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SF-CARAVAN YHDISTYKSET:

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

Päätoimittajan PALSTA

Hellekesä takana

E

ipä ollut edellinen lehti viel ä luukusta pudonnut kun toivottu lämmin kesä alkoi. Saimme nauttia
miltei ennätyshelteisestä ajanjaksosta jonka jälkeen muutama viikko
rankkojakin sateita ja sitten edelleen sateetonta syksyn kulkua jota on jatkunut vielä
tähän lokakuun puoleenvälin asti. Hyvä näin.
Veikkaanpa että kylmä kesäkuu säikäytti niin
omien alueiden, kuin yleisten alueiden pitäjät.
Kävijämäärät olivat sangen vaatimattomia mutta
onneksi tuo pitkä hellejakso tasoitti tilannetta,
mutta ei suinkaan kaikkialla korvannut kesäkuun menetyksiä.
Ajat ovat ankeita kun lukee ja kuntelee eri
tiedotusvälineitä. Miltei päivittäin ilmoitetaan

sadoista irtisanomisista ja lomautuksista. Tämä
tulee varmasti näkymään jossain muodossa harrasteemmekin sisällä. Me jokainen voimme aika pienillä asioilla osaltamme vaikuttaa Suomineidon tilan kohentumiseen. Valitkaamme kotimaisia tuotteita sen ulkomaisen vaihtoehdon
sijaan vaikka usein se ulkolainen on joitakin
euroja tai centtejä edullisempi. Myös verkkokauppa, miten hieno ja käytännöllinen se onkaan niin mielestäni kannattaisi ainakin hyvin
tarkkaan kunkin miettiä ja tutkia kun ostoksia
tekee mikä se hinnanero kivijalkakauppaan on.
Etenkin yhdistysten tulisi suosia oman alueensa yrityksiä ja suorittaa hankintoja lähialueilta mahdollisuuksien mukaan. Vain näin edes
jossain määrin turvataan palveluiden pysymi-

Pitkänpöydän tunnelmaa Porissa.

Kauniin syksyn väriloistoa.

nen kotinurkilla joista ne nyt karkaavat etenkin maaseudulla mutta kaupunkikeskuksetkin
ovat autioituneet.
SF-Caravan ry:n juhlavuosi on taputtelua vaille valmis. Caravan Gaala Juhlaristeily vielä marraskuun puolivälissä ja juhlat ovat ohi. Paljon
on kiitelty kevään Juhlatreffejä sekä FICC-Rallyakin Porissa. Lievä pettymys ymmärtääkseni rally oli osanottajamäärältään, ainakin kotimaisia odotettin enemmän mitä paikalla oli.
Taloudellinen tulos tulee aikanaan, toivotaan
että lukemat ovat paremmat kuin edellisessä
Oulun Rallyssa.
Ensi vuosihan alkaa taas perinteisesti Caravan-Show:lla messukeskuksessa. VankkuriViestillä on taas oma näyttävä osasto joten tulkaa
sankoin joukoin tutustumaan osastoomme ja
messujen tarjontaan. Yrittäkääpä houkutella
mukaanne naapurinne tai tuttavanne joka ei
alaa oikein tunne. Josko näin saataisiin uusia
jäseniä liittymään joukkoomme.
Lopuksi haluan jälleen kiittää Yhteistyökumppaneitamme sekä Jäseniä menneestä vuodesta ja Toivottaa Rauhallista sekä Menestykseenpää Uutta Vuotta
Markku 52661
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Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

Caravan Show & Camping 2015
Turun Messu- ja Kongressikeskus | Turku
03.-06.04.
Pääsiäistreffit
Kesäniemi, Vehmaa | Turku
02.-06.04.
Naamiaistreffit
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi
15.-17.05.
Avajaistreffit/Ismon tapaaminen
Krapuranta, Oripää | Loimaa
(SF-C Loimaan Seutu ry 35 v., Krapuranta 25 v.)
5.-7.6.
Aurinkotreffit
Saloranta | Naantali
18.-21.06.
Vehmassalmen juhannus
Vankkuri-Vehmas, Vehmaa | Raisio
18.-21.06.
Mussalon juhannus
Mussalo, Taivassalo | Masku ja ymp.kunnat
18.-21.06.
Perhejuhannus Krapurannassa
Krapuranta, Oripää | Loimaa
31.07.-02.08. Turvallisuustreffit
Vankkuri-Vehmas, Vehmaa | Raisio
06.-09.08.
Haitaritreffit
Krapuranta, Oripää | Loimaa
07.-09.08.
Lavatreffit
Sarapisto | Sauvo
28.-30.08.
Salon syystreffit
Salakallio, Halikko | Salo
28.-30.08.
Unhoituksen yö
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi
04.-06.09.
Rantalieskat
Mussalo, Taivassalo | Masku ja ymp. kunnat
11.-13.09.
Ruissalon syystreffit
Ruissalo Camping, Turku | Turku
18.-20.09.
Valojuhlat
Leporanta, Lieto | Lieto
09.-11.10.
Silakkatreffit
Kesäniemi, Vehmaa | Turku
23.-25.10.
Loppusyksyn soppatreffit
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi
09.-11.01.

Numero 4/2014 (150)
36. vuosikerta
Päätoimittaja
Markku Tammi (52661)
Ripikatu 1 A 3, 21110 Naantali
P. 040 504 0259
markku.tammi@gmail.com
Kustantaja
VankkuriViesti ry
VankkuriViesti ry
Puheenjohtaja
Jari Valkeapää
Salassuontie 12 21250 Masku
P. 040 720 0659
jvalkeap@dnainternet.net

Laskutusasiat
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
sihteeri@sfckaarina.com
Painos
6900 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.
1/2015 ..................
2/2015 ..................
3/2015 ..................
4/2015 ..................

aineisto
aineisto
aineisto
aineisto

13.01. .....................
17.03. .....................
28.06. .....................
13.10. .....................

ilmestyy 06.02.
ilmestyy 10.04.
ilmestyy 24.07.
ilmestyy 06.11.

Vaunualueemme:
KAARINA
LIETO
LOIMAA

Kuusisto, p. 040 764 4911
Leporanta, p. 040 718 0570
Krapuranta, Korvenkulmantie 44, Oripää
p. 040 546 2058
MASKU
Camping Mussalo,
Mussalo, Taivassalo, p. 040 764 9391
NAANTALI
Saloranta, p. 044 967 4453
PIIKKIÖ
Harvaluoto, Piikkiö, p. 044 278 8949
(palvelut 1.6.–30.8.)
RAISIO
Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,
23260 Rautila, Vehmaa, p. 0400 705 516
SAUVO
Sarapisto, p. (02) 473 1202, 050 466 1282
TL-PYHÄJÄRVI Valasranta, Yläne
(kesäisin sopimusalue p. 040 730 4921)
TURKU
Kesäniemi, Vehmaa, p. (02) 433 3462 ja
0500 820 973 (Suominen)
Ruissalo Camping, Turku (talvisin, syysk.-toukok.,
tied. p. 0400 704 179 Matti Vainio)
Kallionokka, Pöytyä, sopimusalue,
p. (02) 256 3406, 049 526 055.
Lemmi-Caravan, Mynämäki, sopimusalue
p. (02) 430 8734. Yhteyshenkilöt Helga ja Pertti
Rekola p. 0400 795 778
Livonsaari Caravan, Askainen, sopimusalue,
Pohjanpääntie 273, p. 040 500 4401
VAKKA-SUOMI Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki,
p. 0500 825 899
Tiedustelut yo. yhdistykseen.
Lehden vastuu rajoittuu ilmoituksen hintaan. Lehti ei vastaa epäselvistä käsikirjoituksista tai puhelimessa sattuneista väärinkäsityksistä johtuvista
painovirheistä, eikä anna hyvitystä vähäisestä painovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä oleellisesti sen mainosarvoa.

Kaarinan kuulumiset
Kuusisto, p. 040 764 4911, www.sfckaarina.com
PUHEENJOHTAJA
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
Puh. 040 771 9854,
puheenjohtaja@sfckaarina.com
SIHTEERI
Reima Virtanen
Hiekkarannantie 4, 20540 Turku
Puh. 045 676 7242,
sihteeri@sfckaarina.com

Tervehdys kaikille
lukijoille
Kaunis ja lämmin kesä on vaihtunut
leppeään syksyyn, vaikka en muista 20-vuotisen karavaanari aikanani, että juhannuksena olisi satanut
reippaasti rakeita. No vaunussa lämmitys toimii ja hauskaa oli ja meitähän ei kylmyys lannista.
Kausipaikkalaisen elämää olemme puolison kanssa viettäneet Kuusistossa jo yli 10 vuotta. Vaunun
kanssa liikkuminen on työkiireiden takia jäänyt vähäiseksi. Tangomarkkinoilla on kuitenkin käyty melkein joka vuosi, se on sel-

vä. Siellä on caravaanareita koko Suomesta, tunnelma on käsin
kosketeltavissa, kun pihat ja puistot täyttyvät vaunuista ja autoista
musiikki soi, ihmiset ovat iloisella
mielellä. Vanhakin taipuu tangon
taivutuksiin oman rakkaan kanssa. Tänä vuonna Tangomarkkinoilla oli muitakin caravaanareita Kuusistosta sekä konkareita että neljä
ensi kertalaista.
Uutta ajateltavaa antaa myös
eläkkeelle jääminen sekä valinta
hallitukseen, päätösten teko ei ai-

SFC Kaarina ry:n

Pikkujoulujuhla
vietetään SFC-Kuusiston Mastomajalla
Lauantaina 29.11.2014 klo 18:30 alkaen
Ohjelmassa:
Jouluruokaa, jouluaiheista ohjelmaa, tanssia
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla
yhdistyksen tilille viimeistään pe 14.11.2014
15€/aikuinen, 7€/12-17vuotiaat.
Saaja SF-C Kaarina ry.
Tili: FI71 5710 83200 86294
Viestiksi: Joulujuhla, X aik. X lasta
Juhlaan osallistujalle aluemaksu 0€.
Sähkö kulutuksen mukaan.
PS: otathan mukaan pikkupaketin pukinkonttiin.

na ole helppoa. Yhteisymmärrykseen on kuitenkin päästy ilman
pahempia vääntöjä. Isäntävuorot
ovat yksi paljon mielipiteitä jakava
juttu. Itse en ole kokenut sitä ongelmaksi tai hankalaksi hommak-

si. Toiminta ja elämä alueella vaatii talkoohenkeä ja iloista mieltä.
Välillähän kaikilla on hyviä ja vähän huonompia päiviä, yhteishengellä asiat hoituu.
Kuusistoon on alkanut kulkemaan myös bussi, ei nyt joka tunti ja osittain kutsu peri aatteella.
Hieno juttu ,tästä kiitos kunnan
päättäjille
Hyvää ja värikästä syksyä kaikille
T: Jukka ja Ritva-Liisa
Sfc 76547

Pysähtyneet vankkurit

SFC 60779
Matti Juhani Kaukonen
s. 13.01.1943
k. 17.08.2014
Muistoa kunnioittaen
SFC-Kaarina ry
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Liedon kuulumiset

Hyvät ystävät!

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

Jälleen on kesä mennyt ja näin syksyn kuluessa odotellaan talven tuloa. Tämä syksy on ollut väriloistoltaan melko kirjava
myös täällä eteläisessä Suomessa.
Valitettavasti yhdistyksemme syyskokous on liian lähellä tämän lehden ilmestymistä, joten todennäköisesti syyskokouksemme päätökset ja uusien toimihenkilöiden esittely ei ehdi tähän
lehteen. Voit kuitenkin tarkistaa tärkeimmät syyskokouksen päätökset yhdistyksemme nettisivuilta kokouksen jälkeen. Kävijämäärä alueellamme on tämän vuoden aikana näyttänyt mukavasti nousua, tästä voi itse kukin tehdä omat johtopäätöksensä.
Muistathan yhdistyksen pikkujoulujuhlat 29.11.2014 Kuusistossa.
Syksyisin terveisin
Kallu 38147

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

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

Kuulumiset Leporannasta!
Tätä kirjoittaessa kesä on vaihtunut
syksyyn ja illat lyhentyneet. Kuluva vuosi oli leporannassa vilkas
ja kesällä matkustajia kävi sateisen
kesäkuun jälkeen hyvin. Kiitokset
kaikille matkustajille kuluneesta
vuodesta.
Heinäkuussa alueellamme oli
perinteinen unikeonpäivä. Perinteiden mukaisesti sunnuntaina
iso joukko etsi alueeltamme unikekoa. Unikeoksi valikoitui tänä
vuonna Toni Porvali. Perinteiden
mukaisesti unikeko pulahti lampeen. Tosin unikeon mukaan lammen vesi oli tänä vuonna todella
lämmintä, mikä johtui lämpimästä heinäkuusta. Joukolla söimme
aamupuurot ulkona, hyvästä ilmasta nauttien.
Ajotaitoviikonloppuna elokuussa meillä oli tullut mukavasti porukkaa ajamaan ajotaitomerkkejä,
ja niitä tuona viikonloppuna ajettiin yhteensä 28 merkkisuoritusta. Suoritukset jakautuivat seuraavasti: Autolla 6 kultaa, 4 hopeaa,
7 pronssia ja vaunulla 1 suurmes-

tari, 2 kultaa, 3 hopeaa, 3 pronssia. Suurmestari merkin ajoi puheenjohtajamme Tauno Raitaluoma.
Perinteiset valojuhlat olivat syyskuun kolmannella viikonlopulla.
Sää suosi tällä kertaa valojuhlille tulijoita ja saimme vietyä läpi valojuhlat aurinkoisissa merkeissä. Tänä vuonna osallistui 220
vaunu/ auto kuntaa, joten iso kiitos kaikille osallistujille. Arpajaisten pääpalkinnot olivat tänä vuonna Poni polkupyörä ja Leporannan
vuosipaikka.
Leporanta palvelee kaikkia matkailijoita koko syksyn ja talven viikonloppuisin. Muuten meidät tavoittaa numerosta 040-7180570. Ja
muistutuksena kaikille oman alueen kausipaikkalaisille, että viikonloppuisin on lista saunan sisäänkäyntien luona jossa voit varata
talven isäntävuorosi.
Oikein mukavaa loppu syksyä ja
mukavaa Joulun odottelua.
Toni Porvali
105845
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Loimaan kuulumiset
Krapuranta, p. 040-546 2058 www.krapuranta.fi
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
Välitalon Villen kuljetuspalvelu toimi reippaasti koko kesän ajan.

