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Kesä oli ja meni ja syksykin vielä sa-
maan syssyyn. Vettä ja kosteutta riit-
ti ihan kyllästymiseen asti ja se ei 

tietenkään voinut olla näkymättä alueidem-
me kävijämäärissä, toisaalta ne pari edellis-
tä kesää olivat sitten sitä toista ääripäätä 
ilmojen suhteen,  joten keskiarvoissa liiku-
taan vähän pitemmällä aikavälillä. En millään 
lailla halua ottaa kantaa siihen, että tapah-
tumia ja treffejä osuu  toiminta-alueellamme 
päällekkäin johtuen osin siitäkin, että mei-
tä on monta eri yhdistystä suht pienellä 
alueella ja viikonloput ovat rajalliset. Kui-
tenkin Turun yhdistystä voisi kiittää siitä, 
että he hakevat uusia muotoja tapahtumien 
järjestämisessä. Karavaanarit  ikääntyvät 
samaa vauhtia muiden kansalaisten myötä 
mutta mieleltään me pysymme nuorekkaina 

ja pystymme toivottavasti omaksumaan uu-
sien ja nuorempien jäsenten ajatuksia jota 
ehkä tuo Alastaron moottoriurheilutapah-
tumakin edusti.

Maamme ja kuntien kuten myös sitä myö-
den ihmistenkin taloustilanne ei tällä het-
kellä ainakaan ole kovasti kohenemaan päin. 
Ei voi välttyä olla kuulematta, näkemättä 
tai lukematta suuria irtisanomisuutisia eri 
tiedotusvälineistä. Harrasteemme lukeutuu 
siihen joukkoon jossa suht nopeasti näkyy 
talouden liikkeet ehkäpä hieman etuajassa-
kin. Yli 40-vuotias Carawall tai SoliferCenter 
viime vuodet (nimenmuutos, mistä se sitten 
johtuikin oli omasta ja monen muunkin mie-
lestä suuri virhe) ajautui kesällä selvitysti-
laan ja pitkät perinteet siltä osin loppuivat. 
Onneksi alueellemme kaikesta huolimatta 

yksi valtakunnallinen suuri toimija on avan-
nut uuden alan liikkeen ja vanhat tututkin  
jatkavat kovenevassa kilpailutilanteessa 
meidän asiakkaidenkin hyödyksi. Käydään 
siis edelleen ”potkimassa renkaita”, tutus-
tumassa tarjontaan ja kenties tekemään 
kauppojakin.

Pikkujouluaika alkaa kohtapuoliin olla 
vilkkaimmillaan ja yht´äkkiä ennen kuin 
huomaammekaan on Joulu ja vuosi 2013 
hyvässä vauhdissa. 

Omasta puolestani haluan Toivottaa Rau-
hallista Joulua sekä Menestyksekästä Uutta 
Vuotta lukijoille, yhteistyökumppaneille ja 
kiittää  kaikkia miellyttävästä yhteistyöstä 
vuonna 2012.

terv. Markku Tammi 52661

Syksyinen tervehdys lukijat
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Päätoimittaja
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Ripikatu 1 A 3, 21110 Naantali
Puh. 040 504 0259
markku.tammi@gmail.com

Kustantaja
Vankkuriviesti ry

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

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

Painos  
6500 kpl

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

Osoitteenmuutokset
SF-Caravan ry Hämeenlinna
Puh. 03 615 311

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

Vaunualueemme:
KAARINA Kuusisto, 040 764 4911
LIETO Leporanta, 040 718 0570
LOIMAA Krapuranta, Oripää 040 546 2058
MASKU ja Camping Mussalo,
YMP.KUNNAT Mussalo, Taivassalo, 0400 764 9391
NAANTALI Saloranta, 044 967 4453
RAISIO Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25, 
 23260 Rautila, Vehmaa, 0400 705 516
SAUVO  Sarapisto, 02 473 1202, 050 466 1282
TL PYHÄJÄRVI Valasranta, Yläne 
 (kesäisin sopimusalue puh. 040 730 4921)
TURKU   Kesäniemi, 02 433 3462 ja 044 291 1446 (Suominen)
 Ruissalo, Turku (talvisin, syysk.-toukok., 
 tied. 0400 704 179 Matti Vainio) 
 Kallionokka, Yläne, sopimusalue, puh. 256 3406, 
 049 526 055.
 Lemmi-Caravan, 23100 Mynämäki, puh. 02 430 8734 
 yhteyshenkilöt  Helga ja Pertti Rekola 0400 795 778
 Livonsaari Caravan, Askainen, Pohjanpääntie 273,  
 040 5004401
VAKKASUOMI Rairanta, Vanhakartanontie 216 
 23500 Uusikaupunki, puh. 0500 825 899
PIIKKIÖ Harvaluoto, Piikkiö 044 278 8949 (palvelut 1.6.–30.8.)
Tiedustelut ao. yhdistykseen.

Lehden vastuu rajoittuu ilmoituksen hintaan. 
Lehti ei vastaa epäselvistä käsikirjoituksista tai 
puhelimessa sattuneista väärinkäsityksistä joh-
tuvista painovirheistä, eikä anna hyvitystä vä-
häisestä painovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoi-
tuksen käsittämistä eikä vähennä oleellisesti 
sen mainosarvoa.

1/2013 ........ aineisto 15.1.  ................................... ilmestyy 8.2.
2/2013 ........ aineisto 19.3.  .................................  ilmestyy 19.4.
3/2013  ........ aineisto 28.6.  .................................  ilmestyy 26.7.
4/2013  ........ aineisto 8.10.  .................................  ilmestyy 1.11.
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PUHEENJOHTAJA
Jari Välitalo
Kumputie 3, 21620 Kuusisto
Puh. 050 342 6585
puheenjohtaja@sfckaarina.com

SIHTEERI
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
Puh. 040 771 9854, 
sihteeri@sfckaarina.com

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

Kaarinan kuulumiset

SF-C Kaarina ry:n

PIKKUJOULUJUHLA 
vietetään SFC-Kuusiston Mastomajalla

lauantaina 8.12 klo 18.30 alkaen. 

Ohjelmassa: jouluruokaa, kinkkua, laatikoita, savulohta, silliä ja 
silakoita, rosollia jne. jouluaiheista ohjelmaa

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla yhdistyksen tilille  
viimeistään 21.11.2012  25 €/aikuinen, 12-17 vuotiaat  10 €,
saaja: sf-c kaarina ry. Tilinumero: FI71 5710 83200 86294

Viestiksi: Joulujuhla, x aik.+ x lasta
Juhlaan osallistujille aluemaksu 0e, sähkö kulutuksen mukaan.

TERVETULOA!
PS: otathan mukaan pikku paketin pukinkonttiin.

Hyvät Karavaanarit!
Parhaat terveiset 
Kuusistosta!

Viimeinkin Kuusiston leirialueel-
la on päästy aloittamaan ns. van-
han alueen sähkösyöttöjen uu-
sinta. Sähköurakoinnista vastaa 
Kaarinalainen yritys. Urakkaso-
pimus allekirjoitettiin 21.9.2012. 
Kaapeloinnin kaivuutyöt aloitet-
tiin heti seuraavalla viikolla ja 
kaapelit saatiin maahan, sekä 
kaapeliojat täytettyä jo keski-
viikkona 26.9. Yhdistyksellämme 
kävi tässä suhteessa melko hyvä 
onni, koska heti tämän jälkeen 
alkoi melkoinen sadekausi, joka 
olisi tehnyt kaivuutyöstä  ja kaa-
pelien asennuksesta todella han-
kalan. Tämän kaapeliojien kai-
vuun teki erittäin mielenkiintoi-
seksi aikaisemmin asennettujen 
kaapelin sijainnin epämääräisyys. 
Hyvällä tuurilla ja varovaisella 
kaivamisella onnistuimme niin 
hyvin, että pääosa alueen van-
hoista syötöistä jäi käytettäväsi 
siihen asti, että uusi järjestelmä 
saadaan kytkettyä. Ainoa suu-
rempi vaurio oli yhden koivun 
juurien katkeaminen, joten asi-

anomainen koivu jouduttiin pois-
tamaan.  Tätä kirjoittaessani 
odottelemme uusien keskusten 
saantia lokakuun puolivälissä, 
joten  urakan pitäisi olla valmis 
VankkuriViestin ilmestyessä mar-
raskuun alussa. Tämä alueen ko-
koon nähden suhteellisen suuren 
investoinnin tarve on ollut jo 
useita vuosia, koska vanhat kaa-
peloinnit ja ajoneuvotolpat oli 
asennettu 1970 luvulla eli noin 
35 vuotta sitten täyttäen kaikki 
silloiset määräykset.

Seuraavat rakennuskohteet alu-
eella ovat uusi varastorakennus 
ja Mastomajan keittiö. Nämä koh-
teet pitäisi saada tehtyä ensi vuo-
den aikana. Mieluimmin jo ennen 
kesää.

Lauantaina 6.10 alueella pidet-
tiin syystalkoot. Normaalien tal-
vivalmistelujen lisäksi jouduimme 
hieman korjailemaan alueen pin-
tavesien poistoa, koska tämä ve-
si valui naapurin mökin pihalle.
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 
Kuusistossa sunnuntaina 7.10.

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 
2013 toimintasuunnitelma, sekä 
leirialueen- että yhdistyksen ta-

lousarviot. Kummatkin hyväksyt-
tiin keskustelujen jälkeen halli-
tuksen esittämässä muodossa. 
Hallituksen erovuoroisten jäsenten 
tilalle vuosiksi 2013-2014 valittiin 
uusina Pekka Heino ja Anne Ok-
sanen, sekä uudelleen Anssi Kaup-
pinen ja Kalevi Lantonen.

Muuten kokouksen yleisenä 
viestinä hallitukselle oli tarve 
saada mukaan yhdistyksen jäse-
niä, jotka eivät yleensä ole mu-
kana alueellamme, eivätkä koko-
uksissa. Samassa yhteydessä to-
dettiin, että yhdistyksen aktii-
vinen toiminta vaatisi mukaan 
enemmän nuorempia henkilöitä.

Näiden asioiden kehittäminen 
on yhdistyksemme toimihenki-
löille melkoisen haastava tehtävä 
ja itse henkilökohtaisesti toivon 
hallituksen ja yhdistyksen aktii-
visten toimijoiden onnistuvan 
tässä, koska nuorissa on tulevai-
suutemme.

VankkuriViestin 
taloudenhoitajan 
terveiset

Turun seudun YT – alueet perus-
tivat keväällä VankkuriViesti 
ry:n. Itse olen toiminut toista 
vuotta uuden yhdistyksen talou-
denhoitajana. Kiitos kaikkien 
Turun seudun yhdistysten toimi-
henkilöille erittäin rakentavasta 
yhteishengestä, minun työni ta-
loudenhoitajana on ollut erittäin 

helppoa melkoisten alkuvaikeuk-
sien jälkeen. Itse olen ollut erit-
täin kiinnostunut kehittämään 
yt-alueen taloudenhoitoa jo niil-
tä ajoilta, kun olin itse oman yh-
distykseni puheenjohtajana, mut-
ta siihen aikaan minulla ei ollut 
riittävästi vapaata kapasiteettia  
vapaasta ajasta puhumattakaan. 
Olen kiitollinen saamastani luot-
tamuksesta muiden YT-alueen 
yhdistysten edustajilta nyt jää-
tyäni päätyöstäni eläkkeelle. 

Kallu 38147

Kesäkauden 
päättäjäjäiset ja 
joulujuhlat

Kesäkauden päättäjäisiä vietet-
tiin lauantaina 1.syyskuuta gril-
lipartyjen merkeissä. Tarjolla oli 
kasvisvartaita, salaattia, erilaisia 
makkaroita, kanaa ja paikan pääl-
lä juuri savustettua lohta. Ilta 
menikin mukavasti ruokaa syö-
dessä ja visaisiin kysymyksiin 
vastaillessa.

Joulujuhlat vietetään lauantai-
na 8. joulukuuta. Katso ilmoit-
tautuminen oheisesta ilmoituk-
sesta tai nettisivuilta www.
sfckaarina.com kohdasta hallitus 
tiedottaa, tervetuloa. Täältä löy-
tyy jatkossakin jäsenille tarkoi-
tettuja tiedotteita ja tapahtumia.

Jari 105328

Kesäkauden päättäjäisiä vietettiin grillipartyjen merkeissä.



5

Liedon kuulumiset

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

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

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

Matkailuajoneuvojen

kolarikorjaukset, 

maalaukset,

lasinvaihdot, 

kosteusvaurio-

korjaukset yms.

Tuulissuontie 9
21420 Lieto

(02) 487 8448
0400 742 248

toimisto@omniko.fi
www.omniko.fi

Liedon kuulumiset

Kesä Leporannassa kului il-
moista huolimatta muka-
vasti. Vierailijoita oli lähel-

tä ja kaukaa, vaikka ilmojen hal-
tijattaret eivät aina aluetta suo-
sineetkaan. Yksi oli kuitenkin 
varmaa - lampi houkutti puhtaal-
la vedellään uimareita aamusta 
iltaan ja saunan lämmössä oli mu-
kava vaihtaa kuulumisia.

Leporannan aluetta on kunnos-
tettu ja puita kaadettu runsaasti 
alkuvuodesta.  Sähköistys uusittu 
ja vaunupaikkoja tasattu.  Nämä  
mahdollistaa paremmat edellytyk-
set ajoneuvojen järjestelyyn ja 
alueen viihtyvyyteen, tämä to-
dettiin mm. treffijärjestelyssä 
erinomaiseksi asiaksi.

Heinäkuussa oli aika taas etsiä 
alueen unikekoa. ’Yläkerrasta’ löy-
tyi Timo vielä täydessä unessa. 
Unet kyllä karisivat silmistä, kun 
hänet pudotettiin laiturilta viile-
ään veteen. Onneksi aurinko pais-
toi ja aamupuuro oli herkullista. 
Sitä tarjoiltiinkin Unikeon kunni-
aksi kaikille vierailijoille. Illalla 
rentouduttiin laulaen ja tanssien.

Elokuussa vietimme viikonlop-
pua ajotaitoja treenaten ja ajo-
merkkisuorituksia tavoitellen.  
Merkkien suorittajia oli mukavas-
ti liikkeellä, joten ajajia riitti ra-

dalle vielä sunnuntaillekin.  Merk-
kisuorituksia tuli viikonlopun 
aikana  24 kappaletta.  Tämä suo-
ritusmäärä oli tämän vuoden osal-
ta valtakunnassa toiseksiparas 
yhden viikonlopun aikana.  Merk-
kisuorituksia kirjattiin matkailu-
autolla kultaa yksi, hopeaa yhdek-
sän ja pronssia kuusi kappaletta.  
Vaunulla pronssisia neljä  ja ho-
peisia  kolme kappaletta.  Yhdis-
tyksen puheenjohtaja näytti muil-
le esimerkkiä, ja ajoi mestarimer-
kin jatkon. 

Alueen suurin tapahtuma Valo-
juhlat keräsi väkeä viettämään 
syksyistä viikonloppua Leporan-
taan. Paljon oli mukana tuttuja 
kulkijoita, mutta myös uusia vie-
railijoita riitti. Ilmat suosivat juh-
lia loppumetreille asti, sillä vasta 
sunnuntaina sade vähän haittasi 
kotiinlähtijöitä. Perjantaiksi lap-
sille oli järjestetty pientä askar-
telua ja lauantaina he saivat mais-
tella kisailujen ohessa Raunon 
herkullisia muurinpohjalettuja. 
Aikuiset puolestaan kisailivat eri-
laisissa heittolajeissa ja koko per-
heen voimin osallistuttiin luon-
topolkuun ja valoasetelmien ra-
kenteluun. Karaokea laulettiin 
perjantaina, mutta tanssijoita oli 
molempina iltoina. Lauantai-illan 

tunnelman kruunasi lammella li-
puva vene soittajineen sekä hui-
pennuksena näyttävä ilotulitus. 
Arpoja meni kivasti kaupaksi, jo-
ten voittajia riitti. Päävoittona 
ollut vuosipaikka osui Arto Järvi-
selle, ja kakkospalkintona olleen 
taulutelkkarin voitti Toni Porvali. 

