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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 ystävät!

V

uoden loppua kohden ollaan hyvää vauhtia menossa.
Kuluva vuosi ei paljon parannusta ole tuonut tulevaisuuden näkymiin mutta uskotaan ja toivotaan että
parempaan päin oltaisiin jo käänne tehty, niin kotimaassa kuin maailmallakin.
Yhdistyksistä on hieman otettu minuun yhteyttä, etenkin edellisen numeron jälkeen kun kaikki kuvat ei ole mahtuneet mukaan.
Mitään sääntöä ei ole mitä jätetään pois mutta valokuvat ovat mielestäni helpoin paikka tinkiä. Lehti on pyritty pitämään 32-sivuisena koska sivumäärä on tähän asti puoliväkisin riittänyt. Olen saanut
tehtäväkseni selvittää mitä sivumäärän lisääminen maksaa ja riittääkö sivuille täytettä. Tähän kiinteästi liittyy myös ilmoitusten määrä
joka ei ole lisääntynyt jos ei niin vähentynytkään. Toivottavasti ilmoitusmyyjämme saa hieman puhtia sillekkin saralle tuleva vuonna.
VankkuriViestin viime kokouksessa tuotiin mielenkiintoinen asia

myös esille. Jospa halukkaiden yhdistysten verkkosivut olisivat VankkuriViestin sivujen takana. Tämä todennäköisesti olisi edullisempaa
ja antaisi mahdollisuuden yhdistyksille, joilla sivuja ei ole vielä käytössä lainkaan. VankkuriViestin omat sivut ovat todella vajaakäytössä ja eivät ne ole vielä sitä mitä aikoinaan halusimme. Osoite on:
www.vankkuriviesti.fi, joten käykäähän klikkaamassa ja lähettäkää
minulle toiveita sisällöstä.
Tulen jatkamaan ensi vuonnakin lehden päätoimittajana vaikka
vaunuilu nyt vähemmälle jääkin kun olemme hankkineet mökin tuolta Kemiönsaarelta. Tarkoitus ei ole vaunuilua eikä jäsenyyttä lopettaa. Eipä muuta tällä kertaa kuin oikein kauniita loppusyksyn kelejä ja Oikein Rauhallista ja Hyvää Joulua sekä Parempaa Uutta Vuotta
niin yhteistyökumppaneillemme kuin lukijoillekin.
t. Markku 52661
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Numero 4/2015 (154)
37. 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
Jorma Tuominen
Tapionkaaritie 4, 21530 Paimio
Puh. 050 563 0812, (02) 470 5812
jorma_tuominen@luukku.com

Laskutusasiat
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
sihteeri@sfckaarina.com
Painos
6600 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.
1/2016 .................. aineisto 12.1. ....................... ilmestyy 5.2.

Vaunualueemme:
KAARINA

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

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.

SFC-alueet:
KAARINA
➊
		
➋
LIETO
		
➌
LOIMAA
		
❹
MASKU
		
➎
NAANTALI
		
➏
PIIKKIÖ
		
❼
RAISIO
		
➑
SAUVO
		
TL-PYHÄJÄRVI ➒
		
❿
TURKU
		

⓫
		
		

⓬
		
		

⓭
		

⓮
		
VAKKA-SUOMI ⓯
		

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

Kuusisto Leporanta
Kuusisto
Leporanta
Krapuranta
Mussalo
Saloranta
Harvaluoto
Vankkuri-Vehmas
Sarapisto
Valasranta
Kesäniemi
Ruissalo
Kallionokka
Lemmi-Caravan
Livonsaari
Rairanta
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32
32
71
80
51
25
64
50
76
65
32
75
68
59
87

49
49
80
24
62
44
59
63
33
57
67
61
86

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

Mussalo

Saloranta

80
78
94

50
53
82
63

63
84
17
105
73
20
66
74
53
54
37

57
46
81
87
48
39
86
58
23
70

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

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

Vankkuri
Sarapisto
-Vehmas
64
51
62
44
78
93
17
105
46
81
68
38
89
89
57
100
4
90
51
61
58
99
33
94
38
88
31
112