Krapurannan toimintaa
Kun olimme toipuneet suurista ja
mahtavista Haitaritreffeistä, niin
vankkurit matkasivat perinteiselle syysmatkalle Vankkuri-Vehmaalle Pirjo Ylösmäen johdolla.
Hyvä ystaväni Hanne Lassila piti huolta meidän seurueesta koko
hienon viikonlopun, Kulkurintupa
sai olla koulutusareenana, kun
Krapurantaan otettiin käyttöön
elvytys- tilanteisiin Deffa, Jari
Laurinen piti kattavan kaksituntisen koulutuksen asian tiimoilta.
Seuraavana aurinkoisena viikonloppuna Markku Seppälä oli pääosassa, kun hän piti oman terassinsa avajaiset, syöttäen ja juottaen haitari musiikin tahtiin koko
alueen caravaanarit iltamyöhään
saakka,
Elokuun loppuun ajoittui venetsialaiset joita juhlittiin myös Krapurannassa näyttävästi, Kulkurintupa
oli ääriään myöten täynnä juhlijoita, syöden jokirapuja, savumuikkuja, saaristolaisleipää ja jälkkäriksi
hedelmäsalaattia, Illan kohokohta
oli iso Venetsialaiskokko lammen
rannalla ja Jyri Kankaanpään järjestämä ilotulitus- spektaakkeli
viereisellä heinäpellolla.
Seuraavaksi jo köröteltiin linja-autolla kohti Lahden caravanmessuille lähes täydellä kuormalla. Messuilla oli kaiken näköisiä
ja kokoisia ajoneuvo yhdistelmiä
näytillä, Kyllä yleensä messuilla kuume alkaa nousta uusiin autoihin ja vaunuihin, niin hienoja
ne ovat nykyään, Keväällä näh-
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dään kuinka monta kauppaa meidän yhdistyksen väki teki, olivat
salaperäisiä kun kyselin uusista
ostoksista,
Puutalkoissa oli hyvin porukkaa
mukana, kun saimme ilmaiseksi
hakea metsästä tuulen kaatamia
puita, Hienoa todeta että olemme tehneet asioita hyvin, kun annetaan puita ilmaiseksi yhdistyksen käyttöön, Nyt Krapurannassa

on isot kasat tukkipuuta halon tekijöille, joten puutalkoot jatkuvat
vielä vähän aikaa.
Syksyn siivoustalkoot sujuivat
hienosti ahkerien työläisten kanssa, välillä syöden herkkuja uudelta isolta wokkipannulta, mikä onkin ollut kovassa käytössä Krapurannassa. Talvi saa tulla Krapurantaan. Hyvin paikat ovat taas
kunnossa alueella,

Vielä on jäljellä syyskokous ja
pikkujoulut joita vietetään ravintola Oripäässä 29.11.2014. Asiasta tulee jäsenille sähköpostia kutsun kanssa. Kuvia näistä kaikista
löytyy Krapurannan fasebuukista,
kiitos meidän kameramiehille Jukka Mäkiselle ja Pekka Laukkaselle,
Talvea odotellessa
tv. Kaitsu

Venetsialaiset Krapurannassa ja Kulkurintupa juhlijoita täpösen täynnä.
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Asuntoautot -ja vaunut, autot ja moottoripyörät
Ostamme ja vaihdamme myös halvempaan.

49.990 Kabe Royal 720 GLE KS 0
45.990
Burstner Elegance
99.990 LMC Cruiser liberty 732 G Ti 54.990 Frankia 680 RD 3.0TDI
i810 G3.0 MJET, 7 tkm, autom., nahka59 tkm, ESP, navi, kattol., ilmast., h-kirja, 33 tkm, 1-om., ASR, erik.vant., ilmast., h- Takuu, 1-om., erik.vant., erik.vant., kattol.,
kirja, vak.nop.s., CD, 2xrenk., vetok., -08
ilmast., hälytin, hälytin, 2xrenk., -13
verh., 1-om., erik.vant., kattol., aut.ilm., -13 lohkol., vak.nop.s., erillisvuoteet, CD, -11

Renault-Knaus Sport Traveller 44.990 Fiat Hobby Toskana 615
44.990 Fiat-Challenger Elitis
39.990 Fiat-Elnagh Duke 450L
39.990
700 ti 2,5 Dci, 15 tkm, 120 hv, kattol.,
54 tkm, kattol., ilmast., h-kirja, lohkol.,
3050 3.0 MJET, 105 tkm, ESP, p.tutka,
48 tkm, kattol., ilmast., h-kirja, lohkol., CD,
ilmast., CD, 2xrenk., -10
vak.nop.s., CD, 2xrenk., -08
p.tutka, kattol., ilmast., h-kirja, CD, -09
2xrenk., -09

Fiat T.E.C Rotec 662 Ti
39.990 Renault Weinsberg Scout 632 38.990 Ford Hymer 522 2,2 AC
51 tkm, kattol., aut.ilm., h-kirja, lohkol.,
32 tkm, p.tutka, kattol., ilmast., h-kirja, -08 52 tkm, 125 hv, -06
CD, -09

27.990

Solifer 660K 2,8 JTD
117 ykm, -06

26.990

Adria Classica 743 UL 0
-11

24.990

Fiat-Hymer B 574 2,8 TDI
24.990 Fiat-LMC Liberty 590 2,3
23.990 Solifer Finlandia 560 TBR 0
22.990
216 tkm, kattol., h-kirja, 2xrenk., vetok.,
146 tkm, p.tutka, h-kirja, lohkol., CD, -03 Huoltokirja, huippusiisti, nukkumapaikat
-00
4:lle, aluvanteet, Alde nestekeskusl., -09

Hobby 460 UFE Premium 0
-13

21.990

Kabe Briljant XL 0
Ilmast., h-kirja, 2xrenk., -08

21.990

Fiat-Burstner 2,8 Tdi
21.990 Adria Adora 552 PK 0
A 647-2 Active, 117 tkm, p.tutka, kattol., -11
h-kirja, CD, -00

Fiat-burstner Ducato 14
16.990 Cabby Cisium 61
14.990 Kabe Safir GLE KS 0
16.990 Fiat-Elnagh Marlin Slim 2
1,9TD T-Junior A530, 43 tkm, 1-om.,
1,9 TD, 151 tkm, p.tutka, h-kirja, lohkol.,
F3 Sport Edition 0, Alde-keskuslämmitys Erillisvuoteet, -00
p.tutka, webasto, kattol., h-kirja, ym. -98
hälytin, 2xrenk., sisäp., -00
sähkö/kaasu, erik.vant., -03

Lamminkatu 7
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

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

www.loimaanlaatuauto.fi

19.990

12.990

Lamminkatu 39
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012
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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

Onnistuneet kahdeksannet
Haitaritreffit yleisömenestys
Kahdeksannet Haitaritreffit Oripään
Krapurannassa oli onnistunut ja
tapahtuma. Haitaristeja oli paikalle saapunut eri puolilta Suomea 46.
Vaunukuntia oli noin 400 ja porukkaa yhteensä noin tuhat. Myöskin
säät suosivat Haitaritreffejä. Karavaanareita ja soittajia saapui alueelle jo tiistaina, vaikka varsinaisesti treffit alkoivat vasta torstaiiltana ’Förskotti’-tansseilla. Niinpä
sitten haitarit soivat tiistaista alkaen. Uutena ohjelmassa oli ’haitaritohtori’ Lasse Harjun ansiokas
esitelmä harmonikan historiasta,
kehityksestä sekä soittimen äänentuottomekanismeista.
Yhteislaulutilaisuuksien ja ’puskasoittojen’ lisäksi ohjelmassa oli
neljät pelimannien yhteissoitot,
kolmet pelimannien tahdittamat
tanssit ja paljon muuta, yhteensä
toistakymmentä eri tapahtumaa.
Soittajien soittotaito on vuosi vuodelta tasokasta. Varsinkin yhteis-
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Kuva: Heli Lehtonen

Perjantai-iltapäivällä ’Hilpeästi hanurilla’-tapahtumassa oli erilaista sirpaleohjelmaa Tanssiteltalla.
Mm. tämä ryhmä nuoria ja vanhempia pelimanneja soitti kivasti yhdessä valssin ja vetävän polkan.
Kuvassa vas. Antti Peltokangas, Erkki Kvist, Elina Liukkonen, Tauno Kuusisto, Petra Liukkonen, Tiia Äyhö ja Nicke
Strömberg. Edessä istumassa Jesse Pusa.
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Kuva: Raimo Nenonen

Lauantaina aamupäivällä oltiin soittamassa Oripään torilla. Yleisöä oli runsaasti kuuntelemassa.
Kuvassa osa soittajista ’lämmittelemässä’ auringon paisteessa kivimakasiinin seinän vieressä.

soitoissa ihmettelee sitä, kuinka
ilman minkäänlaisia yhteissoittoharjoituksia lähes viidenkymmenen pelimannin soitto sujuu niin
mallikkaasti yhteen. Se on jonkinlainen Haitaritreffien pieni ’ihme’.
Tänä vuonna naispuoliset pelimannit yllättivät ja soittivat Lehtosen Helin johdolla yhdeksän naisen voimin tunnin verran tansseja
lauantai-illan tansseissa. Aplodeista ja tunnelmasta voi päätellä, että naisten soitot menivät todella

hienosti. Muutenkin pelimanneista
muodostetut seitsemän eri tanssisoittoryhmää soittivat hyvää tanssittavaa vanhaa tanssimusiikkia.
Lauantai-illan kaksi- ja puolituntisessa illanvietossa kuultiin monia
taidokkaita yksilö- tai pienryhmäesityksiä. Jauhiaisen Vexin soittama Guapita-tango oli yksi illan
helmiä ja ’Ekiseveri’ Kvist järjesti
yleisölle mielestä lähtemättömän
yhden miehen show’n. Näillä treffeillä kuultiin myös ensiesitykse-

Seppo Kuvaja lauloi maailman ensiesityksenä hänen ja Nicke Strömbergin
sanoittaman Haitaritreffihumpan. Yleisö otti nimikkohumpan vastaan raikuvin aplodein.

nä Kuvajan Sepon ja Strömbergin
Nicken sanoittama ja esittämä Haitaritreffi-humppa.
Kaiken kaikkiaan Haitaritreffit,
vanhan tanssimusiikin ja haitarin yhdistelmä on vuosien mittaan
saanut yleisön ja haitaristien jakamattoman suosion. Se on erikoinen siksi, että koko treffi on rakennettu yhden soittimen, haitarin ympärille.
SF-C Loimaan kokoiselle yhdistykselle näin suuri ja pitkäkestoi-

nen tapahtuma on alueen aktiivien talkoilla toteuttamana valtava voimain ponnistus. Käytännön
järjestelykoneisto on kuitenkin joka vuosi kehittynyt ja aluetta parannettu yhdistyksen puheenjohtajan Välitalon Kaitsun johdolla.
Kiitos kaikille mukana olleille
mahtavasta Haitaritreffitunnelmasta
Ohjelmavastaava
Taisto Lehtonen

Eki ’Severi’ Kvist järjesti lauantai-illan illanvietossa semmoisen yhden miehen
shovn, ettei paremmasta väliä. Eräs yleisöstä tuli sanomaan juontajalle, että
sehän oli parempi, kuin Severi itse. Hyvin sanottu.
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Maskun kuulumiset
Camping Mussalo, p. 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. 0400 826 413,
kauko.leppakangas@uusikaupunki.fi

