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SF-CARAVAN YHDISTYKSET:

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

Päätoimittajan PALSTA

Hei taas!

O

lemme saaneet nauttia
mahtavista syyskeleistä ja
loistavasta kesäsäästä.
Hyvä näin, koska kokemuksesta
voin sanoa, että kun ilmat suosivat, ihmiset ovat paljon paremmalla tuulella eikä pienet vastoinkäymiset harmita. Edellä
kerrotulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa että viime numeron
kanssa sählättiin enemmän kuin
laki sallii. Osa menee kesälomaajan, osa painon ja kyllä itsellenikin parannettavaa jäi. Sille
meistä ei kuitenkaan ketään mitään voinut että Piikkiössä asuvat Piikkiön jäsenet jäivät aluksi ilman lehteä. Asiaa postitusfirmasta sekä painosta tiedustellessani kaiken piti olla ok. Itellasta monen mutkan jälkeen
luvattiin selvittää asiaa. Yhteydenottoni jälkeen ei mennyt kuin Vaunu sopii hyvin syysmaisemaan.
muutama päivä ja lehdet kolahtivat Piikkiöön vaikka Itellasta
tuli tiedote jossa valittelivat tapahtunutta
tavasti kaikki alueen yhdistykset olisivat
ja totesivat ettei lehtiä löytynyt. Joku ne
mukana esittäytymässä, ja jos ja kun sielkuitenkin jostain löysi. Loppu hyvin kaiklä ollaan, karavaanarit tulisivat runsaslukuisina Messukeskukseen. Runsasta osanki hyvin. Vaikka kesä oli lämmin sattui
Pohjoismaisten Karavaanipäivien ajaksi
ottoa toivoo varmaan liittommekin tulevan
hieman viileämpi ajanjakso. Päivät onniskesän FICC-rallyyn Porin Kirjurinluodolle.
tuivat ja Turun yhdistys hoiti järjestelyt
Liitto varmaankin sai rallyn järjestettätaas kerran hienosti rutiinillaan. Rutiinia
väkseen 50 v Juhlavuotensa johdosta, onhan
heillä on myös Caravan-shown järjestämipuolivuosisataa aktiivista ja laajaa toiminsessä. VankkuriViesti ry:llä on suunnitteiltaa kunnioitettava saavutus. Porin tapahla oma yhtenäinen osastonsa, jossa toivottuma sekä Juhlavuosi tulevat jossain mää-

rin näkymään myös lehdessämme ja näin
osaltamme autamme tapahtumien onnistumiseen. Kun vuosi 2014 on Juhjavuosi niin
pidetään täällä toiminta-alueellamme myös
juhlamieli. Eikö vain?
Haluan toivottaa lukijoillemme sekä yhteistyökumppaneillemme Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä Menestyksellistä Uutta
Vuotta!
Markku 52661
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Numero 4/2013 (146)
35. vuosikerta

VankkuriViesti ry
toivottaa kaikille
Karavaanareille
Hyvää ja Rauhallista
Joulua sekä
Menestyksekästä
Uutta Vuotta!

Päätoimittaja
Markku Tammi (52661)
Ripikatu 1 A 3, 21110 Naantali
P. 040 504 0259
markku.tammi@gmail.com
Kustantaja
VankkuriViesti ry
VankkuriViesti ry
Puheenjohtaja
Hanne Lassila
Nummentie 44 23140, Hietamäki
P. 0400 186 357
hanne.lassila@dnainternet.net

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
P. (03) 615 311

Ilmoitushinnat ja koot (Huom. leveys aina ensin)
Etukansi............ 210 x 190 mm ( + 3 mm ylimeno).....................600€
Etukansi............ 190 x 179 mm (kehystetty).............................600€
Takakansi.......... 210 x 270 mm ( + 3 mm ylimeno).....................500€
Takakansi.......... 190 x 260 mm (kehystetty).............................500€
1/1 s................. 210 x 297 mm ( + 3 mm ylimeno).....................400€
1/1 s................. 190 x 267 mm (kehystetty).............................400€
1/2.................... 190 x 131 mm ................................................250€
1/4...................... 93 x 131 mm ................................................200€
1/8..................... 93 x 63 mm .................................................150€
Jos sama ilmoitus toistuu 4 kertaa on alennus -20 %/ilmoitus.
1/2014 ......... aineisto 14.1. .................................... ilmestyy 7.2.

Vaunualueemme:
KAARINA
LIETO
LOIMAA
MASKU ja
YMP.KUNNAT
NAANTALI
RAISIO

Kuusisto, p. 040 764 4911
Leporanta, p. 040 718 0570
Krapuranta, Oripää, p. 040 546 2058
Camping Mussalo,
Mussalo, Taivassalo, p. 0400 764 9391
Saloranta, p. 044 967 4453
Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,
23260 Rautila, Vehmaa, p. 0400 705 516
SAUVO
Sarapisto, p. 02 473 1202, 050 466 1282
TL PYHÄJÄRVI Valasranta, Yläne
(kesäisin sopimusalue p. 040 730 4921)
TURKU
Kesäniemi, Vehmaa, p. (02) 433 3462 ja
0500 820 973 (Suominen)
Ruissalo, Turku (talvisin, syysk.-toukok.,
tied. p. 0400 704 179 Matti Vainio)
Kallionokka, Pöytyä, sopimusalue, p. 256 3406,
049 526 055.
Lemmi-Caravan, Mynämäki, sopimusalue
p. (02) 430 8734. Yhteyshenkilöt Helga ja Pertti
Rekola p. 0400 795 778
Livonsaari Caravan, Askainen, sopimusalue,
Pohjanpääntie 273, p. 040 500 4401
VAKKASUOMI Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki,
p. 0500 825 899
PIIKKIÖ
Harvaluoto, Piikkiö, p. 044 278 8949
(palvelut 1.6.–30.8.)
Tiedustelut ao. yhdistykseen.

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

Kuressaaren keskustaa.

Kaarinan kuulumiset
Kuusisto p. 040 764 4911, www.sfckaarina.com
PUHEENJOHTAJA
Jari Välitalo
Kumputie 3, 21620 Kuusisto
Puh. 050 342 6585
puheenjohtaja@sfckaarina.com
SIHTEERI
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
Puh. 040 771 9854,
sihteeri@sfckaarina.com

Yhdistyksen syyskokous
Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous pidettiin Kuusistossa
sunnuntaina 13.10.2013.
Kokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle 20142015 nykyinen sihteeri Kalevi
Lantonen. Kaleville yhdistyksen
puheenjohtajuus on jo tuttua aikaisemmilta vuosilta. Hän toimi
kahdeksan vuotta yhdistyksen
puheenjohtaja vuosina 2000-2007.
Samalla valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja yksi aikaisemmin vapaana ollut
paikka sekä Kalevin tilalle yhdeksi vuodeksi jäsen. Hallitukseen valittiin vuosille 2014-2015
Reima Virtanen, Seija Mettälä,
Jukka Nieminen ja Raimo Kankaanpää sekä vuodelle 2014 Juk-

ka Sauhula. Jäsenmaksuiksi päätettiin pitää ennallaan: pääjäsen
15 € , perhe- ja nuorisojäsen 2,5
€ sekä yritys- ja yhteisöjäsenmaksuksi 200 €, näihin jäsenmaksuihin tulee lisäksi liitolle maksettava osuus. Toiminnantarkastajiksi valittiin Kari Lehtinen ja
Hannu Salonen sekä varalle Ari
Laaksonen. Kokouksessa käsiteltiin myös sekä toimintasuunnitelma että talousarvio vuodelle
2014. Paikalla oli 29 yhdistyksen
jäsentä antamassa oman mielipiteensä ja päättämässä yhdistyksen asioista. Lämmin kiitos nyt
hallituksesta poisjääneille henkilöille Kari Lehtiselle, Hannu
Saloselle ja Arto Peltoselle.
105328 Jari

SF-C Kaarina ry:n

PIKKUJOULUJUHLA
vietetään SFC-Kuusiston Mastomajalla
lauantaina 30.11 klo 18.30 alkaen.

Puheenjohtajan syysterveiset
SF-Caravan ry eli yhteinen liittomme täyttää ensi vuonna 50
vuotta. Juhlavuoden teemana on
liikkeellä luonnostaan. Teema on
erittäin hyvä. Meidän perhe, kissa mukaan lukien, on joka vuosi
ollut liikkeellä vähintään muutaman viikon. Liikkuvia vankkureita toivoisin näkeväni jatkossa
enemmänkin. Ei kuitenkaan tarvitse koko kesää tai vuotta liikkua. Yksikin viikonloppu muualla, kuin tutulla kausipaikalla, voi
avata silmät uuteen näkemykseen
toiminnasta. Asioita voidaan hoitaa hyvin eri tavoin ja silti päästä samaan lopputulokseen. Joskus
jopa parempaan, kunhan vaan
uskalletaan luopua vanhasta. Tänä vuonna kävimme vaunun kanssa Virossa lomamatkalla. Monta
vuotta ollaan sinne jo oltu menossa ja tänä vuonna reissu sitten
toteutui. Matka suuntautui ensin
Haapsaluun ja sitten Saarenmaan
”pääkaupunkiin” Kuressaareen.
Leirintäpaikat joissa yövyimme
olivat pieniä omakotitalojen yh-

teydessä olevia pihoja. Vaunuja
tai matkailuautoja niihin mahtui
10-20. Lisäksi niissä oli tarjolla
telttapaikkoja ja bed&breafast
tyyppisiä palveluja. Palvelu oli
ystävällistä ja paikkojen pitäjiltä
sai hyviä neuvoja ruoka ym. paikoista. Toki perinteisiä leirintäalueitakin olisi löytynyt. Nämä
paikat oli kuitenkin vain noin 1,5
km matkan päässä keskustoista.
Jos ei viitsinyt kävellä tai pyöräillä syömään villisikaa illalliseksi, pääsi taksilla 4-5e hintaan
nopeasti ruuan ääreen. Hinta sisälsi arkipäivänäkin sunnuntailisän, joten sentinvenyttäjien
kannattaa olla tarkkana. Hymy
tuli huulille, kun huomattiin että nyt turistia huijataan parillakymmenellä sentillä. Ruoka oli
hyvää ja edullista, mutta aina
kannattaa vertailla viereisten ravintoloiden tarjontaa. Ihan kiva
ja mukava reissu, jossa tavattiin
myös useita muita suomalaisia
karavaanareita. Näiltä saatiin
myös hyviä vinkkejä seuraavaa

Ohjelmassa:
jouluruokaa, kinkkua, laatikoita, savulohta, silliä ja silakoita,
rosollia jne. Jouluaiheista ohjelmaa, tanssia
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla yhdistyksen tilille
viimeistään pe 15.11. 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
PS: otathan mukaan pikku paketin pukinkonttiin.

Kuressaaren linnassa.
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Viron reissua varten.
Puheenjohtajana olisin mielelläni jatkanut näiden neljän vuoden jälkeenkin. Syy siihen, että
en enää tarjoutunut jatkamaan,
on tänä päivänä monelle tuttu
asia eli ajanpuute. Opiskelen työn
ohessa ja olen juuri aloittanut
myös siihen liittyvän opinnäytetyön tekemisen. Kun pitää
ehtiä samanaikaisesti käydä
töissä, koulussa, tehdä opinnäytetyötä ei vapaa-aikaa jää paljoa
edes perheen kanssa yhteisiin
asioihin. Puheenjohtajuus on
kuitenkin ollut erittäin antoisaa.
On saanut liittokokouksissa tavata ja vaihtaa ajatuksia muiden
yhdistysten toimihenkilöiden ja
puheenjohtajien kanssa. Viime
vuonna olin yhdistyksen edustajana perustamassa VankkuriViesti ry:tä Turun seudun YTalueelle, johon kuuluu 14 lähialueen SFC yhdistystä. Sain myös
kunnian toimia VankkuriViestin

ry:n ensimmäisenä puheenjohtajana. Nämä ja monet muut tapaamiset muiden yhdistysten
jäsenten kanssa on tuonut paljon
uusia ystäviä, tuttavuuksia ja
mukavia hetkiä koko meidän
perheelle.
105328 Jari

Pysähtyneet vankkurit

Liedon kuulumiset
Leporanta puh. 040 718 0570. www.sfclieto.net
PUHEENJOHTAJA
Tauno Raitaluoma
Valjaskuja 6 as 5, 21420 Lieto
Puh. 0400 228 165, taukka@kolumbus.fi
SIHTEERI
Jari Valkeapää
Salassuontie 12, 21250 Masku
Puh. 040 720 0659
jarval@netti.fi

Perustajajäsenemme
Martti Kalevi Koivisto
SFC-504
s.11.4.1935
k.24.6.2013
Muistoa kunnioittaen
SF-C Kaarina ry.

Aamupuuroa odotellessa unikeonpäivänä.

Liedon kuulumiset
Kesä ja syksy on taittumassa talveksi, mennyt kesä oli matkailullisesti Leporannassa erittäin hyvä.
Matkailevia karavaanareita kävi
runsaasti niin läheltä, kuin kauempaakin. Tähän vaikutti varmastikin sekä hyvin kaunis kesä,
että alueemme saama vuoden SFCalueen maininta,

Kuusiston kuulumisia
Alueella on muutama kausipaikka vapaana, joten niitä kannattaa kysellä ja tulla tutustumaan
alueeseen ja sen tiloihin. Yhteystiedot löytyy yhdistyksen sivuilta www.sfckaarina.com
Lämmin kesä on ohi Kuusistossakin ja 40 ahkeran syyssiivoustalkoolaisen voimin laitettiin alue talvikuntoon. Sauna,
huoltorakennus ja Mastomaja
siivottiin. Kesävedet otettiin
pois käytöstä, laituri kunnostettiin kestämään talven myrskyt
ja varastoista siivottiin turhat
tavarat pois. Iltapäivällä syötiin
yhdessä talkoolounas ja illalla

Moni kävi tutustumassa alueeseen ensimmäistä kertaa, mutta
paljon oli myös niitä, jotka ovat
vuosien varrella käyneet useasti
todettuaan Leporannan olevan
juuri karavaanarille sopiva kaunis,
viihtyisä ja rauhallinen matkailualue.
Kesän kauneudesta oli tietysti

oli perinteinen talkoosauna. Kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille.
105328 Jari

Vuoden 2014 hallitus
Kalevi Lantonen, puheenjohtaja
Pekka Heino
Raimo Kankaanpää
Anssi Kauppinen
Seija Mettälä
Jukka Nieminen
Anne Oksanen
Jukka Sauhula
Reima Virtanen

Unikeon kulkue on löytänyt kohteensa.
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haittansakin, sillä marja- ja sienisato jäi tältä syksyltä hyvin
pieneksi, joten hyvät maastot antoivat nyt parhaiten liikunnallista ja sielullista hyvinvointia, jota
tietysti karavaanarit käyttivät
hyväkseen ja liikkuivat luonnossa.

Unikeko, ajotaitoa,
valojuhlat ja
turvallisuutta
Unikeonpäivänä alueella herättiin
kulkueen lähtiessä etsimään alueelta unikekoa.
Helpostihan unikeko löytyi,
kun leiritoimikunnan vetäjä Lindforsin Hanna väsyneenä vaunusta löytyi ja kärryillä työnnettiin
ja laiturilta lampeen heitettiin.
Aamupuuro yhdistyksen tarjoamana maistui niin unikeolle,
kuin kaikille alueella oleville,
jonka Laihon Marja-Liisa oli aamutuimaan keitellyt. Unet karistettiin illalla riemuriihessä laulun
ja tanssin kera.
Ajotaitoviikonvaihde Elokuun
puolessa välin sujui hienosti jäsenemme ja liiton leirintä- ja
turvatoimikunnan jäsenen Lauri

Niemisen vetämänä. Ensimmäiset
merkkisuoritukset kirjattiin jo
perjantaina, sitten homma jatkui
lauantai aamulla ja autot ja vaunu pyöri tauotta aina iltaan asti.
Ajajia oli runsaasti, jotkut halusivat vain kokeilla suurempaa
autoa, tai harjoitella vaunulla
peruutusta, mutta merkkejäkin
suoritettiin sekä matkailuautolla
että matkailuvaunulla yhteensä
22 merkkisuoritusta. Suorituksista 12 tehtiin matkailuautolla
ja 10 vaunuyhdistelmällä. Suoritusten määrä on koko maassa
yhdistysten kärkipäässä.
Safety Walk (turvakävely) tehtiin Leporannassa myös ajotaitoviikonvaihteen aikana.
Liiton leirintä- ja turvatoimikunnan puheenjohtaja Markku
Vänskän vetämänä.
Alue ja rakennukset kierrettiin
nurkasta nurkkaan ja tehtiin
havaintoja. Alue todettiin yleisesti ottaen olevan hyvässä kunnossa, mitään suuria parannuksia/muutoksia, joihin olisi välittömästi tarvetta ei havaittu, vain
pieniä ehdotuksia kirjattiin.
Valojuhlat vietettiin erittäin

Matkailuajoneuvojen
korjaukset (kaikki merkit),
maalaukset, lasinvaihdot,
kosteusvauriokorjaukset,
vuosihuollot, nestekaasulaitteiden tarkastukset ja
huollot, varaosat jne.

Kaunis kesä antoi iloisen mahdollisuuden pulikoida matalassa lastenaltaassa.

kauniissa syksyisissä olosuhteissa vanhojen perinteiden mukaisesti. Paikalla oli 195 vaunu/
autokuntaa.
Pyrimme myös treffeillä noudattamaan uusia turvaväli määräyksiä. Tässä turvallisuus asiassa onnistuttiin kohtuullisen
hyvin, näin eka kerralla ei tietenkään täydellisesti. Suuri kiitos tästäkin vieraillemme, jotka
olivat myös tiedostaneet asian
hyvin ja suhtautuivat siihen asiallisesti vetoautojen sijoittelua
myöten, koska niistä osa sijoitettiin parkkiin etäämmälle vaunusta.
Ohjelmallisella puolellakin tietysti valojuhlat ovat perinteiset,
karaoketanssien, valoasetelmien
teon, saunomisen, orkesteritanssien ja ilotuksen osalta, mutta
aikuisten kisailut vaihtuvat ja
lastenohjelma järjestetään huolella, tänä vuonnakin lapset askartelivat ovikransseja ja maalailivat purkkeja, sekä nautiskelivat
maittavista muurinpohjaletuista.
Arpajaisissa päävoittona oli tietysti tämän hetken suosikkituote, joka kotiin ja matkalle sopiva
tablet-laite ja tietysti vuosipaikka Leporantaan.