Leporannan tahti hiljenee tal-
vikaudeksi, mutta sauna lämpenee 
viikonloppuisin, jos kävijöitä riit-
tää. Talven tultua päästään var-
maan taas nauttimaan avantouin-
nistakin. Maaliskuussa järjeste-
tään totuttuun tapaan pilkkita-
pahtuma, jonka aikana on myös 
leikkimielisiä kisailuja. Niitä ja 
muita tapahtumia kannattaa seu-

railla yhdistyksen internet-sivujen 
avulla.

Leporannan väki kiittää kaikkia 
vierailijoita ja toivottaa tervetul-
leeksi toistekin.

Vuosipaikkalainen, varaathan 
talviajan viikonloppujen isäntä-
vuoron saunalla olevasta listasta.

Jokainen laitaessaan kortensa 
kekoon viikonloppujen hoitoon ja 
varatessaan ajoissa itselleen sopi-
van ajankohdan, edesautetaan 
kaikkien viihtyvyyttä ja vältetään 
sekaannuksia alueella. Viihtyisyys 
on yhteinen asiamme. 

Mukavaa syksyä toivotellen
Leiritoimikunta
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Loimaan kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Kai Välitalo
Palonkuja 7, 32200 Loimaa
Puh. 0400 985 794, kai.valitalo@domus.fi 

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

  

Vuoden 2012 yhteenveto 
Krapurannasta 

Taas on aika kerrata näitä 
asioita, mitä ollaan saatu 
Krapurannassa aikaiseksi 

vuonna 2012. Vauhtia taas oli la-
sissa 110, kun asioita touhuttiin 
ja vietiin eteen päin koko alueen 
voimalla. Puukauppias pysyi sa-
mana kuin viime vuonna, kun 
palvelu pelaa ja puut lämmittivät 
saunan pesät hyv in, kuin 
myös grillikodan grillit erilaisten 
herkkujen suhteen. Puutalkoissa 
tänä vuonna ei tullut niin kova 
hiki kuin viimevuonna, kun oman 
alueen vuosiasukas  Kari Koivisto 

toi kunnon pelit ja vehkeet tal-
koolaisten avuksi tukkeja katko-
maan ja halkomaan. Siinä ei kau-
an nokka tuhissut, kun talven 
klapit oli tehty suureen kasaan, 
montun pohjalle, lavojen päälle 
kuivumaan. 

Kevään siivoustalkoissa oli sit-
ten suurempaa touhua, kun Tapa-
ninpäivän myrskyn loppujälkiä 
saimme siivota vanhanpuolen osal-
ta, missä myrsky teki todella pa-
haa jälkeä. Monesta isosta kaatu-
neesta  puusta oli tullut niin pal-
jon oksia, että paikalle oli pyy-

dettävä hakeauto noutamaan, 
muuten olisimme hukkuneet ok-
sien paljouteen alueella. Hyvällä 
keitolla ja talkoojuomilla taas 
saimme voimaa alueen kuntoon 
saattamiseen kesäkaudeksi. Kyllä  
toukokuussa avajais / Ismon ta-
paamiseasa saatiin olla rintarot-
tingilla, kun alue kiilsi ja näytti 
parhaan puolensa auringon pais-
taessa ja samalla tehtiin ava-
jaistreffi en yleisöennätys. 

Vain viikko oltiin hengähdetty, 
kun VOP-kerholaiset hyvän ystä-
väni  Leo Talypin johdolla kurva-
sivat Krapurantaan pitämään Mat-
kailutreffejä. Oli hieno saada hei-
dät  nauttimaan alueemme viih-
tyvyydestä ja tarjonnasta. Juhan-
nus meni hienosti   Taiston ja 
Helin johdolla  lipunnostolla, ju-
hannuskokolla ja lauluilla. 

Kokko olikin todella suuri tal-
vella riehuneen tapaninmyrkyn 
tiimoilta.  Saunassa oli hyvin tilaa 
tällä kertaa ja aurinkoterassilla 
juttua riitti. Kiinnostavaa oli myös 
seurata miten suuri määrä lapsia 
nautti uudesta vesiliukumäen 
vauhdista. Tänäkin juhannuksena 
saimme tanssia Caravan- humpan 
tahdissa pitkälle yöttömään yö-
hön. 

Ensimmäistä kertaa  pääs-
tiin  esittelemään Krapurannan 
caravanaluetta OKRA maatalous-
näyttelyyn Oripään lentokentälle. 
Oman alueen konkarin, messujen-

tekijän Markku Rinteen, opastuk-
sella ja neuvoilla saatiin kerrottua 
ihmisille, mistä meidät löytää ja 
mitä palveluita tarjoamme Krapu-
rantaan tuleville. Myöskin mai-
nonta oli mennyt nappiin, kun 
alueella oli paljon yöpymässä  mes-
suesittelijöitä ja messuvieraita 
koko viikon.

Haitaritreffi t käynnistivät lop-
pukesän treffi tarjonnan tutulla 
haitari musiikilla, mikä soikin 
hienosti eri esittäjien toimesta 
neljä päivää aamusta yön pikku-
tunneille saakka. Tällä kertaa ol-
tiin saatu alueen telttasauna vih-
doin ja viimein kuntoon löylyä 
nauttiville treffi vieraille. Kyllä 
telttasaunassa kävikin paljon po-
rukkaa ihmettelemässä kuinka 
hyvät löylyt voi tulla sellaisesta 
pressuhökötyksestä. 

Viimeisenä mutta ei vähäisim-
pänä SF-caravaanin koirakerho 
saapui viettämään syksyn treffe-
jä Krapurantaan. Kaukaisimmat 
koirakerhon jäsenet olivat tul-
leet Kemistä saakka nauttimaan 
ja kisailemaan koirien kauneus-
näyttelyyn, mistä mekin saimme 
naapurin kanssa omille koirille 
kakkospalkinnot omissa luokissa. 

Parhaillaan teemme suunnitte-
lu töitä syyssiivoustalkoiden lä-
piviemiseksi kunnialla läpi. Voimia 
koitamme saada tähän koitok-
seen  pyttipannusta ja makkaras-
ta, joista saimme hyviä kokemuk-

sia Haitariteffeillä.  Syysko-
kouksessa on paljon asioita 
taas päätettävänä ja esitettä-
vänä, yhdistyksen ja alu-
een  eteenpäin viemiseksi. 

Yhdistyksen  pikkujoulua 
vietämme ravintola Oripäässä, 
Tuulan tekemien herkkupöy-
tien lomassa. 

Kovan työn taas olemme 
tehneet näidenkin asioiden 
läpi viemiseksi kuluneella ca-
ravankaudella, mutta todella 
hienon palkinnon saimme kun 
Krapurannassa kävi kauden 
aikana todella paljon ensiker-
talaisia. Heidän hyvillä pa-
lautteilla on hyvä odottaa 
hienoa ja työn täyteistä vuot-
ta 2013. Ei taaskaan lopuk-
si  muuta kuin hyvää alkutal-
vea minun ja yhdistyksen 
puolesta !!

Tv. Kaitsu Tältä se telttasauna sitten päällisin puolin näyttää. Ne jotka kävivät löylyssä, tietävät sisäpuolenkin.



7
Palvelemme ma 8-18, ti-pe 8-17, 
heinäkuun lauantait lomailemme

www.loimaanlaatuauto.fi 

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

Lamminkatu 7 
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Lamminkatu 39 
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

Fiat-kabe Travel Master WT130 59.990
Multijet 14t km 1-om., p.tutka, luist.esto, 
webasto, kattol., ilmast., h-kirja, CD, -07

Adria Vision I 707 SG 49.990
Renault 2.5dCi 150 hv 34 tkm p.tutka, 
webasto, ilmast., vak.nop.s., CD, -07

Ford-Rimor 687 TC 49.990
2,4TDCi 200hv 41 tkm, -10

Fiat-dethleffs Globebus t1 47.990
2,3 JTD 130hv AAC 24 tkm 1-om., kattol., 
ilmast., h-kirja, CD, 2xrenk., vetok., -10

Mclouis Clamys 22 46.990
2,3 JTD 12 tkm 1-om., kattol., ilmast., 
vak.nop.s., CD, 2xrenk., -11

Hobby T 600 AK GFLC 39.990
Siesta Ford Transit 2.2 TDCi 140 hv 
25 tkm, -08

Fiat-LMC Liberty 6700 ti 29.990
2,8 JTD 70 tkm p.tutka, webasto, kattol., 
h-kirja, hälytin, CD, 2xrenk., -02

Hobby Excellent 22.990
495 UFe 0, -11

Kabe Ametist 22.990
 VXL KS 0 erik.vant., -07

Gmc Concorde 19.990
6,2 D Aut 126 tkm, -93

Fiat-burstner Ducato A 647 19.990
2,8 TDI 151tkm erik.vant., kattol., lohkol., 
CD, 2xrenk., sisäp., vetok., -99

Fendt Platin 650 TFD 0 19.990
-07

Mercedes-Benz Sprinter 17.990
313 Cdi 139tkm, -04

Adria C  743 PU 0 14.990
-01

Kabe Smaragd   14.990
GLE 0, -02

Fiat-hymer Solifer 660 28.990
2,8 JTD 118 tkm p.tutka, kattol., h-kirja, 
lohkol., CD, 2xrenk., 2xrenk., -05

Adria Classica 613 UT 0 18.990
kattol., CD, -07

Dethleffs Beduin  580V 0 13.990
-03

Solifer Artic 480 0 17.990
1-om., erik.vant., h-kirja, CD, -07

Solifer Finlandia 24.990
560 TBR 0 1-om., h-kirja, hälytin, 2xrenk., 
-09

Elnagh Super D115 31.990
2,8 JTD AC 54 tkm  webasto, kattol., 
h-kirja, lohkol., CD, 2xrenk., -06

Fiat T.e.c. Rotec Ti 662  48.990
27 tkm, 1-om., luist.esto, ASR, met.väri, 
ilmast., h-kirja, lohkol., CD, 2xrenk., -09

Kabe Safi r 25.990
GLE KS-35/443 0, -06

Fiat-Mclouis Lagan 253 G   37.990
2,2 JTD 18 tkm, -08
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Vaunukaupan erikoisliike
Palvelevaa vaunukauppaa jo yli 25 vuoden ajan.

Kantatut käytävämatot
mittojesi mukaan matkailu-
vaunuihin ja -autoihin.

Puh. 0400 485 348

Suomalaisiin oloihin tehty.
Vedettävyys huippuluokkaa.

Euroopan myydyin vaunu, 
runsas varustetaso.

Puh. 03 435 6330
Murrontie 11, 30420 Forssa

www.forssanvankkuri.fi 

Haitarien juhlaa Krapurannassa
Lähes viisikymmentä haitaristia 
ja vanha tanssimusiikki ja yhteis-

laulut näyttivät voimansa VI Hai-
taritreffeillä Oripäässä. Runsas 

joukko karavaanareita kokoontui 
jo perinteeksi muodostuneille Hai-

taritreffeille. Osa treffivieraista ja 
soittajista tulivat jo alkuviikosta, 

Taistolta tulee tiukkoja ohjeita, että miten se seuraava yhteissoittokappale oikein soitetaankaan.



SF-C Loimaan Seutu ry:n järjestämä

PIKKUJOULUJUHLA
Lauantaina 17.11.2011 klo 18 alkaen

RAVINTOLA ORIPÄÄSSÄ

Ohjelmassa mm: Ruokailu, yleisöleikkejä, 
joulupukki, kahvitarjoilu, tanssia levyjen tahdissa, ym. 

Mukaan mahtuu 90  ensiksi ilmoittautunutta. Tervetuloa!

Osallistumismaksu 15 €/hlö, alle 12 v 5 €/hlö.
Alle 5-vuotiaat ilmaiseksi. Jokainen osallistuja tuo 5 euron

hintaisen nimettömän paketin joulupukinpussiin. 

Ilmoittautumiset Pirjolle 040-832 7609 10.11. mennessä.
Pikkujouluun osallistuvien viikonvaihde ilmainen Krapurannassa.

muutamat leiriytyivät jo maanan-
taina. Torstaina ’Förskottihump-
pien’ aikaan oli sekä soittajia että 
treffivieraita runsaasti paikalla.

Perjantaina aamusta alkaen 
kaarsi alueelle lisää väkeä. Klo 14 
oli vuorossa uusi ohjelma ’Haitarin 
taikaa’. Siinä soitettiin haitaria 
yksin, kaksin tai pienessä ryhmäs-
sä.  Heli ja Raija soittivat kaksi-
äänisesti erittäin taidokkaasti 

tutun valssin Kaunis valhe. Tiina 
ja Japi olivat valinneet esityskap-
paleekseen foxin Tavallinen  tyt-
tö. Monia, monia hyviä esityksiä 
kuultiin noin tunnin kestäneessä 
ohjelmatuokiossa.

Klo 17 Pelimannipalaverissa Kul-
kurintuvassa Taisto kertoi, miten 
soittajat Haitaritreffeillä menet-
televät. Minkälaisia asioita heiltä 

odotetaan sekä monia huomion-
arvoisia asioita tuleville päiville. 
Aikaisemmin mukana olleille asi-
at olivat tutumpia, mutta ensiker-
talaisille uusia ja tärkeitä.

Klo 21 oli vuorossa Haitaritref-
fien avajaissoitot Tanssiteltassa. 
Lähes 50 haitarin porukka on ko-
mea näky ja erityisesti komeaa 
kuultavaa. Noin tunnin mittaisten 
avajaisyhteissoittojen jälkeen aloi-

tettiin tanssit. Kolme peliman-
neista koottua eri kokoonpanoa 
huolehti tanssimusiikista. Myös-
kin yhteislaulut Pelimanninpen-
killä Mikon johdolla aloitettiin 
samaan aikaan.

Lauantaina aamupäivällä läh-
dettiin soittamaan Oripään torille. 
Runsas joukko pelimanneja oli 
mukana ja yleisöä paikalla useam-

pi sata. Noin tunnin mittaiset yh-
teissoitot olisivat saattaneet jäädä 
jonkin verran lyhyemmiksi, ellei 
yleisön joukossa olisi ollut pelas-
tavaa enkeliä. Soittajat kun soit-
tivat kivimakasiinin seinän vie-
ressä, tuulen vire ei käynyt ja 
auringon paistaessa täydeltä te-
rältä lämpöä oli ainakin 60 astet-
ta. Siinä kävi mielessä, että koska 
ensimmäinen pelimanni pyörtyy 
tai vahat sulaa haitarien kielipen-
keistä.  Ne olivat todennäköisesti 
Haitaritreffihistorian kuumimmat 
soitot..

Enkeli tuli sitten usean ison ve-
sipullon ja pahvimukipötkön muo-
dossa. Hän oli käynyt ostamassa 

tarvikkeet läheisestä kaupasta. 
Niin saatiin soittajat tankattua ja 
soitto jatkui. Ohjelman päätyttyä 
enkeli sai jokaiselta pelimannilta 
korvaukseksi kiitollisen mutta hi-
kisen halauksen. Iltapäivällä kol-
men maissa oli reippaat yhteislau-
lut D-alueella. Tiina ja Japi useiden 
pelimannien avustuksella hoite-
livat tilaisuuden.

Illalla klo 20 oli Haitaritreffien 
päätapahtuman, 2-tuntisen illan-
vieton vuoro. Juhlateltta ja sen 
ympäristö oli tupaten täynnä ylei-
söä ja lavalla noin viisikymmentä 
haitaristia. Näillä elementeillä 

tunnelma oli vähintäänkin ’tiivis’. 
Yhteissoittojen lomassa oli sirpa-
leohjelmaa. Vuoronsa saivat mm. 
’Totiset likat Turusta’ Tiia Riihi-
mäeltä, Henkka Espoosta, Jesse 
Raisiosta, Paavo Raumalta, Unto 
Oulaisista, Seppo Heinolasta, Las-
se Jyväskylästä, ’Vanhat kurtut’, 

Haitaritreffitunnelmaa eli lauantai-illan huumaa illanvietossa.