Taas on yksi kesäsesonki taakse jäänyttä elämää ja siirrytään talvea
kohti. Säiden suhteen kesän olotila oli kovin vaihteleva. Kesäkuu oli
kylmä ja vielä heinäkuun ensimmäinen viikkokin oli kylmää, jonka
jälkeen alkoivatkin helteet. Hellepäiviä tänä kesänä olikin sitten
ennätystä sivuten ja yli 30 asteen
lämpötila ylittyi ennätyksellisesti.
Helteiden alettua lämpenivät uimavedetkin mukavasti meriveden ollessa Mussalossa parhaimmillaan
+25 astetta. Leppoisat tuulet pitivät
huolen siitä ettei edes merenrannalla ilma päässyt viilenemään.
Myös Camping Mussalossa kesä on
edennyt edellisten vuosien tapaan ja
vierailijoita on tullut ja mennyt tasaisesti. Tosin myös, niin kuin viime
vuonna, alkukesästä oli hiljaisempaa juhannukseen asti, jonka jälkeen lomakauden alkaessa selvästi
vilkastui. Kokonaisuutena vierailijoita on ollut määrällisesti hieman
edellisvuotta vähemmän, johtuen
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suurelta osin kylmästä ja epävakaisesta säästä kesäkuun aikana, kun
taas heinä- ja elokuussa jopa hiukan enemmän kuin edellisenä kesänä. Tosin erot vierailijoiden määrissä vuositasolla ovat hyvin pieniä.
Perinteiset puulämmitteiset rantasaunat ovat saaneet kovasti kehuja ja ne ovat olleet kovassa käytössä
kesän aikana. Isännät ovat huolehtineet siitä, että saunat ovat lämpiminä päivittäin vastaanottamaan
saunojat. Saunoja on kaksi ja aivan
rannassa, joten uimaan pääsee suoraan löylystä.
Lauantaina 9.8 vietimme Mussalossa yhteislauluiltaa hanurin säestyksellä. Auringonsäteet hellivät
osallistujia, joita saapuikin rantakalliolle useita kymmeniä nauttimaan musiikista ja yhdessä olosta. Osalla oli mukanaan grillattavaa tai jotain muuta evästä, joita
nautittiin laulun ohessa.
Elokuun viimeisenä viikonloppuna vaalimme vanhoja saaristolaispe-

rinteitä muinaistulien äärellä. Rantakalliolle olikin jo aiemmin päivällä
puuhamiesten avustuksella rakentunut tulienaihio odottamaan iltaa. Tänäkin vuonna lauantai iltana sää oli mitä parhain kokoontua
joukolla seuraamaan kun tuli sytytettiin, tyynessä ja lämpimässä elokuun illassa oli mukava kuunnella
miten tuli räiskyy ja kipinät nousevat kohti pimenevää taivasta. Sa-

täin torstaista alkaen. Alueelle oli
saapunut treffiväkeä pitkin viikkoa
varmistaakseen paikkansa treffeillä. Perjantaina järjestettiin lapsille
ja nuorille disco vanhassa koulurakennuksessa, jonka jälkeen perjantai-ilta jatkui aikuisten karaoketansseilla juhlasalissa.
Lauantaipäivä alkoi lipun nostolla ja tervetulo toivotuksilla, jonka
jälkeen jatkettiin lasten erilaisil-

malla muistaen tulien alkuperäisen
tarkoituksen, toimia viestivälineenä. Silloin kauan ennen sähköisiä
viestintävälineitä.

la kilpailuilla, jotka pidettiin rantasaunan läheisyydessä. Myöhemmin jaettiin palkinnot kilpailujen
ja ikäluokkien voittajille rantasaunan terassilla. Aikuisille oli ohjelmassa ”neljän etapin heittokisa”,
jossa jokaisen etapin voittaja palkittiin. Päivän ohjelmat keräsivät paljon osallistujia. Hyvän organisoinnin ansiosta kisat sujuivat vauhdilla suuresta osanottajamäärästä
huolimatta.
Lauantaina myös arpamyyjät
kiersivät alueella ahkerasti myyden arpoja sunnuntain arpajaisiin.
Iltapäivällä oli tarjolla herkullista
lohikeittoa lisukkeineen suoraan
soppatykistä. Illalla ennen tanssien
alkua sytytettiin perinteeksi muodostunut kokko eli ”Rantalieskat”.
Lauantai-iltana treffiväkeä tanssitti Mika Rosendahl ja Hupilupaorkesteri tuttuun vauhdikkaaseen
tapaansa.
Sunnuntaipäivä alkoi arpajaisilla kello 11.00. Arpajaisten jälkeen
alkoi välittömästi vilkas paluuliikenne, joka kuitenkin sujui rauhallisesti.
Vielä lopuksi haluan kiittää kaikki osallistujia, lahjoittajia sekä ahkeria talkoolaisia, jotka takasivat
treffien onnistumisen.
Vaikka Rantalieskat-treffit perinteisesti päättävät leirintäkauden ei Mussalo kuitenkaan täysin
hiljene. Pitkin syksyä jatkamme

Rantalieskat-treffit
5-7.9.2014
Taas tänäkin vuonna alue oli täynnä iloisia karavaanareita, jotka olivat saapuneet Mussaloon viettämään
yhteistä syysviikonloppua. Saimme
viettää viikonlopun mahtavassa aurinkoisessa säässä.
Rantalieskojen ohjelma noudatti pitkälti vanhaa hyvää perinnettä. Saunat olivat lämpiminä päivit-

4/2014

Yhdistyksen Perinteinen

Joulujuhla
29.11.2014 klo 17.00 alkaen Camping Mussalossa,
Mussalontie 356, Taivassalo
toimintaamme vaikka isäntävuorot ovatkin päättyneet. Tänä syksynä Mussalossa tapahtuukin suuria muutoksia, kun uuden jätevesiviemärilinjan rakentaminen on
alkanut syys-lokakuun vaihteessa. Uuden paineviemäriverkoston
pitäisi valmistua vuoden loppuun
mennessä, joten ensi vuonna Mussalossa ei enää nähdä imuauton viikottaista vierailua. Vaikka viemäriverkoston rakentaminen on yhdistykselle suuri ja kallis investointi
niin uskomme sen ajan myötä maksavan itsensä takaisin.
Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous pidettiin lauantaina
11.10.2014 lehden jo ollessa pai-

nossa. Kerromme seuraavassa lehdessä kokouksen sisällöstä ja henkilövalinnoista tarkemmin. Samana viikonloppuna syyskokouksen
kanssa pidettiin myös syystalkoot,
joissa siivottiin ja laitettiin paikat
talvikuntoon odottamaan seuraava sesonkia. Vaikka mennään kohti
kaamosta ja talvea, on vielä ennen
vuodenvaihdetta yhdistyksen joulujuhlat 29.11.2014 Camping Mussalossa. Katso tarkemmin ilmoitus
tässä lehdessä.
Tämän lehden ollessa vuoden viimeinen niin haluan toivottaa kaikille hyvää loppuvuotta 2014!

Jouluruokailu noutopöydästä, joulupukin vierailu,
ja muuta hauskaa ohjelmaa.
Kaikki tämä ainoastaan 15 €/henkilö,
lapset alle 11 v. 7,50 €.
Nimetön paketti pukinkonttiin, lapsille nimellä.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 22.11.
Mussalon huoltorakennuksen seinällä olevalla listalla
tai Sinikka Kuuselalle puh. 0400 603 950

Kari

Naantalin kuulumiset
Saloranta, p. 044 9674 453, www.sfcnaantali.yhdistysavain.fi
PUHEENJOHTAJA
Kari Rainetsalo
Talvikkikatu 7, 21110 Naantali
p. 0400 789 020
sähköposti : kari.rainetsalo@gmail.com
SIHTEERI
Jukka Saarinen
Haikarinkatu 5 A 6, 21110 Naantali
Puh. 040 311 3879,
juksaa5@gmail.com

Hei taas !
Kesä on takana ja millainen kesä
olikaan. Aluksi paleltiin, sitten
hikoiltiin ja nautittiin tai kärsittiin, miten vain ennätyspitkästä
hellekaudesta. Vesi oli viikkokausia 25 astetta ja hieman ylikin parhaimmillaan ja sen myötä rannalla uimareita riitti. Paljon puhuttu
sinileväkin pysyi poissa aina elokuun loppupuolelle asti. Koko le-

Tällaisiakin vedestä nousee (6,4 kg).
Kalastus on monien harrastus Salorannassa.

väkeskustelu ryöpsähti mielestäni
hieman yli maassamme, niin kuin
moni muukin asia kesäaikana, kun
uutisvirtaa ei oikein tahdo olla. Ei
kaikki mitä vedessä kelluu ole suinkaan sinilevää. Kaisloista lähtee
pieniä ” roskia ” veteen ja monenmoista muutakin elämää vesi pitää
sisällään. Silloin kun silminnähden
on sitä ns. puuroa niin silloin kan-

nattaa ehkä jättää uimatta ja missään tapauksessa ei saa juoda vettä. Meillä on rannassa makeavesisuihku missä on hyvä huuhdella
itsensä uinnin jälkeen jos niin
haluaa.
Kesäkuu näytti aika surkealta
niin sää kuin Salorannan yöpymistilastokin. Onneksi suunta muuttui ja ymmärtääkseni miltei edel-

lisvuosien tasolle päästiin ja hienot
säät vielä syksylläkin toivat vieraita ja omia jäseniämmekin alueelle. Isäntävuorot hoidettiin jälleen
mallikkaasti ja kehujakin on tullut isäntiemme toiminnasta. Aivan muutama epävirallinen palaute alueestamme on myös tullut
mutta yleisilmeeltään toimintamme ja alueemme on saanut myön-
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Elokuun puolellakin harrastettiin iltauintia rantasaunalla sangen
lämpimässä vedessä.

Uusi soutuveneemme oli kovassa käytössä kesän aikana.

teistä palautetta. Kuten todettu
isäntähommat sujuivat aika hyvin
ja kiperistäkin tilanteista selvittiin
toinen toisiamme auttaen ja neuvoen. Toivottavaa olisi että talven tai viimeistään hyvissä ajoin
keväällä pidettäisiin muutamia tilaisuuksia missä isäntien käytäntöjä hiottaisiin yhteneväisiksi ja tietenkin tietokoneen käyttöä neuvottaisiin jotta se sujuisi vieläkin
paremmin itse kultakin. Porin
FICC-Rallystä kenties johtuen ulko-

den maalipinnan ja saatamme vain
kuin kuvitella miten hikistä hommaa se on ollut kun lämpötila hipoi 30 astetta ja aika-ajoin ylikin.
Kiitokset kuuluvat urakoissa mukana olleille. Urakoita saattaa riittää
ensi kaudeksikin kun pitkän laiturimme kohtalo on edelleen auki.
Ajatuksena on ollut että kenties
päällystäisimme laiturikannen uusiksi. Samaten uusi huoltorakennus on vahvasti jäissä ja sitä myöden suunnitelmissa on ollut WC-

tilamme uudistaminen kokonaan.
Ollaan kuulolla ja toivotaan että
päätöksiä saadaan aikaiseksi.
Syyskokouksemme päätöksistä
sitten vuoden alun numerossa tarkemmin.
Tervetuloa viettämään Uutta
Vuotta Salorantaan.
Lopuksi haluan toivottaa jäsenillemme Rauhallista Joulua sekä Menestyksekästä Uutta Vuotta

Sekä tietysti tuttujen tapaamisia.
Ilmat olivat helteisiä lukuunottamatta yhden illan rajua ukkosilmaa rankkasateineen.
Kävimme myös Turun yhdistyksen Wanhanajan Treffeillä sekä Liedon Valojuhlilla. Väkeä oli kummassakin ihan mukavasti.

Vaikka kesämatkat ovatkin takanapäin, niin liikkuvan karavaanarin pyörät ei pysähdy. Kenties
tapaamme jossain päin saunomisen ja avantouinnin merkeissä talven aikana.

maalaisia oli myös ennätyksellisesti vieraanamme ja positiivista palautetta heidänkin mukanaan lähti
kotiin niin kuvien kuin tuntemuksien kautta. Telttailijoita oli myös
erittäin runsaasti yöpyjien joukossa. Aivan selvästi telttailu on taas
tullut muotiin niin pyöräilijöiden
kuin autolla liiikkuvienkin joukossa. Ulkolaisten osuus telttavieraistammekin oli varsin suuri.
Kesän aikana päärakennus sekä
toimistorakennuksemme saivat uu-

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

Markku 52661

Terveisin, TH

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

Tervehdys karavaanarit!
Taas ollaan menossa syksyä kohti
vauhdilla. Kaunis kesä ja monta
mukavaa reissua on takana.
Yksi isoimmista tapahtumista oli
F.I.C.C. Rally Porissa.
Väkeä olisi mahtunut enemmänkin sillä tilaa oli ja maisemat ja
puitteet mitä upeimmat.
Avajaismarssi kiersi kauniin Kirjurinluodon maisemissa, jonka jälkeen oli itse avajaiset hienossa ka-
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tetussa katsomossa. Järjestelyt olivat tältä osin aivan huippuluokkaa.
Sai istua kunnon katsomossa, josta näki ja kuuli koko ohjelman ja
lisäksi sai olla suojassa paahtavalta auringolta.
Päivittäin oli eri ohjelmia, kiertoajeluja ja tutustumisia ympäristöön. Iltaisin oli musiikkiesityksiä
ja konsertteja, niin että jokainen
löysi itselleen sopivaa ajankulua.
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Syksyiset tervehdykset karavaanarit
Yhdistyksen varsinainen toiminta
on ollut aika rauhallista mutta toivottavasti Paimion karavaanarit
ovat olleet ahkerasti ja näkyvästi
liikkeellä kesän aikana. Ehkä syynä on sen oman alueen puute/
vajaus mikä on vaikuttanut jäsenistön aktiviisuuteen, toivottavasti tulevaisuudessa saadaan oma tai
yhteistoiminta alue jäsenistön
käyttöön, toivossa on hyvä elää.
Hallituksessa on keskusteltu miten saataisiin uusia ”nuoria/nuorempia” jäseniä mukaan aktiivisesti
karavaani toimintaan jos olet täl-

lainen tai tunnet tai tiedät tällaisista henkilöistä niin ottakaa rohkeasti yhteyttä Paimion Karavaanarit hallituksen jäseniin. Selailin
tässä vanhoja Vankkuri Viesti lehtiä huomioin että meidän Paimion
kuulumiset sivulla on hyvin vähän
ollut valokuvia joten tässäkin olisi uusille aktiiveille yksi alue, eli
valokuvien otto ja toimittaminen
hallitukselle lehteen toimittamista varten. Muistin virkistämiseksi sellainen asia, että yhdistyksemme siirtyi muutama vuosi sitten yhteen vuosikokoukseen joka