Tiedotettavaa
Aluetta talvisin käyttävät muistattehan varata itsellenne sovitun
mukaisesti vapaaehtoinen isäntäviikonloppu hyvissä ajoin. Näin
vältytään siltä, ettei määrätyt vastuuhenkilöt joudu murehtimaan ja
käymään paikanpäällä varmistelemassa, että onko isäntää.
Syyskokous päättää ensivuoden
leirimaksuista, joten siitä seuraavassa lehdessä ja heti kokouksen
jälkeen nettisivuillamme.
Yhdistyksemme on ensimmäistä
kertaa mukana omalla osastolla
Tammikuussa Caravan Show messuilla osastolla C54.
Kevätkokous 1.3.2014 Leporannassa klo 15. ja Maalispilkit Leporannassa 28.2.-2.3.2014.
Yhdistyksen kotisivu löytyy osoitteesta: www.sfclieto.net
Tervetuloa tutustumaan ja matkailemaan Leporantaan.
Terveisin Jari 31185
SF-Caravan Liedon Seutu ry kiittää kuluneesta vuodesta toivottaen kaikille oikein Hyvää ja Rauhallista Joulunaikaa ja Hyvää
Uutta Vuotta 2014!

Tuulissuontie 9
21420 Lieto
(02) 487 8448
0400 742 248
toimisto@omniko.fi
www.omniko.fi
Kaben, Adrian, Soliferin ja Polarin
valtuutettu huoltokorjaamo

Ajotaitoharjoittelurata oli rakennettu luonnonmukaisiin olosuhteisiin.
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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

Hyvää alkavaa talvea !!
Taas on tullut aika kirjoitella Krapurannan asioista , mitä on tapahtunut ja mitä on tulossa. Voi
valtava, miten hienosti taas meidän haitaritreffit menivät , vaikka sääennusteet koittivat lyödä
kapuloita rattaisiin . Taiston osiossa paremmin Haitaritreffien
sujumisesta.
Kesä jatkui ja jatkui mikä myös
näkyi alueen vierasmäärissä, kun
ilmoja riitti pitkälle syksyyn.
Kaikki caravaanarit saivat naut-

tia kesästä koko rahan edestä.
Krapurannan Venetsialaisia
saatiin viettää isolla porukalla
,kun niitä ilmoja piisasi ja kelit
olivat hyvät .Kaikki kolme saunaa
laitettiin päälle jo hyvissä ajoin,
että pääsimme juhlimaan Kulkurin tupaan tätä rannikko ihmisten kesän lopetus juhlaa . Tarjolla oli jokirapuja, missä meidän
Ville opasti herkuttelua jos ei
ollut aikaisemmin rapuja syönyt.
Savumuikut ja saaristolaisleipä

menivät suuhun ilman neuvoja.
Näillä pienillä asioilla saatiin kulkurintupa täyteen yhteistä hauskaa pitämään . Illan pimetessä
päästiin sytyttämään Venetsialaisten kohokohta, iso kokko
lammen rannassa . Se loisti koko
komeudessaan Oripään kylälle
asti, tehden kaikki katsojat hyvälle tuulelle pimeässä syysillassa.
Syyssiivoustalkoot ovat jo ohi,
kun lehti ilmestyy caravaanareille, mutta nämäkin jutut menevät
jo rutiinilla läpi siivoten ja Wokkipannu ruokaa syöden.
Syyskokous on aina yhtä mielenkiintoinen tapahtuma cara-

vaanareiden elämässä ,niin varmaan tälläkin kertaa tulee
käymään . Mutta seuraavassa
lehdessä siitä enemmän, mitä
asioita olemme taas päättäneet
suurella joukolla .
Pikkujoulu juhlaa vietämme
30.11.2013 klo: 18.00 ravintola
Oripäässä, Tuulan notkuvien ruokapöytien ympärillä laulaen ja
tanssien kaikenlaisia tonttujuttuja. Aina on ollut tupa täynnä.
Niinpä varaa paikkasi jo hyvissä
ajoin caravanvuoden hauskimpiin pikkujoulujuhliin ...
Näillä jutuilla kohti joulua
tv. Kaitsu

Vaunukaupan erikoisliike
Palvelevaa vaunukauppaa jo yli 25 vuoden ajan.
Suomalaisiin oloihin tehty.
Vedettävyys huippuluokkaa.

Kantatut käytävämatot
mittojesi mukaan matkailuvaunuihin ja -autoihin.
Puh. 0400 485 348

Euroopan myydyin vaunu,
runsas varustetaso.

Puh. 03 435 6330
Murrontie 11, 30420 Forssa
www.forssanvankkuri.fi
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Krapurannan

VII HAITARITREFFIT

musiikki- ja yleisömenestys

S

eitsemännet Haitaritreffit
vietettiin elokuun puolessa
välissä SF-C Loimaan Seudun
isännöimässä Krapurannassa. Nelipäiväiseksi venähtäneet, lähes
50 haitaristin ja 347 matkailuajoneuvon täyttämät Haitaritreffit
olivat tunnelmaltaan ja ohjelmaltaan loistavat.
Tänäkin vuonna yhteissoitot
sujuivat tosi mallikkaasti. Soittajien osaaminen oli tasokasta. Ohjelmassa oli kolmet tanssit alkaen
torstai-illan ’Förskottitansseista’,
lukuisia haitaristien yhteissoittoja ja useita Mikon vetämiä yhteislaulutilaisuuksia. Kuvioon kuuluu
tietysti valtava määrä ’puskasoittoja’ eri puolilla aluetta. Kiitos
siitä ahkerille soittajille. Lauantaina koko haitariporukka kävi
soittamassa torilla Oripään keskustassa.
Lauantai-illan kaksi tuntia
kestäneessa illanvietossa tunnelma oli korkealla ja soittajien musiikkiesitykset hyviä ja mukaansatempaavia. Mukana oli nuoret
vanhat konkarit, raisiolainen
13-vuotias Jesse ja tottakai
11-vuotias Tiia Riihimäeltä ja
16-vuotias Henkka Espoosta. ’Totiset likat Turusta’ eivät olleet
tänä vuonna mukana, koska heistä yksi hyväkäs oli telonut kätensä skootterihaaverissa. Joka vuosi Haitaritreffeillä on mukana
myös uusia soittajia. Tänä vuonna
mukaan oli lähtenyt viulisti Erkki Maronen Oulusta ja haitaristi
Heikki Hytti Savitaipaleelta asti.
Kuva: Raimo Nenonen

Ne, ketkä olivat paikalla, tietävät mikä kiitosoperaatio tässä on menossa.
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Kuva: Raimo Nenonen

Näin komea porukka kokoontui lauantai-aamupäivällä Oripään torille soittelemaan.

pitkistä autoilu- tuntoja kuvastaa varmasti se, etmatkoista huoli- tä Suvisoittojen lopussa he antoimatta suuri jouk- vat jälleen seisaalleen nousten
ko soittajista ja pitkät aplodit ohjelman esittäjille.
treffiyleisöstä
Mehän muistamme, että kaikki
t ulee pa i kalle aplodit menevät lyhentämättömivuodesta toiseen, nä soittajien mielenterveyden
ensimmäisistä
hoitoon. Oli hienoa johtaa taas
Haitaritreffeistä
kerran teitä, suuri hieno soittoKuva: Raimo Nenonen
alkaen. Haitarit- porukka. Kiitos teille jokaiselle.
Kiitos mukanaolosta ja hyvää kotimatkaa toivottelee
reffit on SF-C LoiKiitos kaikille Haitaritreffeillä
Heli ja Taisto soiton säestämänä.
maan kokoiselle mukana olleille. Kiitos mahtavasyhdistykselle val- ta positiivisesta palautteesta.
He esittivät mm. varsin kosketta- tava vuosittainen ponnistus. Suu- Kiitos koskettavista muistolahvan harvemmin kuullun Jori ri määrä alueen karavaanareita joista, joita saimme Helin kanssa
Malmstenin sävellyksen ’Vanhan ahertaa suurtapahtuman kaikin- vastaanottaa.
merimiehen koti-ikävä’. Tottakai puoliseksi onnistumiseksi. TänäTaisto Lehtonen
paljon vanhoja tuttuja soittajia oli kin vuonna onnistuttiin runsas
Haitaritreffien
ohjelmavastaava
mukana kuten Seppo Heinolasta, kävijämäärä huomioon ottaen
Unto Oulaisista, Olavi Vimpelistä, vallan mainiosti.
Matti Kotkasta, Nicke Sipoosta,
Vaikka monen
Paavo Raumalta, Kalevi Salosta, soittajan ja vieMauritz Hämeenlinnasta, Jorma ra a n kohdalla
Koskelta, Aulis Sastamalasta, Han- Haitaritreffit alna ja Lasse Jyväskylästä, Tiina ja koivat jo tiistaiJapi Somerolta, ’Vanhat kurtut’ jne na, niin ihmeen
vain muutamia yli neljästäkym- nopeasti ne päimenestä mainitakseni.
vät kuluvat. YhtHaitaristeja ja treffiyleisöä oli äkkiä ollaan sunOulu-Joensuu-linjan eteläpuolelta, nuntaissa ja Suvijoten Haitaritreffejä voi luonneh- soitoissa, jotka
tia valtakunnalliseksi tapahtu- päättävät muka- ’Puskasoitot’ on Haitaritreffien suola. Niissä voi kuulmaksi. Jotain Haitaritreffien ve- van yhdessäolon. la monenlaista persoonallista soitantaa. Tämä ryhmä
tovoimasta kertoo sekin, että Haikeeta. Yleisön irrottelee vaunun vierellä jo torstai-iltapäivällä.
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Asuntoautot -ja vaunut, autot ja moottoripyörät
Ostamme ja vaihdamme myös halvempaan.

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

109.990

Dethleffs Eighty
59.990 Frankia
57.990
t6901 2,3 36 tkm, p.tutka, kattol., met.väri, 680 rd 3.0TDI 33 tkm, 1-om., ASR, erik.
vant., ilmast., h-kirja, vak.nop.s., CD,
aut.ilm., vak.nop.s., CD, -12
2xrenk., vetok., Huippusiisti, -08

44.990 Fiat Hobby Toskana
44.990 Fiat-Challenger Elitis
Renault-Knaus Sport
Traveller 700 ti 2,5Dci 120 hv 15 tkm,
615 54 tkm, kattol., ilmast., h-kirja, lohkol., 3050 3.0 mjet 105 tkm, -09
Kattol., ilmast., CD, 2xrenk.-10
vak.nop.s., CD, 2xrenk., -08

43.990

44.990
Fiat-Eura-Mobil Terrestra
ta 690 hb 3.0 JTD 76 tkm, 1-om., luist.
esto, erik.vant., kattol., ilmast., h-kirja,
lohkol., vak.nop.s., CD, -10

Mercedes-Benz Lmc Liberty
39.990
6805 316 CDi 45 tkm, 1-om., luist.esto,
kattol., CD, -06

39.990 Elnagh Baron
37.990 Fiat-Knaus Sport Traveller
37.990 Volkswagen Transporter
34.990
Renault Adriatik Izola
a697 sg 2,5 dCi 150, 45t km, Navi, ilmast., 350 l 2,3 130hv 42 tkm, kattol., kattol.,
605 3,0 JTD 68 tkm, p.tutka, ilmast.,
Karman Colorado 660 2.5TDI 29 tkm, -06
h-kirja, lohkol., vak.nop.s., CD, 2xrenk.,
ilmast., lohkol., CD, -10
h-kirja, lohkol., CD, 2xrenk., -08
sisäp., -07

Fiat Miller Illinois
29.990 Fiat Ducato Mclouis Lagan
130 Multijet 39 tkm, ESP, lohkol., CD,
252 2.0JTD 104 tkm, -05
2xrenk., -07

23.990

Fiat-Adria Ducato
2,8 D 590 DS 195 tkm, -00

Fiat Ducato
17.990 Solifer Artic
15.990 Kabe Smaragd
2,8 JTD Retkeilyauto Pˆssl 148tkm, -01
480 0, 1-om., erik.vant., h-kirja, CD, -07
GLE 0, CD, -02

Fiat-Dethleffs
A 5820 2.5 TDi 143 tkm, -97

12.990

Lamminkatu 7
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Knaus Eifelland Holiday
395 TF / 375 0, -07

10.990

19.990

Hobby
650 UMFE Prestige 0, -08

19.990

14.990

Rimor
450 cl XGO Elyos 0, -13

13.990

7.990

Fiat Hymer Camp
64 1,9 D 242 tkm, -91

5.990

Fiat-Riviera
200 Ducato 1,9TD 209 tkm, -94

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

www.loimaanlaatuauto.fi

Lamminkatu 39
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012
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Maskun kuulumiset
Camping Mussalo, Mussalontie 356, 23310 Taivassalo, 040 764 9391
camping@sfcmussalo.fi, www.sfcmussalo.fi
PUHEENJOHTAJA
Kari Rantanen
Heinikonkatu 5 B 15, 20240 Turku
Puh. 0400 512 260, kari.a.rantanen@gmail.com
SIHTEERI
Kauko Leppäkangas
Käätyjärvenkatu 5, 23500 Uusikaupunki
Puh. 040 082 6413,
kauko.leppakangas@uusikaupunki.fi

Yksi kausi on taas takanapäin ja
lyhyesti todettuna, kausi oli edellisten vuosien kaltainen tai ehkä
vähän vilkkaampi. Vaikka taloudellinen epävarmuus ja synkältä
näyttävä lähitulevaisuus varjostavat tätä päivää, on vierailijoiden määrä ollut positiivinen yllätys. Kunnostettujen huoneiden
suosio on myös ylittänyt kaikki
odotukset ja huoneiden käyttöaste on ollut korkea. On ollut päiviä, että huoneiden kohdalla on
jouduttu myymään ”eioota” ja se
tuntuu ikävältä asiakkaita kohtaan. Kentältä on kuitenkin aina
löytynyt tilaa kaikille matkailuajoneuvoille. Resurssit ovat aina
rajalliset ja sen mukaan täytyy
elää.
Myös telttailijoita on ollut runsaslukuisesti. Toki muutamat
telttailijat ovat, nähtyään huoneet, vaihtaneet telttamajoituksen huonemajoitukseen.
Tapahtumien osalta kausi noudatti edellisten vuosien lukujärjestystä. Keväällä pidettiin kevätkokous ja siivoustalkoot. Juhannustapahtuma kokosi edellisten vuosien tapaan alueen täy-

teen ystäviä ja vieraita perinteiseen juhannusjuhlaan.
Juhannuskokko saatiin poltettua tänä vuonna hyvien sääolosuhteiden ansiosta. Muinaistulet
poltettiin elokuun viimeisenä
viikonloppuna, muistuttaen jäännettä historiasta. Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna vietettiin Rantalieskat-treffejä.
Kaunis sää oli varma tae, että
ennätysmäärä tuttuja ja myös
uusia tuttavuuksia oli kokoontunut hauskanpidon ja seurustelun
merkeissä Mussaloon. Tarjolla oli
herkullinen lohikeittolounas sekä
tanssimusiikista vastasi Mika
Rosendahl ja Hupilupa-orkesterin
ilottelu. Tanssien alkupalaksi
tarjoiltiin rantakalliolla jo nimestäkin tutuksi tullut suurehko
kokko. Rantalieskat on myös tavallaan piste turistikaudelle ja
myös päivittäinen isäntäpäivystys
loppuu Rantalieskoihin. Toimintaa on luonnollisesti jatkossakin,
mutta siirrytään omatoimialueeksi. Lokakuussa oli sitten vielä syyskokous ja siivoustalkoot,
missä laitettiin paikat ja nurkat
talviunille, herätäkseen eloon

Yhdistyksen perinteinen

JOULUJUHLA

30.11.2013, KLO 17.00 alkaen
Camping MussalossaMussalontie 356, Taivassalo.
Jouluruokailu noutopöydästä ja muuta hauskaa ohjelmaa.
Kaikki tämä ainoastaan 15 €/henkilö,lapset alle 11 v. 5 €
Nimetön paketti pukinkonttiin,lasten paketti nimellä.
Sitovat ilmoittautumiset viim. 17.11. Sinikka Kuuselalle
puh. 0400 603 950 tai s-posti: sinikka.kuusela@hotmail.fi

taas ensi keväänä lumen sulettua
ja auringon alkaessa lämmittää.
Yhdistyksen joulujuhla on
30.11.2013 Camping Mussalossa.
Sitovat ilmoittautumiset Sinikka
Kuuselalle puh. 0400 603 950 tai
s-posti: sinikka.kuusela@hotmail.fi viimeistään 17.11.2013
mennessä. Katso erillinen ilmoitus tässä lehdessä.
Talvi todella tekee tuloaan ja
toiminta hiljenee myös Camping
Mussalossa. Talvi kuitenkin on
hetkessä ohi ja meidän kaikkien
tulee valmistautua taas seuraavaan sesonkiin ja sen tuomiin
haasteisiin. Hallituksella on kuitenkin pohdittavaa, kuinka jatkossa ylläpitää ja järjestää palvelut vieläkin paremmiksi alati
kasvavassa kilpailussa.
Haluan lopuksi muistuttaa
kaikkia jäseniä ja varsinkin Camping Mussalossa vuosi- ja/tai
kausipaikalla olevia antamaan
kaiken tukensa uuden hallituksen
työskentelyssä. Hallituksessa toimeenpannaan vuosikokoukselta
saadun valtuutuksen myötä sille
kuuluvat asiat. Kysymyksiä ja
asioita on paljon ja suuria pitkäl-

le tulevaisuuteen säteileviä ratkaisuja joudutaan tekemään - joskus kipeitäkin. Siinä tarvitaan
kaikkien tukea ja etenkin työrauhaa. Kun päätöksiä on tehtävä
tulee myös sellaisia, mitkä eivät
ole kaikkien mieleen, mutta valitettavasti nekin päätökset on
tehtävä. Toivon, että itsekeskeisestä kyräilystä ja omiin poteroihin kaivautumisesta päästäisiin
pikkuhiljaa eroon. Ainoastaan
yhteistyöllä, samaan suuntaan
vetämällä, saadaan rakennettua
toimintaedellytykset vieläkin
paremmiksi. Jokainen miettiköön
tykönsä minkälaisen Camping
Mussalon haluaisi olevan tulevaisuudessa.
Omasta puolestani toivotan
vuodenvaihteessa aloittavalle
uudelle hallitukselle onnea ja
menestystä vaativassa työssä.
Lisäksi haluan vielä lopuksi kiittää jäsenistöä ja hallituskollegoita siitä kannustuksesta, mitä
itse olen saanut ollessani puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä.
				
		
SL / 15472

uusi juttu odottamassa, kun edellinen päättyy.
Vuonislahdessa juhlittiin myös
Heikki Turusen 40-vuotis-taiteilijajuhlaa 21.7. ”Simpauttaja”
juhlanäytöksen ryydittämänä,
Herranniemen kesäteatterissa.
Näytöksiä oli tänä vuona ainoastaan yksi kirjailijan kunniaksi.

Huonosta säästä huolimatta katsomo oli täysi, 450 katsojaa, kunnioittamassa Heikin pitkää taivalta kirjailijana. Viime- ja edellisvuonna Simpauttajaa on esitetty useita kertoja täysille katsomoille samassa kesäteatterissa;
eikä Vuonislahden tanssilavalla,
kuten Turun Sanomissa kerrottiin.