Valasranta
76
59
26
73
87
77
57
100
28
75
2
39
70
73

Kesä
niemi
65
63
79
20
48
69
4
90
58
52
59
34
39
34

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

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

LemmiCaravan
68
67
64
53
58
73
33
94
39
34
55
40
50
45

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

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

Syyskokous 2015
SC-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin
SFC Kuusiston mastomajalla
4.10.2015
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat.
Erovuorossa olleiden ja eronneiden hallituksen jäsenten tilalle valittiin uudelleen Raimo Kankaanpää ja Reima Virtanen, sekä uusina Henna Luoma, Matti Rantanen
ja Jan-Gunnar Rönnblad. Sekä halllituksessa jatkavat Susanna Friman
ja Jukka Sauhula.
Puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kalevi Lantonen seuraavaksi
kahdeksi vuodeksi.
Kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen laatimat toimintasuunnitelman ja talousarvion. ta-

lousarvio perustui täysin vanhoihin hintoihin niin leirialueen, kuin
yhdistyksenkin osalta.
Uusi hallitus sai kokoukselta
evästeet suunnitelmavaihtoehtojen laatimisen Inva-WC:n toteuttamiseksi SFC Kuusiston leirialueelle kevätkokoukseen mennessä.

Hyvät karavaanarit!
Kulunut vuosi yhdistyksessämme
on ollut erittäin hankala kaikkien suunnitelmien toteuttamiseen,
jotka hallitus oli saanut tehtäväksi viimevuoden syyskokoukselta. Lähes kaikki hallituksen
tekemät suunnitelmat lähteä kehittämään aluetta tulevaisuutta
varten kumottiin hallituksen ulkopuolisten toimesta kokousten
jälkeen. Tässä vaiheessa olin val-

SF-Caravan Kaarina ry:n

Joulujuhla
vietetään SFC-Kuusiston mastomajalla
lauantaina 28.11.2014 klo 18:30 alkaen
Ohjelmassa: jouluruokaa, jouluaiheista ohjelmaa
Saaja: SF-C Kaarina ry. Tilinumero : FI71 5710 83200 86294
15 €/aikuinen, 12-17 vuotiaat 7 €, 20.11.2015 mennessä
Viestiksi: Joulujuhla, X aik.+ X lasta
Juhlaan osallistujille aluemaksu 0€, sähkö kulutuksen mukaan.
Tervetuloa. PS. Otathan pikku paketin pukinkonttiin
Hallitus 04.10.2015

mis lyömään niin sanotusti hanskat tiskiin. Onneksi kuitenkin
saimme kaikesta vastustuksesta
huolimatta toteutettua leikkipaikan täydellisen kunnostuksen,
sekä rakennettua sinne saamaamme liukumäki, joka olikin heti
valmistuttuaan todella ahkerassa
käytössä. Syystalkoot vietettiin
todella hienossa syksyisessä poutasäässä ja kaikilla talkoolaisilla
oli mukana täydellinen talkoohenki. Alueen naisväki laittoi
talkoolaisille talkooruoan ja kahvit. Tästä suuri kiitos kaikille
talkoolaisille! Muuten mennyt
kesä oli kohtalaisen hyvä alueen
käyttäjien kannalta, vaikka alkukesä sateineen hieman haittasikin ulkona viihtymistä.
Kaiken tapahtuneenkin jälkeen

minua kuitenkin pyydettiin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana. Ajattelin etten sittenkään
heitä hukkaan yli 20 vuoden aktiivisen toimintani tuloksia yhdistyksen hyväksi. Tästä on hyvä
jatkaa eteenpäin kehittämään yhdistyksen toimintaa, samoin kuin
SFC Kuusiston leirialuettakin. Ensi vuosi tuo omat haasteensa yhdistyksen 40-vuotis juhlien järjestelyineen. Ollaan ylpeitä siitä,
miten yhdistyksemme on kehittynyt ja kehittänyt Kuusiston leirialuetta näiden kuluneiden vuosien aikana.
Tervetuloa viihtymään Kuusiston
leirialueelle.
38147 Kallu
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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
Särkilahdenkatu 5 As 1, 21200 Raisio
Puh. 040 720 0659
jvalkeap@dnainternet.net