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

Insinöörin kausi päättyi,
uudeksi puheenjohtajaksi
poliisi!
Tällä otsikolla iltapäivälehdet voisivat mehustella syyskokouksen tapahtumia!
Olin valmistautunut siihen, että
vuosi 2016 olisi viimeinen mahdollinen takaraja yhdistyksen puheenjohtajana. Mutta ilmeisesti syyskokouksen avauspuhe, jopa tunteisiinkin vetoava, sai epäröivät jäsenet vakuuttuneiksi. Raskas vuosi takanapäin;
erinäiset ikävät tapahtumat alueella
huomautuksineen ja varoituksineen
kuin myös oman pojanpojan synnytys kuolleena (kaksi päivää aiemmin
kaikki oli vielä hyvin). Puhti ja into ovat olleet hieman kadoksissa.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Mälö Bygdegårdissa lauantaina 4. lokakuuta. Paikalla oli 31

äänioikeutettua ja lisäksi puolisoita ja lapsia. Yhdistyksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Timo Keihästä ja allekirjoittanutta ja hieman yllätyksenä (ainakin itselleni) Timo
Keihäs sai 16 ääntä ja allekirjoittanut 13 ääntä. Kun äänestyksen tulos julkistettiin, niin tuttuun tapaan
onnittelimme uutta puheenjohtajaa
kukkakimpulla, joka olikin sopivasti
kahvipöydän maljakossa. Syyskokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Suhonen ja Kauko Lehti,
jotka toimivat myös ääntenlaskijoina. Toiminnantarkastajiksi valittiin
Merja Karlsson ja Märta Mäkelä sekä varatoiminnantarkastajaksi Tarja Elo-Lundberg. Erovuoroiset hallituksen jäsenet olivat Marjo-Riitta

pidetään sääntöjen mukaan keväällä. Jos olette ihmetelleet missä Paimion yhdistyksen kokousilmoitus on kun muut yhdistykset
ilmoittavat syyskokouksistaan. Me
pidämme vuosikokouksen keväällä ja siitä ilmoitetaan alkuvuoden
Vankkuri Viestissä ja paikallisessa
Kunnallislehdessä.
Hyvää syksyä ja talven odotusta, ja tulkaa mukaan yhdistyksen
toimintaan.
Jorma Tuominen
051624-0

Koponen, Nicklas Engman ja Matti
Grönroos, jotka uusivat myös paikkansa kolmena eniten ääniä saaneina ehdokkaina hallitukseen vuosiksi 2015 ja 2016. Neljänneksi eniten
ääniä saanut allekirjoittanut valittiin sihteerin tehtävistä väistyvän
Timon tilalle hallitukseen vuodeksi
2015. Hallitukseen ei tänä vuonna
riittänyt Nina Paloposken eikä Juha
Vepsän äänimäärä.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuodelle 2015 muutoksin imeytyskentän suhteen ja talousarvio hyväksyttiin vuodelle 2015 poistamalla
imeytyskentän kulut. Kausipaikan
hinnaksi päätettiin 250€, joka on
maksettava 15.01.2015 mennessä.
Mikäli et halua jatkaa kausipaikkaasi niin ilmoitathan rahastonhoitajalle ja puheenjohtajalle viimeistään

Pysähtyneet vankkurit

Hallituksemme
pitkäaikainen jäsen
SF-C 107069-0
Kalle Johannes Kytösaho
s. 17.04.1939
k. 29.09.2014
Muistoa kunnioittaen
SF-C Karavan Paimion Seutu ry

15.12.2014 sekä purat kaikki rakennelmat ja viet ne pois 31.12.2014
mennessä (kelien niin salliessa).
Päätettiin, että hallitus valitsee keskuudestaan edustajat VankkuriViesti
ry:n 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!
Kiitän saamastani tuesta 9-vuoden aikana ja toivon uudelle puheenjohtajalle työrauhaa!
SF-C 91470-0
Risto Karjalainen,
puheenjohtaja

Uusi puheenjohtaja Timo Keihäs ottaa vastaan onnitteluja.
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Terveiset Stagsundin
kesäisestä syksystä
Kesä tuntuu jatkuvan, mikä korvaa kevätkesän kylmät kuukaudet.
Alueen ahkerat kunnossapitäjät
ovat saaneet taas paljon aikaiseksi. Monien toivoma pyykinpesukone huoltorakennukseen, klapikone
on paukkunut, uusi kiuas ja ennen
kaikkea naisten iloksi puulämmitteinen saunanpata, joka kierukalla
lämmittää veden säästäen sähköä
sekä saunojien voimia, kun ei tar-

Kierrukkapata.

vitse täyttää kokoajan pientä säiliötä. Suihku toimii kuten kotona
ja vesi riittää pidemmillekin hiuksille. Kesän ja syksyn aikana nurmikot on hoidettu, raivattu pusikoita ja risukasat poltettu tulotien
reunassa sadepäivien jälkeen. Kirjoittaessani tekstiä, ei tiedetä kuka voitti päättäjäisissä arvonnan
päävoiton, jäsenen tekemät hienot
kukkalaatikot? Joulujuhlat ovat
tulossa 29.11. joihin saamme lahjoituksena joululaulu vihkoset. Aiemmin naistoimikunta on tilannut
uudet lauluvihkot, jotka löytyvät
takkatuvalta, ei muuta kuin joukolla laulamaan kun tilaisuus suo.
Töiden lomassa ei ole unohdettu
seurustelua eikä hauskuutta. Naiset ja tytöt pitivät kuutamouinti-illan superkuun aikana. Kaikkiaan 17 juhlijaa saunoi, uiskenteli ja nauti herkkuja juomiakaan
unohtamatta. Leilan kanssa kävimme vielä yöllä siivouksen jälkeen
kuunsilta uinnilla, jolloin huuhdoimme juhlien hiet pois. On vietetty aikaa myös omilla terasseilla
ja grillissä, pelaamalla mölkkyä ja
metsägolfia sekä nauttimalla ran-

SF-Caravan Paraisten Seutu ry:n

Metsägolf.

nassa muinaistulesta.
Alueella on ollut paljon kausipaikkalaisia, liekö osasyynä kaunis
kesäinen sää, joka on jatkunut aina 4.10. syyskokoukseen asti. Kesän kuluessa ovat autojen ja vaunujen pyörät olleet liikkeellä, on
käyty treffeillä, osa kiertänyt Suomea lomamatkoilla, sukulaisissa ja
Porin F.I.C.C-Rallyssa. Syksyn edetessä muuttolintujen kera alue hiljenee ja me lähdemme Matin kanssa kohti talvikausipaikkaamme Aurinkorannikolle.

Joulujuhla

Vanha kansa sanoo, ettei pihlaja
kestä kahta kuormaa, joten näillä
näkymin on odotettavissa toinen
lumeton talvi Pohjois-Eurooppaan.
Naistoimikunta kiittää kaikkia
tekijöitä ja lahjoittajia koko toimintavuoden ajalta.

lauantaina 29.11.2014 klo 18.00
Mälö Bygdegård Airistontie 287.
Liput 26€, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi
Otathan 5€:n paketin mukaan

Nea oli nuorin saunoja.

Arpajais voitot.

SF-C 79725-1
Leena Grönroos

Ohjelmassa:
puheita
jouluruokaa (alkoholittomat juomat)
joulupukki ja arpajaiset
palkintojen jakoa
tanssia
Tervetuloa kaikki mukaan!
Sitovat ilmoittautumiset 18.11.14 mennessä
Marjo-Riitta Koposelle 0400-536377
Maksu yhdistyksen tilille Aktia 405582-220258
21.11.2014 mennessä.
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Sumuista tunnelmaa.
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Piikkiön kuulumiset
Harvaluoto, p. 044 278 8949
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

Kesä tuli sittenkin....
Edellisessä numerossa 3/2014 kirjoitin, että ”Kesä tuli ja meni”.
Näin ei kuitenkaan tapahtunut,
ilmat lämpenivät heinäkuun alussa nopeasti hellelukemiin ja kesää
jatkui aina näihin päiviin asti.
Rankkasateita saatiin useampaan
otteeseen, mutta lämpöä kuitenkin
riitti. Matkailijoitakin oli liikkeellä kesän aikana kiitettävästi.
Alueella isäntävuorolaiset huolehtivat kesä- elokuun kukin vuorollaan matkailijoiden ja kausipaikkalaisten viihtymisestä siisteissä sisätiloissa (suihkut, tiskipaikka ja

WC:t). Näistä saimme monen matkailijan taholta hyvää palautetta.
Alueen ulkotilat, ruohonleikkuu kuului myös isäntävuorolaisen tehtäviin. Leikkuualuetta onkin runsaasti. Ruohoa leikattiin
useammin tänä kesänä, johtuen
runsaista sateista ja lämpimästä
säästä. Viime vuonna kunnostettuihin paikkoihin uusi ruoho olikin kasvanut hyvin.
Tässä kohdassa onkin kiitoksen
paikka kullekin isäntävuorolaiselle hyvin hoidetuista sisätiloista ja
viihtymisestä alueella.

Hallituksen päätöksiä
Elokuun kokouksessa hallitus keskittyi yhdistyksen 35 -vuotisjuhlan
suunnitteluun.
Syyskuun alussa pidetyssä kokouksessa viimeisteltiin juhla-asia
kuntoon. Asialistalla oli myös Harvaluodon kehittäminen. Nyt päätettiin purkaa vanha varastorakennus ja ostaa vielä tänä vuonna uusi koottava varasto (10m2) tilalle.
Asia annettiin muutaman hallituksen jäsenen tehtäväksi käydä katsomassa mitä olisi vielä nyt tarjolla kohtuuhintaan.

Varsinainen kokoaminen jätettiin kevääseen 2015.

Syyskokous 2.10.
Kokoukseen oli saapunut aikaisempaan verrattuna vain ”kourallinen”
jäseniä.
Sääntömääräisistä asioista hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2015.
Hallituksen erovuoroisten jäsenten (4) tilalle tuli valita seuraavalle 2 -vuotiskaudeksi uudet jäsenet.
Kaksi nykyisistä hallituksen jäsenistä luopui kesken kauden, joten
heidän tilalleen tuli valita vuodeksi uudet jäsenet.
Hallitukseen valittiin seuraavaksi
2 -vuotiskaudeksi Kirsti Karlsson,
Kalevi Katajainen, Juha Piiroinen
ja Juha Tammisto. Vuodeksi valittiin Taisto Skyttä ja Lasse Suomi.
Vuoden 2015 hallitukseen kuuluvat valittujen lisäksi Riitta Katajainen ja Antti Nummela.
Kirsti SFC- 97935

SF- Caravan Piikkiö ry
35 vuotta
Yhdistyksen 35-vuotisjuhlia vietettiin kesäkauden päättäjäisissä
12. – 14.9 jäsenistön kesken. Koko
viikonlopuksi saatiin kaunis sää,
jossa vietettiin mukava viikonloppu. Hyvässä seurassa seurusteltiin,
saunottiin ja uitiin, syötiin hyvin
ja lauantai-illan lopuksi laulettiin
karaokea innokkaasti. Kiitos kaikille mukavasta viikonlopusta!!
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Raision kuulumiset
Vankkuri-Vehmas, p. 0400 705 516, www.sfc-raisio.fi
PUHEENJOHTAJA
Hanne Lassila
Nummentie 44, 23140 Hietamäki
puh. 0400 186 357
hanne.lassila@dnainternet.net
SIHTEERI
Marjo Korpelainen
Puh. 044 286 5991
m.korpelainen@hotmail.com

Aamuparlamentti
koolla.

Vankkuri-Vehmaan
kuulumisia
Taas on aika kertoa mitä meille
Vankkuri-Vehmaalla tällä kertaa
kuuluu.
Hyytävän kylmän juhannuksen jälkeen saimme koko Suomessa nauttia helteisestä heinäkuusta.
Vierailijoita on käynyt mukavasti ja
itsekin kävin pienellä kierroksella.
Tutustuimme taas useaan SFC alueeseen, jossa emme olleet aikaisem-

min vierailleet. Voidaan todeta, että
palvelun taso ja laatukin ovat aivan
eri luokkaa SFC alueilla kuin muilla.
Melkein poikkeuksetta tuntee olevansa toivottu vieras. Poikkeuksiakin ikävä kyllä löytyy, ja se vaikuttaa kyllä siihen, että tuleeko enää
pysähdyttyä ko. alueelle, kun tarjolla on mukavampia vaihtoehtoja.
Tämän tähden toivon, että Vankku-

SF-Caravan Raision seutu ry:n

Pikkujoulujuhla
Vankkuri-Vehmaalla Vankkurisalissa
lauantaina 29.11.2014 klo18.00

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla SFC Raision
seutu ry:n tilille: FI54 2278 1800 0309 74
viimeistään perjantaina 21.11.
20€ /aikuinen, 5-12 v 10 € ja alle 5 v ilmaiseksi.
Viesti: Joulujuhla, x aik. + x lasta
Mukaan mahtuu n. 60 henkeä.
TERVETULOA!
P.S. pikkupaketti pukinkonttiin
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Kesän uusi ilme.

ri-Vehmas on sellainen alue, josta ei
lähde pettyneitä matkailijoita. Isännät pidetään tämä mielessämme.
Niin mitä meille Vehmaalle kuuluu. Tänä vuonna on alueellemme
kirjautunut lisää vuosipaikkalaisia.
Toivon, että tämä vaunumökkeily,
velvollisuuksineen ja sääntöineen,
on sitä mitä olette odottaneet. Ystäviä ympärillä, mutta aina voi olla yksin omassa rauhassa, jos niin
on mieli. Tällainen talkooperiaatteella toimiva alue tuo aina mahdollisuuksia tehdä porukalla asioita, niin silloin se on paljon mielekkäämpää kuin yksin ahertaen. Joka
keväiset ja syksyiset siivoustalkoopäivät sen osoittavat.
Lämmin heinäkuu antoi karavaaninaisille potkua uudelle harrastukselle. Nimittäin tusinan verran naisia lipui päivittäin Vehmassalmessa vesijuoksemassa. Tehtiin lenkkejä tietyn venepoijun kautta tai
jopa käytiin kääntymässä Kustavintien sillan alla, aina kun oltiin isolla porukalla liikkeellä. Veneliikenteestä johtuen Marjo kutoi melkein
koko porukalle punaiset pipot, jot-

ta meidät huomattaisiin myös veneestä. Monet autoilijat olivatkin
ihmetelleet Vehmassalmessa kelluvia Hattivatteja. Syksyn tultua on
päätetty aloittaa sauvakävely, joka
olisi hyvää liikuntaa sopivasti ennen saunaa.
Elokuun lopulla, kun vietettiin
Muinaistulien yötä, teimme ex tempore pitkänpöydän rannalle ja nautimme ruoasta, hieman juomasta ja
Rapin hienosta laulusta ja kitaransoitosta. Ensi vuonna teemme tämän uudelleen ja vielä isommalla
porukalla, johon toivon että kaikki
alueella olevat rohkeasti osallistuvat. Yhdessäolo on elämämme suola.
Matkailuautojen yleistyttyä matkustetaan ympäri vuoden paljon
enemmän, joten palvelua tulee tarjota myös kesän ulkopuolella. Keskustelupalstoilla matkailijat kyselevät, että mitkä alueet ovat talvella auki. Olen yrittänyt viestittää, että Vankkuri-Vehmas on auki
ympäri vuoden, joten talkootyötä
tarvitaan taas ensi talvenakin. Viime talvi meni tosi hienosti ja arkitalkkareita löytyi joka viikolle. Tämä
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Rekkamiehet
karaoken
lumoissa.