Matkakertomus
Lähdimme reissulle 18.7. pienessä tihkusateessa ja koleudessa.
Matka suuntautui aluksi Hirvensalmelle Etuniemeen, jonne saapuessa oli rankkasade. Seuraavana aamuna sade oli jo lakannut
ja aamupalan ja lähtövalmistelujen jälkeen pääsimme jatkamaan
matkaa kohti Lieksaa ja Vuonis-
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lahden kylässä SF- Rekiniemeä.
Alue, jossa vuosittain tulee käytyä ja viivyttyä yleensä pidempään. Alue on meidän mieleemme,
leppoisan tunnelman ja karjalaisen vaatimattoman elämäntavan
johdosta. Juttukaveri löytyy varmasti ja puheenvuoro täytyy pyytää, sillä vastapuolella on aina
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Julma Ölkky kanjonijärvi.

LieksanVaskiviikko on myös
tapahtuma vailla vertaa Lieksassa ja Lieksan ympäristössä. Tapahtuman aikana on ohjelmaa
jokaiselle. On ilmaiskonsertteja
ulkotiloissa eri puolella pitäjää.
Maksulliset konsertit ovat kirkossa, kulttuurikeskuksessa ja Nurmeksessa Hannikaisen salissa.
Lieksan jäähalli toimii Vaskiareenana, jossa kevyempää viihdettä. Esiintyjinä mm. Mikko A,
Paula K, Laura V, Elastinen, Anssi K, Eppu N ja monia muita kärkipään esiintyjiä. Soittajia tulee
eri puolelta maapalloa esiintymään ja opiskelemaan torven
soittoa, joukossa varsin nimekkäitä taiteilijoita.
Omaan kulttuuri-pläjäyksemme
kuului Viekin nuorisoseuran esittämä Egyptinprinsessa, Loukun
kesäteatterissa, Egyptinkorvessa,
joka kertoi nuoren tytön kasvusta aikuiseksi ja omien juurien
selvittämisestä. Vaskiviikon ohjelmatarjonnasta valitsimme Lieksan kulttuurikeskuksessa ”Moni
taipuu tangoksi”-konsertin. Esiintyjinä Jouko Harjanne, trumpetti ja Miikka Kallio, piano & urut.
Oli muuten mahtava konsertti ja
soittajat alansa huippuja. Kareliasoutu osui myös kohdalle vierailumme aikana ja Vuonislahti oli
yksi taukopaikoista. Luonnollisesti olimme Auliksen moottoriveneellä Pielisen aalloilla katsomassa kirkkoveneiden etenemis-

tä. Samalla siinä vedettiin uistimella muutama komea ahven,
pari kuhaa ja vielä yksi sopivan
kokoinen hauki jatkoksi.
Vuonislahdessa viihdyimme
tänä vuona 12 vuorokautta, josta
matka jatkui Kuhmoon. Kuhmossa olimme yötä matkaparkissa
keskustassa Shellin pihassa. Heti aamusta jatkoimme matkaa
Hossaan, jossa vierähti kolme
vuorokautta Erä Hossan vaunualueella. Hossassa kävimme tutustumassa Julma Ölkyn maisemiin. Julma Ölkky on noin 2
miljardia vuotta sitten syntynyt
3 km pitkä ja kapeimmillaan 10
m leveä kanjonijärvi, jonka kallioseinämät kohoavat pystysuoraan korkeimmillaan 50 m vedenpinnasta ja syvimmillään noin 50
m pystysuoraan alas. Porot vierailivat päivittäin Erä-Hossan
vaunualueella näyttämässä jälki-

Erä-Hossan leirintäalue.

kasvuaan. Kävi siellä myös varmasti naapurin puolelta eräs
urospuolinen poro riiulla, koska
se jouduttiin päivittäin lassoamaan ja
hakemaan pakettiautolla kotiin?
Hossasta matka
jat k u i Kuu sa mon
kautta Posiolle, Livojärven rannalle Livohkan lomakeskukseen. Matkalla poikkesimme Kuusamon
villieläinkeskukseen
tutustumassa Sulon
kasvatteihin. Kasvatit
ovat
muuten täysikasvuisia karhuja ja
niitä on viisi. Karhujen lisäksi
siellä on kolme ilvestä, kettu sekä luonnollisesti poroja. Karhut
ovat muuten älykkäitä ja oppivaisia eläimiä.
Livohka taas on JHL:n ylläpi-

tämä jäsenistölle tarkoitettu lomanviettopaikka, joka on nykyisin avoinna myös muille vierailijoille. Alueelle mahtuu arvioni
mukaan noin 30 - 40 matkailuajoneuvoa. Alueella on myös eritasoisia ja erikokoisia mökkejä ja
päärakennuksessa on lisäksi kahden hengen huoneita, vastaanotto ja ravintola. Ravintolapalveluihin kuuluu aamiainen ja päivällinen päivittäin sekä Ala Carte listalta erikseen tilattavat
annokset. Ravintolassa on myös
anniskeluoikeudet ja karaokea
lauletaan, jos oikein ymmärsin,
keskiviikko-iltaisin. Kesäaikana
terassi palvelee myös asiakkaita.
Saunat lämmitetään päivittäin ja
sauna-aika on klo 18.00 – 21.00.
Livojärvessä on kirkas ja puhdas
vesi uimiseen sekä myös arvokalalle otollinen elinympäristö.
Rauhallinen ja hiljainen paikka,
jossa on mahdollisuus harrastaa
kalastusta ja metsänkävijöille

löytyy sieni- ja marja-apajat.
Livohkasta lähdimme ajelemaan
kotia kohden, koska aikaa oli
vierähtänyt taas huomaamatta ja
kotona odotti tekemättömät työt.
Yövyimme kotimatkalla kuitenkin
yhden yön tien poskessa P-paikalla pohjanmaan lakeuksilla ja
kaksi vuorokautta kulutettiin
Peräseinäjoella Kalajärvellä. Peräseinäjoelta käytiin luonnollisesti Tuurissa Keskisen dynastiassa ”säästämässä” ja hankittiin
uusi pölynimuri asuntovaunuun
ja kertakäyttöastioita ym. Reissussa oltiin reilu kolme viikkoa
ja matkamittariin kertyi 3000 km
ja taskuun nippu Visa-kuitteja.
Jäädään odottamaan tulevaa kesää ja sen mukana uusia seikkailuja Suomen suvessa.
Terveisin Stigu ja Merja
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Naantalin kuulumiset
www.sfcnaantali.yhdistysavain.fi, Saloranta p. 044 9674 453
PUHEENJOHTAJA
Puheenjohtaja Ari Suomi
Pajakuja 6 21420 Lieto
p. 0500 521 115
sähköposti : ari.suomi55@gmail.com
SIHTEERI
Jukka Saarinen
Haikarinkatu 5 A 6, 21110 Naantali
Puh. 040 311 3879,
juksaa5@gmail.com

Puheenjohtajan vaihdos. Ari Suomi (oik.) onnitteli Kari Rainetsaloa joka
valittiin pienen tauon jälkeen vetämään yhdistystämme.

Hei vaan
Kiitoksilla on mukava aina aloittaa samaan tapaan kuin viime
lehdessäkin. Kiitoksille on aihetta antanut jo miltei lopuillaan
oleva vuosi. Koko kevät ahkeroitiin ja kesällä hoidettiin isäntävuorot todella mallikkaasti ilman
suurempia kommelluksia ja tietotekniikkakin vuosi vuodelta toimii paremmin ja käyttäjät omaksuvat näin koneen käytön helpommin. Mennyt kesä oli treffeistämme lähtien täällä Varsinais-Suomessa matkailua suosiva
ilmojen puolesta eikä sateesta
tosiaankaan ollut haittaa, päinvastoin kuivuus pienensi metsän
antimien sadon kovin pieneksi.
Yöpymisvuorokaudet alueellamme vieraiden osalta ovat jonkinverran pienemmät kuin edellisv uonna mutta vastaavast i
omiemme yöpymiset ovat entisellä tasolla joten voinemme olla
suht tyytyväisiä tilanteeseen,
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saatiin aikaan. Työhän ja erilaiset
hankkeet eivät alueelta kuitenkaan koskaan lopu. Näinä päivinä
keskikentän salaojitus on tehty
ja alue muutenkin talvikuntoon
saatettu. Keväällä on taas uusien
haasteiden aika ja yksi suurimmista saattaa olla uuden laiturin
hankinta mikäli kaupunki vanhan
komean laiturimme hävittää.
Huoltorakennuskin pikku hiljaa
etenee ja osaksi sen rakennusaikataulu on riippuvainen tuon
vanhan laiturin tilanteesta koska
elämme ainoastaan tulorahoituksen turvin. Hallitus on myöntänyt
alueemme ylläpitoon ja kunnostamiseen ilman sen kummempaa
korvamerkkiä tänäkin vuonna
varsin merkittävän summan varoja joten pystymme edelleen
kohentamaan paikkoja.
Loppukesällä jäseniämme kävi
katsomassa Emma-teatterissa ”Vetämättömiä” ja perinteisiä kesäkauden päättäjäisiä vietettiin
myös ajankohtaan nähden loistavassa säässä. Osallistujajoukko
on vakiintunut ja vierailijoitakin
oli joukossamme. Illan ohjelmakin
on noudatellut tuttuja kaavoja ja
”pitkänpöydän” tarjonta oli tänäkin vuonna loistava.
Syyskokous oli tavallistakin
merkittävämpi kun tiedossa oli
puheenjohtajan vaihdos. Väistyvä puheenjohtaja Ari Suomi avasi kokouksen ja kiitti menneestä
puheenjohtakaudestaan jäsenistöä. Paikalla oli runsaasti osal-

tanut toimi puheenjohtajana ja
asioita käsiteltiin laidasta laitaan. Tärkein päätös illassa oli
tietenkin uuden puheenjohtajan
valinta. Yksimielisesti kokous
valitsi uudeksi vetäjäksemme Kari Rainetsalon. Karihan toimi jo
useamman kauden tehtävässä
joten turvallisissa käsissä yhdistyksemme jatkaa. Tärkeä päätös
oli myös kesäaikana vierailtamme
perittävän 2 €:n suuruisen sähkömaksun käyttöönotto. Edelleen
päätettiin äänestyksen jälkeen
korottaa kWh-hinta 25 centtiin.
Hallituksessa tapahtui jonkin
verran muutoksia. Jouko Lintulan
ilmoittaessa lopettavansa hallitustyöskentelyn, hänen tilalleen
valittiin 1-vuodeksi uutena Ritva
Forsman. Erovuorossa olleet Merja Kaatrakoski ja Jyrki Räisänen
valittiin jatkamaan ja uusina tulivat valituksi Sami järvinen sekä
Jari Grönberg. Hallitus esitti myös
että alueen tehtäviä jaettaisiin
useammalle henkilölle. Ehdotus
hyväksyttiin ja vastuualueet ja
vetäjät ovat: kassajärjestelmä
Kari Rainetsalo, kioski Sirpa Niinikorpi, huvitoiminta Sinikka
Rainetsalo, talkoojärjestäjä Pekka Niinikorpi , siivous Merja Kaatrakoski, pienkoneet ja varasto
Albert Filppu, jäte ja energia Jyrki Räisänen ja Pekka Niinikorpi.
Edellä oleva lista ei suinkaan
tarkoita että he tekisivät vastuualueidensa työt itse , vaan he
kutsuvat apuvoimia tilanteen

etenkin kun miinusmerkkiä on
ollut miltei joka puolella. Kausipaikkojamme on
ollut jonkinverran vapaana joten pistäkääpä
sanaa kiertämään
jotta loput paikkamme saadaan
täytettyä. Paikkaan l iitty vää
isäntävelvoitetta
on turha aristella
sillä tänäkin kesänä oli joukossamme ensikertalaisia ja pienellä
avustuksella ja
ongelmatilanteissa kysymällä
hommat hoitui- Kesäkauden päättäjäisissä nautittiin hienosta syyskelistä sekä jälleen kerran Kimmon
ja Seijan mainiosta musisoinnista.
vat hienosti.
Mennyt kausi
kului Salorannassa kutakuinkin listujia ja keskustelu oli asiallis- mukaan. Toivomus on että heidän
odotusten mukaisesti ja paljon ta ja rakentavaakin. Allekirjoit- kutsuunsa myös tartutaan. Yh-
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distyksen toimintakertomus ja
talousarvio ensi vuodelle hyväksyttiin myös pienen keskustelun
saattamana. Talousarvioesitys on
selkiintynyt ja on luettavuudessaan sekä kulukohdittain hyvin
selkeä. Kokouksessa keskusteltiin vielä mahdollisten kesäapulaisten käytöstä mutta todettiin
että se ei ole niinkään yksinkertainen asia ja vaatii vielä paljon
selvittelyä. Kokouksesta jäi hyvä
maku osallistujille ja moni mieltä
askarruttanut asia sai ainakin
jonkinlaisen selvityksen. Meille
on luvattu huoltorakennuksesta
piirustukset vielä vuoden loppuun

mennessä jotta pääsemme niihin
tutustumaan ja sitä myöden sitten rakennuslupaa hakemaan.
Lopuksi haluan kiittää omasta ja
hallituksen puolesta ahkeria ja
aktiivisia jäseniämme kuluneesta vuodesta sekä toivottaa oikein Hyvää Joulua sekä Menestyksellistä Uutta Vuotta.
t. Markku
ps. kausipaikkalainen! Hoida sähkömaksusi vuoden loppuun mennessä kirjanpidollisista syistä
sekä pääset myös halvemmalla eli
vanhalla hinnalla.

Pekka Niinikorvelle (vas.) ja Sirpa Niinikorvelle luovutettiin viiri toiminnastaan yhdistyksen hyväksi. Sirpa oli estynyt olemaan paikalla.

FICC RALLY 2014 24.7. – 1.8.2014 Pori, Kirjurinluoto
F.I.C.C. (Fédération Internationale
de Camping, Caravanning et Autocaravaning) on Belgiassa, Brysselissä sijaitseva kansainvälinen
leirintämatkailujärjestö. Sen jäseninä ovat noin 56 karavaanarija leirintämatkailuliittoa 32 eri
maassa, mukana SF-Caravan Ry.
Näiden liittojen kautta kokonaisjäsen määrä kohoaa noin 2,5 miljoonaan henkilöjäseneen.
FICC- Rallyja eli karavaanareiden
kansainvälisiä yhteiskokoontumisia, on järjestetty ympäri maailmaa vuodesta 1933 alkaen. Suomi
on saanut ilon ja kunnian isännöidä tapahtumia jo kolmesti aiemmin, 1981 Tampereella, 1994 Joensuussa ja 2004 Oulussa.
Vuosi 2014 on erityisen hieno
vuosi Suomen leirintämatkailussa.
Suomen leirintämatkailun valtakunnallinen keskusliitto, SF-Caravan Ry, juhlii upeaa 50-vuotis
taivaltaan ja FICC Rallyn järjestäjämaana on, 10-vuoden jälkeen,
jälleen Suomi.
Valtakunnallisen juhlavuoden
teemaksi on valittu osuvasti ”Liikkeellä luonnostaan ”. FICC Rally
2014 tulee olemaan SF-Caravan
ry:n 50-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma. Tapahtumaan odotetaan
saapuvan matkailuautoja, matkailuvaunuja ja telttoja. Osallistujamäärä on suuri, yli 30 eri maasta,
aikuisia, nuoria ja lapsia.

F.I.C.C * Rally,
tapahtumalomailu
Kirjurinluodossa!
FICC tapahtumalomailun onnistumisen takeina ovat loistavasti
suunniteltu ja rakennettu valmisohjelma sekä mielenkiintoiset
retket. Huomattavaa on myös Kirjurinluodon tunnettu, monipuolinen anti niin aikuisille kuin lapsille, sekä kaunis, hyvin hoidettu
tapahtuma ympäristö. Lisänä onnistumiselle ovat Porin keskustan
läheisyys sekä ympäristön monipuoliset mahdollisuudet.
Porin sympaattinen keskusta on
kävellen helposti saavutettavissa.

Läheinen Eteläranta on kaunis
joenrantamaisema. Kesäisin paikka muuttuu suosituksi, vilkkaaksi vapaa-ajan viettokohteeksi.
Keskustan kävelykadun ympärillä
on monia erilaisia kauppoja, kauppakeskuksia, kahviloita, ravintoloita sekä läheisyydessä, tori ja
uudistettu kauppahalli. Porin
keskustassa olevaa panimoa ja
panimoravintolaa kutsutaan osuvasti nimellä: oluen metsästäjän
paratiisi. 125 vuotias Satakunnan
Museo ja sen neljä museokohdetta
ovat varsin mielenkiintoisia käynti kohteita. Juseliuksen mausoleumi on yksi Porin tunnetuimmista nähtävyyksistä. Suomalai-

sen rock musiikin jalanjäljet löytyvät myös Porista, Dingon, Yön
ja Mamban muodossa.
Valmiin ohjelmatarjonnan lisäksi Kirjurinluodossa, 81. FICC Rally
tapahtuma-alueella ja sen tuntumassa, on moneen makuun runsaasti tarjottavaa. Alueen hiekkapohjainen uimaranta on suosittu
varsinkin kuumalla ilmalla. Satakunnan Vihertietokeskus on suunnattu puutarhanhoidosta kiinnostuneille ja kauniissa, hoidetussa,
näyttelypuutarhassa on monia
erilaisia istutuksia, kukkia, kasveja ja pensaita. Alueen eripituiset, merkityt luontoreitit, kulkevat
mielenkiintoisesti luonnonpuiston
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eri osissa. Liitokiekkoilu on varmasti vieras harrastus monille,
joten siihen tutustuminen, vaikka koko perheen voimin, on mahdollista Kirjurin frisbeegolfpuistossa. Pienoisgolfkeskuksessa
voi viettää aikaa biljardia pelaten
tai sitten tutustuen pienoisgolfiin neljällä erilaisella, kansainväliset mitat täyttävällä 18 reiän
kentällä.
Kesäkahvila ja kioski toivottavat
tulijat tervetulleiksi. Kirjurinluodon kesäravintola toimii FICC
Rallyn tapahtumaravintolana ja
jossa vieraiden iloksi on luvassa
hienoa ohjelmaa kaikkina iltoina.
Pori on tunnettu tapahtumakaupunkina. Porin Jazz tapahtuma
on sopivasti ennen FICC Rallya
sekä Porin Kuninkuusravit heti
tapahtuman jälkeen. Asiat, jotka
ajallisesti mahdollistavat myös
näihin tapahtumiin tutustumisen.
Satakunnan alueelta löytyy
myös hienot puitteet Golf kärpäsen puraisseille.