M

atkailun sesonki leirintämatkailualueilla on päättynyt ja Leporantakin alkanut valmistautumaan talven rauhallisempiin hetkiin. Kesä oli matkailullisesti Leporannassa rauhallisempi pariin edellisvuoteen
verrattuna. Matkailuharrasteemme
ei suinkaan lopu kesän jälkeen,
vaan syksyn pimeys ja talven kylmyys ja mahdollinen satava lumi
ovat tunnelmallisia viettää vapaaaikaa myös Leporannassa. Valoja
vaunujen edessä, lämmin sauna,
grillin tunnelmaa ja unohtamatta
tarinoita ystävien kesken ovat tämän harrasteen hyviä puolia myös
kesän ulkopuolella Leporannan
alueelle.
Mielestäni takatupa on Leporannassa oiva paikka syksyn ja talven
sateisina ja kylminä iltoina pelata
korttia, lautapelejä, vaihtaa kuulumisia ja vaikka pitää lauluilta tai
mitä nyt mieleen juolahtaa.
Syksy on tuonut myös Leporan-

taan jälleen alueen kehittämisen,
nimittäin sosiaalitilojen laajennus
on käynnistynyt ja valmistuu kevään sesongin alkuun.

Tapahtunutta kesällä
Unikeon päivän aamuna alueella
saivat herätyksen niin matkailijat,
kuin vuosipaikkalaisetkin, kun unikeonkulkue lähti kiertämään aluetta.
Unikeko tällä kertaa löytyi Heinosten vaunusta, jossa Merja rouva
oli torkahtanut vähän pidempään.
Siitä sitten vaan unikeko virkistäytymään aamuherätyksenä lampeen ja koko alueen väki aamupuurolle. Aamupuuro yhdistyksen
tarjoamana maistui niin unikeolle,
kuin kaikille alueella oleville.
Unikeon tanssit pidettiin sitten
vasta viikonloppuna perjantaina karaoken tahtiin.
Karaokea ja levytansseja on pidetty kesällä useana viikonvaihteena.
Ajotaitoviikonvaihde Elokuun puo-

lessa välin sujui hienosti jäsenemme
ja liiton leirintä- ja turvatoimikunnan jäsenen Lauri Niemisen vetämänä. Paljon oli ajotaitoa harjoittelevia ja halukkaita testaamaan
vaunun tai auton hallintaa.
Lainatakseni Laurin sanoja ”merkkejä ajettiin sanoisinko runsaasti
kolmena päivänä”.
Vaunulla suoritettuja ajotaitomerkkejä yhteensä 13 kpl ja autolla suoritettuja merkkejä yhteensä
15 kpl. Yhteensä siis upeasti 28
merkkisuoritusta.
Mukava oli huomata myös, että
omanyhdistyksen jäsenten lisäksi
merkkisuorituksia meni myös Turkuun, Helsinkiin, Kaarinaan, Valkeakoskelle, Raisioon ja Saloon.
Kiitos osallistujille ja myös Laurille urakan vetämisestä.
Valojuhlat vietettiin syksyisissä olosuhteissa vanhojen perinteiden mukaisesti. Paikalla oli n.170 vaunu/
autokuntaa. Ohjelmassa oli karaoketanssien ja orkesteritanssien

lisäksi kisailua aikuisten ritsalla
ampumista, letkun heittoa ja pallonheittoa. Lapset askartelivat joulutonttuja sekä saivat sieni-infoa.
Parasta lapsille oli paikalle tullut
pelle, joka viihdytti lapsia.
Valojuhlien perinteeseen kuuluu
tietysti valoasetelmien teko ja niitä
päivän mittaan oli perheet rakennelleet. Voittaja asetelmakin löytyi, joka oli Lieto aiheinen, kakkoseksi ratsastettiin aiheella ”hepat”.
Sunnuntai aamun luontopolku aivonystyröitä virkistävine kysymyksineen viihdytti ja virkistytti karavaanareita kirkkaassa syksyn säässä ennen arpajaisia.
Arpajaisissa päävoittona oli polkupyörä ja tietysti vuosipaikka Leporantaan.