Nuorena se on vitsa väännettävä. 
Haitaritreffien haitaristikuopus.

’Totiset likat Turusta’ onnistuivat säilyttämään tyylinsä. 
Ei hymyn häivääkään.
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Aulis Sastamalasta ja Eki Nurmi-
järveltä, Olavi Vimpelistä ja mon-
ta muuta mukavaa ohjelmaa. Vuo-
si vuodelta en jaksa olla ihmet-
telemättä, miten eri puolilta Suo-
mea tulevat soittajat, suuri hai-
tar iorkester i, sekuntiakaan 
yhdessä  harjoittelematta, soittaa 

niin vietävän hyvin. Ihmettelevä 
kiitos siitä kaikille soittajille. Oh-
jelman jälkeen aloitettiin Haita-
ritreffitanssit kolmen eri yhtyeen 
tahdissa. Tanssit lopetettiin yh-
deltä yöllä, mutta saunarannan 
grillillä oli haitarit soineet vielä 
puoli viiden aikaan aamuyöstä. 
Eihän Haitaritreffeille nukku-
maan tullakaan. Nukutaan sitten 
seuraavalla viikolla.

Sunnuntaiaamupäivän Suvisoi-
tot on treffien haikeimmat. Tieto 
siitä, että ainakin vuosi menee 
aikaa, ennen kuin taas Haitarit-
reffeillä tavataan, tekee niistä 
haikeat. Myöskin se, että tämä 
mahtava pelimanniporukka, juu-
ri tällä kokoonpanolla, ei koskaan 
enää tämän jälkeen soita yhdessä. 
Karmeeta.

Mutta lähtöitkujen sekaan on 
mukava ilmoittaa seuraavien Hai-
taritreffien päivämäärä ensi vuon-
na. 8. – 11.8.2013.

Kaunis kiitos kaikille Haitarit-
reffeillä mukana olleille, niin 
yleisölle kuin soittajillekin. Nä-
kemisiin. .. . .

Taisto Lehtonen
Haitaritreffien 

ohjelmavastaava 

Myös perjantai- ja lauantai-illan yhteislaulutilaisuudet olivat Haitaritreffeillä erittäin suosittuja.

Tiia Riihimäeltä on nuoresta iästään
huolimatta tuttu tyttö Haitaritref-
feillä useammalta vuodelta

Jesse Raisiosta oli toista kertaa mukana Haitaritreffeillä.
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Maskun kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Stig Laaksonen
Tuulikinkatu 8 as 4, 20780 Kaarina
Puh. 0440 122 550, stigunposti@luukku.com

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

Camping Mussalo, Mussalontie 356, 23310 Taivassalo, 040-764 9391
camping@sfcmussalo.fi , www.sfcmussalo.fi 

Yhdistykseen liittyneet uudet jäsenet 
ajalla 18.6.-30.9.2012

134676-0 Haapanen Kari Lieto Varsinainen jäsen
134934-1 Hakala Heli Masku Rinnakkaisjäsen
040316-0 Kaunisaho Timo Riihimäki Varsinainen jäsen
142926-0 Koskinen Unto Masku Varsinainen jäsen
142844-0 Mäkelä Joni Masku Varsinainen jäsen
141968-0 Pennanen Erno Vahto Varsinainen jäsen
030596-0 Puhakainen Niilo Lemu Varsinainen jäsen
138660-0 Rantanen Kirsi Kaarina Varsinainen jäsen
118696-1 Rantanen Marianne Turku Rinnakkaisjäsen
047625-0 Salminen Matti Turku Varsinainen jäsen
087415-1 Tuominen Irja Turku Rinnakkaisjäsen
056028-0 Vuorma Kalevi Nousiainen Varsinainen jäsen 

T aas on yksi kesäsesonki 
taakse jäänyttä elämää ja 
siirrytään talvea kohti. 

Säiden suhteen kesän olotila oli 
kovin vaihteleva. Kesäkuu oli 
kylmä, kuten edell isenäkin 
vuonna, eli ollaanko siirtymässä 
muutaman hellekesän jälkeen 
takaisin normaaliin. Hellepäiviä 
tänä kesänä ei ollut kuin muu-
tama verrattuna pariin aikaisem-
paan vuoteen. Puhutaan kovas-
ti kasvihuoneilmiöstä, mutta 
mikä ilmiö se oikeasti on? Läm-
pöisiä ja kylmiä kausia on tullut 
ja mennyt ajanlaskun kestäessä 
ja tulee varmasti myös näin ole-
maan tulevaisuudessakin.

Tuli reissattua vaunun kanssa 
koko heinäkuun ja osin elokuuta 
lähinnä Karjalassa ja Savossa. 
Sadetta saatiin mitään lisäämät-
tä tai pois jättämättä lähes päi-

vittäin. Pääsääntöisesti sateet 
alkoivat vasta iltapäivällä ja vet-
tä tuli sen verran että kasteli 
paikat. Kyllä joukossa oli pitkä-
kestoista ja runsastakin sadetta, 
mutta myös auringosta saatiin 
nauttia, toki vaan liian harvoin.

Myös Camping Mussalossa kesä 
on edennyt edellisten vuosien 
tapaan ja vierailijoita on tullut 
ja mennyt tasaisesti. Tosin myös, 
niin kuin viime vuonna, alku-
kesästä oli hiljaisempaa juhan-
nukseen asti, jonka jälkeen lo-
makauden alkaessa selvästi vil-
kastui. Kokonaisuutena vieraili-
joita on ollut määrällisesti saman 
verran, ehkä heinäkuussa jopa 
hiukan enemmänkin kuin edel-
lisenä kesänä. Asia, mikä on lai-
tettu merkille, että yhden yön 
vierailijoita on vähemmän kuin 
aikaisempina vuosina. Liekö kal-

liin polttoaineen sanelema pak-
ko, että ei liikuta niin paljon, 
vaan viivytään pidempään pai-
kallaan. Toivottavasti tämä ei 
ole koko totuus, vaan osa totuut-
ta olisi Camping Mussalon kaunis 
luonto ja alueen ilmapiiri mat-
kailijoiden viipymiselle.

Remontoidut rantasaunat ovat 
saaneet myös kovasti kehuja ja 
ne ovat olleet kovassa käytössä 
kesän aikana. Isännät ovat huo-
lehtineet siitä, että saunat ovat 
lämpiminä päivittäin vastaanot-
tamaan saunojat. Saunoja on 
kaksi ja aivan rannassa, joten 
uimaan pääsee suoraan löylystä.

Rantalieskat-treffi  veti taas 
kerran alueen lähes täyteen mat-
kailuajoneuvoja ja iloisia kara-
vaanareita. Tosin perjantaipäivän 
oikukas sää ehkä pelotti osaa, 
koska meitä oli hiukan harvem-
massa kuin edellisenä vuonna. 
Lauantaina ja varsinkin sunnun-
taina oli sitten mitä kaunein 
syyssää ja saimme nauttia täysin 
siemauksin ulkoilusta ja toistem-
me seurasta.

Rantalieskojen ohjelma nou-

datti pitkälti vanhaa hyvää tra-
ditiota. Saunat olivat lämpiminä 
jo torstaista alkaen päivittäin, 
koska vieraita alkoi tulla jo tors-
taina varmistaakseen, että var-
masti mahtuu mukaan pippaloi-
hin.  Perjantaina illalla tanssit-
tiin karaoken tahdissa ja lauan-
taina tansseissa sitten räjähti, 
kun Mika Rosendahl ja Hupilupa 
orkesteri järjesti taas sellaisen 
musiikki- ilotulituksen, joka ei 
jättänyt ketään kylmäksi. Lau-
antaina oli tarjolla kermaista 
lohikeittoa lisukkeineen ja gril-
liteltasta sai illan aikana huiko-
palaa. Lapsille ja lapsenmielisil-
le oli myös omaa ohjelmaa lau-
antaina. Oli koko perheen yhtei-
set ”Perheen puuhatunnit” ja 
myöhemmin iltapäivällä leikki-
mieliset olympialaiset kaiken-
ikäisille. Näyttää siltä, että ai-
noastaan lapset ja nuoret kilpai-
livat rehdisti ja puhtaasti. Ai-
kuisten sarja herätti vahvan 
epäilyn, että doupping-aineilla 
saattoi olla osuutta, koska tu-
lokset jäivät kovin huonoiksi tai 
korkeintaan keskinkertaisiksi. 

Yhdistyksen Perinteinen

JOULUJUHLA 
17.11.2012 Klo 16.00 alkaen Camping Mussalossa 

Mussalontie  356, Taivassalo 

Jouluruokailu noutopöydästä, joulupukin vierailu, 
tanssiesitys ja muuta hauskaa ohjelmaa.

Kaikki tämä ainoastaan 15e/henkilö, lapset alle 12 v. 5e
Nimetön paketti pukinkonttiin, lapsille nimellä. 

Ilmoittautumiset viim. 10.11. Mussalon huoltorak.  seinällä 
olevalla listalla tai Sinikka Kuuselalle  puh. 0400 603 950  

s-posti: sinikka.kuusela@hotmail.fi 
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Naantalin kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Puheenjohtaja Ari Suomi
Pajakuja 6 21420 Lieto
p.0500 521 115
sähköposti : ari.suomi55@gmail.com

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

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

Illan hämärtyessä sytytettiin 
rantakalliolla kokko, mistä myös 
treffi  on aikanaan saanut nimen-
sä ”Rantalieskat”. Luonnollises-
ti myös arvan myyjät kiersivät 
alueella myymässä arpoja ja ar-
vonta suoritettiin sunnuntaina 
ennen kotiin lähtöä. 

Kotiinlähtö sujuikin sitten 
rauhallisesti. Kukin lähti omaan 

tahtiinsa ja toivon mukaan hy-
villä mielin. Vielä suuri kiitos 
kaikille mukanaolijoille, koska 
ilman Teitä ja vapaaehtoisia toi-
mitsijoita ei treffejä saataisi ai-
kaiseksi.

Lehden jo ollessa painossa pi-
dettiin yhdistyksen sääntömää-
räinen syyskokous lauantaina 
13.10.2012. Kerromme seuraavas-

sa lehdessä kokouksen annista 
ja valinnoista tarkemmin. Sama-
na viikonloppuna syyskokouksen 
kanssa pidettiin myös syystal-
koot, missä siivottiin ja laitettiin 
paikat talviasentoon odottamaan 
taas seuraava sesonkia. Vaikka 
mennään kohti kaamosta ja tal-
vea, on vielä ennen vuodenvaih-
detta yhdistyksen joulujuhlat 

17.11.2012 Camping Mussalossa. 
Katso tarkemmin ilmoitus tässä 
lehdessä.

Koska tämä lehti on vuoden 
viimeinen, haluan toivottaa ren-
touttavaa ja liikunnallista lop-
puvuotta kaikille tämän lehden 
lukijoille. 

    
  Stigu 

Moikka taas

Vuosi on taas lopuillaan ja 
olemme saaneet rutkasti 
lisää kokemusta SFC-alu-

eena olemisesta. Kesän säät oli 
mitä oli ja se todennäköisesti hei-
jastuu myös yöpymisvuorokau-
siimme Salorannassa  joita on 
rahtusen vähemmän kuin viime 
vuonna. Se ei suinkaan ole mi-
kään katastrofi  etenkin kun lei-
riytymismaksua korotettiin niin 
tuloksellisesti päästään likipitä-
en samaan lopputulokseen kuin 
aikaisemminkin. Edelleen alueel-
le tulee varsin runsaasti ensiker-
talaisia ja he ihastuvat alueesem-
me ja tulevat varmasti toistekin. 
Olemme saaneet kiitosta siistey-
destä ja palveluhenkisyydestä ja 
näihin asioihin meidän on hyvä 
tulevaisuudessakin nojata ja niil-
lä paikataan niitä mahdollisia 
puutteita joita alueellamme on. 
Kuten aikaisempinakin kesinä 
kassaohjelma aika-ajoin tuotti 
hieman ongelmia mutta vuosi 
vuodelta se on paremmin  valvo-
jien hanskassa. Valvojavuoroja 
tullaan myös  ensi kaudelle ruk-
kaamaan  jotta kellekkään teh-
tävät eivät muodostuisi liian ras-

kaiksi. Kausipaikkamme ovat 
kutakuinkin olleet kaikki myy-
tyjä ja etenkin pitkien vaunujen 
paikoista on hieman pulaakin. 
Päätöksiä ei ole paikkojen lisää-
misestä tehty mutta tilannetta 
seuraillaan jos lisäpaikkoihin on 
tarvetta. Seurailla soppii myös 
julkisuudessa olleita tietoja Ku-
parivuoren leirialueen lopettami-
sesta. Kaupungin parhaalla pai-
kalla oleva alue haluttaisiin to-
dennäköisesti hieman tuottavam-
paan muotoon. Samoissa yhteyk-
sissä on puhuttu vallan suurista 
suunnitelmista Särkänsalmen 
sillan kupeeseen tulevasta mat-
kailuvaunualueesta. Yhdistyk-
semme siinä mielessä tuskin ko-
vin huolissaan tarvitsee olla että 
kävijät Salorannassa loppuisivat. 
Edellä mainitut hankkeet tuskin 
toteutuvat ilmoitetussa aikatau-
lussa ja luulenpa että hintataso-
kin tulisi olemaan aivan jotain 
muuta kuin SFC-alueilla. Hanke 
toteutuessaan jopa saattaisi lisä-
tä kiinnostusta aluettamme koh-
taan ja koituisi koko Naantalille 
hyödyksi. Se näkee ken elää sa-
notaan.

Kesäkauden päättäjäiset 
lännen malliin

Aikaisemmista kerroista poiketen 
päättäjäisillä oli teema musiikin 
ja pukeutumisen suhteen. Alueel-
la oli intiaaneja ja monenlaista 
sheriffi ä ja karjapaimenta oli pai-
kalla. Ilta oli onnistunut ja pöydän 
antimet loistavat kuten tapoihin 
on kuulunut. Liekö syksyinen sää 
ja erilaiset yhteensattumat hieman 
verottaneet osallistujajoukkoa. 
Illan aikana Riverdansea harras-
tettin ahkerasti ja Jalosen Kimmo 
oli löytänyt aisaparikseen laula-
maan ja laulattamaan meille uuden 
tuttavuuden Seija Mettälän Kaa-

rinasta. Tuntui kuin olisivat lau-
laneet paljonkin yhdessä , niin 
luontevasti se kävi. Kiitokset 
esiintyjille ja osallistujille muka-
vasta illasta.

Syyskokous

Syyskokous vietiin läpi runsaan 
sekä aktiivisen osanottojoukon 
kera. Tilaisuudessa keskusteltiin 
mm. tiedottamisesta , tiedottami-
sen parantamisesta ja vielä todet-
tiin miten tärkeää tänä päivänä 
asioiden perille meno on. Tänä 
päivänä nopein ja edullisinkin ka-
nava ehdottomasti on verkko .
Sivuillamme kannattaa opetella 

Riverdance sytytti illanviettäjät.

Soittajat aloittelemassa iltaa.
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Puheenjohtajan mietteitä 

Vaunuilu on alkanut -85, alkuaikoina matkailtiin ainoastaan 
kotimaassa. Nyt 2000 luvulla on myös Viro tullut tutuksi. 
Käyty on myös Latviassa ja Norjan puolella. 

Muutamana viimevuonna on oleskeltu paljon Salorannan kau-
sipaikalla, toki joka vuosi muutamat treffit ja kesälomareissut 
on tehty. Tämä caravan harrastus on myös vaikuttanut työhön 
siten, että 2000 siirryin rakennusalalta matkailuajoneuvojen 
pariin ja tätä työtä jatketaan edelleen. 

Salorantaan tutustuimme vaimoni Mervin kanssa ensimmäis-
tä kertaa vuonna-95 ja sen jälkeen käytiin kesäisin useana vii-
konloppuna, kunnes sitten päätimme ”vakinaistaa suhteen” ja 
saimme vuosipaikan. 