Lapsille
Kesäisin Kirjurinluodolla asustaa
hauskoja eläimiä riikinkukosta
alpakkaan. Luonnonpuistolla oma
maskotti, Viksu Mustavaris. Se

viihdyttää lapsia kesä päivisin,
joko omalla pesällään tai muualla
seikkailupuistossa. Pelle Hermannin leikkipuiston nimi on monille
tuttu. Puistossa on lastenohjelmista tuttu Pelle Hermannin sirkusvankkuri ja Äitiliinin mökki.
Leikkikentällä on hiekkalaatikoita, keinuja, torni kiipeilyverkkoineen ja putkiliukumäkineen. Leikkipuiston alueella on myös pieni
kahluuallas sekä pelialue.
Kunnollisessa merirosvolaivaan
kuuluu sekä riippusilta kannelta
kannelle, liukumäkeä unohtamatta. Viereisellä hiekkakentällä voi
tehdä hienoja hiekkakakkuja.
Kuunari Tähti on esteetön, myös
liikuntarajoitteisille tarkoitettu
leikkilaiva Pelle Hermannin puiston vieressä.
Lilliputin maan pienet leikkitelineet, liukumäet ja keinut ovat
nimensä mukaisesti suunniteltu
perheen pienimmille. Lilliputin
maa sijaitsee osittain aidatulla
alueella, hieman erillään isompien
lasten leikkipaikoista. Isommat
lapset viihtyvät varmasti Kolmen
Karhun Puiston monissa erilaisissa kiipeilytelineissä, torneissa ja
putkiliukumäissä. Suuren suosion
saaneessa Angry Birds - puistossa
on monia jännittäviä laitteita mm.

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

Syksyinen tervehdys karavaanarit. Kesä suosi matkailijoita eikä
syksyssäkään mitään pahempaa
vikaa ole ollut lämmintä ja poutaa
on riittänyt.
Monet yhdistykset pitävät syyskokouksi näinä aikoina, mutta
meidän yhdistys on siirtynyt yhteen vuosikokoukseen joka pidetää
keväällä ja valittiin mm. hallitus
vuodelle 2014. Hallitus on ensi-
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vuonna puh.joht. Jorma Tuominen
jäsenet Esa Hautala,Ismo Lankinen, Marja-Liisa Lankinen, Kalle
Kytösaho, Jaakko Haavisto, ja
Pekka Parviainen. Nyt pidettiin
1.10.2013 hallituksen järjestäytymis kokous.
Kokous jossa hallitus keskusteli vuoden 2014 toiminnasta ja
tavotteista sekä päätti henkilö
valinnoista vuodelle 2014. Vara-

liukumäki, erilaisia kiipeilytelineitä, linnunpesä, ritsa sekä hissi ylhäältä alas menoa varten.
Lasten Liikennepuistossa on käytössä monia polkupyöriä sekä kahta eri kokoa olevia polkuautoja.
Liikennepuisto on yksi parhaimmista tavoista tutustuttaa lapsi
liikenteen sääntöihin.

www.ficcrally2014.fi
81. F.I.C.C. Rallylle on rakennettu
oma, ajan tasalla pysyvä, myös
mobiilisti toimiva tietopaketti
internet sivusto kaikille tapahtumasta kiinnostuville, tapahtumaan osallistujille, sekä osallistumista vielä harkitseville. Sivuilta löytyy paljon tietoa sekä
hienosta tapahtumasta että tapahtumaympäristöstä. Mielenkiintoinen retkiohjelma on jo
valmiina luettavissa. Loistava
päivittäisohjelma rakentuu kovalla vauhdilla ja tulee näkymään
alustavana lähiaikoina. FICC Rally ilmoittautuminen ohjeistuksella, alkaa 1.12.2013 etusivulle
avattavan linkin kautta.
Täydellisesti onnistunut FICCtapahtumalomailupaketti on valmis, kun siihen lisättään vielä
saman harrastuksen omaavien

puheenjohtajana jatkaa Esa Hautala, sihteerinä Marja Kytösaho,
rahastonhoitajana Ella-Maija Iltanen jäsenkirjuriksi valitiin Ismo
Lankinen, ja Vankkuriviestin kokousedustajiksi Esa Hautala ja
Jorma Tuominen.
Vankkuriviestin kokouksessa
yhdistysten edustajan kävivät osittain kiivaan keskustelun treffin
päälekkäisyydestä mutta sopu säilyi ja yhteisymmärrys löytyi ja
asiaan palataan myöhemmin. Meillä ei ole näitä ongelmia kun ei ole
aluettakaan, mutta Haaviston
Jaakko lupasi tiloja ja aluetta käyttöön kun yhdistys pitää oman jäsenistön treffit/tapamisen ensivuonna, ehtona on että järjestely
vastuun ottaa joku muu kuin hän.
Lisäksi päätettiin pitää “perinteinen” ulkoiluilta jossakin lähialueen
ulkoilualueella ja toivomus oli viimekerralla että se olisi keväällä tai
alkukesästä kun syksyllä pimeä
tahtoo yllättää ja kesällä on paljon
muuta “puuhaa”. Siitä yhdistyksen

”Hyvät ystävät!
Rallyn varsinaisen
tunnelman tekevät
ihmiset, te ja me
yhdessä!
81. F.I.C.C. Rally
– ”the best ever”
on vuonna 2014
erikoisen hieno
syy suunnata
matkailuvälineen
keula kohti
Suomen Poria ”

ihmisten hauskanpito ja yhdessäolo!
Tärkeitä talkoolaisia tarvitaan ja
ilmoittautumiskaavake sähköisessä muodossa (myös tulostettavissa postin kautta lähetykseen)
löytyy etusivulta. Hakijoihin otetaan yhteyttä myöhemmin, hakemusten käsittelyn jälkeen.
Käykää ”tykkäämässä” ja jakakaa
FICC Rallya myös Facebookissa
www.ficcrally2014/facebook.com

yhteistoimintaalueen toteutumisesta keskusteltiin kokouksessa
mutta se menee ainakin ensivuoden
puolelle omistajan maansiirto ja
rakennus töiden takia, jatkoneuvoteluihin omistajan kanssa valittiin Jaakko Haavisto ja Jorma
Tuominen joten asiaan palataan
ensivuonna. Ilmoitin hallituksen
kokouksessa, etä tuleva vuosi 2014
on minun osaltani viimeinen vuosi SF-Caravan Paimion Seutu ry:n
hallituksessa ja puhenjohtajana
joten nyt on talvi aikaa keskustella ja etsiä vuosikokoukseen mennessä uusi henkilö/henkilöt ehdolle puheenjohtajaksi.
Haluan myöskin kiittää Markku
Iltasta hänen upeasta vuosien
työstään SF-Caravan Paimion Seutu ry:n hyväksi nyt kun hän jättää
hallitus työskentelyn tämän vuoden lopussa. KIITOS Markku.
Hyvää syksyä ja talven odotusta Karavaanarit.
Jorma Tuominen, 051624-0
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Syysterveiset Paimiosta!
Kaunis kesä on takanapäin, mutta palaan vielä kesän reissuumme
jonka teimme Puolan Slawaan.
Lähdimme 1.8 Eckerö Linen M/S
Finlandialla Tallinnaan, jossa odotimme toisella laivalla tulevia Erkkilän ja Törnen pariskuntia. Tallinasta suuntasimme kohti Pärnua
ja Konsen leirialuetta, jossa meitä
oli odottamassa 3 autokuntaa.
Aamulla lähdimme kohti Puolaa, jossa suuntana oli Sawakin
urheilukeskus, joka toimii myös
caravanalueena. Paikka on uusi
ja todella siisti.
Vaikka eilinen pitkä ajomatka
tuntuikin vielä jäsenissä, lähdimme heti aamusta taas tien päälle.
Seuraavaa paikkaa hakiessa
navigaattori sekosi täysin kaupungissa ja liikennevalot jakoi
porukkamme kahtia. Me ja toinen
pariskunta jäimme muista jälkeen. Kun olimme jo toista kertaa
navigaattorin ohjaamina samassa
risteyksessä, Esa pysäytti yhdistelmän ja levitti kartan konepellille yrittäen ottaa selvää missä
oikein olimme. Siinä samassa
paikalle tuli poliisiauto, josta
tiedusteltiin ”Problems?” Kun
näytimme kartalta minne olimme
menossa, he viittoivat että seuratkaa heitä ja ajoivat meidät ihan
perille asti.
Ilma oli helteinen, yli + 30, joten menimme heti vaunun paikalleen saamisen jälkeen uimaan
ja syömään. Noin 2 tunnin kuluttua tulivat viimein loputkin porukastamme perille. Heillä oli

Vedenpaisumus yllätti helteessäkin matkailijan.

ollut aivan sama ongelma, mutta
he olivat turvautuneet ”hengelliseen johdatukseen” ja heidät toi
perille paikallinen pappi. Kyllä
on monet naurut asiasta saatu.
Seuraavana aamuna jatkoimme
taas matkaa ja tällä kertaa ajomatka oli ihan kohtuullinen.
Majotuimme nyt kahdeksi yöksi paikoilleen, toipumaan Puolan
tiet huomioon ottaen ”hulluista”
ajokilometreistä. Edellispäivänä
tuli ajettua n. 600 km johon aikaa
kului n.11 tuntia.
Sitten olikin aika ajaa F.I.C.C.
paikalle Slawaan, jossa viivyimme
6.-14.8. Oli hyvin outoa kun turvaväleistä ei ollut tietoakaan,
mutta kaikkeen tottuu.
Avajaismarssin aikana oli erit-

Maailman korkeimmaksi mainostettu Kristus-patsas Puolassa.

täin kuuma +37, joka oli aivan
liikaa.
Viikko kului tosi mukavasti eri
tilaisuuksiin osallistuessa ja kaupungille pyöräillessä. Ja tottakai
uidessa, koska hellettä riitti koko
tapahtuman ajan.
Loppujuhlassa ilotulitus oli komea, mutta tunnelma vähän haikea kun kaikkien oli taas aika
lähteä, mutta Porissa tavataan
ensi vuonna!
Kun kerran Puolassa oltiin niin
piti käydä niin Hitlerin rakennuttamalla bunkkerialueella kuin
maailman korkeimmaksi mainostetun Kristuspatsaan juurellakin.
Tuolla bunkkerialueella, Miedzyrzecki Rejon Umocniony, on 33 km
maanalaista tunneliverkostoa,
jota kokoajan kunnostetaan lisää
turistinähtävyydeksi. Sitten
tiemme erosi uusista pohjanmaalaisista ystävistämme ja jatkoimme matkaa kahdestaan. Kävimme
myös Puolan pohjoisosassa Itämeren upeilla hiekkarannoilla.
Aava meri ja silmänkantamattomiin hienoa hiekkarantaa. Yövyimme Puolan puolella seitsemällää eri leirintäalueella. Kaikki olivat tosi siistejä, toiset ehkä
vähän vaatimattomampia, mutta
kaikki silti toimivia. Ihmiset olivat kovin ystävällisiä, vaikka
yhteistä kieltä ei ollutkaan. Palvelu pelasi ja ruokaakin osasimme
kaupasta ostaa samoin kuin ravintolasta tilata. Hintataso oli

kaiken kaikkiaan todella edullinen.
Saksan puolelle saavuttaessa
olimme menossa Berliinissä, melkein keskustassa olevalle leiripaikalle, mutta se sattuikin olemaan jo täynnä. Minulle oli kyllä
kokemus olla tällä yhdistelmällä
siinä liikenteessä, voi luoja sitä
vauhtia ja automäärää, onneksi
selvittiin ehjänä sieltä.
Yövyimme viidessä eri leiripaikassa ja oli helpottavaa kun euro
taas kelpasi maksuvälineenä.
Meidän piti tulla Tanskan ja
Ruotsin kautta kotiin, mutta minulle alkoi istuminen 3300 km.n
jälkeen jo maistua puulta, joten
tulimme Finnlinesin laivalla Travemündesta Suomeen 29.8.
Matka oli mukava ja mielenkiintoinen, ja siihen mahtui monenlaista. Itselleni jäi erityisesti
mieleen kun aina ruuhkista puhutaan, pahin ”STAU” Berliinin
ja Hannoverin välillä, johon itse
juutuimme. Kolme ajokaistaa oli
aivan tukossa ja 5 kilometrin matka kesti yli 4 tuntia, joista viimeinen 1,8 km pätkä lähes 2
tuntia. Liikenne seisoi täysin,
vain silloin tällöin pääsi vaunun
mitan verran eteenpäin, mutta
nyt sekin on sitten koettu ja siitäkin selvitty.
Mukavia syksyn
reissuja kaikille!
T & E 82959
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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

Raikkaat syystuulahdus terveiset!
Tätä kirjoitettaessa ovat kesäkauden päättäjäiset takanapäin
samoin kuin 4-ottelukin. Tänä
vuonna pystin pokkasi Lindholmin vaunukunta ylivoimaisesti
osanottajia ollessa 24 vaunukuntaa. Lasten sarjaa ei vähäisen
osanoton vuoksi tänä vuonna
kisattu.
Terassien lupamaksun suuruudesta johtuen hallitus on pakotettu käymään ns. kausipaikkalaisten kukkarolla, mutta toivotaan että taloutenne kestää,
alennettiinhan juuri syyskokouksessa kausipaikkamaksua 20
eurolla.
Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous pidettiin Mälön Byg-
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degårdissa lauantaina 7. syyskuuta. Aikainen ajankohta siksi
että kokouksessa käsiteltiin
traktorin hankkimisesta alueelle. No siinähän kävi niin, ettei
suurista puheista tullutkaan
pettymykseksemme totta. Paikalla oli 34 äänioikeutettua lisäksi puolisoita ja lapsia. Kokouksen osanottajia oli ilahduttavan paljon. Liekö sitten lauantaipäivä ja kokouspaikan läheisyys vaiko uteliaisuus liittokokouksen varapuheenjohtajaa
kohtaan herättänyt mielenkiinnon. Syyskokoukseen saimme
vieraan liitohallituksesta, varapuheenjohtaja Minna Joensuu toi
liiton terveiset ja viimevuoden

35-vuotislahja tervehdyksen.
Kokouksen aluksi nautimme kakkukahvit ja luovutettiin Tony
Lundbergille viiri miehen päästessä vaari ikään. Tämän jälkeen
kokousta jatkettiin ja kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Minna
Joensuu, joka vetikin kokouksen
mallikkaasti. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin allekirjoittanut, mutta nyt tuli jo esitys
kilpailijasta tosin kilpailija vetäytyi kisasta. Mutta tulevaisuutta ajatellen vuoden 2016
jälkeen yhdistyksen on löydettävä uusi puheenjohtaja. Syyskokouksen sihteeriksi valittiin
Timo Keihäs, pöytäkirjan tarkastajiksi Veikko Ruokonen ja Hannu Soini, jotka toimivat myös
ääntenlaskijoina. Toiminnantarkastajiksi valittiin Veikko Ruokonen ja Hannu Soini sekä varatoiminnantarkastajaksi Harry
Jansson. Erovuoroiset hallituksen jäsenet olivat Tom Lindholm,
Timo Keihäs ja Satu Malmberg,
joka ei ollut enää ehdolla. Hallitukseen tulivat valituksi uutena
jäsenenä Hanna Hanhiala sekä
vanhoina jäseninä Tom ja Timo.
Hallitukseen ei tänä vuonna riittänyt Hanna Keihäksen ja Hannu
Soinin äänimäärä.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuodelle 2014, talousarvio
hyväksyttiin vuodelle 2014 kuin

ohimennen, kun traktoriton budjetti tuotiin jäsenistölle vasta
kokouksessa. Kausipaikka maksu halpeni, mikä olkoon pieni
tapaturma allekirjoittaneelta.
Kausipaikan hinta 220€, joka on
maksettava 15.01.2014 mennessä. Mikäli et halua jatkaa kausipaikkaasi niin ilmoitathan rahastonhoitajalle ja puheenjohtajalle viimeistään 15.12.2013 sekä
purat kaikki tekemäsi pytingit,
terassit, laatoitukset ja rakennel m at s e k ä v i e t ne p oi s
31.12.2014 mennessä (kelien niin
salliessa).
Päätettiin, että hallitus valitsee keskuudestaan edustajat YTtoimikunnan- sekä liiton kokouksiin.
Aluetoimikunnan järjestämistä talkoista alueen puiden kaadosta sekä karsimisesta talvikauden aikana saat lisätietoa alueen
ilmoitustaululta.
Vanha hallitus kiittääkin kaikkia jäseniään, jotka ovat jaksaneet uurastaa alueemme hyväksi!
Kiitos saamastani tuesta!
Tänä vuonna ei pikkujouluja
järjestetä vaan takkatuvassa vietetään puurojuhlaa 23. marraskuuta klo 18.00 alkaen. Muistathan ottaa mukaan noin 5 euron
paketin.
SF-C 91470
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1. Syyskokousväkeä
2. Syyskokouksen siht. Timo Keihäs,
Minna ja Risto
3. Kunniapj Veikko Ruokonen,
pj Risto Karjalainen ja 35-vuotis lahja,
liittohallituksen vpj Minna Joensuu ja
kunniapj Pentti Keihäs
4. Silmä tarkkana kesäkauden
päättäjäisten 4-ottelussa
5. Luonnon ihmeitä
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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

ja maistui kaikille, siitä kiitos
Taimille!
Pöydän ääressä istuimme aina
auringon siirtyessä pois metsäpuiden taakse.
Ohjelmaa oli myös järjestetty,
mutta kilpailut jäivät väliin. Pieni taukojumppa venytellen pidettiin ennen saunaan menoa.
Saunomisen ja uinnin jälkeen
kokoonnuimme vielä kerran yhteen, yhteiseen lipunlaskuun.
Varapuheenjohtaja Riitta Katajainen miehensä Kalevin kanssa
olivat asettuneet SF-lipun ääreen
ja puheenjohtaja Jyrki Hongisto Nina vaimonsa kanssa yhdistyksen
lipun ääreen. Lippujen lasku tapahtui samanaikaisesti.
Lipunlaskun jälkeen kukin siirtyi viettämään iltaa omilla tahoillaan.

Syyskokous 3.10.
Sääntömääräisessä syyskokouksessa oli tärkeimpänä asiana valita
yhdistykselle puheenjohtaja vuosiksi 2014-2015. Valinta oli helppo,
kun nykyinen puheenjohtaja Jyrki Hongisto asettui ehdolle eikä
vastaehdokkaita ollut.
Toinen tärkeä valinta oli hallituksen jäsenten erovuoroisten jäsenten tilalle valittavat jäsenet. Yksi nykyisistä hallituksen jäsenistä
ei asettunut ehdolle. Käydyssä keskustelussa ehdolle asetettiin 5
henkilöä. Suoritetun vaalin jälkeen valituiksi tulivat Antti Nummela, Marianne Louhevirta, Riitta Katajainen ja Mika Hyttinen. Toimintakausi on kaksivuotinen.
Vuoden 2014 hallitukseen kuuluvat nyt valittujen lisäksi Ritva
Galkin Kirsti Karlsson, Taisto Skyttä ja Kalevi Katajainen.
Vuodelle 2014 talousarvioon on varattu määräraha vaunualueen
kunnostukseen. Kehittämistä jatketaan.
Hyvää syksyä ja talven odotusta kaikille.
Kirsti, SFC 97935

Tuntuu kuin kesä jatkuisi …
Säät ovat suosineen tänä kesänä
Harvaluodossa käyneitä vierailijoita, kausipaikkalaisia sekä yhdistyksen muita jäseniä.
Eräänä loppukesän viikoista,
perjantaina uimaan mennessä oli
ilmestynyt uimarantaan paksu
leväkerros. Veden pinta ja rantakivet olivat kirjaimellisesti sinisenä levästä. Tämä oli tosiaan
harvinainen näky Harvaluodossa.
Lämmin kesä ja meriveden lämpotila on tietysti oli vaikuttanut
asiaan ja tuonut avomereltä levät
ja varsinkin kun tuulen suunta
on vielä osunut Harvaluotoon.
Tuulen suunnan muuttuessa
levät hävisivät melko nopeasti
pois uimarannasta ja vesi muuttui

uitavaksi.