Tiedotettavaa
Aluetta talvisin käyttävät muistattehan varata itsellenne sovitun mukaisesti vapaaehtoinen isäntäviikonloppu hyvissä ajoin, näin alue
pyörii ja kaikki voi viihtyä alueella
ja tiedetään kuka kulloinkin asiat
hoitaa.
Syyskokous päättää ensivuoden
leirimaksuista, joten siitä seuraavassa lehdessä ja alkuvuodesta myös
nettisivuillamme.
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 2016!
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Loimaan kuulumiset
Krapuranta, p. 040-546 2058 www.krapuranta.fi
PUHEENJOHTAJA
Reino Talvitie
Kotolankatu 5, 32200 Loimaa
puh. 0400-122148, reino.talvitie@hotmail.fi
SIHTEERI
Regina Koschinski
Stenbackagränd 2 / (Stenbakankuja),
10600 Tammisaari
Puh. 0400 974 821
reginakoschinski@hotmail.com

SF-Caravan Loimaan Seutu ry:n

Joulujuhla
Lauantaina 5.12.2015 alkaen klo 18.00
Paikka: Wanha-Kanala Oripääntie 1120
Mukaan mahtuu 80 ensiksi ilmoittautunutta
Maksu: Aikuinen 15 € Lapset 5 €
Maksu yhdistyksen tilille FI39 5238 0550 0762 21/ pikkujoulu
Jokainen osallistuja tuo n. 5 € paketin pukinpussiin
Ilm. 20.11.2015 mennessä Pirjolle 040 8327609

Kyllä meitä mukavasti mahtui alueelle, katoksia kun ei ollut käytössä.

Syysterveiset
karavaanareille
Nyt kun kesä mennyt on syksy saapuu, meidätkin eroittaen.
Nämä laulunsanat sopivat hyvin
karavaanareille, kun alueet hiljenevät ja tutut kasvot häipyvät talvikaudeksi keräämään intoa uutta
kautta varten.
Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut kuluvana vuonna kasvussa, samoin kausi- ja vuosipaikkalaisten
määrä alueella.
Vierailijoita meillä kävi kiitettävästi vaikkakin kesä oli mitä oli.
Mutta yksi asia tuli iloisena huomioiduksi isäntien kysyessä ”että
oletteko käynyt alueella aikaisemmin” niin vastaus oli, ”olemme
ensimmäistä kertaa.” Hannu ja
Uolevi hoitivat kesäisännyydet jälleen arvosanalla; Suuret Kiitokset!
mitä saatiin lukea myös asiakaspa-

Kuva: Jukka Mäkinen

Vahvatunnelmaiset
yhdeksännet haitaritreffit
Yhdeksännet Haitaritreffit Oripään
Krapurannassa oli mahtavan yleisön ja upeiden soittajien ansiosta
tunnelmaltaan hieno tapahtuma.

Haitaristeja oli paikalle saapunut
eri puolilta Suomea 51, ensimmäisen kerran yli viidenkymmenen.
Jo torstaina pelimanneja oli pai-

lautteista.
Haitaritreffit onnistuivat yhdistyksen puolesta odotetulla tavalla,
siis erinomaisesti.
Regina ja Jukka ottivat Venetsialaisten vetovastuun ja palaute
oli hyvää. Lahden messuille osallistuimme runsaslukuisena seuraavana onkin sitten syyskokous ja pikkujoulujuhla, näin se vuosi alkaa
olla lopuillaan.
Hieman haikealla mielellä tätä kirjoitusta tässä väsäilen, mutta Myrskyvaroitus on sellainen asia jossa
laivan kapteenikin katselee tyynempiä vesiä missä seilata. Sylvesterin, Silvon päivänä voinen sanoa,
että Se oli siinä.
Terv.Reino 40914

Treffeillä kuultiin myös sota-ajan lauluja joita esittivät takaa vas. Seppo
Kuvaja, Jukka Kettula, Taisto Lehtonen, Timo Kvist, Mikko Tuomola, Pertti,
Pertti Hukkanen. Edessä lotat jotka säestivät laulajia haitarilla vas. Pilvi
Salovaara, Heli Lehtonen, Katja Viren. Asut Helin ja Taiston, lottapuvut jopa
Helin itse ompelemat.
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Yhteislaulut Pelimanninpenkillä ovat myös tärkeä osa Haitaritreffejä.