Pitkän pöydän ääressä.

Uusi
laiturimme

Hattivatit.

syksy on ollut vähän laiskaa vuorojen varausta, mutta kun nämä lämpimät päivät loppuvat, niin sittenhän on mukava viettää aikaa alueella ja odotella talvea ja sen myötä uutta puuhaa. Eläkkeellä olevat
ovat hienosti vuorotelleet ja kyllä osa työssäkävijöistäkin on saanut järjestettyä muutaman päivän
alueella. Nykyään kun pystyy tekemään etätyötä myös netin avulla, riippuu tietenkin työstä. Joustavuutta ja maalaisjärkeä tarvitaan
tässäkin asiassa.

Veneen poijun asennusta.

Meillä Vankkuri-Vehmaalla on
päätetty ottaa käyttöön Liiton suosittamat turvavälit. Matkailuajoneuvojen keskinäinen turvaetäisyys tulee olla vähintään 4 metriä
vaunusta vaunuun tai telttaan, katokseen, puiseen laveriin tai siihen
liittyvään aitaan. Vetoautoa ei saa
sijoittaa turvaväliin. Riittävä turvaväli rakennuksesta tai kiinteästä
rakennelmasta on 8 metriä.
Turvaväliasiaa on selvitelty paloviranomaisen ja vakuutusyhtiön kanssa, johon he totesivat, et-

tä viranomaisten laatimat oppaat
on heidän mielestään tehty noudatettaviksi. Vakuutusyhtiö tutkii
vahingot tapauskohtaisesti, joten se siitä.
Vankkuri-Vehmastoimikunta ja
hallitus tekivät 13.9. alueella turvavälikatselmuksen eli kaikkien
vaunujen etäisyydet mitattiin ja
muutama korjauskehotus tehtiin.
Treffeillä turvavälit ovat olleet jo
voimassa ja ainakin juhannuksena vieraat olivat mielissään välistä paikoista. Nämä toimenpiteet on

Jäsenistön hienoa
aikaansaannosta.

tehty kaikkien turvallisuuden varmistamiseksi.
Yhdistyksen syyskokous on pidetty 26.10 ja on päätetty ensi
vuoden toiminnasta sekä valittu
toimihenkilöt hallitukseen ja toimikuntiin. Tiedotamme päätöksistä seuraavassa lehdessämme ja nettisivuillamme.
Jäsenistöä kiittäen toivotan kaikille Rauhallista Joulua ja Menestyksekästä Uutta Vuotta 2015
			
Hanne

Hallituksen jäsenet esittäytyvät:
Nimi:
Tomi Vendelin
Jäsennumero:
93201
Karavaanihistoria:
Liityimme Karavaanareiksi vuonna 2000. Alkuun
kiertelimme eri paikoissa, sitten otimme vuosipaikan Salon Meri-Caravaanista. Alueen lopetettua muutimme Vankkuri-Vehmaalle 2011. Toimin
ensimmäistä kautta hallituksessa.
Harrastukset:
Veneily, lenkkeily ja avantouinti

Nimi:
Jukka Mäkitalo
Jäsennumero:
49720
Ikä:
68 v
Karavaanihistoria: Vankkuri-Vehmaalla vuodesta 1989. Hallituksen jäsen vuodesta 2013
lähtien.
Harrastukset:
Penkkiurheilu ja vaunuilu
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Korean 400 vierasta.

Taiwanin herkkuja.

2014 FICC Rally Pori

T

orstaina 24.7 ajo alueelle japerjantaina
25.7.2014 kansaivälinen avajaiskulkue sekä
viralliset avajaiset,
Jaakko heitti kylmän kiven veteen,
illalla vielä Cash Only bändi esitti
Johnny Cashin musiikkia loistavasti Kirjuri ravintolassa.

Lauantai,
vauhdikas päivä, luvassa viikon joka aamupäiväksi eri urheilullisia
lajeja golfia, mölkkyä, frisbeegolf
ym.
Englantilaiset aloittivat eri maiden juhlat klo 12 heidän alueella
tarjolla kaiken näköistä syötävää
ja tietenkin juotavaa, siellä tapasin Eero Ollilan kiitin vielä osallistumisesta meidän pienen Paraisten
yhdistyksen 30v. juhlaan ja yhdessä totesimme että Suomi osaa järjestää tapahtumia, kaikilta mailta
tullut kiitoksia. em. aamuisin jaetaan neljällä kielellä oleva päivän
ohjelma ja rally radiosta 8.30 tunnin mittainen lähetys ajankohtaisista tapahtumista ja haastatteluja ym.
Caramba kilpailua ja iltapäivällä
aivan ihana classinen viihdekonsertti Lokkilavalla esiintymässä Jyrki Anttila, Emilia Vesalainen, Pentti Hietanen ja Paula Koivuniemi sekä Vantaan viihdeorkesteri johtajana Markku Johansson.
Sen jälkeen jatkot meidän patiolla Naantalin pj Kari ja Sinikka Rainetsalon kera seurustelimme, päivi-

18

timme kuulumisia mm. matkoilta ja
mitä kaikkea on saatu paranneltua
alueillamme ym.

Sunnuntai,
aamulla heräsimme auton ääneen
kun lähin Turkkilainen vieras lähti
pois oli jättänyt meille maistiaisia
pöydälle, Matti kysyi toiselta maamieheltä mihin naapurisi lähti?
kertoi että täällä on liian ”KUUMA”
ajatelkaa Suomessa.
Ensiksi unikeko jokeen ja taas
juhlittiin nyt Saksalaisten mahtavilla kutsuilla klo 14 meillä oli ajatuksena mennä brunssille ravintolaan, ei voinut ajatellakaan kun il-

toimikunta laski että pöytiä 209,
yli 600m ja 550 juhlijaa.
Puolalaiset kertoivat ettei missään muualla kuin Suomessa ja pohjoismaisilla päivillä järjestetä jotain
tälläistä yhteistä illanviettoa, heistä sekä muistakin vieraista tämä
on muistorikkain, kun voi keskustella ja nauttia eri ihmisten kanssa rennosti.

tyi, Tauno Raitaluoma lausui tervetulleeksi. Yli kolme tuntia seurustelimme, lauloimme yhdessä ja leidit saivat kuulla serenadin, kertokaa se hänelle. Kari Rainetsalo lauloi
jopa Eestiksi. Olimme menossa vielä myöhemmin jazzia kuuntelemaan
ravintolaan, mutta tunnelma jätti
sen toiseen kertaan ja nautimme
kaverien seurasta.

Maanantai,

Tiistai,

monet eri ryhmät viettivät juhliaan
päivän mittaan, mutta Korealaisilla
oli mitä ilmeisimmin kävijä ennätys,
odottivat 150 ja tuli 400 vierasta
joten tarjottavia joutuivat haali-

kiireet jatkuivat, Espanjan kaveri
Kati tuli kyläileen vaunullemme,
Italian, Turkin kutsut sekä viimeksi klo 20 Kansainvälinen ilta ravintolassa, eri maiden esiintymisten
jälkeen alkoi suosittu karaoke jota
jatkui pitkälle yli puoleen yön, laulajat tosi taitavia. Vielä vantaalaisten hienoon ja toimivaan asuntoautoon yömyssylle, olivat tilanneet
uuden integroidun detlheffin suoraan Saksasta, kertoivat että tuli
maksamaan veroineen 25% vähemmän.

Keskiviikko,

Italialaiset vastaanottivat pikkulahjoja.

lalla vielä suomalaisten tuntema
karavaanareiden pitkäpöytä klo 19
omin juomin ja syötävin. Siitä syntyikin mahtava tapahtuma, juhla-

maan naapuri karavaanareilta lisää
lainaksi.
Jari Valkeapään (joutui töihin)
toivoma Vankkuriviesti ilta järjes-

alkoi yhtä aurinkoisen kesäisenä
kuten aiemmat päivät. Aamupäivällä kortteli isännät pitivät heittoturnauksen, mukana turkkilaisia ja
kotimaisia heittäjiä. Caramba esitys
oli kerännyt runsaasti katsojia hurjalla menollaan. Aloimme purkaa
leiriä kun ukkospilvet uhkaavasti
lähestyivät ja muutenkin olisimme
jo tehneet sen. Iltapäivällä alkoi
50v kunniaksi suuriltamat jossa 4
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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

Kansainvälinen pitkäpöytä.

kuulumiset
eri rock orkesteria esiintyi 2 lavalla, ei olisi kerinnyt patiolla oleilemaan.
Juhliin oli järjestetty non-stop
bussikuljetus, lähdettäessä hivenen sateli uskollisesti raviradalle josta jotkut jo tulivat takaisin
johtuen kaatosateesta ja ukkosesta. Pääsimme kuivin jaloin paikalle
ja biletelttaan missä alkoi tunnelma nousemaan. Ei aikaakaan kun
orkka vaihtui niin alkoi rankkasade jyrinällä se keräsi teltan pohjaan 10cm vesipatjan sähköjohtojen peitoksi joten turvallisuuden
takaamiseksi järjestäjät siirsivät
ihmiset raviradan sisäkatsomoon.
Oli nopea n.15min ja kaikki ohi ja
taas musiikki jytinä jatkui.
Osa kuulijoista purnasi ohjelmaa
nuoremmille sopivaksi ehkä odottivat jotain tanssahtavaa, mutta
Juha Hämäläinen totesi tervetulopuheessaan, että tälläistä tällä
kertaa eikä kaikkia voi aina miellyttää. Ilmeisesti hän on rock-fani
kun hytkyi musiikin tahdissa lavan
edessä. Aamuradiossa kuuluttaja
kehotti laittamaan kukka kretongit päälle ja tanssikengät jalkaan,
olihan siellä fanerilattia missä alkuillalla jo hyvä meno, mutta sade keskeytti teltan bailut. Muut
orkat vetäviä, mutta Neljänsuoran musiikki ei sytyttänyt meitä
4-jää, oli jotenkin raastavaa valituksen tuntuista.
Yöllä oli vielä grillimakkaraa ja
mehua tarjolla ohjelmatoimikun-

nan toimesta alueen tulistelupaikalla haitarimusiikilla höystettynä, siinä aika vierähti uudenpäivän puolelle, totesimme että saatiin aamupala samalla kun loppuja
kauppasivat meille yökyöpeleille.

Torstai,
ohjelmassa aamu pyöräilyä ym.
kilpailuja, palkintojenjakoa ja
päättäjäiset klo 19 lopetti 81.n
rallyn.
Meillä oli aika lähteä, haikeina hyvästelimme uudet ja vanhat
ystävämme torstai aamuna ja lähdimme kuivin renkain kotimatkalle monta elämystä rikkaampana.
Matkalla saimme ajoittain kovaakin sadetta ja ukkosta matkaseuraksi, onneksi Stagsundiin mennessä sateet lakkasivat ja saatiin vaunu omalle paikalle teltan viereen.
Paljon olivat järjestäjät satsanneet joka taholla yleiseen viihtymiseen ja asioiden toimimiseen koko
viikonaikana, lapsia eikä nuoriakaan unohtamatta, pelkkää kiitosta kuuli jokapuolella, varmasti löytyy purnattavaakin joidenkin mielestä. paljon ohjelmasta jäi kertomatta kun ei osallistuttu kaikkiin
päivittäisiin useisiin vaihtoehtoihin, tämä oli läpileikkaus minun
sekä Matin leiriviikon ajankulusta luettavaksi halukkaille.
Kirjoittanut rallyssä mukana ollut Leena Grönroos Paraisten yhdistyksestä.