Välillä on kokeiltu pari vuotta myös matkailuautolla liikku-
mista, mutta siitä ei tullut meidän juttua ja siirryimme takaisin 
vaunuiluun. Harrastus on tuonut mukanaan paljon tuttuja ja 
ystäviä eri puolelta Suomea. 

Minulla on lapsia edellisestä avioliitosta kolme ja Mervillä 
kaksi, kaikki jo aikuisia. Lapsenlapsiakin meillä on jo kolme 
tyttöä. 
Yhteisiä ”lapsia” on yksi karvainen, joka tätä sepustaessa on 11 
viikkoa vanha labradorinnoutajanarttu.

Kuluva vuosi Naantalin yhdistyksen puheenjohtajana on ollut 
kiireinen ja antoisa. Ollaan opeteltu hoitamaan omaa aluetta, 
siinä mielestäni kohtalaisesti onnistuen. Talkoita on ollut usei-

ta ja niissä jäsenistö erittäin 
aktiivisesti mukana, siitä vie-
lä tässäkin yhteydessä nöy-
rimmät kiitokset. Nyt loppu-
vuonna ja ensi vuonna meillä 
riittää pohtimista wc- ja suih-
kutilojen uudistamisessa ja 
myös harmaavesikentän teko 
on edessä. Toivottavasti näi-
hinkin projekteihin riittää 
innokkaita osallistujia. 

Kaikenlaiset ajatukset ja 
ehdotukset alueemme paran-
tamiseksi ja viihtyvyyden 
lisäämiseksi ovat tervetullei-
ta. Avoimuutta asioiden hoi-
tamisessa on peräänkuulutet-
tu ja siinäkin koitamme hal-
lituksen kanssa tehdä par-
haamme. Yhdessä yhteisiä 
asioita hoidamme parhaiten.

t. Ari

käymään vaikka siellä ei päivittäin 
eikä viikottainkaan mikään muu-
tu. Kaikki tärkeimmät tapahtu-
mamme siellä kuitenkin ehdotto-
masti on heti kun päivämäärät on 
tiedossani. Alan myös lähettää 
ryhmäpostia asioistamme niille 
kenen sähköpostiosoite minulla 
on. Jos kiinnostaa niin osoite vaan 
minulle. Kritiikkiä annettiin jois-
tain muistakin asioista ja paran-
tamisen varaahan aina meillä kai-
killa toiminnassamme, niin päät-
täjillä kuin aktiivijäsenilläkin.
Toki tuli myös kiitoksia toimin-
nasta lähinnä koskien Salorannas-
sa tapahtunutta kehitystä kulu-
neen vuoden aikana. Ladon katto 
ja lattia on korjattu, historiamme 
suurimmat investoinnit yläkentän 
tiehen ja sen salaojitukseen. Teh-
tiinpä kerrankin oikeaan aikaan 
kun oli sateinen kesä ja vielä sa-
teisempi syksy. Valvonnasta jaet-
tiin kiitosta ja hienosti, ahkeras-
ti ja hyvällä käytöksellä tehtäviä 
hoidettiinkin. Hyvä näin. Kassa-
järjestelmää kehitetään ja koulu-
tusta luvattiin lisätä kevään ai-
kana jotta kaikki saavat rauhassa 
perehtyä järjestelmään. Kokous 
antoi hallitukselle myös valtuudet 
rakentaa harmaavesikentän joka 
muutaman vuoden päästä on pa-
kollinen ja lakisääteinen. Yhtä 
pääsähkölinjaa myös vahvistetaan 
ja suihku (kesäkäyttöön)  raken-
netaan uimareille rantaan sekä 
vaunupaikkoja  kohennetaan ja 
uusiakin suunnitellaan tarpeen 
mukaan. WC-ja suihkutilojen uu-
distamissuunnitelma lähtee ensi 
vuonna  myös tosissaan liikkeelle. 
Siinä listaa kerrakseen joten toi-
votaan että alueen suosio säilyy 
vierailijoiden osalta eivätkä omat 
jäsenetkään hylkää. Seuraavat 

henkilöt valittiin kokouksessa 
hallitukseen vuodeksi 2013: Van-
hoina jatkavat puheenjohtaja Ari 
Suomi , Merja Kaatrakoski , Kari 
Rainetsalo sekä Jyrki Räisänen. 
Uudet ovat: Paavo Asikainen , Rau-
no Laine,Pekka Niinikorpi ja Juk-
ka Saarinen. Voitaneen kuvitella 
että työsarkaa tulee riittämään 
”johtoportaassakin” kuten kent-
tätasollakin.  

Kauneimmat joululaulut 
24.11 Salorannassa

TERVETULOA mukaan pienen tau-
on jälkeen laulamaan Kauneimpia 
Joululauluja. Vetäjänä on Kimmo 
Jalonen ja hän on saanut duopa-
rikseen Seija Mettälän  jonka kans-
sa hän jo kesäkauden päättäjäi-
sissä laulatti osallistujia .Tilaisuus 
on tunnelmallinen ja yleisön mu-
kanaolo lisää toivottavasti arvok-
kuutta. Laulut alkavat n. klo18.00 
ja glögit ja tortut tarjoillaan klo 
17.00

Talvinen lauantairetki 
Riihivuoreen 2.3.2013 

Tervetuloa mukaan koko perheen 
päiväreissulle Riihivuoreen. Läh-
tö 6.30 Naantalin Linja-autoase-
malta josta Aurinkotietä Taimon-
tielle, edelleen Nuhjalantielle jja 
Etapilta lähtö n. 6.40 Perillä on 
mahdollisuus lasketella niin suk-
silla kuin pulkkamäessäkin. Mur-
tomaahiihtokin onnistuu ja yh-
distys on vuokrannut n. 40 neliön 
mökin tukikohdaksemme. Matkal-
le otetaan mukaan ilmottautumis-
järjestyksessä ja ensisijaisesti 
matka on tarkoitettu jäsentemme 
perheille. Jos mahtuu , mukaan 
otetaan ulkopuolisiakin. Ilmot-

okouspaperit ovat tärkeitä .

tautumiset Markulle mielummin 
tekstiviestinä tai sähköpostina. 
Puh.040-5040 259 tai markku.tam-
mi@gmail.com    Tarkempia tie-
toja matkasta verkkosivuillamme.

Aurinkotreffit 
17.-19.5 2013

Pistäkäähän jo nyt viikonloppu 
päivyriinne varatuksi. Treffiajan-

kohta on hieman poikkeuksellinen 
lähinnä liiton liittokokouksen 
ajankohdasta johtuen. Tervetuloa 
suurella joukolla viihtymään Sa-
lorantaan .

Haluan lopuksi toivottaa luki-
joille Rauhallista Joulua ja Hyvää 
Uutta Vuotta ja kiittää kulunees-
ta vuodesta.

Markku 52661
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Paimion kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Jorma Tuominen
Tapionkaaritie 4, 21530 Paimio
Puh. 050 563 0812, 02 470 5812
jorma_tuominen@luukku.com

SIHTEERI
Marja Kytösaho
Sammontie 1, 21530 Paimio
Puh. 0400 979 197

Mukavaa syksyä kaikille!

Vaikka syksy on jo täällä niin 
palaan kuitenkin vielä ke-
sän matkoihin. Lähdimme 

kohti pohjoista 5.7. Ensimmäinen 
meille uusi SFC-alue, Ryynäsen-
niemi oli todella miellyttävä paik-
ka. Siellä viihdyimme kolme au-
rinkoista päivää. Matkakumppa-
nimme treffasimme Aavasaksan 
tienhaarassa, josta jatkoimme 
Kolarin kuntaan Lappean kylään, 
Villen loman matkaparkkiin. Vie-
timme siellä kaksi päivää saunoen 
sekä uiden Tornionjoessa, samal-
la kalastajien komeita lohisaalii-
ta ihaillen. 

Matka jatkui ja seuraavan yön 
vietimme Saanan juurella. Aamul-
la lähdimme kohti Norjan Bardua, 
jossa oli viikon kestävät Pohjois-
maiset Karavaanipäivät. Ilmat 
olivat olleet jo ennen sateisia, 

joten meille varattu paikka oli 
niin pehmeä ettei sinne ollut me-
nemistä. Aikansa kun odottelim-
me, niin pääsimme kaupan asfal-
toidulle pihalle 19 muun vaunu-
kunnan kanssa. Vähän syrjässä 
oltiin, mutta kun oli polkupyörät 
mukana niin ei haitannut. Uima-
halli oli joka päivä vapaasti käy-
tössä. Kelien puolesta viikko jat-
kui sateisena, ihan joka päivä 
tuli vettä.

Kiersimme omalla autolla Senjan 
saarikierroksen. Se oli serpentii-
niteineen, tunneleineen sekä suu-
rine korkeuseroineen kuin Norja 
pienoiskoossa. Saarella oli myös 
mahtava Peikkokylä. 

Kun viikko oli ohitse niin toi-
sille alkoi kotimatka. Me lähdim-
me kohti Pohjois-Norjaa, Alta Ri-
ver Campingissä olimme kaksi  

vuorokautta. Autolla kiertelimme 
ympäristössä. Sitten suuntasimme 
kohti Hammarfestiä. Sieltä löytyi 
poukama, josta pääsimme uimaan. 
Ranta oli hiekkainen eikä niin 
kivikkoinen ja jyrkkä kuin suurin 
osa. Jäämeren vesi oli nimensä 
mukaista, tosi kylmää ja suolais-
ta. Mutta uimme kuten aiemmin 
olimme päättäneet. Hammarfestin 
leirintäalue oli lopetettu ja pai-
kalle rakennettiin taloja, joten 
yövyimme levähdyspaikalla. 

Aamusta lähdimme kohti Nord-
kappia, maisemat olivat jylhiä, 
tiet mutkaisia ja jyrkkiä. Mutta 
minulle pahimpia olivat tunnelit 
ja niitä tällä matkalla riitti. Ennen 
Nordkappia oli tunneli joka oli 212 
metriä syvällä Jäämeren pohjassa 
ja oli 6870 metriä pitkä. Kolme 
kilometriä ensin jyrkästi alas, sit-
ten kilometrin verran suht tasais-
ta ja n. 3 km jyrkästi ylös maan 
pinnalle. Muutaman kilometrin 
päästä oli leirintäalue, jonne ma-
jottauduimme. Kun vaunu oli pai-
kalla lähdimme ylös huipulle, jo-
ka on Pohjois-Euroopan mantereen 
uloin piste 71.10’21”. Tie oli var-
sinaista serpentiiniä, eikä kaitei-
ta kuin pätkiä harvakseen. Huip-
pupääsylipulla sai olla ylhäällä 48 
tuntia. Siellä oli matkailuautoja 
ja muutama vaunu odottamassa 
mahdollista keskiyön auringon 
näkemistä, mutta ainakin se ilta 
oli turhaa odotusta, koska nousi 
sumu ja alkoi sataa. Maisemat oli-
vat mahtavat, edessä aava meri ja 
309 metriä suoraan alas (onneksi 
oli aita reunoilla)

Minulle riitti yksi kerta huipul-
le, mutta Esa kävi kolme kertaa 
ihailemassa maisemia.

Vaunualueella ihmettelimme 
linja-autojen jatkuvaa ajoa hui-
pulle. Kuulimme, että ne kuljet-
tavat satamaan saapuneesta ris-
teilyalukselta ihmisiä huipulle ja 
takaisin nonstoppina. Kiertelim-
me myös kaupungilla ihmettele-
mässä kuinka ahtaisiin paikkoihin 
on talot rakennettu, tonttia ei ole 
kuin juuri talon verran.

Kotimatka alkoi ja taas tunne-
lit edessä, mutta ajattelin, että 
pakko kestää muuten ei kotiin 
pääse. Oli helpottavaa kun kar-
tasta näkyi ettei tunneleita ole 
enää. Navigaattorikaan ei tykän-
nyt niistä, vaan sanoi irti tehtä-
vänsä jo menomatkalla yhdessä 
yli 4 km tunnelissa. Mutta käyn-
nistyi sentään Suomen puolella. 
Kun raja oli ylitetty leiriydyimme 
Tenorinteen alueelle ja kyllä oli 
mukavaa kun ymmärsi mitä pu-
huttiin. Kaikkiaan matkamme 
kesti 32 vrk ja kilometrejä kertyi 
5092.

Kävimme 6.9.2012 vielä linja-
automatkalla Ruotsissa. Ensim-
mäisenä päivänä kävimme Kaben 
tehtailla, kyllä oli mielenkiintois-
ta nähdä alusta alkaen kuinka 
Kabe tehdään. Toisena päivänä 
kävimme Elmia-messuilla, jossa 
oli niin paljon nähtävää, että tar-
kempi katselu sai jäädä, tuli vaan 
läpikäveltyä halleja eikä kaikissa 
edes ehtinyt käydä.

Talvea odotellessa  T.H.
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Paraisten kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Risto Karjalainen
Hietapellonkatu 5 as 24, 21600 Parainen
Puh. 050 567 6542, 02 273 9933 (työ)
risto.karjalainen@narmaplan.fi 

SIHTEERI
Timo Keihäs
Puh. 050 342 3925
timo.keihas@hotmail.com

Monsuunisateiset 
terveiset!

Tätä kirjoittaessani kesäkau-
den päättäjäisiä vietetään 
tulevana viikonloppuna yh-

distyksen 35-vuotisjuhlan ohessa. 
Näistä lisää seuraavassa lehdessä.

Turvallisuus päivää vietettiin 
Stagsundissa 22. syyskuuta sam-
mutusharjoituksin ja Liikkuvan 
poliisin kertoessaan työstään ja 
kalustostaan. Turvallisuuspäivän 
aluksi Bengt Keihäs kertoi palo-
miehen varustuksista apunaan 
Jukka Hanhiala, joka oli pukenut 

varusteet päällensä. Sammutus-
harjoituksin jatkettiin ja kaikki 
halukkaat pääsivät harjoittele-
maan sammutuspeitteen käyttöä 
ja jauhesammuttimien toimintaa 
palon sammuttamisessa. Tämän 
sammutusharjoituksen olisin suo-
nut kaikkien paikalla olleiden 
ottavan vakavasti, sillä kaikki 
eivät ehkä uskaltaneet kokea, 
miltä tuntuu voittaa tuli. 

Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin Pippuriku-

jan pihaton ylisillä tiistaina 2. lokakuuta, paikalla oli 22 äänioike-
utettua ja 2 läsnäolo oikeudella. Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin allekirjoittanut, taas, sihteeriksi Timo Keihäs, pöytäkirjan 
tarkastajiksi Harry Jansson ja Hannu Soini, jotka toimivat myös 
ääntenlaskijoina. Toiminnantarkastajiksi valittiin Veikko Ruokonen 
ja Hannu Soini sekä varatoiminnantarkastajaksi Harry Jansson. Hal-
lituksen puheenjohtajaksi valittiin allekirjoittanut. Kiitän saamas-
tani luottamuksesta. 

J. Hanhiala ja B. Keihäs.

Liikkuva poliisi ja seisovat poliisit.
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Piikkiön kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Jyrki Hongisto
Alhaisintie 9, 21500 Piikkiö
Puh. 050 533 7447
jyrki.hongisto@kolumbus.fi 

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

Syksyinen tervehdys 
Piikkiöstä!

Päättymässä oleva vuosi on 
ollut todella kiireinen ja 
kesäisiä ilmoja saatiin odot-

taa, odottaa ja odottaa.
Perheemme kiireet harrastuk-

sineen, pihatöineen jne. veivät 
kesäharrastukselta taas aikaa 
niin paljon, että oma vaunuilu 

alueella jäi muutamaan kertaan. 
Toki ehdimme jokakesäisen kesä-
lomareissun tehdä Suomen niemeä 
kiertäen. 