kalla enemmän kuin edellisinä vuosina, joten lähes täysi höyry oli
päällä jo torstaina. Myöskin säät
suosivat Haitaritreffejä.
Yhteislaulutilaisuuksien ja ’puskasoittojen’ lisäksi ohjelmassa oli
neljät pelimannien yhteissoitot,
kolmena iltana pelimannien tahdittamat tanssit ja paljon muuta,
yhteensä toistakymmentä eri tapahtumaa. Paljon kiitosta sai osakseen Helin ja Taiston organisoima
’Sota-ajan lauluja’-tilaisuus lauantai-iltapäivänä. Siinä vajaan tunnin ajan kuultiin tutuimpia ja koskettavimpia lauluja noilta vuosilta.
Soittajien soittotaito on vuosi
vuodelta tasokasta. Varsinkin yhteissoitoissa ihmettelee sitä, kuinka ilman minkäänlaisia yhteissoittoharjoituksia viidenkymmenen
pelimannin soitto sujuu niin mallikkaasti yhteen. Tänä vuonna naispuolisia pelimanneja oli ennätysmäärä ja he soittivat Lehtosen He-

lin johdolla kahdentoista naisen
voimin tunnin verran lauantai-illan tansseissa ja soitot menivät
todella hienosti. Kuten muinakin
vuosina pelimanneista muodostetut seitsemän eri tanssiorkesteria
soittivat hyvää tanssittavaa tanssimusiikkia.
Lauantai-illan kaksituntisessa illanvietossa kuultiin monia taidokkaita yksilö- ja pienryhmä-esityksiä. Iloisena yllätyksenä saimme
kuulla, että viime vuoden Hopeisen Harmonikka-kilpailun voittaja, Vilma Viren 11 v Kokkolasta,
oli tullut mukaan Haitaritreffeille.
Hän soitti illanvietossa Punasaappaat-kappaleen siihen malliin, että
yleisöllä oli nikottelemista mikäs
likka siellä oikein soittaa. Ulvilasta oli Haiteritreffeille ensi kertaa
lähtenyt Pilvi Salovaara ja oli ottanut mukaansa lapsensa Hillan 8 v
ja Otson 10 v. ja he soittivat kolmistaan illanvietossa Tuusulan pol-

Kolme polvea esiintymässä Haitaritreffeillä. Isä Seppo Kuvaja laulamassa,
tytär Katja Viren katsoo isäänsä päin ja tyttärentytär Vilma Viren soittaa
edessä. He esittivät illanvietossa kappaleen nimeltä Kotitie.

8

Paavo Huhtala on oikea Haitaritreffien Grand Old Man, haitaristien
isähahmo, omalta osaltaan tärkeä
yhteishengen luoja.

kan. Hieno juttu. Henkka Svärd oli
kotiutunut vuoden jälkeen Saksasta ja oli taas mukana Haitaritreffeillä. Tiia Rinne Riihimäeltä, Totiset serkukset Elina Liukkonen,

Tiia Äyhö ja Petra Liukkonen Turun puolesta, Jesse Pusa Raisiosta edustivat jälleen upeasti nousevaa nuorisoa Haitaritreffeillä. Neiti Impi Umpilampi (lempinimeltään
Eki Kvist) avustajineen riemastutti illanvietossa yleisöä terveisillään
Ameriikasta.
Kaiken kaikkiaan Haitaritreffit,
tanssimusiikin, yhteislaulujen,
tanssin ja haitarin yhdistelmä on
vuosien mittaan saanut yleisön ja
haitaristien jakamattoman suosion. Haitaritreffit on erikoinen siksi,
että koko treffi on rakennettu yhden soittimen, haitarin ympärille.
Kiitos kaikille mukana olleille mahtavasta Haitaritreffitunnelmasta
Ohjelmavastaava
Taisto Lehtonen
Kuva Jukka Mäkinen

Naisenergiaa Haitaritreffeillä. Heli ja Lehtonen ja Taru Miettinen odottelemassa yhteissoiton alkamista. Takana myhäilevät seisomassa Erkki Maronen
Oulusta, vieressä Heikki Hytti Savitaipaleelta ja tyttöjen takana Haitaritreffien
yhteislaulattaja Mikko Tuomola Säkylästä.