Katson
maalaismaisemaa ja
ymmärrän…
Kesä on mennyt ja syksy saapuu, ja
meidän oma jäsentapaamisemme oli
taas tänä viikonloppuna Raatalassa
Kauppilan ladolla, eli siellä missä
kesällä soi ja tanssitaan koko viikon
ajan humppaa ja jotain muuta.
Aurinko suosi meitä koko viikonlopun ajan, nurmi viheriöi, vaikka
ollaan syksyssä. Apilapelto vieressä, työn ääniä kuului vaimeasti kun
korjataan viljaa, viherrehua, jostain
kuuluu ammuntaa, lehmiä laitumella, hevosia näkyy kauempana ja arvuuttelemme, onko siellä varsa vai
onko siellä poni. Maisema oli silmiähivelevän vihreää kumpuilevaa
maastoa, pelloilla näkyvät valkoiset paalirullat toivat siihen jo syk-

syn tunnun.
Illan tullen keräännymme kahvitupaan, jossa emännät ovat laitelleet meille näkkäri-voikkareita, joissa on särvintä päällä sekä munkkeja hillolla, sekä kahvia ja mehua.
Laulamme karaokea, pidetään
leikkimielisiä kilpailuja, ja taas meitä laulattaa.
Päivällä otamme aurinkoa ja
kuuntelemme luonnon ääniä, katsomme pilvien muotoja, josko niistä saisi jonkin kuvan.
Kuuluu kovaa huutoa. Tero siellä huutelee, kenen vuoro on saunoa naisten tai miesten.
Saunassa on hyvät pehmeät löylyt, ja välillä käymme vilvoittele-

SF-Caravan Salon seutu ry järjestää matkan

CARAVAN- JA
MATKAMESSUILLE
2015
Helsingin Messukeskukseen la 17.1.2015.
Lähtö Salon torilta klo 8.00.
Matkan hinta 18 €.
Ilmoittautumiset 13.1.2015 mennessä:
Sinikka Koivunen, iltaisin 050 551 5257.
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Maisemaa jäsentapaamisesta.

massa terassilla ja eikun taas uudelleen lauteille. Jokainen voi itselleen tuoda janojuomansa mitä

sitten haluaa juoda. Maailman parantaminen on sallittua sekä muu
juoruaminen, kaikki sallitaan. WC-

Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous pidettiin Salon keskustan koululla
8.10.2014. Paikalla oli noin 30 jäsentä. Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle äänestettiin Martti Heinonen, Kari Kaivonen,
Sari Murtomäki ja Marjut Rahja. Hallituksessa jatkavat edelliseltä
kaudelta Timo Laakso, Tero Leino, Kari Kuortti ja Keijo Huhtala.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii viime vuoden valintojen
mukaan kauden 2014-2015 Sinikka Koivunen. Jäsenmaksu vuonna 2015 päätettiin pitää nykyisellä tasolla, eli 13 eurona. Toimintasuunnitelman mukaan tulevana kautena jatketaan vakiintuneilla tapahtumilla. Eniten keskustelua käytiin syystreffien järjestämisestä ja niiden pitopaikasta. Hallitukselle jäi selvitettävää
ja junailtavaa asian suhteen. Toimikuntien jäsenistöön saatiin
listata tuttuja nimiä, joskin muutamia tehtävämuutoksiakin tapahtui. Kokouksen päätteeksi Sinikka muistutti Tammitansseista,
johon jäsenet voivat tuoda ystäviäkin mukana, ja kertoi tulevan
kesän mahdollisesta Saaremaan matkasta.
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vesisellaiset ovat siinä saunan vieressä ja on tilavat, niitä on riittävästi, joten palvelut pelavat vaikka istuisi hieman kauemminkin siinä terassilla.
Sinikka on perjantain ja lauantain aikana myynyt arpoja. Osa arvotaan lauantaina illalla yhteislaulun lomassa ja loput sunnuntaina.
Kun kävelemme vaunuillemme
yön hiljaisuudessa, on niin kiva
katsella vaunujemme edustalla valoja, joita on sekä pattereilla toimivia että akkukäyttöisiä lyhtyjä,
ne kun ovat turvallisimpia vaunujen vierellä.
Ne valot ja kuu taivaalla (melkein täysi) loisti ylhäällä ja usva
siinä välissä tuntui jotenkin unenomaiselta.
Lauantain aikana kävimme luontopolulla ja taas kerran oli kiperiä kysymyksiä, joihin en tiennyt
montakaan oikeaa vastausta. Mutta pääasiahan on että jaloittelem-

me hieman siinä välissä, kun istumme kavereiden kanssa ringissä ja juttelemme hauskoja.
Lauantaina oli myös TERÄSMIESkilpailu ja saatiin uusi teräsmies,
tai on hän sen tittelin saanut aiemminkin, mutta siitä on jo aikaa.
Mäen Jaska oli tehnyt hienoja
pelejä, joita porukka kävi innolla
kokeilemassa.
Nauru raikui ilmassa, kun meillä oli hauskaa illalla yhteislaulun
ja karaoken myötä, syöden ja juoden. Tuli sitten sunnuntai ja kotiinlähdön aika. Saimme taas viettää aurinkoisen viikonlopun yhdessä. Toivon, että mukaan tulisi ensi vuonnakin uusia vaunukuntia.
Maisemat ovat kauniita kaikkialla auringon paisteessa, mutta sateella on keksitty sisätilat, ja varusteet sen mukaan.
Kyllä maalla on mukavaa,
Kirj. Riitaleena
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Raatalan talkoot
Aiempina syksyinä Salon karavaanarit ovat
kunnostaneet Kauppilan ladon pihapiirissä
olevan saunan, joka ristittiin Karavaanarisaunaksi. Seuraavana projektina oli suuren

saunaterassin rakentaminen. Tänä vuonna
vuorossa oli saunarakennuksen päätyseinän
korjaus. Tilaan rakennetaan myöhemmin
saunakammari. Talkooväkeä oli paikalla syys-

kuisen viikonlopun ajan kymmenkunta karavaanariperhettä. Suuret kiitokset taas
kaikille mukana olleille. Ohessa kuvasatoa
talkoista.

Purkutyön aloitus konevoimin.

Tähän pitäisi tehdä jotain?

Työn touhua.

Komea päätyseinä valmiina.

Omenatreffien palkintokorit odottavat voittajia.

Omena-aiheista koristelua syystreffeillä
Salakalliolla.

MATKAILUAUTOT
JA VAUNUT

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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Sauvon kuulumiset
Sarapisto, p. 050 466 1282, toimisto@sfc-sarapisto.net,
www.sfc-sarapisto.net
PUHEENJOHTAJA
Kimmo Laine
Itätalontie 76, 21570 Sauvo
Puh. 044 3546447
puheenjohtaja@sfc-sarapisto.net
SIHTEERI
Merja Arvola
Suotorpankuja 4 A 1, 20460 Turku
Puh. 0400 683 864,
sihteeri@sfc-sarapisto.net

SF-Caravan Sauvon seutu ry:n

Puurojuhla

SF-Caravan Sauvon seutu r:n puurojuhlaa vietetään
lauantaina 29.11.2014 kello 19.00
Sarapiston takkahuoneessa.
Tarjolla on riisipuuroa, kahvia ja joulutorttu.
Ota mukaan pieni paketti.
Tervetuloa Hallitus

Lippu liehumaan
Kesän kohokohta karavaanarille oli
Porissa järjestetty 81. F.I.C.C. Rally.
Mekin osallistuimme elämämme ensimmäisen kerran tällaiseen valtavaan kansainväliseen tapahtumaan;
tähän mennessä suurin, missä me
olemme olleet mukana, on varmastikin ollut aikoinaan Järvenpäässä
järjestetyt Porsastelut. Meitä ensikertalaisia olikin aika monta, mutta oli siellä konkareitakin ja heidän
matkakertomuksia ja kokemuksiaan
oli mukava kuunnella.
Kun saimme automme sisäänajopäivänä paikoilleen, laitettiin ensimmäisenä Sauvon lippu liehumaan
aurinkoiselle taivaalle. Seuraavana päivänä osallistuimme kansainväliseen avajaiskulkueeseen ja nyt
heilutimme Suomen lippua muiden
maiden lippujen perässä, sillä isäntämaa tulee aina viimeisenä. Reitin
varrella seurasi kulkuetta monet ihmiset, jotka iloisina huiskuttivat
meille eri maiden lipuilla.

Aamuisin heräsimme hempeään
rentouttavaan musiikkiin ja virallisen Rally-radion ihanien juontajien pehmeään ääneen, jotka kertoivat päivän kulusta eri kielillä. Sitä
kuunnellessa oli tosi mukava huomata, ettei kaikki se oppi, jonka
koulussa oli saanut, ollutkaan täysin mennyt hukkaan.
Onneksi meillä oli pyörät, joilla pääsimme kulkemaan paikasta
paikkaan ja tapahtumasta toiseen,
koska sillä helteellä ei muuten juuri jaksanut liikkua. Porissa oli helppo pyöräillä ja siten tutustua myös
kaupunkiin. Neljä pyörää tarvittiin, kun Elis Bussman veti Caramba-ajossa vaunua perässään pitkin
koukeroista rataa sellaisella vauhdilla, että henkeä salpasi. Vauhti ei
ollut ihan niin hirmuinen, kun ajotaitomerkkejä suorittivat rivikaravaanarit. Heitä kävimme myös kannustamassa ja onnittelemassa tuttuja onnistuneista suorituksista.

Kohtaaamisia Sarapistossa ja ensi kesää odotellessa

22

Kansainvälisille vieraille kerrottiin
eri tavoin suomalaisuudesta ja yksi
niistä oli Unikeon päivä. Maitokärryillä kärrättiin paljuun SF-Caravan
ry:n puheenjohtaja Juha Hämäläinen. Sarapistossa kyseisenä päivänä nukuttiin kokonaan sen yli, eh-

vään fiilikseen ja rytmien vauhtiin,
kun tykitys taas alkoi taivaalta. Vesi nousi teltassa ja esitys keskeytettiin. Me olimme kuin uitetut koirat,
tosin se ei saanut tunnelmaa laskemaan. Kokemus sekin ja valtakunnassa kaikki hyvin, kun ei sattu-

Lavatreffeillä oli tällainenkin menopeli

kä sitten ensi vuonna.
Pitkä pöytä oli tosiaan pitkä: pöytiä oli yhteensä 209 ja osallistuja
500 tunnelman ollessa sitä myöden. Illan istujaisissa vieraili joukko kuuluisa henkilöitä mm. Uuno
Turhapuro (Mauri Arvola, Sauvo),
Härski Hartikainen (Heikki Juhani Laine, Naantali) ja yksi Teletappi (Kirsti Raitaluoma, Lieto).
Suuriltamat Porin raviradalla keskeytyivät kahdesti ukkosmyrskyyn.
Me vältimme ensimmäisen rytäkän
kerätessämme alueella leiriä kokoon
varmuuden vuoksi. Seurasimme juuri esitystä ja olimme päässeet hy-

nut kenellekään mitään vahinkoa.
Leirin aikana kaikkein eksoottisin laji, johon osallistuimme, oli
nännin heitto; siinä heitettiin lypsykoneen nännikumeja maitotonkkaan. Ei ollut mikään helppo laji,
mutta hauskaa kyllä.
F.I.C.C. Rallyssa kävi tietysti itse
joulupukki. Näin kesähelteellä hän
oli vaihtanut punaisen lakkinsa viralliseen rally-lippalakkiin. Jos sinä joulupukki saavut Sauvon Puurojuhlaan lauantaina 29.11.2014,
tarjoamme myös sinulle joulupuuroa niin kuin kaikille muillekin sarapistolaisille. Puuron lisäksi yhdis-
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tys tarjoaa joulukahvit ja tähtitortut. Ota mukaasi pieni joulupaketti ja joulun ilo.
Sarapiston kohokohta oli tietysti Lavatreffit ja siellä liput nostivat
salkoon isovanhemmat lastenlastensa kanssa. Vieraita alueellemme oli
saapunut mukavasti. Lauantaina
tanssilavalla meno oli melkoinen,
kun treffivieraita tanssitti Anu Kivelä & PCO. Kaikki meni taas kerran
hienosti. Kiitos siitä kuuluu tietysti kaikille osallistuneille ja kaikille
niille ahkerille, jotka tämän meille järjestivät.

TL-Pyhäjärven kuulumiset
Valasranta, p. 040 730 4921, www.sf-caravantlpyhajarvi.fi
PUHEENJOHTAJA
Matti Ylinen
Luhdantie 50, 26930 Vermuntila
Puh. 050 919 0875, mylinen@netti.fi
SIHTEERI
Tuija Tikka
Westerholminkatu 3 G 83, 20320 Turku
Puh. 040 846 6452, tuija.tikka@gmail.com

Loppuvuosi Sarapistossa
Syystalkoot on ohi, mutta vielä ehdit venelaiturin nostotalkoisiin, ne
pidetään lauantaina 1.11.2014.
Sähköt maksetaan toimistoon viimeistään 15.12.2014.
Ei aina uskoisi, että jokin mitätön paperi ja sen palauttaminen on
oikeasti tärkeää. Yksi sellainen on
yöpymistilasto. Se on yksi mittari
tietysti koko maan matkailusesongin mittaamiseen, mutta siitä saa
tärkeää tietoa ihan omalla alueella, mikä voisi vaikuttaa alueen kehittämiseen ja rakentamiseen. Palauta tämä tärkeä paperi toimistoon, kun lopetat kauden, viimeistään 31.12.2014.
Tänä vuonna kysyttiin kaikkien
sarapistolaisten mielipiteitä ja toiveita. Kovasti vähän oli vastauksia,
alle 10. Kai se sitten on viesti siitä,
että kaikki on hyvin.
Nyt olemme siinä kohtaa, että
uudet turvamääräykset astuvat voimaan. Vuoden alusta pitää tarvittavat toimenpiteet olla tehtyinä. Moni on hoitanut asiansa jo aikoja sitten ja voi rauhallisin mielin siirtyä
uuteen vuoteen.
Kun olemme taas laskeutuneet
tähän pimeään aikaan ja kynttilöiden loisteeseen, muistetaan olla varovaisia niiden ja ulkotulien kanssa
sammuttaen ne perästämme. Vietetään la 29.11.2014
Syyskokouksessa olleet tietävät
jo mitä siellä päätettiin, muut voivat heidän päätöksistään lukea ensi
vuoden ensimmäisestä numerosta.
Eikä tässä sitten enää muuta kuin
kaikille oikein mukavaa Joulun aikaa ja Hyvää Uutta Vuotta 2015.

nomaisesti ja karaoke soi. Nyt oli
sääkin hieno ja väki juhlatuulella.
Uusina treffeinä juhlimme venetsialaisia elokuun viimeisenä viikonloppuna. Ammuimme raketteja ja
poltimme kynttilöitä ja tietysti taas lauloimme karaokea. Väkeä oli
alue lähes täynnä ja nauru raikui
pitkälle yöhön.
Kesäkauden päättäjäiset pidimme
perinteisten suurtreffien aikaan lokakuun alussa. Ruokapuolella nautimme yhdistyksen tarjoamista grillimakkaroista ja emäntien paistamista letuista hillon ja kermavaahdon kera. Yläneen kk VPK tarjosi
lavalla sopivasti ilmaiset tanssit ja
väkeä olikin paljon paikalla. Solistina esiintyi Johanna Pakonen.
Alku vuodesta alkaa suunnittelu ensi kesän tapahtumista. Erilaisia ideoita on heitelty – katsotaan
mitä saamme aikaan.