Eka puheenjohtajankausi sujui 
onneksi melko hyvin. KIITOS mui-
den kokeneenpien avustuksella. 
Nyt on aika suunnata ajatukset 

alueen kehittämiseen, jotta ensi 
kesänä olisimme valmiit ottamaan 
vieraat vastaan ja viihtymään 
alueella entistä paremmin.

Toimintakauden päättäjäisiä 
vietettiin Harvaluodossa 14 - 16.9 
perinteisin menoin. Perjantaina 
sää ei suosinut mutta lauantaina 
kun pitkänpöydän ruokailu alkoi 
myös aurinko näyttäytyi lämpi-
mästi. Ilta jatkui saunomisen, 
uimisen ja mukavan yhdessäolon 
merkeissä.

Syyskokous

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 
to 4.10.2012 Piikkiön Osuuspan-
kin kerhotiloissa.

Kokouksessa valittiin hallituk-
sen jäsenet erovuoroisten tilalle. 
Uudelleen hallitukseen valittiin 
Ritva Galkin, Taisto Skyttä, uu-
tena hallitukseen valittiin Kirsti 
Karlsson ja Kalevi Katajainen.

Jäsenmaksuiksi päätettiin, var-
sinainenjäsen 14€, perhe- ja nuo-
risojäsen 2€.

Kokouksessa hyväksyttiin toi-
mintasuunnitelma ja talousarvio 

vuodelle 2013. Lisäksi hyväksyt-
tiin kehitys suunnitelma vuodel-
le 2013. Kehitys suunnitelman 
tärkein osa on sähköistyksen uu-
siminen ja vaunupaikkojen uusi-
minen.

Joulujuhlaristeily

Lähtö lauantaina 1.12. 2012 
klo 8.45 , m/s Amorella.
Paluu sunnuntaina 2.12.2012 
klo 7.35.
Risteilyn hinta 41 €/henkilö 2 
henkilöä hytissä tai 54€/henkilö 
1 henkilö hytissä. Sisältäen Jou-
luruokailun Buffet-ravintolassa 
sekä A-luokan hytin.
Ilmoittautumiset viimeistään  to 
15.11 mennessä Jaana Nummelalle 
puh. 045-2606650 ja maksamalla 
sitovan maksun 15.11 mennessä  
tilille  FI09 4714 1020 0176 76
SF-Caravan Piikkiö ry toivottaa 
kaikille oikein hyvää joulua ja 
onnellista vuotta 2013.

Terveisin Jyrki ja Nina 
126615

Erovuoroiset hallituksen jä-
senet olivat Nicklas Engman, Mat-
ti Grönroos ja Tarja Elo-Lundberg, 
joka ei ollut enää ehdolla. Halli-
tukseen tulivat valituksi uutena 
jäsenenä Marjo-Riitta Koponen 
sekä vanhoina jäseninä Nicklas 
ja Matti. Hannu Soinin äänimää-
rä ei riittänyt, joten edellä esite-
tyt tulivat valituksi.

Toimintasuunnitelma hyväk-
syttiin vuodelle 2013, talousarvio 
hyväksyttiin vuodelle 2013.

Kausipaikan hinta 240€, joka 

on maksettava 15.01.2013 men-
nessä. Mikäli et halua jatkaa kau-
sipaikkaasi niin ilmoitathan ra-
hastonhoitajalle ja puheenjohta-
jalle viimeistään 15.12.2012 sekä 
purat kaikki tekemäsi pytingit, 
terassit, laatoitukset ja rakennel-
mat sekä viet ne pois 31.12.2012 
mennessä. 

Päätettiin, että hallitus valitsee 
keskuudestaan edustajat YT-toi-
mikunnan- sekä liiton kokouk-
siin. Stagsundin järjestyssääntöi-
hin tehtiin pieniä parannuksia.

Aluetoimikunnan järjestämis-
tä talkoista pelastustietä ajatel-
len sekä alueen puiden kaadosta 
sekä karsimisesta talvikauden 
aikana saat lisätietoa alueen il-
moitustaululta.

Vanha hallitus kiittääkin kaik-
kia jäseniään, jotka ovat jaksa-

neet uurastaa alueemme hyväk-
si, näistä palkituista ja huomi-
onosoituksista seuraavassa leh-
dessä tarkemmin.

  Kiitos saamastani tuesta!
  SF-C 91470

Sammutusharjoitus.

Vaahtosammuttimen harjoittelua.
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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 puh. 0400 705 516

Puheenjohtajan 
syysterveiset

Syksy on saapunut ja pimeä 
talvikausi on edessä. Muis-
telen vielä viime kesää.

Kesä meni ennen kuin ehti tul-
lakaan. Koko kesäajan sateiden 
välissä odoteltiin, että kyllä se 
aurinkokin sieltä alkaa pilkistää, 
mutta kovin vähiin jäivät ne päi-
vät. 

Juhannustreffeillä aurinko kui-
tenkin helli meitä ensin, mutta 

sateenvarjojakin tarvittiin. Ju-
hannuksen jälkeen oli hyvä het-
ki lähteä vähän tutustumaan 
muihin alueisiin. Kyllä reissaa-
minen tekee hyvää joskus itse 
kullekin ja samalla saa vähän 
perspektiiviä muiden alueiden 
vahvuuksiin ja heikkouksiin, joi-
ta voi peilata omaan alueeseen. 
Lomailut jäivät kuitenkin lyhy-
eksi, kun Raision yhdistys vietti 

Puheenjohtajat.

Liiton vpj Heikki Leinonen.
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tänä kesänä 30-vuotisjuhlia elo-
kuussa.

30-vuotisjuhlat vietettiin pie-
nimuotoisesti Vankkuri-Vehmaal-
la ja viereisellä Vehmassalmen 
lavalla. Aamulla nostettiin liput 
salkoon ja Pertti Vanhalukkarla 
piti leirihartauden. Onnittelujen 

vastaanoton jälkeen Raimo Leh-
tilä esitti kokoamansa historiikin 
siitä, miten Vankkuri-Vehmaan 
aluetta on alettu rakentaa tyh-
jästä ja minkälainen alue on täl-
lä hetkellä. Läsnä olevat perus-
tajahallituksen jäsenet ja aikai-
semmat puheenjohtajat kukitet-

tiin. Liitolta oli anottu yhdistys-
merkkejä seuraavasti: Kultainen 
yhdistysmerkki (15v toiminnasta 
yhdistyksen hyväksi) Lehtilä Rai-
mo, Lindqvist Jouni ja Myllymaa 
Eeva, Hopeinen yhdistysmerkki 
(10v.) Halomo Eero, Honkanen 
Tommi, Lindqvist Mervi ja Saari-

nen Jarmo, Pronssinen yhdistys-
merkki (5v.) Lindqvist Jarmo, 
Lindström Rauno ja Lönnroth Mi-
ka.  Lopuksi nähtiin vielä kan-
santansseja. 

Pääjuhlan jälkeen maistui kai-
kille riistakeitto ja leivoskahvit. 
Luontopolku sai vieraat liikku-

YT-alueen onnittelijajoukko.

Iloiset kahvinkeittäjät.

Juhlakansaa ruokailussa.
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Vankkuri-Vehmaa
On mukava mulla tuo koppero pieni, ain vapailla sinne viepi tieni.
Istahdan rauhassa ”patiolle”, huikkaan huomenet naapureille.
Nautiskelen kahvia kuumaa, luonto ja aurinko mieltä huumaa.
Lehti on kannettu toimistolle, on aika uusille uutisille.
Päivän lenkki Viluun suunnataan, kaappiin täydennystä hankitaan.
Virkistykseks lasilliset nautitaan, näin kotiinpäinkin jaksetaan.
Voin pyöräillä tai soudella, on välineet ”talon” puolesta.
Voin pikku-perunat kasvattaa ja vihannesmaata hoidella.
Isäntävuorossa isännöidään, siivotaan ja sauna lämmitetään.
Lämmitys hoituu helpolla, yhdellä painalluksella.
Koskaan täällä ei puuha lopu, kaikki kun touhuu, niin pysyypi sopu.
Hommat hoidetaan talkoilla, ilolla ja ruokapalkoilla.
Illan tullen saunotaan, on paras sauna päällä maan.
Saa lauteilla löylyt makoisat, voi jakaa kaikki tarinat.
Ken uskaltaa ja haluaa, hän mereen uimaan pulahtaa.
Se mahdollista talvellakin, on kera avannon ja karvalakin.
Kun vettä taivaalta ripsahtelee, ja telkkarikin lakkoilee,
voit kokoontua Vankkuri-saliin ja pitää hauskaa ”vanhaan” malliin.
Pistää jalalla koreasti tai laulaa, pelata aamuun asti.
Vaan jos me haluamme kukkua, annammehan toisten nukkua!
Sitten kun mieleni tekee, lähden ja koppiini menen,
otan kirjan käteeni, jo kohta suljen silmäni.
Nukun oikein nautinnolla, täällä on niin hyvä olla.
Pilke silmäkulmassa

Piipa

SF-Caravan Raision seutu ry:n

PIKKUJOULUJUHLAT
lauantaina 8.12.2012 klo 18.00

Vankkuri-Vehmaalla

Ruokailu, pientä ohjelmaa, tanssimusiikkia,
joulupukki vierailee ja arpajaiset.

Ilmoittautuminen 30.11 mennessä Hannelle 
hanne.lassila@dnainternet.net tai 0400-186357

20€/aikuinen ja alle 12v 10€ ja alle 5 v ilmaiseksi
P.S. 5€ pikkupaketti pukinkonttiin

Tervetuloa kaikki mukaan!
Hallitus

Hopeisen yhdistysmerkin saajat.Kultaisen yhdistysmerkin saajat. Pronssisen yhdistysmerkin saajat.

Kunniapuheenjohtaja Raimo Heinola 
ja vaimonsa Leila Heinola.

maan alueella ja illalla liikuntaa 
harrastettiin Kaija Pohjolan tah-
dissa lavalla.

Auringosta puheen ollen, tällä 
kertaa ilmat todellakin suosivat 
vierailijoita. Lämpimät kiitokset, 
kaikille, jotka osallistuitte juh-

laamme.
Hallituksen jäsenet sekä tref-

fi - ja huvitoimikunta tekivät suu-
ren työn saadessamme juhlavii-
konlopun kuosiinsa eli tarjoilut, 
puitteet ja ohjelman. Kiitos siitä 
heille kaikille, ilman talkootyö-
voimaa ei tällaisten tapahtumi-
en järjestäminen olisi mahdol-
lista. Ikävä kyllä hommat jäävät 
helpolla vain yksien ja harvojen 
harteille. Kaikki alueella asuvat 
jäsenet voisivat olla aktiivisem-
pia toimimaan vaikka ei heitä 
olisikaan nimetty johonkin tiet-
tyyn toimikuntaan tai vastaa-
vaan. Apua ja hyviä ideoita ote-
taan aina vastaan..

Kaikki kesän vierailijat ovat 
kehuneet alueemme siistejä paik-
koja ja hyvin hoidettuja nurmi-
koita, talonmiehemme Maarit ja 
Veijo ovat pitäneet paikat kuris-

sa, kiitos siitä myös heille.
Sy y skokou s on p idet t y 

20.10.2012 ja henkilövalinnoista 
tiedotetaan seuraavassa Vank-
kuriViestissä.

Tässä vuoden viimeisessä Vank-

kuriViestissä, haluan kiittää täs-
tä vuodesta ja toivottaa kaikille 
jäsenille Hyvää Joulua ja Menes-
tyksekästä Uutta Vuotta 2013.

    
Terveisin Hanne 74067
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Salon kuulumiset

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

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

www.sfc-salonseutu.fi 

Salon yhdistys 35 vuotta

Treffeillemme oli saapunut väkeä runsaat 200 auto-ja vaunukun-
taa juhlimaan yhdistyksemme 35-vuotistaivalta. Hallitus ja 
toimikunnat olivat tehneet mittavan työn suunnitellessaan 

juhlavuoden treffi ohjelman. Treffi en pääpaino oli Hermanni Heinosen 
juontamassa juhlatilaisuudessa, otettin vastaan onnitteluja, kuun-
neltiin puheita, katsottiin pienoisnäytelmää ja palkittiin yhdistyk-
sen hyväksi tehdystä työstä seuraavat henkilöt:

Alkuaikoja muistelee kunnia-
puheenjohtaja Annikki Fagerlund.

Merkkisadetta.

Ansiolevykkeet:

Sinikka Koivunen ja Markku Levo
Eino Ilonen
Tuija ja Martti Heinonen
Simo Vuori
 
Yhdistysmerkit:

Kultainen merkki:
Ilkka Lehtinen, Sinikka Koivu-
nen, Eino Ilonen, Jorma Kilkki ja 
Erja Kilkki

Hopeinen merkki:
Tapio Paasikivi, Martti Heinonen, 
Merja Rounamaa ja Voitto Rouna-
maa

Pronssinen merkki:
Arja Paasikivi, Marjut Rahja, Timo 

Ansiolevykkeen saajat.

Laakso, Kari Kuortti, Tommi Laak-
so, Hanna Saari, Tauno Nurmi ja 
Tonja Levo

Yhdistyksemme haluaa kiittää 
kaikkia mukana olleita treffi vie-
raita. Ensi vuonna tavataan taas!

Ps. Nettisivuilta löydät lisää ku-
via juhlatreffeistämme.

Tulevia tapahtumia

Uutta Vuotta 2013 otetaan 
vastaan perinteisesti Halikon 
Salakalliolla 30.12.2012 - 
1.1.2013.
Messumatka Helsinkiin la 
19.1.2013
Tammitanssit la 26.1.2013

 SF-Caravan Salon seutu ry järjestää matkan

CARAVAN- JA MATKAMESSUILLE 2013
Helsingin messukeskukseen la 19.1.2013

Lähtö Salon torilta klo 8.00. Matkan hinta 16 €
Ilmoittautumiset 14.1.2013 mennessä: 

Sinikka Koivunen, iltaisin 050 551 5257
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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.

TAMMITANSSIT  

la 26.01.2013 klo 18 - 0.30 

Halikon Nuorisoseurantalolla, 
Mustamäentie 169, 24910 Halikko 

Lippuja saa Areva-Service, Satamakatu 20 tai 
maksamalla tilille 19.1.2013 mennessä 

SF-Caravan Salon Seutu ry FI16 1135 3000 3083 38. 
Laita viitenumero 123. Maksetut liput saa paikan päältä. 

 TERVETULOA ! 

Tarjolla maukasta ruokaa, kakkukahvit ja 
tanssia. Liput: 20 €, Lapset, alle 15 v, 10 €.  

Tanssit tahdittaa  

J. Eskelinen  

ja Onnenkulkurit 

Hermannin aamunavaus.Kutsuvieraita.

Yhteislaulun lomassa Anna Schukov 
esitti myös yksinlaulua ihailijoilleen. 

Viime vuonna karavaanarit kunnos-
tivat talkoilla saunan lauteet ja tänä 
vuonna sauna sai terassin.

Tekto toimikunnan leikkimielinen 
ajotaitokilpailun tuloksia 6.10. 2012 

Naiset :   1)  Airi Wägg 19257     
Miehet :  1)  Jouko Kukko 127602  
                  2)  Eino Wägg 19257    
 Toimitsijoina olivat : Heikki Silenius  ja  Tapio Paasikivi

Viikonloppu viileässä Raatalassa

Tapaaminen yhdistyksen omalle väelle tavoitti tosi pienen osan 
jäsenistöstämme tänä syksynä. Mielestäni voisimme kysellä ja 
selvittää syitä näin vähäiseen osallistumiseen. Sää ei tosin suo-
sinut meitä, muttei toki rankkasateessakaan oltu eivätkä vaunut 
akseleitaan myöten uponneet maaperään.

Onko muutokseen aihetta joko tapahtuman ajankohdassa, oh-
jelmassa, sijainnissa vai jossakin muussa? Itse en usko siihen, 
että suurin syy olisi päällekkäisyys muiden tapahtumien kanssa. 
Ja jos olisi, miksi sitten jokin muu tapahtuma on niin paljon kiin-
nostavampi kuin oman yhdistyksemme tilaisuus, että se vetää 
enemmän?