Nuorison edustajat Tiia Rinne, Henkka Svärd ja Jesse Pusa vas. soittelemassa.
Heli ja Taisto joukon jatkona.
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Asuntoautot -ja vaunut, autot ja moottoripyörät
Ostamme ja vaihdamme myös halvempaan.

Eura mobil Profila pt 680 QB 64.990 Burstner Fiat
2015, 1 tkm. Saarekevuode, luist.esto,
Brevio Perform T605
ASR, kattol., ilmast., h-kirja, ym.
2014, 15 tkm

56.990

Ford-hymer Exsis 572
46.990 Fiat Ducato Eura mobil I 810 39.990
2009, 96 tkm. Erillisvuoteilla, p.tutka, erik. 2,8 JTD KA 2003, 52 tkm, p.tutka, kattol.,
vant., met.väri, ilmast., h-kirja, lohkol., ym ilmast., h-kirja, CD

Adria Sun living Flexo V1 2,3 38.990 Renault Weinsberg Scout 632 38.990 Hobby T 500 fsc 2,2 Tdci
2010, 60 tkm, ESP, p.tutka, luist.esto, kat- 2008, 37 tkm, p.tutka, kattol., ilmast.,
2011, 90 tkm
tol., ilmast., lohkol., CD, 2xrenk.
h-kirja

37.990

Elnagh Prince 520 l 3,0 Multijet 36.990
2009, 39 tkm, 160 hv, p.tutka, luist.esto,
webasto, ilmast., h-kirja, CD

Mclouis Glamys 22 2,3JTD
2011, 91 tkm

36.990

35.990 Renault Master Adria A697
34.990 Fiat-Adria Twin 3,0 Multijet
29.990
Fiat-Elnagh Duke 450L
2009, 50 tkm, kattol., ilmast., h-kirja,
SL 2,5 dCi 120 Autom. 2006, 93 tkm. Eril- 160 hv, 2007, 126 tkm, ESP, luist.esto,
lohkol., CD, 2xrenk.
lisvuoteilla, navi, ilmast., h-kirja, ym.
navi, webasto, erik.vant., kattol., ym.

Fiat-Elnagh Super D 115
2006, 103 tkm

26.990

Knaus S¸dwind 590 FUS 0
2013, Scandinavian Edition

Dethleffs Camper 450 FL 0
2013, 1-om., kattol.

21.990

Fiat-dethleffs Ducato 2,8 JTD 21.990 Adria Adora 552 PK 0
Globetrotter T5801 2002, 110 tkm
2011
kattol., h-kirja, lohkol., CD, 2xrenk., vetok.

Fiat Pössl 2,8 JTD Ducato
13.990 Kabe Briljant XL-KS-95/403 0
2001, 149 tkm. Retkeilyauto, erik.vant.,
2003
lohkol., CD, 2xrenk., vetok.

Lamminkatu 7
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

24.990

12.990

Fiat-lmc Liberty 590 2,3
22.990 Kabe Smaragd GLE KS 0
22.990
2003, 147 tkm, p.tutka, h-kirja, lohkol., CD 2008, erillisvuoteilla, ALDE-nestekeskuslämmitys sähköllä ja kaasulla, ym.

19.990

Solifer 560 TBR Finlandia
Dometic AC 0 2008

16.990

Hobby 495 ul Excellent-30D24L 0 7.990 Kabe Briljant GLE 0
2000
1997

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

www.loimaanlaatuauto.fi

Lamminkatu 39
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

7.990
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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
Arja Haikonen
Karpalopolku 10 E 25, 26660 Rauma
Puh. 040 563 1805, haikonenarjan@gmail.com

T

aas on yksi matkailusesonki
taakse jäänyttä elämää ja
siirrytään talvea kohti.
Alkukesästä Mussalossa oli nähtävissä lähestulkoon katastrofin ainekset. Ilmat eivät todellakaan olleet meidän puolella ja välillä näyt-

ti lähes toivottomalta vierailijoiden
osalta. Pitkälle heinäkuuhun tuulinen ja sateinen sää oli kiusanamme, mutta onneksi loppukesä sujui yli odotusten. Kokonaisuutena vierailijoita on määrällisesti ollut kuitenkin lähes saman verran

