ja 3 sijan
sai Niklas 13.2m heitolla. Narugolfkisan voiton vei Veikko 17 pisteellä
toiselle sijalle Risto H 9lä pisteellä
ja kolmoseksi Tomi Lindström 5 pisteellä. Tikkakisan voitto meni 38 pis- Naulanlyönti
teellä Ilkalle. 2 ja 3 sija samalla pistemäärällä 36:lla meni Miko ja Tomppa nimisille herroille. Naulanlyönnissä sijoitukset olivat 1. Ari. 2. Immo ja
3. Pekka. Kaikki kisat saatiin viedyksi aurinkoisessa ilmavaikka uhkaavia pilviä leijuikin kisa-areenan yli.
Heinäkuussa pidetään kesälomaa
ja elokuussa jatkuvat ohjelmat heti
3 päivä jolloin vuorossa on toimintapäivä. 24.päivä elokuuta vuorossa Narugolf
ovat Muinaistulet ja rosvopaisti sekä
alueen koirakilpailu.
Pg.

Kuvat: Timo Vanne, Pentti Groth

Livonsaari
Caravan
Pohjanpääntie 250,
21180 Livonsaari
Puh. 040-5004401
www.livonsaarencaravan.fi
Yhteyshenkilö Jari Vähätalo

Maksut 2019
Vuosimaksu ��������������������760€
Kesä (1.5-30.9) �����������������500€
Kuukausi ����������������������������175€
Aluemaksu/vrk 17€ /16€ sfc
Henkilömaksu/ vrk 3€/hlö (yli
1-vuotiailta)

Saappaanheitto (lapset)

Valosähkö ���������������������5€/vrk
Lämmityssähkö ������������8€/vrk
Mittarisähkö kausipaikkalaisilla ��������� 0,29€/ kwh
Yhteissauna �������������������5€/ hlö
Perhesauna ����������������������17€/h
Mökki 2hh ������������������� 40€/vrk
Mökki 4hh ������������������� 60€/vrk
Venepaikat alkaen 135€/kesä
Juhannuksena korotetut hinnat. Ei isäntävuoroja.
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Saappaanheitto (naiset)

Saappaanheitto (miehet)

SF-Caravan Pirkanmaa ry 50 v
Kesän alussa on kolme vanhinta
yhdistystä viettänyt 50v juhliaan.
Onneksi olkoon Turun, Helsingin
ja Pirkanmaan yhdistykset. Pirkanmaan yhdistys piti hienot
juhlansa viimeisenä Vankkurimännikössä kesäkuun lopussa.
Juhliin oltiin satsattu oikein isolla rahalla. Synttäreiden esiintyjäkaarti muodostui A. Aallosta
perjantaina. Yölintu lauantaina
ja vielä sunnuntaina Eija Kourimo

laulatti yleisöä juhlateltassa. Lauantain juhlatilaisuus jää varmaan
yhdistysten aktiivien ja toimihenkilöiden muistoihin pysyvästi.
Juhlassa luovutettiin huomionosoitus 120 henkilölle. PicaViestin 50v juhlanumerossa oli
lehden päätoimittajan keräämä
historiikki, jonka hän esitteli juhlassa. Tervetulopuheen piti yhdistyksen pj. Harri Järveläinen.
Tervehdyspuheen juhlivalle yh-

distykselle pitivät myös Virtain
kaupunginjohtaja, Tampereen
kaupungin pormestarilta onnittelut luki yhdistyksen varapuheenjohtaja. SF-Caravanin terveiset toi liiton pj. Olli Rusi ojentaen 50v juhliville tilatun hienon
taide-esineen. Onnittelut toivat
Hämyjen YT alue sekä Caravan
Huiput isoine ryhmineen. Yksittäiset yhdistysten ja yksityisten
onnittelujen jälkeen suoritettiin

huomionosoitusten jako. Pirkanmaan yhdistyksellä on 2 aluetta
Maisansalo Teiskossa sekä juhlapaikka Vankkurimännikkö Virroilla. Maisansalosta oli bussikuljetus Vankkurimännikköön juhliin
sillä Vankkurimännikkö oli täynnä. Näissäkin juhlissa huomioitiin
talkootyön ja aktiivien jäsenten
tärkeyttä joiden ansiosta alueet
kukoistavat.