Viikonloppu Raatalassa oli tosin leppoisa sisältäen saunomiset, 
teräsmieskisat ja ulkoilun luontopolkuineen ja seurusteluineen. 
Viikonlopun piristyksenä lauantai-iltana Anna Schukov säesti 
meitä iloisesti haitarillaan. Mutta toivonpa todella, että osaisim-
me järjestää omalle väelle tilaisuuden, johon oma väki saapuisi!

Hanna
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Sauvon kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Kimmo Laine
Itätalontie 76, 21570 Sauvo
Puh. 044 3546447
puheenjohtaja@sfc-sarapisto.net

SIHTEERI
Merja Arvola
Suotorpankuja 4 A 1, 20460 Turku
Puh. 0400 683 864, 
sihteeri@sfc-sarapisto.net

www.sfc-sarapisto.net, toimisto@sfc-sarapisto.net

Kiitos ansiokkaasta työstä SF-Caravan Sauvon seutu ry:n hyväksi.

Juhlat on juhlittu 

Yhdistys kiittää kaikkia Tei-
tä, jotka teitte juhlastam-
me juhlan arvoisen. Kaunis 

kiitos myös kaikille, jotka omalla 
panoksellanne mahdollistitte juh-
lan. 

Perjantaina juhlatreffeille saa-
vuttiin vaihtelevassa kelissä. 
Juhlavieraat saivat treffi lahjaksi 
keittiöpyyhkeen, joka tuntui ole-
van mieluinen monelle. Illalla 
tanssilavan valtasi Six Glasses, 
eikä sellaista menoa koskaan en-
nen ole koettukaan Sarapistossa. 
Lava raikui päivän hiteistä ja osin 
menneen ajan rokista ja popista. 
Yleisö hullaantui: taputti, vihel-
si, huusi, tömisti ja rokkasi vim-
matusti.  

Lauantaina leirihartaus pidet-

tiin rannalla meren ääressä uu-
den koskettavan alttarin piirty-
essä rantaveteen. Heikki Mänty-
lä sai taas kirkkokansan liikkeel-
le Rami Tapperin soittaessa ja 
laulaessa. Siitä Rami jatkoikin 
juhlan juontamista välillä soitel-
len mukavia. Tervehdyksensä 
yhdistykselle toi liiton varapu-
heenjohtaja Heikki Leinonen, 
Sauvon kunnanjohtaja Seppo Al-
lén, Turun seudun YT-alue ja SF-
Caravan Helsinki ry. Juhlassa 
muistettiin yhdistyksen toimijoi-
ta jakaen ansiomerkkejä. Kultai-
sen ansiomerkin sai Kimmo Laine, 
hopeisen ansiomerkin Mauri Ar-
vola, Merja Arvola ja Unto Cos-
tiander ja pronssisen ansiomerkin 
Pirjo Söderholm. Ruusulla ja kun-

niakirjalla palkittiin yhdistyksen 
24 aktiivia. Varsinaisen juhlan 
jälkeen syötiin maukkaat kalaso-
pat kera kakkukahvin. Samaan 
aikaan juhlatilaisuuden kanssa 
nuoret karavaanarit esittivät tai-
tojaan Sarapiston Talent kisassa. 
Iltapäivällä zumbattiin rannalla 
ja illalla oli tarjolla perinteisem-
pää tanssimusiikkia Reijo Mäen 
tahdissa.

Koko perheelle sopiva nukke-
teatteriesitys valtavine nukkei-
neen sai katsojat keskittyneinä 
seuraamaan esitystä ja kaiken 
päälle oli vielä treffi pähkinä pur-
tavaksi.

Sunnuntaina kierrettiin aikuis-
ten ja lasten luontopolku ja jän-
nitettiin osuuko voittoarpa koh-
dalle.

Sarapiston alkuperäiset 
asukkaat

Teuvo ja Sirpa Salolla on tuttu 
tarina siitä, miten tullaan kara-
vaanareiksi. Seinänaapurit osti-
vat pienen Kipin ja siitä se sitten 
lähti. Ajatus, voisiko meidänkin 
autolla vetää vaunua. Kyllä, jos 
kerran naapurinkin. Niin vedet-
tiin Montza Corolan kanssa Sara-

pistoon. Siellä viihdyttiin ensim-
mäinen kesä ja sitten vaihdettiin 
auto ja lähdettiin reissuun. Käy-
tiin loma-reissulla itä-suomessa, 
Valasrannalla, Kallionokalla ja 
Salorannassa treffeillä. Götebor-
gissa käytiin jalkapalloturnauk-
sessa pojan kanssa. 

Silloin Sarapistossa ei ollut mi-
tään kausipaikkoja, vaan vaunun 

Teuvo ja Sirpa Salo nauttivat vaunuilusta kesäisessä Sarapistossa.
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Mukaan zumbaan ehti Uunokin.

Sf-Caravan Sauvon seutu ry:n 

JOULUJUHLA
La 8.12.2012 Klo 18.00 Sarapiston takkahuoneessa

Hinnat: Aikuiset 23€, lapset alle 15v 12€.
Ota mukaan 5€ paketti. Mukaan mahtuu 40 henkeä.

Ilmoittautuminen Pirjo Söderholmille su 2.12.12
mennessä p. 040 771 2142

Tervetuloa Hallitus

saattoi jättää viikkosäilytykseen 
ja syksyllä se tuotiin kotiin.

Kyllä vaunun ostosta oli jo ai-
emminkin puhuttu. Mietittiin 
sitä mökkiäkin, mutta perimmäi-
nen kysymys oli: ”Viihdytkö?” 
No, ei siellä mökillä olisi viihty-
nyt. Teuvo olisi pitänyt veneestä, 
mutta Sirpa ei. Vaunulle voi tulla 
vaikka sataisi. Tämä on myös hel-
pompaa ja edullisempaa, pohti 
Sirpa.

Sarapisto tuntui heti kodilta. 
Siihen aikaan Sarapistossa paistoi 
aurinko melkein kaikkialle. Tosin 
alue oli silloin pieni kunnan alue, 
josta se pikkuhiljaa laajeni. Toi-
miston kohdalla vuonna 1988 is-
tuttiin ystävien kanssa ringissä 
ja siinä se alue ensialkuun mel-
kein olikin. Oli sauna ja Casino ja 
yhtenä päivänä tuotiin auton la-
valla vanha harmaa työmaakoppi, 
joka on toimittanut toimiston 
virkaa näihin päiviin saakka. 

Aluksi alue oli Paimion yhdis-
tyksen käytössä ja vasta myöhem-
min Sauvon. Mietittiin olisiko se 
Paimio vai Sauvo, mutta halusim-
me jäädä tänne. Täällä odottivat 
ystävät ja aina tunsi itsensä ter-
vetulleeksi. Aluksi treffit pidet-
tiin Rantolassa. Vasta vuonna 
1993 alue oli Sauvon yhdistyksen. 
Tanssilava rakennettiin 1995 ja 
1997 puuvessa purettiin ja tilalle 
rakennettiin nykyinen vesivessa. 
Tiskikatoksen seiniä koetettiin 
nostaa ylemmäksi, mutta ne ha-
josivat. Se piti rakentaa alusta 
asti ja se sai nimekseen pesukka. 

Äitienpäivät on vietetty alusta 
asti Sarapistossa ja tehty kakku-
pohjat. Aluksi ne koristeltiin Ca-
sinossa ja siellä juhlittiinkin. 

Teuvo viihtyy vaunulla talvel-
lakin. Talvisin laitettiin matik-
kaverkot veteen ja kylmässä Ca-
sinossa keitettiin maukkaat ka-
lasopat. Se kuulemma maistuikin 
kylmässä paremmaltakin. Ensim-
mäinen soppa keitettiin Högma-
nin matikasta, jota hän tosin oli 
ajatellut tyttärelleen. Sopassa ei 
aineista säästelty: reilusti rasvaa 
ja kermaa ja paljon sipulia. Leinon 
Antti ei porkkanasta pitänyt ja 
sitä ei sinne laitettu, koska hän 
ei silloin olisi syönyt ollenkaan.  

Sarapistossa on aina pientä 
puuhastelua: mölkyn peluuta tai 
tikanheittoa. Nälkä täytyy pitää 
loitolla ja välillä tehdäänkin voi-

leipä. Kesällä syödään mamman 
perunoita (lähitilalta) kanttarel-
likastikkeella ja grillataan. 

Vaunuista Solifer oli taivaalli-
nen; siinä oli iso jääkaappikin. 
Nykyinen vaunu Kabe on ollut 
viihtyisä ja siinä on parasta eril-
lissängyt. Kallis se oli silloin, 
mutta Salot ovat olleet tyytyväi-
siä valintaansa.

On totuttu siihen, että kaikki 
tarvittava on mukana. Sarapis-
tosta ei puutu mitään, sieltä löy-
tyy melkein virallinen Teuvon 
aukiokin.

Amuse bouche 

Viime lehdessä kerroin jo alku-
kesän karavaanari-illallisista ja 
vielä oli oma vuoromme sovittu-
na elokuun loppuun. Nyt lienee 
aika paljastaa oma osuutemme. 
Meidän illallinen oli tietysti Sa-
rapistossa. Amuse bouche eli pie-
nenä ruokahalun herättäjänä 
toimi puolisoni tillinoksilla ko-
ristelemat kolmionmuotoiset 
mallasleipäpalat lohitäytteellä, 
alkuruoaksi tarjoilimme porkka-
nakukkakaalisosekeittoa rae-
juuston ja persiljan kera, pääruo-
kana oli pinaattiperunamuusi, 
Maurin paistamat marinoidut 
lohimedaljokit, basilika-tomaat-
ti - motsarellavartaat ja täytetyt 
kananmunat ja jälkiruoaksi kah-
via ja köyhiä ritareita hillolla ja 
kermavaahdolla. 

Se neljäs puutuva pyöräkin 
osallistui tälle viimeiselle illalli-
selle ja totesi, että tää on kivaa. 

Kyllä mekin voimme osallistua 
tähän ensi kesänä, tuumivat he. 
Kivaa meillä kaikilla olikin; yh-
dessä, hyvässä seurassa, maistu-
van aterian ääressä.  

Satuin puolivahingossa näke-
mään kyseisen ohjelman jakson, 
jossa Mika Pohjola oivallisesti 
osoitti televisiossa, mitä karavaa-
nari-elämä voi olla oikeasti. Kuin-
ka viihdytään yhdessä ystävien 
kanssa hyvän ruoan ääressä ja 
kuinka helposti näissä olosuh-
teissa se gurmee ateria valmistuu. 
Se oli sitä aitoa karavaanarielä-
mää, mitä odotin ”siltä toiselta 
ohjelmalta”.

Vielä hieman asiaa

Yhdistyksen joulujuhlat ovat Sa-
rapistossa la 8.12.12 klo 18.00 
Sarapiston takkahuoneessa. Tar-

jolla on perinteinen jouluruoka: 
aikuiset 23 € ja alle 15 vuotiaat 
12 €. Ilmoittautumiset ottaa vas-
taan Pirjo Söderholm p. 040 771 
2142 su 2.12.12 mennessä. Ota 
mukaan 5 € pikkupaketti. Ohessa 
ilmoitus juhlasta.

Muista hoitaa sähkömaksusi 
joulukuun 15. päivään mennessä. 
Samalla kaiva yöpymistilasto päi-
väkirjan välistä ja palauta se toi-
mistoon viimeistään vuoden lop-
puun mennessä.

Sesongin ulkopuolella alue hoi-
detaan yhteisvastuullisesti. Toi-
miston seinästä löydät isäntävuo-
rolistan, jossa voit kantaa korte-
si kekoon.

Taas toivotus hyvän joulun 
joulurauhan näin tuo, 

Teille kaikille!
Merja 29963-1
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Paljon ovat asiat muuttuneet 
vuosikymmenten mukana. 
Jo ennen karavaanareita 

meitä oli muutaman vaunun po-
rukka joka viihtyi ja vietti suvet 
täällä. 

Yhdellä meistä oli jo silloin 

matkapuhelin NMT-450 Motorola. 
Sen akkua piti ladata yöllä auton 
akusta. Aamulla ei auto enää 
käynnistynyt. Nuotiolla paistet-
tiin makkaroita. Eräänä sateisena 
juhannuksena oli meitä paikalla 
vain kolme vaunukuntaa, turva-

TL Pyhäjärven kuulumiset

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

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

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

Pysähtyneet vankkurit

SF-C  134648-0
Henna Tuulikki Raittinen

s. 2.12.1958
k. 3.7.2012

Muistoa kunnioittaen.
SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry

Mukavia muistoja 
Valasrannasta 
- katse tulevaan

väleihin ei tarvinnut puuttua.
Kausipaikkalaisia ei ollut vielä 

keksitty. Vaunut vedettiin aina 
viikonlopun tai loman jälkeen 
kotiin. Rakensimme aitiopaikal-
le rantaan grillin. Siinä oli osit-
tain lasiseinät ilta-auringon las-
kiessa säteiden välkehtiessä no-
kisten lasien läpi, oli makkaran-
paistotunnelma sanoinkuvaama-
ton. Kasettisoittimen tahdissa 
joskus bailattiinkin. 

Monta kesää keräsimme pois 
rantavedestä rikkinäisiä pulloja. 
Silloin oli paha tapa rikkoa pullot 
ja heittää järveen. Puucee oli ran-
nassa. 

Joskus kerättiin iso ”perhe” ja 
käytiin joukolla VPK:n saunassa. 
Elokuun kuutamoöinä oli myös 
tapana käydä kuutamouinnilla 
nakuina.

Hesalaiset löysivät jo silloin 
puhdasvetisen hiekkarannan, 
tykkäsivät ja suuntasivat kesäisin 
tänne.

SF-Caravan-aikana saatiin alu-
eelle sähköinen uikkarisauna. 
Hyvien löylyjen lisäksi siellä riit-
tää juttua ja voi parantaa maail-
maa.

Nyt remontin jälkeen sauna ja 
laaja terassi ovat valasrantalais-
ten aivot, sydän ja keuhkot. Vii-
me vuosina on raivattu lisätilaa 

metsästä yli kymmenelle yksiköl-
le. Toimistossa on myös siirrytty 
tietokoneaikaan.

Lasten leikkialueelle on han-
kittu EU-direktiivin mukaista 
hiekkaa 75 tonnia. Kaksi uutta 
trampoliinia kovaan käyttöön 
on  hommattu. Leikkimökin katon 
ovat puuhamiehet uusineet ja yh-
distyksen nuoret ovat pitäneet 
kesäkioskia alueella. Kuulutuksin 
on kerrottu aukioloajat ja myyn-
nissä olevat tuotteet. Purjelau-
tailijat viihtyvät tuulisilla aal-
loilla. Lentokoneet, helikopterit, 
veneet ja autot liikkuvat harras-
tajien toimesta. Ompa heillä oma 
tuulivoimalakin.

Hellehattu, Matilda, Intiaani, 
Muumio, Blondi, Supa, Manoli-
to,  perhostentekijä, sekä monet 
muut tuovat tekemisillään värik-
kyyttä rantaelämään.

Katsokaamme eteenpäin!
Meidän on lähitulevaisuudessa 

hyväksyttävä maksujen korotuk-
set. Ranta- ja kausipaikkalaisen 
on avattava kukkaronsa nyörejä. 
Muuten eivät pelirahat riitä alu-
een pyörittämiseen.

Puhalletaan porukalla yhteen 
hiileen. Yhteenkuuluvuus luo 
lämpöä sekä hyvinä että vaikeina 
päivinä.

Välittäminen ja huomioonotta-
minen kulkevat käsi kädessä.

Arvostakaamme muita niin elä-
mä rakastaa meitä.