Kesäkauden päätös
13.-15.9.
Perinteistä kesäkauden päätöstä
vietettiin Harvaluodossa. Sää oli
lämmin ja aurinkoinen. Jäsenistön ja kausipaikkalaisten lisäksi
alueelle oli saapunut vierailijoitakin. Lauantaina kokoonnuimme
pitkänpöydän ääreen. Kuva. Tarjottavaa oli runsaasti, ruoka
maistui ja oli hyvää. Periaatteena
oli ”nyyttärit” ja tällaiselta se
näytti, kuva.
Jälkiruuaksi saimme Taimin
leipomaa mansikkakakkua kermavaahdon kera. Kakku oli hyvää

JOULUJUHLARISTEILY
Lähtö lauantaina 14.12. 2013 klo 20:55, m/s Viking Gracella.
Paluu sunnuntaina 15.12.2013 klo 19:50.
Risteilyn hinta 74€/henkilö, kaksi henkilöä hytissä.
Sisältäen: Kokoustilan jossa jouluglögi
14.12. klo 21.00 – 22.00,
Jouluruokailun Buffet Aurora 15.12. klo 14:45
sekä A-luokan hytin.
Myös kuljetus Piikkiöstä satamaan on järjestetty.
Ilmoittautumiset viimeistään 12.11. mennessä
Jaana Nummelalle puh. 045 260 6650 ja maksamalla sitovan maksun 25.11 mennessä tilille FI09 4714 1020 0176 76
SF-Caravan Piikkiö ry toivottaa kaikille Karavaanareille
Hyvää Joulua ja Menestyksekästä vuotta 2014.
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SF-Caravan Raision seutu ry:n

Raision kuulumiset

PIKKUJOULUJUHLA
Vankkuri-Vehmaalla
lauantaina 7.12.2013 klo 18.00

Vankkuri-Vehmas puh. 0400 705 516, www.sfc-raisio.fi
PUHEENJOHTAJA
Hanne Lassila
Nummentie 44, 23140 Hietamäki
puh. 0400 186 357
hanne.lassila@dnainternet.net

20 €/aikuinen ja 5-12 v 10€ ja alle 5 v ilmaiseksi
Mukaan mahtuu 60 henkeä.
Ilmoittautuminen 30.11 mennessä Hannelle
hanne.lassila@dnainternet.net tai 0400 186 357
TERVETULOA!

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

P.S. pikkupaketti pukinkonttiin

Terveisiä Vankkuri-Vehmaalta
Onko mukavampaa, kun voi todeta, että olemme saaneet vihdoinkin nauttia lämpimästä kesästä ja syksystä, ja pitkälle lokakuuhun asti.
Kuten viime kerralla mainitsin,
oli oma kesälomareissuni vielä
edessäpäin. Matka tuli tehtyä ja
kävimme Simossa ja Kuusamossa
kääntymässä. Muutama uusi SFC
alue, jossa emme olleet vielä vie-

Saunaranta

railleet, tuli taas listaamme lisättyä. Monessa paikassa kyselimme turvaväleistä ja useimmiten sanottiin, että ensi vuoden
2014 aikana asia tulee heille
ajankohtaiseksi. Turvavälit tulee
myös meidän alueella tarkistettua viimeistään ensi syksynä.
Joten nyt on vielä vuosi aikaa
suunnitella yhdessä pelastusviranomaisten kanssa mahdolliset

muutokset. Vielä tänä syksynä
Liiton turvatoimikunta tekee
Safety Walkin Vankkuri-Vehmaalla, ja saamme konkreettisen ja
ulkopuolisen tekemän arvion
alueemme rakenteista ja toimista.
Edellisessä lehdessä luettelin
mitä kaikkia korjaus- ym. töitä
olimme tehneet vuoden aikana
Vankkuri-Vehmaalla. Eräs jäsen
soitteli ja oli hyvin huolissaan
siitä, että miten te ikinä saatte
sinne alueelle vakioasukkaita,

kun te tapatte ne työllä. Kun
ihmisellä on vapaa-aikaa, niin
ei hän halua tehdä kunnossapitotöitä alueella, vaan viettää
vapaata ja rentoutua. Näitä molempia löytyy varmaan joka alueelta, niitä jotka ovat aidosti
kiinnostuneita alueen hoidosta
talkoovoimin ja sen kunnossa
pysymisestä ja sitten on niitä,
jotka eivät ota osaa eivätkä kantaa mihinkään asioihin, vaan
viettävät aikaa kavereiden kanssa terassilla istuen ja samalla
aluetta ja tekijöitä arvostellen.
Molemmat vapaa-ajan viettotavat
ovat hyväksyttävissä, mutta sillä edellytyksellä, että ne rennosti ottavien ei kannattaisi arvos-

Sattumien kautta karavaanareiksi
Muistan vieläkin täyteen pakatun vaunun ja jännityksen uudelle alueelle mentäessä. Jokavuotiseksi perinteeksi muodostunut vaunuretki pikkuveljen, mummin ja papan kanssa oli aina kesän kohokohtia ollessani pieni.
Eräänä kauniina kesäpäivänä 2011 monien kommellusten kautta saavuimme Vankkurivehmakselle. Tällä kertaa
olimme kuitenkin vanhempiemme kanssa, joille vaunuilu oli aivan uusi kokemus. Kun olimme viettäneet Vankkurivehmaksella kaksi päivää, kuulimme vapautuneesta vuosipaikasta rannan ja leikkipaikan lähellä. Olimme pikkuveljeni kanssa jo niin ihastuneita tähän Vehmaan alueeseen, että saimme helposti suostuteltua vanhempamme vuosipaikkaan, vaikka heillä oli vaunuilusta vasta vähän kokemusta.
Siitä asti olemme viettäneet paljon vapaa-aikaamme Vankkurivehmaksella lenkkeillen, saunoen, uiden ja kalastellen kauniissa maisemissa pitkin vuotta.
					
Rosa Leino 14 v.
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Meille on tullut mukavasti uusia vuosipaikkalaisia ja toivotan
heidät tervetulleeksi. Toivottavasti teidät on otettu ystävällisesti vastaan ja Vankkuri-Vehmas
vastaa odotuksianne, ja on mukava paikka viettää vapaa-aikaa.
Tämän lehden ilmestyessä on
syyskokous pidetty jo 19.10. ja
ensi vuoden toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja hinnastosta päätetty. Uudet luottamus-

henkilöt on valittu erovuoroisten
tilalle. Niistä tiedotetaan sitten
ensi vuoden puolella seuraavassa lehdessämme.
Kiitän kaikkia jäseniä näistä
kahdesta vuodesta, jotka olen
toiminut yhdistyksen puheenjohtajana ja toivotan kaikille
Rauhallista Joulua ja Menestystä vuodelle 2014.
			
Hanne

Hallituksen jäsen esittäytyy:
Nimi:
Jari Maula
Jäsennumero:
35206
Karavaanihistoria: Liityin karavaanariksi vuonna 1986 (muistaakseni).
Vankkurivehmaalla tullut oltua jo vuosikaudet ja hyvin
viihdyn. Hallitus työskentelyä olen pystynyt välttelemään
eri selityksillä vuosia, kunnes vuonna 2011 ei enää mikään
auttanut vaan valittiin hallitukseen. Tällä hetkellä olen
yhdistyksen varapuheenjohtajana.
Harrastukset:
Moottoripyöräily, Kuntosali, Turkin matkailu, Oloneuvos

Aurinko helli meitä
Raatalassa

kunnon valaistus, joka taisi näkyä
Salon keskustaan asti.
Makkaraa paistettiin ja syötiin
hyvällä ruokahalulla. Tarjolla oli
myös leipää ja piirakkaa. Illaksi
saimme Anna Schukovin vetämään
yhteislaulua, ja illan tunnit menivät nopeasti laulaen.
Uusi teräsmies kuoriutui illalla
klo 21, mutta sen julkaisemme
vasta tammikuussa. Kuka se voisi
olla? Oli myös ne perinteiset Klotot. Sinikka jakoi oman voittonsa osallistujien kesken.
Loppuillasta tunnelma tiivistyi,
kun Timo soitteli netistä talkoonaisten nimillä tehtyjä kappaleita.
Iloisin niistä taisi olla Maijulle kappaleen mukaan laulaja kävi
Maijun kanssa markkinoilla, tivolissa ja jopa elävissä kuvissa (savi-

Ilmat suosivat Salon karavaanareita Raatalan syystapaamisessa
ja suorastaan hellelukemia mitattiin vaunun edustalla. Yhdistyksen omaan tapaamiseen saapui
iloinen porukka, josta osa ehti jo
perjantaina saunomaan Karavaanari -saunassa. Tulokahvi tai mehu ja munkit maistuivat kaikille.
Illalla Timo ja Tuukka laulattivat
ladossa karaokehaluisia. Mukavaa
oli. Auringonlaskun aikaan sai
hienoja kuvia usvan noususta.

Kahvakuula lentää.

Salon kuulumiset
www.sfc-salonseutu.fi
PUHEENJOHTAJA
Sinikka Koivunen
Artunkuja 8, 24260 Salo
Puh. (02) 731 6805, 050 551 5257
sinikka.koivunen@nordea.fi
SIHTEERI
Tero Leino
Polkustenkatu 16 A, 24100 Salo
Puh. (02) 733 1908, 0400 534 908
tero.leino@salo.salonseutu.fi

Lauantaina helle kietoi meidät
kuumaan syksyiseen syleilyynsä.
Luontopolulla tuli hiki, sekä kysymyksistä, että lämmöstä. Kukaan ei tiennyt kaikkia vastauksia, mikä lohdutti vähän meitä
tietämättömiä. Martti taisi tietää
eniten oikeita vastauksia.
Sauna lämpeni ja sen löylyjä
kehuttiin aidoiksi. Saunalla on iso
terassi, jossa juttu luisti ja maailmasta tuli taas parempi. Illaksi
laitettiin vesivessojen eteen oikein

•
Keltaista iloa

Ruska on ohi.
Paljaiden puiden oksat
harovat marraskuun harmaata.
Taukoamaton sade valuu ikkunoissa,
pesten pois valon.
Syksyn alakulo on täyttynyt.
Vinttiä penkoessani
löydän lapsuuden aarteen,
pienen appelsiininkeltaisen sateenvarjon.
Varjon alla kulki
kuin auringonvalon lyhdyssä,
pisarat rummuttivat kankaalle
mielikuvituksellista melodiaa,
kahvan varressa oli valmiina
tuulen tempaista mukaansa
Maija Poppasen lailla.
Maanantaiaamuna marssin etsimään
kirkkaimman keltaisen sateenvarjon,
jonka kaupungista löydän.
		
Tuntematon

•

tella sitä työtä, mitä tehdään
talkootyöllä ja vapaaehtoisesti.
Tänä kesänä saimme nuorille
taas Notkunurkan auki eli Susanna ja kumppanit siivosivat
sen ja tuunasivat sen aivan mukavaksi oleskelutilaksi nuorille
ja vähän varttuneemmillekin.
Viheryksikkö on hoitanut alueen nurmikentät kesän aikana
hienosti ja kehuja on tullut vierailijoilta.

kiekkoversio vuodelta -38)!
Harri kertoili vitsejä lääkärien
saneluista ja saimme nauraa makeasti. Jos nauru pidentää ikää,
niin nyt taisi tulla useita vuosia
lisää.
Yöllä tähtitaivas tuikki yllämme
ja jäin vaunun eteen hetkeksi sitä
ihastelemaan. Ei näe kaupungissa
noin kirkasta tähtitaivasta.

Tulevia tapahtumia
Uuden Vuoden vastaanotto
Salakalliolla 31.12.2013.
Caravan- ja Matkamessut
lauantaina 18.1.2014.
Tammitanssit lauantaina
25.1.2014 Perttelin Urheilutalolla.
Merja Salminen
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Matkakertomus, Slava 2013

M

oro. Muu pyyrettii nii kauniist kirjottama raporttii
meiti matkasts, et ei mää
”uskaltant” kieltäytyy. Kirjakielt
mää ei ossaa, ni et söhellän omal
tavallan.
Meitin matkan pääkohre ol Puolan Slawa, mis järkättii tän vuore
FICC-ralli, eli kansaiväline karavaanarie kokoontumine. Mut lährettii pari viikkoo etuajas, ni et
kerittii kattel matka varrel kohtei,
maisemii, nähtävyyksii ja hautuumaitki.
Mää heitä tähä alkuu väliviivoil
matkareiti eksymissii lukuu ottamat, ja heittele sit kommenttii
sielt sun täält, eli et jos tei haluut
kartast seurat, mist mihi suuripiirtei kuljettii: Salo-HelsinkiTallinna-Pärnu->Riiga-JurmalaLiepaja->Klaipeda-Nida-SiauliaiKaunas-> Suwalki-Oltztyn-ElblagMalbork-Kwidzyn-Grudziadz-ZninGniezno-Poznan-Wolsztyn-WijewoSlawa-Zielona
Gora-Swiebodzin->Frankfurt OderRostock-Helsinki-Salo. Tost ku
laskee yhtee, ni kilometrei kertys
autoje mittarii hyvin kohtuullise
3000 km muutamaa päivää vail
kuukaure reissust, eli mei tykättii
enemmä katel ku ajel. Johtoautoo
vaihreltii tasasin väliajoi ja takaant tuleva tietty anto radiopuhelimel ”hyvii ohjeit” erel ajaval,
heh heh. Toi erel kerrottu matkareitti ei ollu valmiiks suunnitelt
eikä aikataulutet, ol vaa muutama
kohde, mis haluttii käyr. Muute
reitti katottii ain ”aamupalaveris”
enne starttii.

Viro ol molemmil autokunnil sen
verra tuttu, et siint hujellettii Via
Balticaa suoraa läpitte, Pärnus vaa
topattii ruokatäydennyst ottamaa.
Ain ens alkuu ulkomail hämmentää ku poikkee ruokakauppaa ja
näkkee notkuva viini- viinahyllyt.
Mut sihe tottuu, tottuis varmaa
Suomeski, mut mei ollaa tääl pohjolas nii sanotust ”erilaissii nuorii”. Ei siint sit enempää, heittäytyy pia politiika puolel.
Vaiks me hämmennyttiinki, ni
etupääs ruokkaa silti ostettii ja
hintatason purotus Suomee nähre
näky jo heti täs kohtaa.
Riikaa saak pyhkästii ensmäseks
yöks. Leiri löyty yhre ”kunniakierrokse” jälkkee iha kaupungi
kyljest, (Riga City Camping). Siisti paik, hyvät palvelut. Paikast ol
vajaa kilometri pääs bussipysäk,
mist pääs kiertoajelul, ja simmosse meiki tietty noustii ja hypätti
pois keskustas, ku kiertoajelulippu o voimas koko päivä. Käyttii
kattastamas rauttieasema vieres
oleva kauppahalli, ja tavaraa ol
hyllyt täys ja joka lähtöö. Jottai
känttyy sielt naisväel tarttus mukkaanki. Keskustan katui aikas ku
tallatti, ni rupes tietty mahat
kurnimaa. Päätettii maistaa paikallist murkinaa ja poikettii semmottee pikku ravintelii. Tilaus ja
juomat tulivakki vilkkaast pöyttää, ni et smool tookki (smal talk)
voi jatkuu. Ruoka ite näämmä
tehtii vasite, ku kest melkose tovi, ennenku saattii nenä al. Mut
kannat orottaa, hyvää ol ja riittäväste. Viimene pala ku men kur-

SF-Caravan Salon seutu ry järjestää matkan

CARAVAN- JA
MATKAMESSUILLE 2014
Helsingin Messukeskukseen la 18.1.2014
Lähtö Salon torilta klo 8.00
Matkan hinta 16 €
Ilmoittautumiset 14.1.2014 mennessä
Sinikka Koivunen, iltaisin 050 551 5257

20

kust alas ni huomattii, et jumankaut, ny se viimone kiertoajelubussi lähtee juur. Sen pysäkki ol
noi sara metrin pääs. Meijä mamma ku o aikast vikkeläkinttune,
ni hää läks erelt kipittämää pysäkil ja ol pamauttan ens selväl
suomenkielel, et meittii tulee kolm
lissää, älä lähr viel. Ei menny peril, mut sit hiukka enklantilaisemmal murteel kuski ymmärs et

käres. Mut selvittämät jäi, mitä
varte sin nii hito levviät portaat
ol pitän rakenttaa.
Riikast meiti pit tehr veneretki
Jurmalaa, mut sillo päiväl tuul nii
kovi, et meikäläise viire milli tukka rupes kaatumaa vaaksuoraa, ni
et ei menty suurel seläl seikkaloittemaa, nii ja ettei hyvä paikalline
sapuska olis väärä kaut kehost
poistunu. Käyttii rannalt päi ihas-

FICC-rallin avajaistapahtuma.