Pg.
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Vakka-Suomen kuulumiset

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n sääntömääräinen

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

SYYSKOKOUS

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

pidetään Rairannassa 26.10. klo 14.00
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
säännöissä syyskokoukselle määrätyt asiat.
Ennen kokousta kahvitarjoilu

SIHTEERI
Tapio Saha
Vanha harmaalinnantie 3, 28430 PORI
Puh. 0400 532 912
tapio.saha@nic.fi

Hallitus

Yhdistyksen kuulumisia

K

esä on nyt parhaimmillaan ja jo muutama helleaaltokin on koettu.
Onneksi ei ihan keskieuroopan tapaista, jossa lämpötila oli yli 40 astetta, 30 täälläkin
rikottiin.
Matkailijat pääsivät liikkeelle
juhannuksesta ja alueilla on toiminta vilkastunut, niin Rairannassakin. Hyvissä ajoin saatiin Rairanta kesäkuntoon ottamaan vieraita vastaan. Rami palstallaan
kertoo tarkemmin, mitä kevään
aikana puuhattiin.

Harvinaisen paljon vierailijoissa on ollut ensikertalaisia ja juuri harrastuksen aloittaneita. SFCalue onkin sopiva paikka aloittaa
matkailu, koska sieltä saa aina
neuvoja ja opastusta kiperiinkin
ongelmiin, joita tahtoo tulla aloittelijoille.
Joka kesäinen siisteyden terrorisointi on taas alkanut. Vessoja on tuhrittu ja lasten leikkimökki sutattiin ulosteilla siinä määrin,
että puhdistus ei enää onnistunut. Mökki pistettiin kasaan ja
vietiin kaatopaikalle. Edes sau-

napuita siitä ei tohtinut tehdä.
Uusi on tilattu. Jotta vastaavaa
ei enää tapahtuisi, on hankittu
useita valvontakameroita tällaisen terrorin estämiseksi. Nämä

eivät ole lasten puuhia.
Kesä on alkanut vilkkaana ja toivottavasti jatkuukin. Ulkolaiset karavaanarit ovat tänä keväänä löytäneet Rairannan yhä paremmin.

Tulevat tapahtumat
27.7.

Lasten onkikilpailu
Orkesteritanssit, Satelliittitaivas

30.8.-1.9.

Unhoituksen yö, Hupilupa

18.-20. 10. Soppatreffit, Törmälä Bros

Perinteinen seisova pöytä, jossa
3 palvattua possua | Paistetut perunat | Uunijuurekset
Punajuurisalaatti | Hedelmäinen vihersalaatti | Leipä ja levite
Kotikalja (omat juomat sallittuja pitkässä pöydässä)

JOUNI KERONEN
Illan tansseissa HUPILUPA-orkesteri

Pitkässä pöydässä viihdyttää

oleville.
kaikille alueella
n
pa
so
a
oa
rj
ta
Yhdistys
soittaa
Illan tansseissa

TÖRMÄLÄ BROS
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Ramin Rattailta
Raitsun ranta-alue ja meri
Kesäkauden avajaisissa paljastui
vieraileville karavaanareille mitä
kaikkea uutta oli kevään aikana
Rairannan ranta-alueella tapahtunut. Rannan siistiminen, uusi, iso
rantaterassi ja perhesaunoihin
tehdyt uudet terassit luovat entistä paremman ilmeen alueelle.
”Nyt ranta pääsee oikeuksiinsa,
kun se on laitettu hyvään kuntoon,” totesivat nurmijärveläiset
Harri Isoviita ja Satu Koskinen. –
Kyllä sisämaasta tänne tulevat
ihmettelevät rannan kauneutta ja
koko aluetta. Me tulimme käymään täällä ensimmäisen kerran
23 vuotta sitten. Käymme ja viihdymme täällä edelleen. Aluetta
kannattaisi markkinoida vielä paremmin, he antavat vinkiksi.
Mila ja Luka pitävät uimisesta
Mila 8 v ja Luka 5 v olivat päässeet isovanhempien mukana Rairantaan. He nauttivat täysin siemauksin lämpimästä vedestä ja