Syksyisin terveisin: 
29 kesää Valasrannalla viettä-
nyt Leena SFC 25034
35 vuotta vaunuillut Esa SFC 
7708

Juhannuksen juhlijoita vuodelta 1997.
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Turun kuulumiset

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

SIHTEERI
Soili Huhta
Salamäentie 70, 32500 Oripää
Puh. 0400 968 200, soili.huhta@gmail.com

Kerhohuoneisto Linnankatu 49 A, 20100 Turku, puh/fax 02 230 8623. 
Päivystys kerholla ja puhelimitse ma klo 18-20. 
Kesäniemi, Kesäniementie 99, Rautila, 23210 Vehmaa, 
puh. 02 433 3462. www.sfcturku.fi , sfcturku@sfcturku.fi 

TURUN

AUTOKLINIKKA
• Vahinkotarkastukset
• Kolarikorjaukset ja maalaukset
 - myös mopoautot
• Sijaisautopalvelu
• Muovikorjaukset
• Huollot ja korjaukset
• Ilmastointilaitteiden
 huollot ja korjaukset
• Tuulilasien korjaukset ja vaihdot
• Maalipintojen
 kiillotukset ja käsittelyt
• Verhoilujen pesut
• Romuajoneuvojen noudot
   ja rekisteristä poistot
www.autoklinikka.net

Pansiontie 4, 20200 Turku • Fax 0207 700 722 • info@autoklinikka.net

Vuoden kaikkina päivinä 24h Arkisin klo 7-17 Tuulilasit myös
matkailuautoihin

0207 700 7110207 700 700

Lähin apu tien päällä 24h kaikkialla Suomessa

Autoilijan monipalvelukeskus

Kuljetukset, tielle nostot, käynnistykset, 
ovien aukaisut, renkaan vaihdot jne...

Henkilöautot, pakettiautot, moottoripyörät, 
mopoautot, matkailuajoneuvot, kuorma-autot, 
linja-autot, työkoneet...
Laskutamme suoraan vakuutusyhtiöitä!

     K
ORIKORJAAMOLUOKITUS

Kalustoa maasturista raskaaseen hinausautoon asti

Uusi uimalaituri ja 
keskikesän juhlaa 
Kesäniemessä vuonna 2012

Nyt se on tullut! Nimittäin 
uusi ja hyvä uimalaituri 
Kesäniemen uimarantaan. 

Laituri toimitettiin Kesäniemen 
toimikunnan pitkän pohdinnan 

jälkeen A-LAITURIT toimesta osi-
na Rautilan rantaan. Sieltä lai-
turi hinattiin veneiden ja meri-
mies taitosten toimesta Kesänie-
men rantaan. Merimies taitoista 

joukkoa kertyikin useita urheita 
merimiehiä. Joukossa oli mukana 
Timo Vuorinen, Mauri Virtanen, 
Reijo Isoherranen, Simo Virtala, 
Jyrki Lehtonen, Antti Penttinen 
ja Petri Suominen. Homman tal-
letti fi lmille Tarja Suominen. Ku-
vat on nähtävissä myöhemmin 
toimistolla. Hyvin suunnitellun 
mietinnän pohjalta hinaus lähti 
käyntiin Kesäniemeä kohti tuul-
ten ja myrskyaaltojen saattele-
mana. Matkan aikana raikuivat 
merimies laulut. Kertosäkeet lau-
loi Virtalan Simo komealla meri-
mies bassolla. Pieni vahinko sat-
tui, kun kertosäkeen aikana syn-
tyi resonanssi ääni, joka rikkoi 
Virtasen Maurin veneen tuulila-
sin, jonka kyllä Simo aikoi kor-
vata. Kesäniemen ranta löytyi 
hyvän ja tarkan suunnistuksen 
ansiosta onnistuneen matkan 
jälkeen. Seuraavan päivänä tal-
kooväkeä tuli lisää runsaasti ja 
laituri kasattiin oikealle paikal-
le ja ihan oikea tavalla ohjeiden 
mukaan. Ympäristö kaipaa pien-
tä siistimistä ja järjestelyä. Van-
ha laituri häivytetään maisemis-
ta ja sen sellaista. Kaikki kuu-

lemma hoituu aikanaan Kesänie-
men ahkeran talkooporukan 
ansiosta. Allekirjoittaneen ”visio 
ja tulevaisuuden ajatus” alueesta: 
Päätiestä saunan kohdalta johtaa 
rantaan valkoinen hiekkatie. Tie 
on reunustettu paikkaan sopilla 
lehtipuilla. Perillä meren rannas-
sa on rantapallokenttä laiturin 
lähettyvillä! Ehkäpä tulevaisuus 
tuo jotain tämän suuntaista – 
kuka tietää…

Kesäniemen keskikesän valon 
juhla on yhtä kuin juhannus. Ju-
hannusta vietetään kesäkuussa 
kesäpäivän seisauksen tienoilla. 
Monet kristilliset kirkkokunnat 
viettävät juhannusta Johannes 
Kastajan muistopäivänä. Meillä 
täällä pohjoisessa juhannus on 
valon juhla, jolloin keskikesä on 
kauneimmillaan. Juhannukseen 
kuuluvat kiinteästi juhannus-
sauna, -kokko ja – tanssit Juhan-
nukseen liittyvät erilaiset usko-
mukset ja taijat. Ennen uskomuk-
silla ja Taijoilla varmistettiin 
tuleva sato ja naimaonni. Juhan-
nuspäivä oli suotuisa enteiden 
katsomiselle. Kaikenlaiset oudot 
tapahtumat olivat luonteenomai-
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RS Drivers 2012 autoilutapahtuma

Järjestettiin nyt toisen kerran 26.5. Rai-
sion K1 katsastusaseman ympärillä. 
Tapahtumaan oli järjestetty monenlais-

ta ohjelmaa ja esittelyjä, joiden lisäksi oli 
hyvät katsastustarjoukset niin vaunuille 
kuin matkailuautoille sammuttimien ja kaa-
sulaitteiden tarkistuksineen. 

Tapahtuma sai osakseen paljon mielenki-
intoa ja kävijöitä mutta missä olivat kara-
vaanarit?

Kaunis viikonloppu varmaan houkutteli 
leirintä-alueille ja monet muut samalle 
viikonlopulle osuneet tapahtumat kiinnos-
tivat mutta kuitenkin maksuttoman tapah-
tuman odotettiin kiinnostavan karavaana-
reita, joita varten oli erinomaiset tarjoukset 
katsastuksineen sekä kaasulaitehuoltoineen.  

Katsastuksessa kävi kolmisenkymmentä 
matkailuajoneuvoa joista myös tarkastet-
tiin sammuttimet sekä koeponnistettiin 
kaasulaitteet. Asiakaspalautteena saatiin 
pelkkää positiivista palautetta kun kaikki 
tärkeät tarkastukset saatiin hoidettua sa-
malla kertaa. Lisäksi mukana olevat lapset 
pääsivät kokeilemaan taitojaan mönkkäri-
radalla ja vähän vanhemmat Matti Alamäen 
rallisimulaattorilla. Nälkäkään ei päässyt 
tapahtumassa yllättämään sillä tarjolla oli 
grilliherkkua, kahvia ja mehua.

Maskun VPK:n näytös kolariauton katon 
irrotuksesta kiinnosti myös yleisöä. Koko 
tapahtuman juonsi RS Ajovalistuksesta Sami 
Sarjula, jonka oma ralli- ja tuningauto olivat 

myös näyttelyn vetonauloja. Autokilta oli 
mukana esittelemässä jarrukelkkaa jossa 
laskettiin painonmukaiset painovoimat ajo-
neuvon kolaritilanteessa aiheutuneen äk-
kipysähdyksen vaikutus. 80 kiloisella ih-
misellä 50 km/h massavoima vaikuttaa 

3220kg! Kun vauhti kaksinkertaistuu, niin 
massavoima nelinkertaistuu 12880kg:n. Sa-
malla kaavalla voi laskea esim. kännykän 
tai muiden tavaroiden iskuvoiman kun ne 
irtonaisena lähtevät liikkeelle takapenkiltä 
tai hattuhyllyltä. 

sia juhannusyölle. Lounais-Suo-
messa on puhuttu mittumaarista, 
joka juontaa ruotsikielisestä sa-
nasta mitsommar, eli keskikesä. 
Kesäniemen mittumaari alkoi 
saunomisella ja hyvällä sellaisel-
la. Seurustelu ja tanssit alkoivat 
illalla. Aaton tansseja tahditti 
Merja Lehtonen ja trio Tricolor 
miehineen. Aattopäivä oli mitä 
parhainta sään puolesta, parem-
paa ei voi toivoa. Juhannuspäivä 
valkeni harmaana ja sateisena, 
mutta ei se tahtia haitannut. Tik-
kakisat ja Kesäniemi kasteet isän-
täpari ja avustajat hoiti rutiinil-
la. Koululaisten tikkakisan jär-
jestys: Tomi, Senna ja Nicke. Alle 
kouluikäiset palkittiin kaikki 
karkeilla ja ykköspalkinnolla Mi-
ke. Aikuisten sarja naiset:1. Kat-
ja Suominen, 2. Hanna Toivonen 
3. Satta Ihamäki. Miehet: 1. Juha 
Salo, 2. Ari Ikonen ja 3. Tommi 
(vierailija). Kiertopalkinto meni 

Juha Salolle suurimmalla piste-
määrällä (55). Kesäniemi kasteen 
saivat Pirkko ja Veijo Sipari, Lea 
ja Vesa Simola. Kaste tilaisuudes-
sa hyvin mielenkiintoisia ja jopa 
vaikeita tehtäviä ja juomat olivat 
mitä parhainta laatua. Illalla oli 
tarkoitus järjestää ”pitkäpöytä” 
ulos, mutta viileän ilman johdos-
ta se siirrettiin sisälle. Siellä syö-
tiin omia eväitä ja korjattiin kaik-
kea maan ja taivaan väliltä. Osal-
listujia oli huonosta ilmasta joh-
tuen vain noin 40. Alueella oli 
vaunukuntia noin 70, joista vie-
raita kymmenkunta. Todettiin 
jälleen, että Kesäniemessä on 
mukavia ja elämän myönteisiä 
ihmisiä. Eräs meikäläisen ikäinen 
pappa sanoikin, että ihmisellä 
täytyy olla”optikko” luonne, niin 
ei kasaannu turhia paineita!

Juhannustaikoja muistellen: 
Matti Ojala

Caravan Show & Camping 2013
Caravan Show & Camping 2013 messu- ja treffitapahtuma pide-

tään 11.-13.1.2013 Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa. Messut 
sisätiloissa ja karavaanarien treffit piha-alueella.

Messuilla on esillä kaikki 2013 uutuudet sekä laaja valikoima 
erilaisia tarvikkeita. Messujen tietoiskuissa sekä seminaareissa 
käsitellään matkoja maailmalle sekä muita ajankohtaisia asioita.

Messujen tähtivieraana esiintyy Eini. Iltatanssit perjantaina ja 
lauantaina tahdittaa Focus orkesteri.

Karavaanari treffit kerääntyvät messukeskuksen piha-alueelle 
pitämään omaa tapaamistaan tutustuen uusiin sekä vanhoihin 
ystäviin ympäri maata. Treffimaksu koko viikonlopulta on 60€ 
joka sisältää messupassit kahdelle aikuiselle ja lastenpassit alle 
12 vuotiaille lapsille sekä matkailuajoneuvon lataus sähkön 350w. 
Leirintäalueen vaatimukset eivät täyty ihan kokonaan talvisissa 
maisemissa mutta leiristä löytyvät vesipisteet, kem. wc:n ja har-
maidenvesien tyhjennyspaikka lisäksi HK areenan puolella on 
suihkut aamuin ja illoin. Kaupungin palvelut ovat muutaman 
kilometrin päässä joihin pääsee helposti messualueen vierestä 
menevillä busseilla.

Messupasseilla pääsee koko viikonlopun ajan messuille sekä 
iltatilaisuuksiin. Lisäksi messupassi oikeuttaa alennettuun lou-
nastarjoiluun messuravintolassa. 
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Caravan Show & Camping
11.-13.1.2013

Turun Messu- ja kongressikeskus

TREFFIMAKSU koko viikonlopun 60 €/vaunukunta
Sisältää 2 messupassia sekä lastenpassit ja lataussähkön.
Messupassilla vapaa kulku messuille sekä iltaohjelmiin

LISÄTIETOJA:
Tr : Leiripäällikkö Pentti Groth 0400 824471
Messut: Projektipäällikkö Päivi Järvelä 040 7427920

Mallivuosi 2013

esittäytyy messuilla

Tietoiskuja

Eini & Boogie

la 12.1. klo 11 ja 13

Tanssit perjantaina

ja lauantaina tahdittaa

Tanssiorkesteri

FOCUS &

SAKKE KOTILAINEN

Lauantaina

iltapäivätanssit

Tule talkoolaiseksi 
pohjoismaisille 
karavaanipäiville!

Pohjoismaiset Karavaanipäivät järjestetään 14.–21.7.2013 
Turussa, Turun Messu-ja Kongressikeskuksessa. 
SF-Caravan Turku ry hoitaa leirinnän tekniset järjeste-
lyt ja Turku Touring Oy tapahtuman osallistujien ilmoit-
tautumisen sekä neuvonnan ja retki-ilmoittautumiset.  
Tarvitsemme mukaan innokkaita talkoolaisia lähinnä 
kortteli-isännän tehtäviin. Lisäksi tehtäviin kuuluu mm. 
ohjelmasta informointia, sisäänajon avustamista ja 
opastusta alueella.
Talkoolaisilta odotamme myönteistä palveluhenkeä, 
kykyä ylläpitää hyvää yhteishenkeä kortteleissa ja osal-
la talkoolaisista ruotsin kielen taitoa. Talkoolaisille on 
tarjolla mielenkiintoinen leiriviikko monipuolisine oh-
jelmineen. Työstä ei makseta palkkaa eikä matkakorva-
uksia. Tarjoamme päivittäin aamiaisen ja lounaan. 
Talkootehtäviin tulevat ovat vapaita leirinmaksusta.
Haemme talkoolaisiksi ensisijaisesti pariskuntia 15–20. 
Määrä tarkentuu sen jälkeen, kun tapahtuman osallis-
tujamäärä on selvillä.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: SF-Caravan Turku ry, Pent-
ti Groth, p. 0400 824471, sähköposti: pgroth@netti.fi

Isojen poikien leikkejä

Mitähän se on jota vähän pie-
nemmätkin pojat jo melkein 
kehdosta päästyään alkavat 

kaipaamaan sekä ottavat joka leikkiin 
mukaan?

Hevosia niissä leikeissä on useim-
miten jopa yli tuhat ja vääntöäkin 
monen vahvan henkilöauton verran. 
Kyseessä on tietenkin moottoriurhei-
lu.

Kyseisestä leikkistä päästiin naut-
timaan ja monet jopa kokemaan is-

tuutumalla kilpakuormurin sekä vä-
hän pienempien kilpureiden kyytiin 
Alastaron Moottoriurheilukeskukses-
sa järjestettyjen Matkailu& Racing 
–treffien aikana.

Ensimmäiseen treffikokoontumi-
seen Alastaron Moottoriurheilukes-
kukseen saapui sateisesta säästä vä-
littämättä vajaa 100 karavaanaria, 
joille kuitenkin tarjoutui ikimuistet-
tava viikonloppu moottoriurheilun 
parissa.
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Perjantaina ja lauantaina olivat 
vetonauloina jyhkeät kuorma-
autot, joiden jyly murina nostat-
ti niskakarvoja. Liiton puheen-
johtaja Juhani Hämäläinen sai 
kunnian avata koko viikonlopun 
tapahtuman rata alueella. Ava-
jaispuheen jälkeen puheenjohta-
ja Hämäläinen hyppäsi Safety Car 
kuormurin kyytiin kiertäen radan 
ja keräten kilpailijat lähtöruutui-
hin, jonka jälkeen kuorma-auto-
kisa pääsi käyntiin. Ilmassa oli 
isojen moottorien jyhkeää muri-
naa sekä sankkaa savua niin 
moottoreista kuin renkaista läh-
töisin. 

Lauantaina ajettiin myös 6 tun-

nin Endurance –kisa sekä Drifting 
-autojen lajittelu. Difting –autot 
lämmittivät katsomot näyttävil-
lä ajosuorituksillaan sekä värik-
käillä savuilla, joita erikoisval-
misteisista renkaista lähti.