kuin edellisenä vuotena.
Vuodesta toiseen Mussalon perinteiset, puulämmitteiset saunat
saavat kiitosta vierailijoiltamme.
Saunasta pääsee helposti uimaan
ja laiturin päässä toista kesää oleva makeavesisuihku on otettu tyytyväisenä vastaan.
Viikonloppuna 31.7 – 2.8 meillä
oli ilo saada vieraaksemme muutama iloinen pariskunta lavatanssiseura Lavahirmuista. Lauantaina päivällä oli mahdollisuus saada
ohjattua tanssiopetusta juhlasalissa ja muutama Mussalolainenkin
pari uskaltautui mukaan. Oli mielenkiintoista seurata oman kompuroinnin lomassa miten helpolta
se kaikki näyttää, kun sen osaa.
Päivästä selvittiin ilman suurempia traumoja ja illalla saunojen
jälkeen iloiset ja vapaamuotoiset
tanssit päättivät mukavan, tanssin täyteisen päivän.
Elokuun 21.–23. päivä SF Caravan Matkailuautoilijat Ry:n hallitus kokoontui Mussalossa ja paikalle oli useampi autokunta nauttimassa rentouttavasta viikonlopusta kokouksen lomassa.
Elokuun viimeisenä viikonloppuna vietettiin jo perinteeksi muodostunutta Muinaistulien iltaa
kauniissa ja tyynessä elokuun illassa. Muinaistulilla vaalitaan vanhoja saaristolaisperinteitä ympäri saaristoa, johon Mussalolaisetkin aina ottavat osaa.

Rantalieskat-treffit
4-6.9.2015
Tänäkin vuonna alue oli runsaasti
iloisia karavaanareita, jotka olivat
saapuneet Mussaloon viettämään
yhteistä syysviikonloppua. Viikonlopun saimme viettää ennustettua
paremman sään vallitessa.
Rantalieskojen ohjelma noudatti pitkälti vanhaa hyvää perinnettä. Saunat olivat lämpiminä päivittäin torstaista alkaen. Alueelle oli saapunut treffiväkeä pitkin
viikkoa varmistaakseen paikkansa
treffeillä. Perjantaina järjestettiin
karaoketanssit juhlasalissa. Samalla
uudistetut karaoke- ja äänentoistolaitteet otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön treffien merkeissä.

Lauantai alkoi lipun nostolla ja
tervetulotoivotuksilla, jonka jälkeen jatkettiin lasten askartelutapahtumalla koulurakennuksen
leikkihuoneessa. Monenlaisia toinen toistaan näyttävämpiä kangasmaalauksia syntyikin lasten käsistä ja ohjaajien avustuksella maalaukset kiinnitettiin ennakolta valmistettuihin kehyksiin.
Aikuisille oli ohjelmassa erilaisia heittopelejä, jossa jokaisen etapin voittaja palkittiin. Päivän ohjelmat keräsivät paljon osallistujia.
Kisat olivat jälleen järjestetty hyvin ja ne sujuivat vauhdilla suuresta osanottajamäärästä huolimatta.
Arpoja myytiin alueella lauantain aikana useamman henkilön
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toimesta perinteeksi muodostuneisiin sunnuntain arpajaisiin.
Lauantaina oli myös tarjolla herkullinen lohikeitto niin kuin Rantalieskoilla on totuttu. Perinteinen kokko sytytettiin illalla ennen
tanssien alkua. Lauantai-iltana
treffiväkeä tanssitti Mika Rosendahl ja Hupilupa-orkesteri uusitun ohjelman kera.
Sunnuntai alkoi perinteisillä arpajaisilla kello 11.00. Arpajaisten jälkeen alkoi välittömästi vilkas paluuliikenne. Joka vuosi sitä
hämmästelee miten nopeasti alue
tyhjeneekään.
Vielä lopuksi haluan kiittää
kaikki osallistujia, lahjoittajia

sekä ahkeria talkoolaisia, jotka
takasivat treffien onnistumisen.
Vaikka Rantalieskat-treffit perinteisesti päättävät leirintäkau-

den ei Mussalo kuitenkaan täysin
hiljene. Pitkin syksyä jatkamme
toimintaamme vaikka isäntävuorot ovatkin päättyneet. Mussalossa
tapahtuu tulevanakin talvikautena uudistuksia. Keväällä, kun taas
uusi matkailukausi koittaa on rantasauna saanut jatkokseen uudet
WC:t ja huoltotilan.
Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous pidettiin sunnuntaina
11.10.2015 .Kaudella 2016-2017
Puheenjohtajana jatkaa allekirjoittanut, neljästä erovuoroisesta hallituksen jäsenestä vain Asko Ankelo halusi ja sai jatkopaikan. Uusina jäseninä aloittavat