Rakennushankkeet

Valasrannan
kesäkuulumiset
Tänä vuonna emme viettäneet perinteisiä suurtreffejä vaan pidimme
kolmet pienemmät treffit.
Ensimmäiseksi vietimme juhannusta. Puheenjohtaja piti
juhlapuheen ja lauloimme yhteislauluja haitarin säestyksellä. Ja tietysti karaoke kuuluu nykypäivän

treffeihin. Sää oli tänä vuonna
kylmä ja sateinen mutta se ei haitannut – juhannustahan suomalaisen on aina vietettävä järven rannalla koivujen katveessa.
Seuraavaksi vietimme rosvopaistitreffit elokuun alussa. Paistit ja
loimulohet onnistuivat taas eri-

Uusi huoltorakennus on saatu tänä
kesänä WC-tilojen osalta käyttöön.
Inva-WC ja keittiö valmistuvat ennen ensi kesäkauden alkua.
Uusi lisäalue rakennetaan vanhan huoltorakennuksen ja yksityisalueen väliin. Alueelle on tarkoitus saada 18 uutta vaunu- tai
autopaikkaa. Työt on saatu alkuun, osassa aluetta on jo kuitukangas ja sora valmiina. Alueen
rakentamista jatketaan ensi kesänä
yhdistyksen rahavarojen sallimassa
aikataulussa. Työtä tehdään mahdollisimman paljon talkootyönä.
Toivotaan, että ensi kesänä saadaan jo suuri osa alueesta käyttökuntoon.
Tuija 112229

Terveisin
Merja 29963-1
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SF-Caravan Ry viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuotta. Jokainen
yhdistys on saanut nimetä omassa yhdistyksessään ansioituneen jäsenen, joka palkitaan ”SF-Caravan ry 50-vuotta” -juhlamitalilla.
SF-Caravan TL Pyhäjärven hallitus päätyi yksimielisesti esittämään
palkittavaksi pitkäaikaisen jäsenemme Arto Vilenin.
Arto on ollut mukana Valasrannan toiminnassa jo 90-luvun alkupuolelta asti. Hän on toiminut hallituksen jäsenenä, leiripäällikkönä,
puheenjohtajana, treffipäällikkönä ja eri toimikuntien jäsenenä. Eikä
taida alueella olla ollut sellaisia tapahtumia tai talkoita, jossa ei Arto
olisi ollut mukana.
Juhlamitalit luovutettiin juhlaliittokokouksessa Hämeenlinnassa
17.5.2014.
SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry onnittelee ja kiittää Artoa suurenmoisesta työstä alueemme ja yhdistyksemme hyväksi ja toivoo työn edelleen jatkuvan!

Turun kuulumiset
Kerhohuoneisto Linnankatu 49 A, 20100 Turku, puh/fax 02 230 8623.
Päivystys kerholla ja puhelimitse ma klo 18-20.
Kesäniemi, p. 02 433 3462. www.sfcturku.fi, sfcturku@sfcturku.fi
PUHEENJOHTAJA
Pentti Groth
Vaulokuja 2 A 8, 20210 Turku
Puh. 0400 824 471, pgroth@netti.fi
SIHTEERI
Anne Soitamo
Lampolankatu 5 C 16, 20460 Turku
Puh. 050 363 3377, anne.soitamo@gmail.com

Rosvopaistia Livonsaaressa
Elokuun puolessavälissä leijaili Livonsaaressa herkulliset tuulet sillä
oli Rosvopaistin teko aika. Useampi possu oli menettänyt parhaimmat osansa rosvopaistien herkuksi.
Tapahtuman järjestelyt aloitettiin
jo perjantaina rosvopaistiarinan ja
sen ympäristön valmiiksi laittamisella. Tanssisali käytiin läpi sillä
parketin piti olla luistava lauantaiiltana tansseissa.
Lauantaiaamuna alueella herättiin mietoon savun tuoksuun, sillä
ensimmäiset lieskat nousivat heti 5
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jälkeen. Aamupäivä ja kuutio halkoja kului arinan lämmittämisessä, aikaa kului myös rosvopaistien
paketoimisessa. Puoliltapäivin herkulliset paistit laitettiin tulikuumaan monttuun, joka suljettiin ja
sen päällä jatkettiin halkojen polttoa. Terhi Suovanen soitti hienosti
kesäpäivään sopivaa musiikkia haitarillaan Rosvopaistiarinan ympärillä olevien ihmisten iloksi.
Iltapäivällä oli vuorossa alueen
koirien kauneusnäyttely eli koirakilpailu. Kilpailun tuomari Mar-

ja-Liisa jakoi kaikille osallistujille
kilpailunumerot ja pienet makupalat sekä yleisölle äänestysliput
sillä tässäkin kisassa kansa päätti
paremmuusjärjestyksen. Parituntisen esittelyajan jälkeen Marja-Liisa keräsi äänestysliput ja kävi laskemassa annetut äänet.
Äänestyksen tuloksen myötä selvisi voittajaksi Aatu 11 äänellä. toiseksi Aatos 10 äänellä ja kolmanneksi Rasmus 8 äänellä sekä neljänneksi Donna 6 äänellä. Vaikka
Livonsaaressa on n. 60 koiraa osallistui näistä vain 7 koiraa kisaan.
Olikohan taso sen verran kova, että toisia jännitti.
Ja sitten klo 17.00 rosvopaistiarinan lämpömittari osoitti pais-

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 120
TENHO ALARIK SAARINEN
s. 25.07.1929
k. 02.08.2014
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Turku ry

tein olevan parhaimmillaan ja arina
avattiin. Merkitys paistit löysivät

Esa Kankariston Rosvopaistiryhmä
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oikeat omistajat jotka kiikuttivat
paistit heti ruokapöytiin.
Iltasella oli vuorossa paistien sulattelu tanssiaiset, joita säesti Kirsi Kirstua ja Terhi Suovanen sekä
Dj Timo. Aluksi tanssittiin karaoken tahdissa, jonka jälkeen lavalle astui Kirsi Kirstua ja Terhi Suovanen. Kirsin ja Terhin poistuttua
jatkettiin karaokella ja loppuillan
valloitti Dj Timo joka heitti rokkivaihteen päälle saaden kansan ihan
villiintymään hyvien kappalevalintojen myötä.
Taukojen aikana pihalla pidettiin
jännittävää kilpailua tarkkuusheiton merkeissä. Tarkimman heiton
suoritti Keijo Lundgren vieden komean palkintopystin vaunuunsa.
Pg.

Valmiit paistit montussa

H-hetki paistit monttuun

Terhi ja haitari
toivat mukavaa
tunnelmaa
tilanteeseen

Timo tarkkailee paistien ja arinan lämpötilaa

Rosvopaistiarinan
polttaminen on
kuumaa hommaa

Kake on saanut kaverin

Koirakisa käynnissä

Neuvonpitoa Leppästen vaunulla

Tansseissa väliaika

Terhi Suovanen ja
Kirsi Kirstua Dj.
Timo Vanne

Dj. Timo väänsi rokkivaihteen päälle niin alkoi tapahtumaan

Tauolla kilpailtiin tarkkuusheitossa
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Vanhanajantreffit Ruissalossa
Treffiaikataulussakin olemme palanneet juurille eli Turun yhdistyksen perinteiseen treffiajankohtaan
toiseen viikonloppuun syyskuussa.
Vanhanajantreffit olivat samalla
yhdistyksemme 45v.juhlat jonka
kunniaksi juotiin lauantaina kakkukahvit aurinkoisessa ilmassa Villa Saaron tammien alla.
Torstaina piti hieman jännittää
aluetta rakennettaessa, sillä osallistujamäärää ei osattu mitenkään

arvioida kun viimeisistä Saaronniemessä pidetyistä treffeistä oli kulunut jo 18 vuotta.
Arvioimme mahdolliseksi vaunumääräksi 200-300 yksikköä, joka
olisi ollut hieno saavutus uudistetulle leirintäalueelle jonka tasaiset
ja syvän vihreät nurmikot odottivat vieraita. Tapahtumaan osallistui
140 matkailuajoneuvoa joka sekin
oli uusille treffeille hyvä saavutus.
Ohjelmassa oli vanhaa perinnettä
Kiikurien kuoron esiintyminen
sopi hienosti Ruissalon luontoon

koottu yhteen kuten köydenvetoa,
tikkaa kyykkää ja tietenkin lentopalloa. Lapsille oli pallonheittoa,
pussihyppelyä ja renkaanheittoa.
Karaoke jota soitettiin perjantaina Villa Saarossa ei ihan liittynyt
vanhaan aikaan mutta lauantain
ulkoilmatanssit Focuksen tahdittamina kyllä. Focuksen soittajat pahoittelivat kun vanhanajan vaatteita ei tahdo enää löytyä mistään joten nyt oli tyytyminen suoriin teRuissalon rannassa voi seurata kun
isot laivat lukevat alueen ohi

Portilla vielä rauhallista

Juhlapöytä on katettu
Leiri pystyssä ja kuulumisia
vaihdetaan heti

O-P Sandberg antaa viimehetken
ohjeita toimihenkilöille

ryleeneihin.
Saaronniemen uudet saunat upeine näköaloineen saivat osallistujilta ansaitut kiitokset.
Perjantaina pidettiin saunan viereisellä rantagrillillä grilli-iltaa, jossa jokainen osallistuja sai grillimakkaran joko valmiiksi grillattuna tai
viereisessä grillissä itse grillaten.
Kiitos kaikille osallistujille hienosta viikonlopusta.
Pg.

Köydenvetokilpailu alkamassa

Kyykkäkenttä valmiina
Iltabuffet avoinna tanssien
lomassa

Juhlakahvit menossa

Kaikki toimihenkilöt
yhteispotretissa

2 alueella vielä tilaa

Sähköasiaa taas
Sähköasiat virvoittavat keskusteluja leirintäalueilla. Vanhat
johdot, monesta pätkästä koottu
johto, purkamattomat kelat sekä
kulmapistokkeet ovat lähes päivittäin tapetilla onneksi valkoiset tupajohdot ovat jo poistuneet
ulkokäytöstä. Asiathan eivät ole
mitään maailmanlopun asioita
mutta kuitenkin nekin pitäisi
olla kunnossa.
Kunnollisen ja standardinmukaisen jatkojohdonhankinta ei varmaankaan ole kustannuskysymys
kun vertaa kalustoon millä karavaanarit liikkuvat. 25 metrin 2.5
neliön jatkojohdon hinta on 38€-
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80€. Halvin hinta oli Kärkkäisellä tarjouksessa mutta keskihinta
on 50€ molemmin puolin. Samalla kannattaa hankkia adapteri siis
sellainen jolla voi ottaa vanhasta
shukosta sähköä tämän jälkeen ei
muita johtoja tarvita eikä kenenkään tarvitse tulla huomauttelemaan jatkojohdoista. Ne vanhat
perintökalleudet 1,5 neliön johdot
ja ne vanhat auton lohkolämmittimen liitosjohdot voi jättää varastoon kotiin. Purkamattomia keloja näkee harvemmin koska niissä
yleensä on 1.5 neliön johtoa joka
on uuden standardin myötä poistumassa karavaanarien käytöstä. Pur-

kamaton kela on herkkä lämpiämään kulutuksen noustessa jolloin
johto saattaa sulaa ja pahimmassa tapauksessa syttyä palamaan.
Matkailuajoneuvon sähkölaitteet
ja varusteet kuluttavat ihan normaalisti sähköä eli kannattaa tarkistaa laitteen tyyppikilvestä kulutus. Esim. vedenkeitin 1800-2300W
kahvikeitin 800-1500W mikrouuni 1000-2000W matkailuajoneuvon
sähkölämmitin Alde 1000-3100W.
Sitten on se kulmapistoke, johon alueiden pitäjienkin kannattaisi kiinnittää huomiota. Kulmapistorasiassa on tavallinen shukorasia lisänä, josta saa käteväs-