Lauantain ehkä jännittävin ki-
sa käytiin Karavaanareiden sekä 
MoMo racing teamin kesken, jon-
ka yllätys yllätys karavaanarit 
(amatöörit) voittivat. Voittanees-
sa karavaanarien joukkueessa 
rattia väänsivät Juha Hämäläinen 
SF-Caravanista ja O-P Sandberg, 
Jari Mattila sekä Pentti Groth SF-
Caravan Turku ry:stä. Kisan no-
peimman kierroksen ajoi karavaa-
narien Jari Mattila. Kisassa käy-

tetyt autot olivat Honda Civic 
autoja, jotka olivat rakennettuja 
yritys ym. tapahtumia varten.

Lauantain harjoitukset ja kisat 
ajettiin kutakuinkin hyvässä 
syyssäässä, mutta sunnuntaina 
ajetut Drifting ja Avoinluokka 
kärsivät kovasta vesisateesta. 

Leiri-alue moottorikeskuksen 
alaparkissa oli hyvin autio kisojen 
käydessä sillä kaikki olivat myös 
sateessa katsomassa kisoja. Rata-
alueen päässä olevalla jokkis-
radalla pääsi pientä korvausta 
vastaan  kokeilemaan sinne tuo-
tuja jokamiehenluokan kilpureita. 

Lauantaina järjestettiin tans-
sien tauolla näyttävä ilotulitus 

rata-alueella, joka kruunasi koko 
lauantai illan hyvin näyttävillä 
ilotulitteilla. 

Kuorma-autot viimeistä 
kertaa Alastarolla

Ensivuoden tapahtumassa ei enää 
ajeta kuorma-autoilla mutta mu-
kaan tulee muita mielenkiintoisia  
luokkia korvaamaan pois jääviä 
kuorma-autoja. 

Vuoden 2013 Matkailu & Racig 
viikonloppu järjestetään 20.-
22.9.2013 tervetuloa silloin mu-
kaan huikeaan Moottoriurheilu-
tapahtumaan. 

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

Terveiset Rairannasta

Vettä  vettä  vettä ja sitähän 
on tullut. Yhdessä kuukau-
dessa on satanut yli nor-

maalin syksyn keskiarvon.Tulvis-
takin lounainen Suomi  on jou-
tunut osalliseksi. Pahimmat tul-
vat kuitenkin osuivat Satakun-
taan ja Pohjanmaalle. Kun näihin 
sateisiin yhdistyivät kovat tuu-
let, oli tulos jo varsin huono. 
Matkailu on aivan  selvästi kär-
sinyt huonoista säistä. Esimer-
kiksi yhdistyksemme 25-vuotis-
juhlista jäi varmasti osa pois 
kyseisen loppuviikon kovan 
myrskyn ja sateen takia. Onnek-
si varsinaisen juhlapäivän sää oli 
jo kohtalainen ja juhlat onnis-
tuivatkin hyvin ainakin sään 
puolesta.

Avauspuheenvuorossa käsitte-
lin lyhyesti ajankohtaisia asioita, 
joista otteita:

Kuluneen 5-vuoden aikana on 
tapahtunut paljon niin maailmal-
la kuin myös meillä. Ei voi kiistää 
yleiseurooppalaisen talouskriisin 

näkymistä myös karavaanimat-
kailussa.  Yleisesti on matkaili-
jamäärien kehitys kääntynyt 
lievään laskuun. Paikallaanolo 
lisääntyy. Se näkyy kausipaik-
kojen kysynnässä ja yhä harvem-
pi lähtee siitä paikaltaan vaunui-
neen  liikkeelle. Polttoaineen 
hinta ja erilaiset verojen nousut 
tekevät tehtävänsä, vaikka sitä 
ei suoraan näin koetakaan.

Rairannan rakennusprojekteis-
ta tuli esille kevään mittaan to-
teutettu paineviemäri: 

Ja samalla saatiin käyttövesi-
asiakin kuntoon, kun viemäri-
putken ojaan sijoitettiin uusi 
paksumpi vesiputki . Aikaisem-
min  hankittua ja tarpeellista 
paineenkorotusasemaa ei ole enää 
tarvinnut  käyttää. Työ toteutet-
tiin loppusyksyn ja kevään aika-
na ja nyt tuskin matkailija edes 
huomaa, että niinkin suuri han-
ke on täällä toteutunut. Kaivuu-
jäljet on korjattu ja luontokin on 
tehnyt tehtävänsä.

Tulevaisuusvisioita

Pari viikkoa sitten erään  yhdis-
tyksen  juhlassa  liiton puheen-
johtaja  mainitsi kyseisen   yh-
distyksen edustavan ja toteutta-
van sitä varsinaista vanhaa ka-
ravaanarihenkeä, kun heillä ei 
ole omaa aluetta riesana.  Tämä 
otti ensin vähän korvaan, mutta 
hetken mietittyäni tulin samaan 
tulokseen.  Jos yhdistyksen lii-
kevaihdosta yli 90 % tulee muus-
ta kuin yhdistystoiminnasta, 
onko se enää sen varsinaisen ka-
ravaanihengen mukaista. Ja jos 
yhdistyksen jäsenistä  vain alle 
20 % nauttii ja käyttää jatkuvas-
ti alueen palveluja eli ovat kau-
sipaikoilla, niin mitä voimme 
tarjota niille muille jäsenille. Yk-
si tärkeimmistä vastauksista on 
kuitenkin juuri  tämänkaltaiset  
SFC  alueet  eli  SFC-aluejärjestel-
mä, joihin kaikki jäsenet ovat 
tervetulleita nauttimaan moni-
puolisista palveluista, siitä kuu-
luisasta karavaanarihengestä 
erittäin edulliseen tai suorastaan 
halpaan hintaan. Puhutaan nk. 
omista alueista ja niiden parem-
muudesta, siisteydestä, alueen 
hengestä jne.  Vaikka me emme 
kukaan omista näistä alueista 
sentinkään osuutta, me kuitenkin 
tunnemme ne omiksemme ja toi-
mimme sen mukaan. Tämä on si-
tä karavaanarihenkeä, joka saa 
esim talkootoiminnan yhä edel-
leen jatkumaan, vaikka sen lop-
pumista on jo vuosia pelätty.

Muutakin on Rairannassa ra-
kenneltu kuten muinakin vuosi-
na. Ns. uudelle alueelle  on val-
mistunut wc-rakennus, jossa on 
kolme vesivessaa, yksi mitoitettu 
invakäyttöön. Siihen tulee myös 
lastenhoitopöytä. 

Rakennuksessa on myös se vält-
tämätön tekninen tila, jossa ovat 
vesilaitteet, mittaus, paineenko-
rotusasema ja venttiilistö. Siellä 
on myös jäteveden mittausnäyttö. 
Rairanta maksaa jätevedestä mit-
tauksen mukaan, ei vesimittarin 
mukaan kuten yleisesti on käy-
täntönä.

Erkinmutkan puucee muutet-
tiin vesivessaksi ja se tietysti 
edellytti lämpöeristystä talvi-
käyttöä ajatellen. Siinä on nyt 
kaksi vessaa ja kemssantyhjen-

nys. Kaikki tietysti lämpimässä 
tilassa. Samalla tuli rakennuksen 
kylkeen vesiposti myös talvikäyt-
töön. Kummatkin hankkeet ovat 
suuri etu alueen laitapaikoille. 
Käyttöä varmasti tulee olemaan.

Nuorison oma tila on ollut ta-
petilla useita vuosia. Syyskuun 
kokouksessaan hallitus päättikin 
tilan rakentamisesta. Koska alu-
eelle on tulossa ranta-asemakaa-
va, ei lähdetä vielä rakentamaan 
uutta rakennusta, vaan lohkais-
taan melkeinpä tarpeettomaksi 
käyneestä ” traktoritallista osa 
”nuorison käyttöön, osa jää va-
rastoksi. Tila siis tehdään van-
haan rakennukseen käyttötarkoi-
tuksen muutoksella, joten poik-
keamislupaa ei tarvita ja hanke 
voi käynnistyä nopeammalla ai-
kataululla.

Kevään 2013 tapahtumia

Hiihtolomaviikolla omatoimista 
lomailua, mutta hiihtolomaviikon 
lauantaina keittiön naiset järjes-
tävät ulkoilutapahtuman, jolloin 
laavulla on tarjolla hernekeittoa, 
lettuja, grillattua makkaraa ja 
kuumaa juotavaa.

Pääsiäisenä ovat naamiaistref-
fi t.

Helluntaiheilastelujen sijaa 
VOP-kerho pitää 30-vuotisjuhlan-
sa ja matkailutreffi t Rairannassa.

Karavaanarikirkko järjestetään 
16.6. yhteistoiminnassa Uuden-
kaupungin seurakunnan, auto-
museon ja Pyhämaan marttojen 
kanssa. Lähdetään Rairannasta 
sekä omilla autoilla että bussilla 
tutustumaan Pyhämaan uhrikirk-
koon, jossa hartaus. Martat jär-
jestää siellä ruokailun. Pyhämaas-
ta siirrytään Uudenkaupungin 
automuseoon, jossa laaja esittely 
museoautoista.

Juhannuksena juhlitaan perin-
teisesti. On orkesteritanssit ja 
paljon muutakin ohjelmaa.

Talvikelejä 
odotellen

Reijo
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Ramin rattailta 
Rairannasta
Kertausta kesäkaudesta
 
Rairannassa on eletty monessakin 
mielessä vilkasta vuotta. Kevät 
alkoi naamiaistreffeillä, mutta kun 
asut saatiin vaihdettua, oltiin te-
kemässä jo viemäritöitä, rakenta-

massa tärkeää teknistä tilaa, kun-
nostamassa venelaituria ym. Ju-
hannuksena kaikki olikin viemä-
ritöiden osalta jo kunnossa - pääs-
tiin rentoutumaan ja viettämään 
keskikesän juhlaa. Kun puheen-
johtaja oli puhunut kauniisti, si-

Tuula ja Eero Aitamurto ovat olleet keskeisiä toimijoita yhdistyksen alku-
ajoista lähtien.

niristilippu nostettu 
salkoon ja laulut kajau-
tettu ilmoille harvinai-
sen upean kesäsään 
vallitessa, nautittiin 
Ra i rannan alueen 
20-vuotisjuhlan kunni-
aksi kahvit. Jossakin 
vaiheessa ehti Jokisen 
Pekka hakea verkostaan 
lähes 1,5 kiloisen ahve-
nen jörrikän. Vaikka 
kesän säät olivat kovin 
epävakaiset, riitti ka-
ravanmatkailijoita kii-
tettävästi. Epävakaiden 
säiden lisäksi korkea polttoaineen 
hinta vaikutti varmaan monen 
matkasuunnitelmiin.  Heinäkui-
sena lauantaina ongittivat lapset 
kilpaa ja elokuussa pyrkivät aikui-
set unohtamaan vaihtelevan ke-
säsään ”Unhoituksen yössä”. No 
– kesä meni ja tuli syyskuu, jonka 
puolivälissä vietettiin Rairannas-
sa jälleen juhlallisuuksia. Nyt yh-
distyksen 25 vuotisen toiminnan 
kunniaksi. Railakka-halli oli oikea 
paikka kokoontumiselle, sillä kun-
niapuheenjohtaja Eero Aitamurron 
mukaan Rairannan löytäjäporuk-
ka kokoontui ensimmäistä kertaa 
alueella juuri nykyisen Railakan 
paikalla, rauhoitetun kilpikaar-
namännyn vierellä.

Kiitokset kaupungille

Puheenjohtaja Reijo Silokoski 
osoitti yhdistyksen pääjuhlan 
avauspuheessaan erityiset kiitok-
sen sanat Uudellekaupungille 
vuokra-ajan jatkamisesta 30 vuo-
della. Se mahdollistaa alueen ke-

hittämisen entistä parempaan 
kuntoon. Yhtenä esimerkkinä liit-
tyminen viemäriverkostoon. Kes-
kusliiton onnittelut tuonut vara-
puheenjohtaja Heikki Leinonen oli 
tyytyväinen Rairannassa näke-
määnsä. – Jos alueenne luokitel-
taisiin tähdillä, olisi se täyden 
viiden tähden arvoinen, totesi 
Leinonen. Uudenkaupungin ter-
vehdyksen ja onnittelut tuonut 
matkailusihteeri Irmeli Laaksonen 
kiitteli yhdistystä mm. siitä, että 
Rairanta on ympärivuotinen mat-
kailualue, ja että se rikastuttaa 
samalla merkittävästi kaupunki-
kuvaa. - Ilahduttavaa on  sekin, 
että olette huomioineet treffejä 
järjestäessänne myös lapset. Ka-
ravanmatkailu tuo tärkeitä mat-
kailutuloja Uuteenkaupunkiin, 
totesi Laaksonen. VankkuriViesti 
ry:n (yt-alueen) yhdistykset on-
nittelivat kukin vuorollaan kär-
jessä puheenjohtaja Jari Välitalo. 
Yhdistyksen puolesta onnittelut 
vastaanottivat puheenjohtaja Rei-
jo Silokoski ja sihteeri Tapio Saha.

Muistelua ja mukavaa 
tunnelmaa

Olen iloinen siitä, että myös eril-
lään pääjuhlasta järjestetty his-
toriikin esittelytilaisuus kokosi 
Railakkahallin täyteen juhlaylei-
söä. Pyrin sanoin ja kuvin pääosin 
kertomaan siitä, mitä yhdistyk-
semme toiminnan 25 vuotena on 
tapahtunut. Rairannan alueen 
avajaisissa 19.6.1992 nauhan lei-
kannut liiton silloinen varapu-
heenjohtaja Ilpo Tolvas oli kutsu-
vieraan juhlissa. Hän kertoili his-
toriikkitilaisuudessa muistikuvi-
aan avajaisista ja sen jälkeisestä-
kin ajasta. Juhlapäivään kuuluivat 

Railakka täyttyi yhdistyksen 25-vuotisjuhlissa.

Ansioistaan muistetut yhteiskuvassa.

Puheenjohtaja Jari Välitalo onnitteli Vankkuri-
Viesti ry:n puolesta.
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luonnollisesti juhlakahvit ja ruo-
kailu sekä illan hämärtyessä myös 
toisenlaista ohjelmaa. Vuoden 
2003 tangokuningas Kari Hirvonen 
ja huippuyhtye Free Shake loihti-
vat oivat askelmerkit Railakan 
lattiaan ja tunnelma näytti ja 
myös tuntui hyvältä. Kun vielä oli 
seurattu päälle mahtava ilotulitus 
ja tunnelmoitu vielä lisää tanssin 
merkeissä, olikin juhlapäivä jo lä-
hihistoriaa. Taival kohti uusia 
vuosia ja uusia haasteita oli alka-

nut. Ai niin, oli unohtua vielä pe-
rinteinen kevennykseni. Tässä se 
tulee: Nelivuotias Veera oli kyläs-
sä tätinsä luona. Hän katseli, kun 
tädin mies koikkelehti lökäpök-
syisessä pyjamassaan, pisti pään 
kallelleen ja totesi arvostelevasti: 
- On seksi kaukana tuostakin mie-
hestä! 

Hyvää myöhäissyksyä ja lähes-
tyvää joulunaikaa toivotellen 

Rami

Caravanyhdistysten edustajat odottavat onnitteluvuoroaan. Pentti Groth, Ilpo Tolvas, Marjatta Hellsten, Riitta Tolvas ja Arja Groth juhlan 
odotuksissa.

Keskusliiton onnittelut toi varapuheenjohtaja Heikki Leinonen. Matkailusihteeri Irmeli Laaksonen onnitteli Uudenkaupungin puolesta.

Onkikisa on päättynyt ja on kalojen punnituksen vuoro.

Palkinnon saanti on jännä juttu. Lasten tämän vuoden onkikisan voitto meni Kemiin-edelliskesän 
Lappeenrantaan.
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