jottan tars venat, ja mei kerittii
ku kerittiinki ”hiihtää” samaan
bussii. Tot maar muitaki kulkuneuvoi olis ollu, mut ku se bussi
ol jo maksettu.
Toine pien episodi Riikas kävi,
ku mei olttii mamman kans palaamas leiripaika lähel olevast kauppast täyrentämäst ruokvarastoo,
ni siin välis ol semmone sisäurheilukeskus, minkä yks seinä ol teht
nurmikkorinteeks ja siin ol arviolt
12-15 metrii levviät portaat katol
saakka. Tietty meijän pit uteliaisuuttan men kattomaa, mitä siel
portaitten yläpääs oikke o, vaik
siin naru oliki ja jottai ihme tekstii. Olttii sielt jo alastulos ku nähtii, et ei siel ylhääl ollu yhtikäs
mittää, ni jostaki meiti selkie taa
ilmesty semmone kaksmetrine
valkpaitane musthousune ”gerberos”, radiopuhelin käres ja kuuloke korvas, et ei tän saa tul. Ei hää
kumminkaa ollu paha, vissii ku
huomas et kaks vanhaa kalkkist
siin vaa laahustava muovikassit

telemas Jurmalan hurjan pitkii
hiekkarantoi sit ku jatkettii autoil
matkaa kohre etelää. Voi ku sillo
olis ollu lämmint ja aurinkoo….
Nii monet ku Riikas on käyny,
ova kehunee kaupungi kauneut,
nii meikki tehrää. Siel kohtaava
uus ja vanha rakennuskulttuuri.
Sanon vaa et jos Aallo Alvar o huippuarkkiteht Suomes, mut kyl o
Balttias ollu usseempi torellisii
huipui, varsinki ku kattoo vanhoi
rakennuksii. Jos kuka tahans sielpäi liikkuu, ni älkkää jättäkä tutustumat Riikaa.
Matka jatku sit kohre Kuurin
kynnäst. Klaipedast kynnäksen
päähä o pikkane lauttamatk, mis
o oma maksus, ja siint sit hiekkasärkkää pitki 54 km Nidaan, oikkee
varsinaist ”tilkkutäkkitiet”. Luulttii et kaik ruuvit tippuva, ennenk
ollaa peril, mut ainova ol allekirjottanee auto huussi ovi ku rupes
retkottamaa, ja onneks ol kalupakki ja liimaa mukan, ni et saattii korjattuu. Naapuri Sun Ti ol pal
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pare, ei mittää häiriöö.
Vaiks tie ol kehno, ni siint huolimat meitin mielest ehdottomast
tutustumise arvone paikka. Netist
kannatta kattoo kynnäkse syntyhistoria, ni tiettää mist o kysymys. Jos tykkää fillaroimiset, ni
yllätys, yllätys, koko matka Nidast
Klaipedaa o erilline hyvä kevye
liikentee väylä.
Leiripaikka Nidas o kauniis
mäntymettäs, siisti paikka ja palvelut ok. Loosit oli ahtait ja oudoste rakennettu, puusto tietty
tek oma maustees. Ahtaurest sen
verra, et meitin toise autokunnan
vieree parkkas auto 80 cm päähä,
ni et turvaväleist ei pal piitattu.
Onneks ei mittää sattunu.
Vierivä kivi ei sammaloidu, eli
seuraavaa kohteesee, mikä ol ,
ehkä yks maailma harvinaisuus,
jonku matkaa Siauliain kaupungist
pohjosee oleva Ristikukkula. Vaikuttava ja hiljentävä, suorastaa
mykistävä paikka. Ei voinu isä
tietää, mitä seurais, ku hää tyttärens vakavast sairaudest tervehtymise ilost vei ristin kyseise
kukkulan pääl. Tää tapahtus joskus 1800-luvul. Sin rupes siunaan-

tumaa ristei, varmaa ens samalaisest syyst, ja sit monist monist
muist syist. Esimekiks meiti siel
vierailles kolm vihkiparii vei sin
oman ristis. Ristei siel o tänäpä
suurii (n.4m ja pienii (n.5cm), ainaski satoi tuhansii, jos riittääkä.
Kukkulalt laskeuruttii etelään
päi Kaunasii yöpymää, ihan keskustan kyljes oleval pienel leiripaikal (Kaunas Campinn). Paika
hoitaja ol nuor kommia poika ja
nii palvelualtis ku ihmine olla voi.
Mammat olivakki iha lääpälläs ja
määki tykkäsi. Kaunas ol kumminki vaa välietappi, ostoskeskukses (tosi länsimaist tasoo)
käyttii varastoi täyrentämäs ja
mammat tutustus paikallisee hautuumaaha. Kaunei muovikukei
kuulemma.
Edellee etelään, eli tavallas meitin pääkohdemaaha, Puolaan ja
siel eka kaupunki, Suwalki.
Pongattii sielt EU-tuel rakennettu uus, iso, avara leiripaikka, pensasaidal rajatut loosit (n. 100 m2).
Koko reissun siistein ja hienoin
paikka, kunhan pensaat viel kasvaa, nyt vast parikymmensenttissii.

TAMMITANSSIT
la 25.01.2014 klo 18 - 0.30
Perttelin Urheilutalolla,

Ristikukkula.

Maasto ol aivan tasane, väylät
hiekkatiet, loosit nurmee. Ja me
hetke aikkaa ainoot leiriläise.
Kaunist. Sääki hemmottel, 25 varjos ja iha tyyn. Sentähre meinattiiki, et ku tasast nurmee riittää
eikä tuul yhtää, ni pelataas sulkist. Ja eiku tuumast toimee. Peli meniki hyvi… siihe saakka, ku
alkirjottanee oikkia takajala takareis paukat. Peli loppus ja kylmää kohoo ja kompressioo. Hoiroist

huolimat reit ei voin yhtää laitta
penkkii vaste, eli tarkot sitä, et
autol ajo ei voinu eres harkita. Se
taas tarkot kartalukuvuoroo, ja
seki seisten. Seuraava ongelma ol
sit se, et mamma ol ajanu tätä enne matkailuautoo vajaa viis kilsaa,
eikä tykän yhtää, ja muutenki
toist vuot tyyränny automaattivaihteist henkilöpiilii. Olik muit
vaihtoehtoi. Juu, toise autokunna
vaimo ol pal ajanu matkailuautoo,

MATKAILUAUTOT
JA VAUNUT

Kaivolantie 14, 25360 Pertteli
Suosittu

Juhani Rautiainen
trio
tahdittaa
tansseja

Tarjolla maukasta ruokaa, kakkukahvit
ja tanssia.
Liput: 20 €, lapset alle 15 v. 10 €.
Lippuja saa Areva-Service, Satamakatu 20 tai
maksamalla tilille 15.1.2014 mennessä
SF-Caravan Salon Seutu ry
FI16 1135 3000 3083 38. Laita viitenumero 123.
Maksetut liput saa paikan päältä.

TERVETULOA !

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

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

www.autosimelius.fi
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ja homma kävis varmaa, mut mamma ol sitä mielt, et ei täs ny mittää
vaimo vaihtoi ruvet tekemää, omil
o pärjättävä.
Nii sit aamul kuski vaihtus ja
matk jatku pohjospuolaa pitki
kohre länttä. Ens alkuu näkys
mamma rystyse oleva aika valkose, vallanki ku tiettää et puolalaine liikennekulttuur ei ol kaikkei
kauneippii ja tiet monelt osi kappioi, paikatui ja urasii. Nii ja monen tien pääs oli keltane taulu mis
ol musta ympyrä ja siin taulus
mainittu, kui mont henkke o täl
tieosuurel liikenttees kuollu ja kui
mont loukkaantunnu. Kaikkias
Puolas kuolee liikentees yli 5000
henkilöö vuodes. Ei kauhhia mairittelevaa ”alotteleval” kuskil. Mut
kaikest huolimat, ku mamma rupes
muistamaa painaa vaihtaes josku
kytkintäki, ni homma rupes sujumaa paremmi ja paremmi.
Pohjos Puola o kovi tasast maat,
suurii viljavainoi, ei semmossii
tilkui ku tääl, vaa satoje hehtaarie
aloi samaa viljalajii. Hevoset o
hävint ainaki teilt liikkumast, ku
vertaa 70-lukuu. Suurii traktoreit
varustettun kaksil kaksakselisil
peräkärryil ja tosi isoi puimureit.
Nii ja haikaroit, melkke joka mutkas. Salkkaris ol jälkee artikkeliki semmoset pohjospuolaisest
kyläst ku paapoo haikaroit. Menttii iha vierest. Olis poikettu, ku
olis tieretty. Toissee paikkaa poikettii, Hitleri sora-aikassee Sudenpesää, ”Lyyli” (navigaattori)
ohjas semmosel iha pienel tiel, ens
olttii hiuka, mennääk ollenkaa,
mut sin men henkilöauto erel, ni
ei ku perään. Kolm kilometrii semmost kärrypolkuu, suorakaitee
muotosist kivist aikanas tehty,
mut suurimmalt osin rikki, suurii
vesiprunnei, puuoksat ropis pitki
kylkii. Arvakkaa, jos uurel kuskil
rupes keittämää. Löyrettii lopult
iso betonipunkkeri, joku Suden
Pesä esikartano. Se riit. Sen ajetun
tienpätkä jälkee kaik nel ol sitä
mielt, et hittoo Hitleri, jatketaa
matkaa. Sit positiivine ylläri. Nimittäi sata metrii etteenpäi samaa
mukulatiet, ja siin ol hyvä asfalttitie, halvatun lyyli huijas meitit
kinttupolkuu pitki. Sen jälkkee
kaik mukulakivitiet ol hitlerin
teit.
Se, mikä mei tierettii, ol
Elblag’is oleva kanava, mis laivaa
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kuljetettaa kannakse ylitte kiskoi
pitki.
Tai olttii tietävinäs. Ku päästii
paikan pääl, piene harharetke
jälkkee, ni totuus paljastu. Kanavast ol jäljel pikkane noro pohjal,
jottai vetolaittee ossii ja kiskon
päät. Kanava o ollu pari vuot remontis. Ei sit tullu siitäkää laivamatkast mittää, vaik ny olis ollu
tyyn ja hellesää.
Ei muut, ku mamma rattii, autot
ympärs, ja menoks. Ruvettii laskeutumaa pohjosest eteläänpäi.
Täst Slawaa saak ei oikiastas
sen kummempaa kerrottavaa ol,
et jos heittelen muutaman sanan
leiripaikoist. Ensinnäki mei olla

ol kaik lukkojen takan, vessat ja
suihkut ja sähköt. Eikä suihkus
lutrattu nii kaua ku ite ehkä olis
halunnu. Saksalaist täsmällisyyt
nääs. Siisteys huippuluokkaa.
Slawa ol sit meiti piremp pysährys, toist viikkoo. 79. FICC-ralli
(Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning) Kaukasimmat osallistujat
tais ol Taiwanist ja Kanadast.
Kaikkistas 480 autokuntaa, paristkymmenest eri maast. Ni et kielkylpyi olis ollu tarjol, ku ols vaa
osant kylpee. Avajaispäivän ehtool
ol ohjelmateltas aivan fantastine
puolalaine kansantanssiesitys.
nuorii taitavii tanssijoi, vauhdi-

Uusi, siisti leirintäalue (suosittelemme) sijaitsee Suwalkin kaupungissa
Puolan pohjoisosassa noin 30 km Liettuan rajalta etelään.

molemmat semmossii autokuntii
ku yövytää sataprosenttisest virallisil leiripaikoil. Kaikkistas
olttii kolmestois eri leiris, Latvias,
Liettuas Puolas ja Saksas.
Sanoisin, et Balttian maat ja
Puola oliva periaatteltas saman
tapasii, palvelualttius tyydyttäväst kiitettävään, paitsi yks paik
Latvias, mis uussii tulevii matkailijoit ei katottu puoleenkaa, jaettii kaljaa vaa. Haettii lähelt toine
leiripaik, mis sit kaunis flikka tul
vastaa jo ennen ku kerkis autost
alas. Toiminta o suhteellise vapaat,
kuittei ei kaikis paikois kirjoteltu,
nimi vihkoo ja rahat pois. Suihkut
ja vessat vapaas käytös, lämmin
vesi kaikis paitsi yhres paikas,
seki vissii teknise vian tähre väliaikasest. Siisteys sit o hyvi vaihtelevaa, jos arvoi 0-10, ni vaihteluväli o jossai 2-9. Hinnat hyvin
kohtuullisii Suomee verrate. Saksan jätin sen verra eriksee, ku siel

kast polkan tapast rytmii, upeit
kuvioit, ja jos olis viel heitin siin
tanssies esittämä lauluje sanat
ymmärtän, nautinto olis ollu
enemmä ku täydelline. Joka päivä
ol jottai tutustumissii ympäristöö
ja läheisii kaupunkeihi, eri maksust tietty, ja illat ohjelmaa ohjelmateltas ja omil leiripaikoillas eri
maitte järjestämii iltoi perinneruokinee ja juominee. Pääs siel
ohjelmateltas tanssimaanki. Viimest edellisel illal, ku ol jo pimmiä, leiripaika uimarannal järjestettii ilotulitus, ja se ol ainaski
mun ja meijä mamman mielest
kommioin, mitä eläissän ollaa
luonnos nähty. Kiitos Puola.
Meijä suomalaise leiripomot arvostel aika kärkevil sanoil puolalaissii järjestäjii ja järjestelyi, mut
ei järjestelyt tämmössii tavallisii
karavaanareit häirinny, lukuuottamat alkujärjestäytymist, ku
meiti ajoneuvot ahdettii melkei

kylki kylkee. Turvaväli ol Puolas
outo sana millää kielel. Loppu hyvi kaik hyvi.
Ralli loppu ja meitin kahren
piili ol aika ruvet suuntaamaa
simmot varovaste kottii päi. Täsä
kohre muute allekirjuttanee kont
ol senverra peräytyn, et ku pist
tyyny takapuole al ni pysty tyyräämää autoo. Mää oli kuulevinan
hanttimiehe paikalt piene huokaukse.
Enste kummiski, jumalissii ku
ollaa, ol tarkotus käyr Jeesust
tervehtimäs. Se käviki hyvi, ku
sattus olemaa iha reiti varrel,
Swiebodzin’is. Eli se o, kuulemma
lahjotusrahoil, rakennettu 43 metrii korkkia valkone patsas, joka
kattoo kaupunkii päi ja käre ova
simmottii levälläs, niiku siunausasennos. Korkeus viel korostuu,
ku se o muutama metri korkusel
jalustal ja mäen pääl. Itte asias
”kohtalaise” vaikuttava näky.
Siit sit suunnattii Saksan puolel,
ja siel kahre vietety yön jälkee
saavuttii Rostockii, mist meitil ol
buukat paatti Suomee, Vuosaaree.
Rostocki satamast pari kommenttii. Menttii, niiku meiti tapan on,
ajois satama-alueel ja tehtii viel
läheises putiikis viimose ostokse.
Paati lähtöaik ol aamul 5.30 Joku
ol meiti antan ymmärtää, et paattii ruvetaa lastaamaa heti klo 24
jälkee. Sen tähre olttii tärrälläs
sit, et päästää äkkii laivaa ja nukkumaa. Mut ain ei käy, niiku haaveillaa. Paperit saattii kunttoo
terminaalis hyvis ajoi, mut sit
orotettii ja orotettii, ei uskaltan
ruvet nukkumaa, ku ei tietänt
kosk tarvii piilei siirtää. Puol neljält sit rupes keltaliiviukko huitomaa, et tänppäi. Sit päästii Paati
vieree, mut taas meno töppäs. Tunt
orotust viel lissää. ”Tunti vain”,
sanoo joku laulus, mut meitin tunti ol pirun pitk. Eli puol viis sit
päästii paatti. Kiusallist. Saksalaist täsmällisyyt vai.
Tää tarina o täs. Tuhanne kiitokse naapuriautokunnal unohtumattomast matkast ja ihanast
matkaseurast. Ilma teittii me ei
ols reissuu teht ollenkaa, ja se ols
ollu taitamattoma suur vahinko.
Matkailu avartaa.
Hannele ja Keijo,
fölis Hanna ja Ilkka
SFC Salon seutu
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Sauvon kuulumiset
www.sfc-sarapisto.net, toimisto@sfc-sarapisto.net, p. 050 466 1282
PUHEENJOHTAJA
Kimmo Laine
Itätalontie 76, 21570 Sauvo
Puh. 044 354 6447
puheenjohtaja@sfc-sarapisto.net
SIHTEERI
Merja Arvola
Suotorpankuja 4 A 1, 20460 Turku
Puh. 0400 683 864,
sihteeri@sfc-sarapisto.net

Suuria ihmeitä
Sarapistossa on tapahtunut suuria ihmeitä loppukesästä. Niitä
ihmeitä ovat saaneet aikaiseksi
se sitkeä talkooporukka, joka on
jaksanut pinnistää ja ponnistaa
viikonlopusta toiseen. Talkooväki on jaksanut uurastaa hyvällä
ruoalla täytetyillä vatsoilla. Lämpimät kelit jatkuivat pitkälle syksyyn ja aina joku muisti onneksi
kantaa litratolkulla vettä ja mehua talkoolaisille nestehukan
välttämiseksi. Ilman tätä poruk-

kaa ei näitä ihmeitä olisi syntynytkään.
No, mitä sitten on saatu aikaan.
Keskityn tässä nyt näihin suuriin
aikaansaannoksiin, sillä toki kaikkea pienempääkin on tehty, kuten
ennenkin. Uuden toimiston terassi on alkanut muotoutua ja lehden
ilmestyessä uskon, että siellä tehdään jo viimeisiä hienosäätöjä.
Kauan suunniteltu ja odotettu
leikkikenttä saatiin avattua Lavatreffeillä virallisin juhlamenoin.

SF-Caravan Sauvon Seutu ry:n

PUUROJUHLAA
vietetään la 30.11.2013 klo 18.00
Sarapiston takkahuoneessa

Tarjolla joulupuuro, kahvi ja joulutorttu.
Ota mukaan 5€ paketti.
Tervetuloa!

Hallitus

Nauhan leikkasi Pirjo Söderholm
ja leikkipuiston avaamisen kunniaksi lapset saivat jäätelöt ja
tietysti sitten telineet testattiin
ja hyviksi havaittiin. Talkoissa
ovat olleet mukana myös nuoret
ja aikuisten avustuksella he saivat
vanhaan toimistoon uuden lasten
ja nuorten tilan. Nyt heillä on
käytössään lämmin sisätila ympäri vuoden. Nuoret ovat myyneet
lettuja ja kahvia kera pullan ja
koonneet näin rahaa tilaansa varten. Tilan nimeksi he päättivät
VATO:n. Mistä kumma nimi juontaa
juurensa. Kirjaimet aukeavat helposti, kun sen tietää. Se on yhtä
kuin Vanha Toimisto. Aika nerokasta sanoisin. Hyvä te nuoret
karavaanarit! Meillä on siis kasvamassa uusi polvi sarapistolaisiksi karavaanareiksi.
Eikä tämä vielä tähän jäänyt,
sillä uudella lisäalueella tehtiin
yhdessä päivässä ihmeitä. Onneksi oli riittävästi porukkaa, hyvä
suunnitelma ja rutkasti
voimaa ja tahtoa, sillä
sitä se vaati. Kelikin
vielä suosi, sillä syyskuun puolenvälin ilma
oli mitä parhain kesäpäivä. Päivän aikana
kaikki rinteet perattiin rikkaruohoista,
i s t utet ut k a s v it
poistettiin ja aloitettiin puhtaalta
pöydältä. Rinteet
mullattiin ja istutettiin uudet ja jo
olleet kasv it
suunnitelman
mukaan. Talkoosaunassa sitten
oli hyvä helliä
kipeytyneitä lihaksia. Nyt
toivotaan parasta, että kasvit
pääsevät hyvin juurtumaan.
Kaiken tämän päälle isännät
ovat tehneet suurenmoista työtä.
Alueella tehtiin koko kesän jatkunut palautekysely ja isännät
saivat suuret kiitokset todella
monelta kävijältä. Kiitoksia tuli
ystävällisyydestä, avuliaisuudesta ja Lavatreffeihin mennessä
ruusuja tuli 24 kpl. Isännille ja
emännille esitettiin kiitos. Kiitoksen paikka on myös kaikille
niille talkoolaisille ja niille, jotka
ovat Sarapiston kodiksi, hyväksi
levähdys- ja rentoutumispaikak-

si kaikille luoneet. Siis lämmin
kiitos kaikille!
Tervetuloa ihailemaan Sarapiston muuttunutta ilmettä ja nauttimaan siitä! Tervetuloa myös
lapset ja nuoret tutustumaan
uusiin tiloihinne ja leikkipaikkaan!