polskuttelivat siinä iloisesti. Pieni
tauko rannalla Erkki-ukin ja Soilimummin kanssa ja uudelleen
veteen. Lapset viihtyvät erinomaisesti myös leikkipaikoilla. Erkki ja
Soili Kangas ovat kotoisin Porista
ja käyvät alueella 4-5 kertaa vuodessa. - Täällä on otettu meidät
aina lämpimästi vastaan. Lisäksi
etäisyys on sopiva. Tämä on toimiva paikka sekä aikuisille että
lapsille. Olemme ihailleet myös
sitä, että täällä on ajateltu myös
koiria, kun niille on rakennettu
sekä koira-aitaus että koirasuihku,
toteavat Erkki ja Soili.
Keskikesän juhlaa
Monesti on juhannusaaton ja jouluaaton säät olleet melkein yhtä
lämpimiä tai kylmiä. Parina vuotena taisi lämpötila olla molempina aattoina siinä + 8 astetta ja
pukeutuminen ”lähes samanlaista”. Tällä kertaa juhannussää oli
todella kesäisen kaunis ja lämmin,
ja Suomen lippu nousi salkoon

kivoissa tunnelmissa. Sää ja ilmeisesti myös hyvät esiintyjät juhannustansseissa oli houkutellut Raitsuun yli 100 vierasvaunu- tai autokuntaa. Myös vuosi- ja kausipaikkalaiset olivat hyvin edustettuina. Kahtena iltana pistettiin
jalalla koreasti Jarno Itkosen &
Pientä unelmaa ja Rami-Rafael &
Ville Peren tahdeissa. Musiikki
loihti juhannustunnelmaa laajemminkin. Kauniisti kajahti myös yhteislaulu useammassakin paikassa ja parhaat jutut kuultiin saunojen terasseilla. Erkki Järvinen ja
Tarmo Pakola savustivat lohta
nautittavaksi ja savustivatpa jotkut
myös itse. Sub -laudat olivat ahkerassa käytössä ja uiminen lämpimässä vedessä kiinnosti monia.
Lipunnosto, Eija Siirilän vetämä
keppijumppa, ohjelmatoimikunnan järjestämiä pelejä, pomppulinna ja muuta lasten ohjelmaa,
arpajaiset jne kuuluivat myös juhannukseen.
Perinteisen Juhannuksen mölk-

kykisan voitti naisenergiaa täynnä
ollut Volvo-leidit, jossa heittivät
Kirsi Hämäläinen, Sari Juntunen,
Anne Berg ja Marjo-Riitta Heininen. Suuren suosion saavuttaneessa Frisbeegolf kilpailussa
kolme parasta olivat: Jouni Laaksonen, Pasi Viitala ja Pasi Annala.
Osallistujia oli yli 30.
Lopuksi pieni kevennys. Pikku
Emilia oli isän kanssa neuvolassa.
Terveydenhoitaja otti piikin esiin
ja sanoi Emilialle lempeästi: Kumpaan kankkuun haluat, että tämä
piikki laitetaan? – Isin kankkuun,
vastasi Emilia empimättä. Näiden
tekstien kera toivotan teille kaikille oikein hyvää syyskesää.
Terveisin Rami
POLKUPYÖRÄ tapahtuma lauantaina 10.8. klo 10 alkaen. Huoltoauto seuraa. Useita mehutaukoja. Loppukommentit saunassa.
Tule mukaan rauhalliseen ajeluun!
Tiedustelut Ramilta 044-2032777

Milan ja Lukan pieni tauko uimisessa mummin ja ukin seurassa.
Harri Isoviita ja Satu Koskinen.

Kesänautintoa lautaillen ja uiden.