ti virtaa esimerkiksi etutelttaan
ym. Mutta ongelma on siinä, että se virta mikä shukopistorasiasta otetaan ei menekään vaunun mittarin kautta vaan koituu
alueenpitäjän tappioksi. Etuteltassahan pidetään monenlaisia
sähkölaitteita kuten jääkaappi,
lämmittimiä, hella, grilli ja mikrouuni ym. Näistä kertyy aikamoisia sähkökuluja alueelle. Onko asia ajattelemattomuutta tai
tahallista ei voi kuin ihmetellä,
sillä näitä jatkojohtoja on myynnissä ihan standardinmukaisella
2,5 neliön johdolla.
Pg.
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Silakkatreffit Kesäniemessä
Pidettiin lokakuun 10.-12. päivä
aluksi vähän syksyisen sään puitteissa mutta pilvipeite alkoi rakoilla samalla kun meren herkut otettiin peräkärrystä paistopisteiden
viereen. Paakkasen Jarmo oli jo
perjantaina savustanut maistiaisiksi muutaman grillipussillisen tuota
merenherkkua. Silakkakuorma
(350kg.) pidettiin lukossa klo 12
asti, jotta vältyttäisiin turhalta
hamstraukselta. Perunateatteri oli
pyörinyt alalystillä aamusta kun
silakkakeiton valmistelut alkoivat.
Silakkakeitto oli tämän vuoden uutuus, joka valmistui Kesäniemen
uudessa alfakeittimessä. Puoliltapäivin kaikki oli valmiina ja muu-

rikat ja halstrauspisteet olivat kuumina vastaanottamaan ensimmäiset
silakan valmistajat. Hetkessä alueella oli ruuhka kaikilla halstrauspisteillä ja ilman täytti savunsekainen tunnelma.
Silakkatreffeille sisäänajo alkoi
perjantaiaamuna vaikka monet olivat tuoneet matkailuajoneuvonsa
jo viikolla varmistaen haluamansa
paikkan tapahtumassa. Kävijäennätystä ei tälläkertaa lyöty mutta hyvä
kakkossija saavutettiin 197 vaunukunnalla. Silakkatreffien vastaanotto tapahtui tulotien varteen siirrettyyn vanhan toimistorakennuksen
terassilla, joka jo keskeneräisenäkin
palveli hyvin tehtävässään. Perjan-

tai-illan ohjelmassa oli saunomisen
jälkeen ylälystillä, suositut karaoketanssit jossa kuultiinkin oikein hyviä suorituksia.
Lauantai-aamuun herättiin sumuiseen ilmaan, eikä syy ollut karaoketansseissa. Kuten alussa kerroin pilvet ja sumu hälvenivät nopeasti ja lauantain ohjelmat voitiin
viedä läpi ilman sadetta. Aikuisten
ollessa silakanpaistossa Alalystillä
pidettiin lapsille askartelutuntia,
jossa lapset tekivät jälleen hienoja taideteoksia. Lauantaina järjestettiin myös luontopolku ja harrastemyynti, jossa kaupan oli erilaisia
käsitöitä, karavantarvikkeita sekä
terveellisiä jauhoja suoraan viljeli-

jän myllystä. Harrastemyynnin aikana oli mahdollisuus myös meikkaukseen sekä kulmakarvojen värjäykseen. Lauantai-illan kruunasi
Half & Half yhtyeen tahdittamat
tanssit ylälystillä ja nuorten disko alalystillä.
Sunnuntaina ohjelma jatkui arpajaisilla ja luontopolun palkintojen jaolla. Arpajaisten pääpalkinto
Kesäniemen kesäkausipaikka meni
Kesäniemeen, tällä kertaa onnetar
suosi Anja Lindgreniä ja Petri Kaipaista. Arpajaisten ja luontopolun
palkintojen jaon jälkeen tämänkertaiset Silakkatreffit olivat siirtyneet
hyviin muistoihin odottamaan ensisyksyä. 
Pg.
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Vakka-Suomen kuulumiset
Rairanta, p. 0500 825 899, www.rairanta.fi
PUHEENJOHTAJA
Reijo Silokoski
Haukluhdantie 6, 23800 Laitila
Puh. 0500 597 275, (02) 851 812
reijo.silokoski@lailanet.fi
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Tapio Saha
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Puh. 0400 532 912
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Terveiset
Rairannasta

Puheenjohtaja Reijo Silokoski
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Kesä on ohi ja syksykin lopuillaan.
Nyt on aika muistella mennyttä vuotta. Kuten jokainen muistaa, alkukesä
aina heinäkuuhun asti oli kylmää ja
muutenkin huonoa lomasäätä. Juhannuksen lämpötilakin oli sama kuin
jouluna. Liukkauden takia ajeltiin
ojaan Turunkin seudulla. Matkailijoiden liikkumisessa kelit näkyivät, ei

ollut asuntovaunuja eikä –autoja
liikkeellä . eikä alueilla yövytty.
Mutta heinäkuussa tilanne muuttui
ja aina lokakuun alkuun saakka
matkailijoita on ollut mukavasti
liikkeellä. Määrissä päästään samoihin lukemiin, ehkä suurempiinkin kuin viime vuonna.
Kausipaikat ovat edelleen kysyttyjä. Mutta kun vaunut ovat jatkuvasti suurentuneet, on kausipaikkojen vuokraamisessa ongelmia.
Ennen normaalikokoisiksi luokitelluille vaunuille on helpompi järjestää paikkoja kuin nykyisille pitkille vaunuille. Tällä hetkellä taitaa
olla pari pitkän vaunun paikkaa
vapaana ja nekin siksi, että tällaisille paikoille ei sijoiteta muita
kuin pitkiä. Kun alue on rakennettu 90-luvun alussa, silloin vaunukanta oli pari metriä lyhempää
ja puoli metriä kapeampaa. Niinpä kaluston muuttumisen ja uusien turvavälisääntöjen takia paikkoja vähenee.

Kuluneen vuoden
projekteja…
Jo alkuvuodesta jouduimme korjaamaan tai oikeastaan vahvista-

maan kalustosuulin rakenteita.
Homma hoitui joutuisasti, kunhan
ensin saimme teetettyä laskelmat,
joka oli työn haastavin osa. Kantava rakenne tuplattiin ja se riitti,
kun vanhassakaan ei ollut pienintäkään heikkouden oiretta.
Erkinmutkan wc:tä korjattiin lisäämällä sinne kemssantyhjennys
siivouskomeron tilalle ja siivousvälinevarasto siirrettiin takakulmaan. Nyt siinä on kolme talvilämmintä wessaa ja lämpöeristetty tyhjennyspaikka.
Mimminmutkan wessat lämpöeristettiin ja viereen rakennettiin
paineviemärikaivo. Vesi –ja viemäriputket eristettiin, joten sekin wessa toimii melkein läpi talven, aika näyttää.
Vastaanottorakennuksen laajennuksen työ aloitettiin kaivuulla maaliskuun lopulla ja lokakuun
puolivälissä rakennus oli valmis.
Se oli taas kerran osoitus hienosta ja ripeästä talkootyöstä. Lopputulos on todella hyvä. Kun asiaa vuosi aikaa viriteltiin, oli muutama kovastikin vastaan. Vedottiin
siihen, että sitä ei tarvita, muutenkin tullaan toimeen, isäntiä varten,
maksaa paljon jne. Joillekin se on
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Ikkunansiirron ansiosta on isännillä näkymä myös takapuolelle.

Laajennus tieltä päin.

vieläkin kuin ”punainen vaate”.
No niiden jupinat ymmärtää, jotka eivät itse ota mistään vastuuta
ja ymmärtävät alueen kehittämisen hieman eri tavalla kuin muut.
Kioskiin tulee pientä kahviotoimintaa muun myynnin lisäksi. Tilasta tulee aamuinen kokoontumispaikka, jossa varmasti kuulee tuoreet uutiset ja lehdet ovat siellä
myös luettavissa. Mikä sen mukavampaa kuin juoda hyvät sämpyläkahvit hyvässä seurassa ja vaihtaa kuulumisia.

Treffeistä ja
tapahtumista…
Unhoituksen yö oli iso tapahtuma
ja pitkä pöytäkin oli tosi pitkä.
Ohjelmakin oli hyvää. Seppo Helenius hauskuutti jutuillaan ja myös
hänen lauluesityksensä olivat kaikkien mieleen. Hän tulee esiintymään myös Rairannan pikkujouluihin ja tanssittaa väkeä ”bändinsä
” kanssa. Pete Poskiparta teki myös
taikojaan pitkän pöydän aikana.
Hirvisoppatreffit on aikojen kuluessa ollut vuoden suurin tapahtuma. Viime aikoina vierasmäärä on
hieman pienentynyt, kuten muil-

lakin treffeillä. Nämä treffit ”ristitään” uudelleen, koska ajankohta
on huono sekä lihan että sään takia. Onko ilmastonmuutoksen syytä vai ei, kun metsästys alkaa niin
myöhään, johtunee lämpimistä ilmoista. Toisaalta treffit pitäisi pitää aikaisemmin sääolojen takia.
Muissa kokoontumisissa pyritään nk teematapahtumiin. Näitä ovat jo olleet pyöräilytapahtuma, lemmikkieläintapahtuma
lasten onkikilpailu ja nyt uutena
”kutimet heilumaan”. Nämä tapahtumat ovat sellaisia, joista ilmoitetaan vain nettisivuillamme, joten seuratkaa niitä.

Vastaanottotiski, joka ei vielä ole lopullisella paikallaan

Tulevista tapahtumista…
Perinteiset talkookauden päättäjäisistä ilmoitetaan nettisivuilla.
Pikkujoulujuhla on jo tapahtumaluettelossa, mutta niistäkin tiedotetaan lisää.
Uudenvuoden vastaanottoa suunnitellaan ja siitäkin löytyy tietoa
myöhemmin.
Hyvää alkutalvea ja hyviä
pilkkikelejä toivottelee Reijo

Kioskinurkkaus, josta varsinainen myyntitiski vielä puuttuu
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Ramin rattailta
Rairannasta
Kirjoitan palstaani keltaisten koivunlehtien tipahdellessa hiljalleen
maahan. On jälleen syksy. Pohdiskelin, teenkö juttuni haastatellen
jotakin henkilöä, mutta päädyin tällaiseen ratkaisuun. Tuntuu, että
aika rientää vauhdilla. Voisin kuvailla sitä hieman runon muotoon sommitellen.
Sateet, tuulet, syksy - tallessa muistot kesän

Ajatus talvessa uudessa - nousevan auringon kehän

Maisemat valkoiset toivon - en loskaista luontoa sois

Tähtisali täyttyi syyskokouksessa jälleen ääriään myöten.

Kun keväinen aurinko saapuu - se lumenkin siivoa pois
Niin lintuset palaavat jälleen - ne konsertin meille tuo
Pian pihoilla vilskettä Raitsun - ja toivoa mielessä suo

On mielessä kesäinen lämpö - sen aurinko meille antaa
Ja lintuset ahkerat pesille - ne pojille ruokaa kantaa

On kesäinen aika niin lyhyt - pian edessä syksy jo uus

Mut nautitaan hetkestä tästä - jo Rattailta Rami huus
Sitten pieni vitsi kevennyksenä:
kaapo haluaa yläasteelle

Eräänä aamuna eräs mies näki Kaapon ja kysyi:
- Miksi sinä kannat tikapuita kouluun?
Kaapo vastasi:

- Minä haluan nopeammin yläasteelle!

Varapuheenjohtaja Olli Rusi johti syyskokousta ja päätökset kirjasi yhdistyksen pj Reijo Silokoski. Reijolta oli flunssa vienyt äänen.

Näiden sanojen kera kiitän omalta osaltani mukavasta yhteistyöstä
ja niistä hyvistä, rakentavista keskusteluista, joita tämänkin vuoden aikana olemme käyneet. Samalla toivon mitä parhainta syksyä ja
lähestyvää joulunaikaa.
Rami

”Peräkylän Pojat” vas. Erkki
Järvinen, Jussi Auvinen, Pekka
Stenholm ja Jouni Heikkilä
voittivat mölkkymestaruuden
juhannuksena.

Viivi ja Frans kesäkauden
avajaisissa.

Unhoituksen yön pitkäpöytää
suosi kaunis ja lämmin kesäsää.

Niin kauas kuin silmä siintää, on
pöytä pöydän perään.

Muisto jäätelökesästä.

Ihana kesä ja lämmin vesi.
Mittari näytti parhaimmillaan
veden lämmöksi + 27 astetta.

Nuorta karavanpolvea.

Kesän uusi laji oli käpygolf.
Tässä yhden turnauksen kolme
parasta.

Ladyt lavalla ja hyvä meno päällä.

Raimo ja Seija Hoikkala

Lasten onkikisan palkitut.

Vuoden 2014 unikeko Kirsi Saksi
matkalla mereen.
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Matkailuajoneuvojen
korjaukset (kaikki merkit),
maalaukset, lasinvaihdot,
kosteusvauriokorjaukset,
vuosihuollot, nestekaasulaitteiden tarkastukset ja
huollot, varaosat jne.
Tuulissuontie 9
21420 Lieto
050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi
www.turunajovaruste.fi
Soliferin ja Polarin
valtuutettu huoltokorjaamo

31

Tutustu meillä Turun suurimpaan
SISÄTILANÄYTTELYYN!

BEST-CARAVAN
LIEDOSSA
JO 2 VUOTTA!

Tutut ammattilaiset palveluksessasi!

Leo Lindwall

Puh. 0400-150 583

Rauno Jerkku

Puh. 044-206 7539

Tutut huoltomiehemme
huoltavat
vaunusi tai autosi
ammattitaidolla.
Teemme myös
alustahuollot
öljynvaihtoineen.
www.best-caravan.fi
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Tervetuloa tutustumaan niin ajoneuvoihin kuin
henkilökuntaammekin. Nähdään Liedossa!
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Löydät meidät
Tuulissuolta!

TIE

VAKIOTIE 4

Vakiotie 4, Lieto • Myynti puh. 010 832 4520
Market ja Huolto puh. 044 781 1073
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-14
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LITTOINEN

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