Syksyn välähdyksiä
Alueella on ollut mukavasti kesän jälkeen ohjelmaa sen asukkaille. Elokuussa olivat Lavatreffit, syyskuussa oli Country
ilta ja vetouistelukilpailut, lokakuussa kesäkauden päättäjäiset
ja perinteisempänä syystalkoot
ja sääntömääräinen syyskokous.
Marraskuussa juhlitaan tietysti
isiä ja uutuutena on puurojuhla
30.11.2013 kello 18.00 takkahuoneessa (erillinen ilmoitus). Tarjolla on joulupuuro, kahvi ja joulutorttu. Juhlaan saapuu Korvatunturilta tietysti itse joulupukki. Häntä auttaaksesi ota mukaan 5 € paketti.

Muistutan
vielä sähköjen maksamisesta
15.12.2013 mennessä ja yöpymiskortin palauttamisesta toimistoon kauden lopuksi. Sitten
voimme rauhallisin mielin laskeutua jouluun ja siitä riemumielellä ottamaan uutta vuotta
vastaan.
Tumma taivas jouluyönä,
tähdet tuikkii valovyönä.
Ilmassa on ripaus taikaa.
Rauhallista joulunaikaa!
Merja 29963-1
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TL Pyhäjärven kuulumiset
Yhdistyksen numerot p. 040 730 4921, www.sf-caravantlpyhajarvi.fi
PUHEENJOHTAJA
Arto Vilen
Horsmantie 11 A 15, 21380 Aura
Puh. 040 509 1542, arto.vilen@suomi24.fi
SIHTEERI
Tuija Tikka
Westerholminkatu 3 G 83, 20320 Turku
Puh. 040 846 6452, tuija.tikka@gmail.com

Syysterveiset Valasrannalta!
”Nyt kun kesä mennyt on, syksy
saapuu, meidätkin erottaen...”
Hieman on haikea olo, kun tässä kirjoitellaan. Suurtreffit päättivät kesäkautemme ja alue tyhjenee ja hiljenee talveksi. Kesä on
ollut hieno ja olemme saaneet
nauttia auringosta ja yhteiselosta hyvien karavaanari kavereiden
kanssa. Paljon on alueella käynyt
”ensikertalaisia” ja palaute on
ollut positiivista. Uudisrakennuksen wc tilat ja ulkokuori on saatu
valmiiksi talkoolaisten voimalla.
Kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille! Keväällä jatketaan, jotta saamme inva-wc:een ja yhteistilan vielä käyttöön. Ja paljon on
muutakin tekemistä alueemme
kehitettäväksi. Toivotaan, että
syksy olisi säiden suhteen suosiollinen ja alueella saataisiin
kaadettua puita ja tehtyä kaivattua lisäaluetta.
Suurtreffeillä oli n. 230 auto/
vaunukuntaa. Enemmänkin olisi
mahtunut, mutta taisi olla taas
päällekkäisiä treffejä, mikä tietysti vaikuttaa yleisömäärään.
Nyt oli sää suosiollinen, lauantain
pientä sadetta lukuun ottamatta.
Tanssia oli taas kahtena iltana ja
lauantai-iltapäivän karaokessakin
oli hyvää tanssittavaa musiikkia,

hyvien laulajien tahdittamana.
Nyt varmaan eka kertaa yhdistyksen perustamisen jälkeen kokeiltiin kahta erilaista orkesteria
esiintymässä ja se tietysti jakoi
yleisön mielipiteitä. Uudistuksia
pyydetään ja se että ne saavat

Santeri koittamassa ”tuunatulla”
pyörällä ajoa suurtreffien kilpailussa…

pailuja ja lauantai-illan kruunasi
upea ilotulitus. Sunnuntain arpajaisten jälkeen olikin sitten
vierailijoilla kotiinlähtö ja isännillä alkoi alueen järjestely ”talvihorrokseen”! KIITOS kaikille
asiakkaille ja isännille ja ERITYISKIITOS naistoimikunnan Irmalle,
Arjalle ja Sirpalle isäntien muonituksesta!!!!!! Oli ihanaa saada
aamukahvit ja ruoat valmiina,
että jaksoi puurtaa pitkää päivää
asiakkaiden ja yhdistyksen hyväksi!
Eihän tässä ole kuin vajaat seitsemän kuukautta kun taas päästään alueelle! Toivotaan, että
saadaan joskus viettää siellä talveakin! Keväällä aloitetaan talkoilla ja niistä tulee tietoa yhdistyksen nettisivuille, joten muistathan aina välillä käydä vilkaisemassa niitäkin.
Oikein ihanaa syksyä ja talvea
kaikille asiakkaille ja kausipaikkakavereille!
Anne 45787

Veera keskittyy saappaan heittoon
treffeillä.

Alueen lapset

hyväksynnän, vaatii aikansa.
Kaikki palaute, positiivinen ja
negatiivinen otetaan vastaan,
että tiedetään miten jatkossa
toimitaan ja kehitetään aluetta.
Nuoria karavaanareita odotellaan
joukkoon, jotta toimintaan saadaan ”uusia tuulia”. Perinteinen
luontopolku keräsi väkeä, lapsille ja aikuisille järjestettiin kil-

Kesäkioski on mukava lisäpalvelu
alueella ja kioskista tulleet myyntivoitot käytetään lyhentämättöminä lasten hyväksi. Kioskin aukiolo on lähes kokonaan kausipaikkalaisten lasten vastuulla ja
lapset ovat olleet ahkeria kioskin
pitäjiä. Tässä kohtaa lienee oikea
paikka esittää kiitokseni lapsille,
joten tässä se tulee: KIITOS VA-

… ja näinhän siinä sitten kävi!

LASRANNAN LAPSET KULUNEESTA
KESÄSTÄ! Tänä vuonna teimme
lasten kesäretken Helsinkiin Linnanmäelle. Aamulla varhain lähdimme alueelta täydellä linja-autolla kohti Helsinkiä. Päivä kieputtiin ja riekuttiin huvipuistossa ja illalla alueelle tuli bussilastillinen väsyneitä, reissussa
rähjääntyneitä, mutta niin onnellisia lapsia. Ja ensi kesänä mennään jälleen viettämään riemukasta kesäretkipäivää, joten lasten
on syytä ladata akut täyteen talven aikana, jotta jaksavat taas
ensi kesänä pitää kioskia ahkerasti auki. Myös yhdistys osallistuu
lasten varainhankintaan lahjoittamalla alueelle kertyneet pullot
ja tölkit lapsille. Samoin yhdistys
on lahjoittanut lapsille tänä vuonna rosvopaistien leikeistä ja suurtreffien letunpaistosta kertyneet
varat. Tässä kohtaa kiitänkin lasten puolesta yhdistystä ja kaikkia
alueen vierailijoita, joita ilman
lasten varainhankinta ei olisi
mahdollista. Ensi kesänä taas nähdään!
Kiittelyksihän tämäkin kirjoitus
sitten meni, mutta kuten Annekin
kirjoituksessaan mainitsi, niin olo
on haikea leirin purkamisen jälkeen. Kesän ihanien muistojen
turvin selvitään talven yli, kunnes
se kevät ja kesä taas tulevat ja
päästään keräämään uusia ihania
muistoja ystävien kanssa.
Lämpimin terveisin Mira
Kulmala 105302

Treffien upea ilotulitus.
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Syyskokous
Syyskokous sai jäsenistön runsaslukuisesti liikkeelle, 57 äänivaltaista oli paikalla.
Asialistalla oli mm. puheenjohtajan valinta vuosiksi 2014-2016
(olinhan jo hyvissä ajoin ilmoittanut, etten jatka puheenjohtajana). Ehdokkaita oli kaksi; Matti
Ylinen ja Mira Kulmala. Puheenjohtajaksi kokous äänesti Matti
Ylisen 31 äänellä. Mira Kulmala
sai 26 ääntä.
Hallituspaikkoja oli tarjolla kol-

me, ehdokkaita viisi. Lasse Metsätähti 43 ääntä, Hannele Aittamäki 39 ääntä, Susanna Kleemola
32 ääntä, Tapio Lampinen 25 ääntä, Esa Sireeni 16 ääntä. Näin saatiin paikat täytettyä, ensimmäistä kertaa hallituksessa on naisenemmistö. Ja toimikunnat: Leiri-/
turvatoimikunta: Leiripäällikkö: Mika Leino. Jäsenet: Aki Sjöman, Tapio Lampinen, Pasi Ovaskainen, Susanna Kleemola, Mia
Ylösmäki. Treffi-/huvitoimikunta:
Lasse Metsätähti, Matti Ylinen,
Anne Ylinen, Tuija Tikka, Hannele Aittamäki, Jukka Naaranoja.

Syyskokouksessa oli osanottajia mukavasti.

Turun kuulumiset
Kerhohuoneisto Linnankatu 49 A, 20100 Turku, puh/fax 02 230 8623.
Päivystys kerholla ja puhelimitse ma klo 18-20.
Kesäniemi, Kesäniementie 99, Rautila, 23210 Vehmaa,
puh. 02 433 3462. www.sfcturku.fi, sfcturku@sfcturku.fi
PUHEENJOHTAJA
Pentti Groth
Vaulokuja 2 A 8, 20210 Turku
Puh. 0400 824 471, pgroth@netti.fi
SIHTEERI
Soili Huhta
Salamäentie 70, 32500 Oripää
Puh. 0400 968 200, soili.huhta@gmail.com

Erikoinen vuosi 2013
Tapahtumia on riittänyt ja säät
ovat suosineet. Kesää aloitettaessa oli jo ensimmäinen suuri tapahtuma toteuttamista valmis.
NCT 2013 eli pohjoismaiset karavaanipäivät vietettiin heinäkuun
puolivälissä. tapahtumaan odotettiin optimistisesti 350 vaunukuntaa vieraaksi mutta kokonais-

lukukin jäi tästä parikymmentä
vainukuntaa eli päästiin 280 vaunukuntaan. Pohjoismainen neuvosto mietti kovin mistä johtuu
yleisesti näiden kansainvälisten
tapahtumien osallistuja kato samalla he laittoivat tehtävälistaan
selvittää mahdollisuuksia vaikuttaa osallistujien määrään.

Marssirivistöt saapuvat lippujen johdolla avauspaikalle

Nuoret sheerleaderit esiintyivät hienosti avajaisissa.

Kesän tapahtuman suurin pois- tyä vajaan tunnin opastettu
jääneiden ryhmä koostui Suoma- esittelykierros HK- areenalle.
laisista karavaanareista joita oli
Kahden vuoden urakka saatiin
ilmoittautunut tapahtumaan vain vietyä kiitetysti läpi ja kaikille
82 vaunukuntaa. NCT2013 oli to- osallistujille ja varsinkin toimidella kansainvälinen
sillä eri maita oli edustettuna 10. Turku sai
hyvää mainosta ja leirin osallistujille esiteltiin parhaimpia paloja
kaupungistamme. Pohjoismaisten sisarjärjestöjen lehdet ovat kovasti antaneet palstatilaa NCT2013 tapahtumalle.
Leiriläisillä oli hyvät
tilat omissa kortteleissaan koska turvavälit
olivat uuden suosituk- Turun kaupungin matkailujohtaja Anne-Marget
Helle`n ja pohjoismaiset puheenjohtajat
sen mukaiset ruuvauspar tiot varmistivat
että leirin etuteltat tulivat tur- henkilöille jäi haikea mieli kun
vallisesti kiinnitetyksi asfalttiin. sunnuntaina portilla vilkutettiin
HK-areena mielenkiinnon koh- vieraiden poistuessa.
teena oli aika yllätys sillä ohjelKesä Suomessa jatkuin kun
massa ei oltu huomioitu järjestää matkailuajoneuvoja lastattiin
tutustumista viereiseen jääkiek- laivojen kitoihin sillä matka jatko pyhättöön. Pikaisella palave- kui Puolaan FICC ralliin. Suomarilla HK- areenan huoltohenkilö- laisten ryhmä puolaan oli tuplaskunnan kanssa saatiin järjestet- ti suurempi kuin NCT2013 tapah-
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Tapahtuman kuuluttaja ja seremoniamestari Leopold
Micklin avajaisten aloituksessa.

tumassa. Puolan rallikin meni
jouhevasti vaikka välimatkat
olivat aivan eri luokkaa kuin Turussa. Ikkunoita ei voinut avata
kun naapuri oli niin lähellä ettei
ikkuna kerta kaikkiaan auennut
täysin.
Kesä Suomessa jatkui lämpimänä kun elokuussa olimme mukana Turun Messuilla pitämässä
SF-Caravanin osastoa. Osasto
miehitettiin kuuden hengen voimin jolloin paikalla oli aina 2 tai
4 esittelijää. Mielenkiintoista
messuilla oli se että paljon sellaisia karavaanareita tavattiin jotka
olivat kuulleet SF-Caravanista
mutta liittyminen oli jäänyt te-

Välillä käytiin kortteleissa
"ankaria" kisoja.

kemättä messuilla tämäkin asia
voitiin hoitaa kuntoon kätevästi
täyttämällä liittymislomake ja
liittymällä jäseneksi. Messuilla
oli uusille jäsenille tarjolla hyvä
liittymispaketti jonka sai heti

Ampiainen pörhälsi messuosastolle.

26

mukaan liittymisen jälkeen. Messupäivät menivät
nopeasti vaikka
iltapäivisin klo 15
jälkeen hallit alkoivat tyhjentyä
osastolla ei enää
ruuhkia ollut.
Kesä Suomessa
jatkui kun Kesäniemessä pelattiin

kä rakennetaan uusia paikkoja.
Alueen palvelut siirtyvät nykyaikaan kertaheitolla. edellisen
kauden aikana alueelle rakennettiin uusi matkailuajoneuvojen
jätetyhjennyspaikka eli ajokaivo.
Talvialueen asukkaat joutuvat
kauden aikana siirtämään kalustoaan töiden mukaan mutta vuodenvaihteessa töiden pitäisi olla
valmiina.
Kesä Suomessa jatkui kun moot-

Nuoremmet kuskit joutuivat
tyytymään radioohjattavaan yhdistelmään

Petanqi –cup sekä pidettiin Naisten kuntoviikonloppua Naisten
kuntoviikonloppu on ollut perinteisesti omien naisten hemmottelu-tapahtuma kuten nytkin.
Naisille oli järjestetty monenlaista ohjelmaa päivän teeman mukaan. Petanqi-cup on vuosittain
järjestettävä yhdistysten välinen
pelitapahtuma mutta muutaman
vuoden tapahtuma on pelattu
myös oman porukan kesken sillä
YT- alueelta ei joukkueita tapahtumaan ole saapunut. Mitä on
tapahtunut YT-alueen yhteistoiminnalle kun Petanqia kuitenkin
pelataan alueilla ahkerasti eikö
yhdistysten välinen kisa kiinnosta vai ollaanko liian laiskoja lähtemään vieraille
kentille.
Kesä Suomessa
jatkui kun Ruissalon talv ialueen
por t it jälleen
avautuivat talvikaudeksi 20132014. Talv ialue
joutui kovan myllerryksen keskelle
sillä alueella uusitaan sähköistystä,
viemäröintejä se-

tiin peruuttamaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Mutta se ei
haitannut kokonaisuutta sillä
radalla oli koko viikonlopun kisa
käynnissä aamusta iltaan. Karavaanarit pääsivät myös kisaan
sillä MRT:n jäsenten väliseen kisaan osallistuvat autot ottivat
rohkeimmat mukaan pelkääjän
penkille. Myös muut luokat ottivat harjoituksissa kyyditettäviä
jos kilpurissa oli pelkääjän penkki paikalla. Tällä kertaa tapahtuma jäi tältä erää viimeiseksi,
sillä ensi syksynä on tulossa jälleen uudenlaiset treffit Ruissalon
leirintä-alueella.
Kesä Suomessa jatkui kun muurikat puhdistettiin ja voideltiin
Kesäniemen Silakkatreffejä varten. Myös savustuspöntöt kunnostettiin ja lepänpuruja hankittiin savustustarpeisiin. 360kg
silakkaa siirtyi parempiin suihin
silla Ahti oli tänä vuonna antelias silakan osalta. Silakkaa valmistettiin monen vaunun edessä
omien salaisten reseptien mukaan. Kesäniemen alueella leijai-

Messuosaston vipinää.

toriurheilusta kiinnostuneet karavaanarit kokoontuivat Alastaron moottoriurheilukeskukseen
Matkailu & Racing- treffeille
syyskuussa. Syksy näytti jo hieman ilmojaan alustavalla viikolla
mutta pilvet haihtuivat taivaalta
jo perjantaina ja koko tapahtumaviikonloppu voitiin viettää
aurinkoisessa mutta jo koleassa
säässä. Pari pettymystä tapahtumassa jouduttiin nielemää sillä
Legents-ja formula-luokat joudut-

li maukkaan voin tuoksu kun
silakka kypsyi.
Kesä Suomessa jatkui jo vähän
koleampana ja kosteampana kun
yhdistyksen väki sääntömääräiseen syyskokoukseen osallistui.
Yhdistyksen syyskokous on se
suositumpi kokous, jossa määrätään seuraavan kauden suuntaviivat niin toiminnan kuin taloudenkin puolesta lisäksi syyskokous valitsee uudet toimihenkilöt
tuleville kausille.
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Alastarolla kisattiin
Driftingin SM mestaruudesta.

Aamuhämärissä rosvopaistimonttu
lämpiämään

Rosvopaisti on saanut muhia ihan rauhassa. Vuorossa montun avaus.

Drifting autojen taidonnäytteitä.

Nuoremmat motoristit joutuivat vielä tyytymään
polkuautoon vaikka siinäkin tuli kovia kisoja
isien ja poikien vällä

HALOOO!!!!! täällä Ruissalo
Niin paljon olen kulkenut matkalain, ja nähnyt yhtä jos toistakin
kai, mutta meillä on tuo pieni ja
lämpöinen.
Joopa joo. Meillähän on täällä
sauna joka on pieni ja siro jossa
on tilaa vielä yhelle, kyllä sopu
tilaa antaa. Tämä pieni joka lämpiää keskiviikkoisin ja lauantaisin
ja sitten voipi tilatta yksityisen
vuoron myös isännältä.
Muistan edellissyksynä kun
olimme täällä , oli jo marraskuu
ilma oli kuulas ja sauna lämpeni
jo iltapäivällä. Pääsimme sinne
ennen yleisiä vuoroja, mutta päivään tuli jo sellainen sininen
hetki (kai te tiedätte sellaisen)
nousimme saunan lauteille ja katselimme merelle, taivaan rannalle
muodostui sellaisia sinipunaisia
pilviä. Pilvet tulivat nopeasti tälle rannalle. Lumihiutaleita alkoi
leijaili hiljaa, siniseen hetkeemme.