Sub-lautailija Eveliina Kokkonen.
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Niin paljon kalaherkkua menossa savustusuuniin.

Yhteislaulua Marja-Leena Santalan säestämänä.
Esilaulajina Jaana Ruoho, Juha Maja ja Martti Ruoho.

Yhteislaulu on kivaa.

Tyylikäs heitto.

Kultaa tuli. Mölkkykisan hymyilevä joukkue vas. Kirsi Hämäläinen,
Sari Juntunen, Anne Berg ja Marjo-Riitta Heininen.

Kaisun, Kirstin ja Railin iloinen tapaaminen keittiössä.

Katri, Kalle ja Paula palaverissa.

Kesäinen hetki ulkona herkutellen.
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Matkailuajoneuvojen
korjaukset (kaikki merkit),
maalaukset, lasinvaihdot,
kosteusvauriokorjaukset,
vuosihuollot, nestekaasulaitteiden tarkastukset ja
huollot, varaosat jne.
Tuulissuontie 9
21420 Lieto
050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi
www.turunajovaruste.fi
Soliferin ja Polarin
valtuutettu huoltokorjaamo
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KOKO
KOKO KANSAN
KANSAN
CARAVAN-KAUPPA
CARAVAN-KAUPPA

Laaja valikoima uusia matkailu-, retkeily- ja asuntoautoja,
Laaja
matkailu-, retkeilyja
Laaja valikoima
valikoima uusia
uusia
retkeilyja asuntoautoja,
asuntoautoja,
matkailuvaunuja
sekä matkailu-,
jo maailmaa
nähneitä
menopelejä.
matkailuvaunuja
sekä
jo
maailmaa
nähneitä
matkailuvaunuja sekä jo maailmaa nähneitä menopelejä.
menopelejä.
Löydä oma unelmamallisi myymälöissämme Espoossa,
Löydä
myymälöissämme
Espoossa,
Löydä oma
oma unelmamallisi
unelmamallisi
myymälöissämme
Espoossa,
Kempeleessä,
Kokkolassa,
Porissa, Tervajoella
tai Turussa.
Kempeleessä,
Kokkolassa,
Porissa,
Tervajoella
Kempeleessä, Kokkolassa, Porissa, Tervajoella tai
tai Turussa.
Turussa.
Kempeleen toimipisteestä myös erityisesti matkailuajoneuvoille
Kempeleen
erityisesti
matkailuajoneuvoille
Kempeleen toimipisteestä
toimipisteestä
myös
erityisesti
matkailuajoneuvoille
suunnitellut
huoltopalvelut,myös
varaosat
sekä lisävarusteet.
suunnitellut
suunnitellut huoltopalvelut,
huoltopalvelut, varaosat
varaosat sekä
sekä lisävarusteet.
lisävarusteet.

EDUSTAMAMME MERKIT
EDUSTAMAMME
EDUSTAMAMME MERKIT
MERKIT

ESPOO
ESPOO
Koskelontie
ESPOO 21

KEMPELE
KEMPELE
Kuokkamaantie
KEMPELE 155

KOKKOLA
KOKKOLA
Indolantie
7
KOKKOLA

PORI
PORI
Hyväntuulentie
2
PORI

TERVAJOKI
TERVAJOKI
Olkitie
7
TERVAJOKI

TURKU
TURKU
Piiskakuja
TURKU 10

Koskelontie
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Koskelontie
21
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020
777
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020
020 777
777 2695
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2
28100
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2
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Kuokkamaantie
90440
Kempele155
Kuokkamaantie
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90440
020
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2552
90440 Kempele
Kempele
020
020 777
777 2552
2552
Olkitie
66440
Olkitie 7
7Tervajoki
66440
020
777Tervajoki
2011
66440
Tervajoki
020
777
020 777 2011
2011

Indolantie
7
67600
Kokkola
Indolantie
7
67600
Kokkola
020
777
2590
67600 Kokkola
020
020 777
777 2590
2590

 


  


Piiskakuja
10
20380
Turku
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Turku
020
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20380 Turku
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