Kyllä se loi tunnelmaa ja romantiikkaa. (kokeilkaa vaikka itse).
Tuo pieni vihertävä sauna seisoo
tuolla meren rannalla. Se lämpiää
puilla joten sen pehmeässä löylyssä on helppo olla. Parasta on kuitenkin nuo sosiaaliset sauna vuorot jolloin naiset ovat oma ryhmänsä ja miehet omansa. silloin
voi parantaa maailmaa ja kaikkea
siitä välitä. Sekä se luo uusia tuttavuuksia.
Kuten arvata saattaa tilojen
puhtaudesta huolehtii isäntäpari.
Oletteko nähneet saunatontun
siellä? Minä olen, hän istui löylyhuoneen lauteen alimmalla askelmalla, siinä katsellen kiukaan
alla oleviin liekkeihin, hymyili
siinä. Kysyin häneltä mitä kuuluu
ja mitä hauskaa on tapahtunut,
kuun suu on noin mesigillä? Eipä
hänellä mitään, tossa juuri lähtivät vieraat kotiinsa. Muistelimme

viime vuotta, kun kaikki asuttiin
täällä minun luonani. Hauskaa
meillä oli, vaikka meillä oli vähän
ahdastakin. kyllä nyt on taas mukavaa kun saa olla omillaan. Miksi? kysyin minä. Joo, katsos kun
tuo isosauna purettiin, niin heiltä vietiin lämmin koti. Niinpä he
muuttivat tänne luokseni. Vuoden
verran siihen meni, mutta nyt
heillä on hienoa. Kyllä se pistää
hymyilyttämään kun taas saa olla väljästi täällä.
Kiitin tästä keskustelu tuokiosta. Kuvankin olisin halunnut ottaa
, mutta hän sanoi, ei tuo kannata,
sillä siinä ei näkyisi muuta kuin
seinät ja tavarat. Uskoin sen.
Sinne jäi sauna ja saunatonttu.

Kuulumiset
Kun muuttolinnut lähtevät, palaavat kausi-paikkalaiset taas Matin ja Pirjon huomaan. Vaunurivit
suoristuva pikkuhiljaa omille paikoilleen. Kiva on taas nähdä kaikki tutut.
Huomasimme että alueelle oli
tullut myös uusia kasvoja. Toiset
ovat vaihtaneet uuteen matkailu
kotiin. Tästä se lähtee, talvikausi
etenemään. Odotellaan syyssateita, pakkasia jotta puiden lehdet
varisisivat maahan. Meillähän on
yhteinen harrastus, siivoustal-

koot. Puissa on vielä lukematon
määrä lehtiä, odotellaan.
Tervetuloa viihtymää alueella,
niin kausi paikkalaiset kuin myös
vieraat.
Isännän toive olisi, Kausipaikkalaiset kun ette tule viikonloppuna vaunullenne niin ilmoittaisitte sen ajoissa, jolloin vieraille löytyisi tilaa. Kiitos.
PS. Saunatonttu otti yhteyttä
ja varoitteli tulista(kynttilöistä
joita poltettaisiin vain valvotusti)
sekä siitä että korvatunturin matkavastaava oli häneen yhteydessä
ja pyysi yösijaa muutamalle tontulle Turun suunnasta. Taitaa
kohta olla jo joulun odotustakin
ilmassa.
Hauskaa syksyä kaikille.
riittaleena, 140326
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Kesäniemessä tapahtuu
Ennätys osallistuminen Silakkatreffeihin täytti Kesäniemen alueen kaikki vaunupaikat.
Kaikkiaan 210 vaunukuntaa suuntasi matkansa Kesäniemen silakkatreffeille. Alalystin
edessä oleva torialue täyttyi myös esittelijöistä ja kauppiaista joita suuri osallistujamäärä miellytti. Aurinkoinen syyssää piti mielet korkealla ja hymyn huulilla koko viikonlopun ajan toisin aurinko ei paistanut 350 kilolle silakkaa joka meni parempiin suihin
viikonlopun aikana. Lauantai aamuna 10 aikaan alkanut silakan valmistus meni yllättävän nopeasti sillä puolilta päivin ei laatikoissa ollut kuin jäämurskaa jäljellä. Hiipuneet
kekäleet hiillostus-pöntöissä kertoivat että jotain maukasta on ollut tekeillä.
Kaunis ruska joka puolella Kesäniemeä näytti parhaimmat puolensa niin puissa kuin
maassa, jossa viikonloppuna hiljalleen pudonneet värikkään lehdet loivat väriä vastakohdaksi vielä puissa olevalle väriloistolle.

Lauantai aamuna kunnostettiin muutama keskeneräinen vaunupaikka
vielä valmiiksi lauantaina saapuville vieraille

Järjestyksenvalvojan
peruskurssi Turussa 2014
YT- toimikunnassa päätettiin, että kurssi järjestetään maaliskuun alussa kahtena viikonloppuna. Kurssille voivat osallistua kaikki
jäsenet.
Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot yleisötilaisuuksien järjestyksenvalvojan tehtävistä, vastuusta, velvollisuuksista ja oikeuksista.
Kurssin päätteeksi suoritetaan koe, kokeen
hyväksytysti suorittaneet voivat hakea hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi (järjestyksenvalvojakorttia) oman paikkakunnan poliisilta.
Kurssin sisältö koostuu teoriaosuudesta sekä
voimankäyttöosuudesta, hätäensiavusta ja
palo-pelastusosuudesta. Kurssin mitään osiota
ei voi korvata itseopiskelulla. Kurssin kesto on
32 tuntia eli neljä päivää, kaksi viikonloppua.
Kurssin toisena lauantaina pidettävään voimankäytön harjoitteluun on hyvä varata urheiluvarusteet (verkkarit) ja sisäkengät.
Kurssi on jäsenille maksuton. Kurssi pidetään
kun osallistujia on 20.
Ilmoittautumiset YT toimikunnan sihteerille
Soili Huhdalle sähköpostilla os: soili.huhta@
gmail.com tai oman yhdistyksen puheenjohtajalle.

Caravan Show & Camping
10.-12.1.2014
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LISÄTIETOJA:
Tr : Leiripäällikkö Pentti Groth 0400 824 471
Messut: Projektipäällikkö Päivi Järvelä 040 742 7920
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Vakka-Suomen kuulumiset
Rairanta puh. 0500 825 899, www.rairanta.fi
PUHEENJOHTAJA
Reijo Silokoski
Haukluhdantie 6, 23800 Laitila
Puh. 0500 597 275, (02) 851 812
reijo.silokoski@lailanet.fi
SIHTEERI
Tapio Saha
Vanhaharmaalinnantie 3, 28430 Pori
Puh. 0400 532 912
tapio.saha@nic.fi

Rairannan kuulumiset

Puheenjohtaja Reijo Silokoski

Tässä on nyt vuoden viimeinen
jäsenlehti , joten on aika katsella
kuluvaa vuotta toteutuneiden tietojen ja tapahtumien valossa. Kesä oli hyvä ja kaunis ja matkailijoille mitä paras. Kuitenkin liikkuvien matkailijoiden määrä on
ollut vähenemään päin viime vuoden tapaan. Myös treffeillä ja tapaamisissa on ollut hieman vähemmän vierailijoita. Toisaalta
kausipaikoille on ollut entistä
enemmän kysyntää. Kesäpaikkalaisia oli edellisiä vuosia enemmän
ja nyt myös talvipaikkalaisia. Vuosipaikoistakin on edelleen kysyntää , mutta niissä vaihtuvuus on
pientä.
Ne paljon puhutut ja parjatut
turvavälit eivät ole vielä aiheuttaneet suuria pulmia, mutta treffeille ei enää mahdu samaa määrää
kuin vuosi pari sitten. Lähinnä
katosten kielto treffeillä on asia,
josta tulee nurinaa ja palautetta.

kiluonteisena”, ei se silti tuo oikeutta tehdä mitään rakennelmia
terassin lisäksi ja siihenkin pitää
saada hallituksen siunaus. Rairannassa turvaväliasiat saadaan suhteellisen helposti kuntoon, mutta
itse paloturvallisuuteen kuuluu
muitakin asioita ja paikoilla olevat
rakennelmat ovat ihan oma lukunsa. Terasseille luvatta värkätyt
grillikatokset ovat ongelmallisia.
Niissä varsinainen grillaaminen
on jo kaasugrillin käyttöohjeenkin
mukaan kiellettyä. Julkisuudessa
on ollut ihan viime aikoina vahinkotapauksia ja niitä tullaan puimaan varmasti tarkkaan jo vakuutuskorvaustenkin kannalta.
Käyttövesi alueilla on yksi tärkeimmistä palveluista. Kun se ei
riitä tai paine vaihtelee, tulee
heti palautetta. Kun vettä tulee
ja painetta riittää, käytetään vettä myös suruttomasti. Ei liene
tarkoitus, että oman paikan muita kuin kukkaistutuksia kastellaan suoraan letkusta lorottelemalla. Kun sekä käyttövesi että
jätevesi mitataan, näkyy siitä,
että kesällä vettä tulee alueelle
kaksinkertainen määrä kuin jätevettä lähtee. Keväällä ja syksyllä
alueelle jää neljännes vedestä ja
talvella lähes kaikki poistuu viemärin kautta.

Onpahan joku yrittänyt kieltäytyä
vetoautonsakin siirtämisestä vedoten aikaisempaan käytäntöön,
mutta selvityksen saatuaan ovat
ymmärtäneet asian.
Turvatoimikunta teki kartoituksen kausipaikkojen turvaväleistä
hyvin tarkalla seulalla. Raportissa
oli nk. selviä tapauksia noin puolet ja osa sellaisia, joihin tuskin
puututaan. Jos jonkun aita on
toisen vaunun aisasta parikymmentä senttiä liian lähellä, ei liene kohtuullista vaatia kummankaan siirtoa. Todellisista
selvistä tapauksista, telttojen ja terassien väleistä,
suuri osa on jo korjattu ja
loput korjataan siirtymäajan
kuluessa. Suuritöisimpiä
korjauksia ovat olleet sekä
vaunun että terassin siirrot.
Niissä talkooapu on ollut
tärkeässä osassa ja myös
yhdistys on avittanut asiaa
esim. täytemaan ja sepelin
muodossa.
Karavanalueiden luonne
ja käyttö pyrkii muuttumaan. Monella kausipaikkalaisella on nk.reissuvaunu
erikseen. Se johtaa siihen, Unhoituksen yö.
että kyseinen kausipaikka
ei olekaan enää alkuperäisen tarkoituksen mukaan muiden
Unhoituksen yö elo-syyskuun
käytössä vaunun ollessa pois, kos- vaihteessa on Rairannan toiseksi
ka se on lähes kiinteästi paikal- suosituin tapahtuma hirvisoppilaan. Se on tietysti jokaisen oma en jälkeen. Sen onnistuminen on
asia, koska kausipaikkasopimus pitkälti kiinni säästä ja jopa sääsallii koko kauden käytön eikä ennustuksista. Tänäkin vuonna
poistumisvelvoitteita ole. Vaikka sää suosi ja treffit onnistuivat
vaunu olisikin paikallaan ”mök- hyvin. Vieraita oli paikalla tavan-

omainen määrä ja pitkällä pöydällä oli pituutta nimensä mukaisesti.
Pitkäpöytä ohjelmineen ja ruokineen vetää yleisöä alueelle. Jo
kolmena vuotena on ollut 3 possua jaossa ja ovathan ne riittäneet
kuten muukin ruoka.
Rakentaminen tänä vuonna on
ollut hyvin pientä. Alkuvuodesta
tehtiin nuorisotila ja keväällä
uusi grillikota. Muuta varsinaisesti uutta ei ole tehty. Korjaustyötä ja ehostusta on tehty esim.
maalaamalla kaikki punaiset rakennukset. Punaista Vinhaa levitettiin toistasataa litraa. Ensi
vuodeksi on suunnitelmissa laajentaa nykyistä vastaanottorakennusta. Lähinnä toimisto/
vastaanotto on käynyt ahtaaksi,
kun nykyinen toimistotekniikka
vie jo suuren osuuden tilasta.
Vastaanotto siirtyisi laajennukseen, johon tulisi myös kioskimyyntiä, joka voisi tulevaisuudessa sisältää myös kahvia ja
tuoretta pullaa.
Koska tämä on vuoden viimeinen lehti, on aika kiittää kaikkia
talkoolaisia ja muitakin yhdistystä eteenpäin vieneitä tahoja
ja toivottaa kaikille mukavaa
talvea, hyvää Joulua ja entistä
parempaa uutta vuotta.

Talkookauden päättäjäisissä
tapaamme 16.11. Pikkujoulua vietämme 30.11. Uudenvuoden vastaanottajaisetkin ovat suunnitteilla, mutta ei vielä lukkoonlyötynä.
Syksyisin terveisin Reijo
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Ramin rattailta Rairannasta
Syyspäivä Raitsussa ja
toinen laivalla
Säiltään hieno kesä kallistui myös
kauniiseen syksyyn. Vuodenajat
tuntuvat vaihtuvat aina vain nopeammin ja se tietää alueen väen
valmistautumista tulevaan talvikauteen. Pienen tuulahduksen
ihmisten tekemisistä sain lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Ihmiset pesivät vaunujaan,
siivosivat havunneulasia ja lehtiä.
Osa otti veneitään talvisäilytykseen ja jotkut raivasivat vaunun
kesäpihan ja –teltan pois. Ruohon
Martti ja Saarisen Mikko nostivat
veneitään trailerille poisvietäväksi ja Kikke oli kanssani ikään
kuin pomona, ainahan työmaa
pari pomoa tarvitsee. Niin ja teinhän itsekin työtä ottamalla kuvia
tapahtumasta. Tuuli puhalteli
melkoisella voimalla, mutta ”Suntissa” oli silti väkeä ahvenia on-

kinat houkutelleet liikkeelle vai
varsin hyvä, tosin tuulinen sää.
Saunojen lauteet täyttyivät ja
tavanomainen hyväntuulinen
keskustelu jatkui pukuhuoneen
puolella ja terassilla. Monet saunojat päättivät kokea vielä yhdeksän asteisen meriveden ihanuuden ja suuntasivat päättäväisesti askeleensa laituria pitkin

Kukin vuorollaan, porsasta ja muita lisukkeita.

kimassa. Tuulesta sai oman osansa myös turkulainen Aimo Koivukangas, joka oli puhdistamassa
asuntovaununsa kattoa. - Auttaisitko hieman, ja nostaisit tikkaat takaisin, kun kova tuuli
kaatoi ne maahan, pyysi Aimo.

– Olisi paljon helpompi tulla täältä katolta alas. Nauroimme tilanteelle ja rupattelimme hetkisen
sen päälle.
Raitsuun oli suunnannut viikonlopuksi turisteja jopa yllättävän paljon, lienevätkö Ukin mark-

Kukka kädessä sopii puseron sävyyn.

Unhoituksen yön pitkää pöytää suosi jälleen hyvä sää.
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Hyväntuulisia.

Lapset taiteilevat – aikuiset ihailevat.

Kalle vie ja Katri vikisee unhoituksen yön
päätöstansseissa.

Pekka Lähteenmäki, Pirkko Raitanen, Mirja
Lähteenmäki ja Seppo Laakso risteilyllä.

Leidit laivalla Raija, Pirkko ja Mirja

Risteilyn työosuus alkamassa.

mereen. Kaikki eivät luonnollisesti pitäneet ajatusta hyvänä.
Mutta palaanpa aikataulussa
viikkoa aiempaan ajankohtaan.
Silloin suuntasivat nimittäin
talkoolaiset ja johtokunta piknik-risteilylle. Risteily aloitettiin Viking Amorellalla, jolla
ruokailtiin ja katseltiin merimaisemia. Ahvenanmaalla siirryttiin nopeaan tahtiin Vikingin
uuteen ylpeyteen Graceen Ja
aloitettiin kotimatka kohti Turkua. Hienohan Grace olikin ja
tilat upeat. Mutta eihän aikaa
käytetty pelkästään laivan ihai-

Keinahdellen - Helka ja Osmo
Nieminen.

luun ja merimaisemiin, vaan
kokoonnuttiin yhteiseen kehittämiskeskusteluun asioista, joilla Rairannan palveluita voitaisiin
edelleen parantaa. Esillä oli mm
keittiön toimintaan ja isännäntoimiston kehittämiseen liittyviä
asioita. Esimerkiksi keittiön toiminnan ongelmakohtia valaisivat
emännät, jotka konkreettisesti
näkevät asiat läheltä. Keskustelu oli vilkasta ja rakentavaa samalla, kun nautittiin kahvit.
Hallitus saikin tuoreita vinkkejä asioiden eteenpäin viemiseen.
Viking Gracesta purkautui hyväntuulista väkeä Rairantaan
suuntaavaan bussiin. Matkasta
on tullut hyvää palautetta. Sanonta ”vierivät kivet eivät sammaloidu”, pitää varmasti paikkansa myös Rairannan tapauksessa. Turistit ovat olleet pääosin
tyytyväisiä alueemme palveluihin, ja viihtyvät Raitsussa. Toiveitakin heiltä aina tulee, joten
kehitystyötä kannattaa tehdä,
vaikkei suunnitelmissa olisikaan
suurempia hankkeita. Eikä viihtyminen koske pelkästään turisteja, vaan jokaista meitä alueella vakinaisemmin olevia ja touhuajia. Tehdään sen eteen parhaamme! Lopuksi tärkeä vinkki
metsästäjille.
Alakhun otethan pyssy ja ammuthan Kuikka. Se suolistethan

ja suolathan. Otethan 3 litraa
vettä ja keitethän Kuikka siinä.
Heitethän vesi pois. Sitten otethan 1 litra maitoa ja keitethän
Kuikka siinä. Heitethän maito
pois. Ja sitte otethan 2 litraa
kirkasta viinaa kiehautethan

Kuikka siinä. Heitethän Kuikka
pois. Liemi juuhan kylymänä
Tämän lappalaisen r iistan
keitto-ohjeen kera - hymyillään,
kun tavataan!
Rami

Syyskokous
Syyskokous 12.10. oli jäseniä kiinnostava. Jäseniä oli paikalla n.
140. Ennen virallista kokousta liittohallituksen jäsen Timo Tarvainen esitteli ensi vuonna Porissa pidettävää FICC-rallia. Hän
toivotti kaikki tervetulleeksi ensi kesänä Poriin.
Kokouksen aluksi Olli Rusi esitti laatimansa muistion ”Mitä
hallitus tekee”. Hän toi mm esityksessään esille, miten paljon
hallitukselle tulee lisää tehtäviä leirintäalueen hoitamisesta.
Hallituksen jäsenistä äänestettiin ja uutena hallitukseen tuli
Asko Peräntie. Erovuorossa olleista Raimo Holopainen, Olli Rusi
ja Niina Tuomisto valittiin uudelleen.
Kokous hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman muutoksitta.
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Tutustu meillä Turun suurimpaan
SISÄTILANÄYTTELYYN!

Hyvä valikoima kesäkalusteita, markiiseja ja
grillejä. Tutustu meillä!

Tutut ammattilaiset palveluksessasi!

Leo Lindwall

Puh. 0400-150 583

Rauno Jerkku

Puh. 044-206 7539

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

Löydät meidät
Tuulissuolta!

TIE

VAKIOTIE 4

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

ON

VÄLITIE
OH
IKU

LITTOINEN

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