Tapio Gustafsson, Sakari Kemell
ja Jarmo Nybäck. Samana viikonloppuna pidettiin myös syystalkoot, joissa siivottiin ja laitettiin
paikat talvikuntoon odottamaan
seuraava sesonkia.
Vaikka mennään kohti kaamosta ja talvea, niin Camping Mussalossa vietetään vielä yhdistyksen
joulujuhlia 28.11.2015. Katso tarkemmin ilmoitus tässä lehdessä.
Tämä lehti onkin vuoden viimeinen, joten haluan toivottaa
kaikille hyvää loppuvuotta 2015
ja onnea vuodelle 2016!
Kari

Vaunukaupan erikoisliike
Palvelevaa vaunukauppaa jo yli 30 vuoden ajan.
Kohti uusia seikkailuja.

Ostetaan ja
otetaan myyntiin
kaikenkuntoisia
vaunuja.

Euroopan ykkösmerkki.

0500 485 348
Murrontie 11, 30420 Forssa
www.forssanvankkuri.fi
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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

Syyskokouksen
päätöksiä
Syyskokouksessamme oli taas hieno määrä osallistujia. Kokous
sujui asiallisesti ja nopeastikin Kari Rainetsalon toimiessa puheenjohtajana. Hän sai myös kahden vuoden jatkopestin toimikaudelleen.
Hallituksen valinnoissa ei tapahtunut kuin yksi vaihdos. Merja
Kaatrakosken luopuessa hänen tilalleen valittiin Sirkka Mäkinen.
Allekirjoittaneen lopetettua tiedottajan tehtavät, tiedotuksesta
vastaa tulevaisuudessa Jyrki Räisänen. Kokouksessa käsiteltiin myös
jäsenkyselyn, joka kesällä suoritettiin Salorannassa, ehdotuksia.
Joukossa oli hyviä ja rakentavia toiveita. Osa on jo tehtykin ja osa
tullaan tekemään ensi vuonna tilanteen mukaan.

Syksyinen tervehdys ystävät!

K

evät ja kesä olivat mitä olivat säiden puolesta joskin
elokuussa oli pari viikkoa
kesääkin.
Alueemme kävijämäärissä tämä
näkyi alkukesän osalta melkoisen
hiljaisena mutta heinäkuu ja elokuun alku korjasivat tilanteen ihan
hyvälle tasolle. Isännille ja alueen
muillekin ahkerille kuuluu jälleen
kiitos menneestä kaudesta. Uusia
kausipaikkalaisia tuli ilahduttavasti lisää ja tämän myötä on tarkoitus lisätä isäntäkoulutusta (koskee
myös vanhoja kausipaikkalaisia),
jotta käytännöt olisivat mahdollisimman paljon yhteneväisiä ja samankaltaisia. Paljon vuoden aikana saatiin aikaan, eivätkä hommat
suinkaan ole vielä ohi. Sisältä vast-

Kesäkauden päättäjäistunnelmaa.
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ikään uusitun wc-rakennuksemme
laajennushanke on käynnistynyt.
Rakennusta laajennetaan hieman
jotta saamme kaivatun inva-wc:n
sekä lämmintä varastotilaa lisää.
Katto on myös tarkoitus uusia sekä samalla myös eristyksiä lisätään
energian säästämiseksi.
Perinteisiä kesäkauden päättäjäisiä vietettiin syyskuun alussa
reilu 30:n matkailuajoneuvon joukolla. Yhdistys on hankkinut varsin mittavan teltan (5x10m) joka
tuli näin siis heti käyttöön. Mukana olijat mahtuivat katon alle
ruokailemaan ja pientä ohjelmaakin oli järjestetty. Musiikkipuolesta vastasi Jari Virta.
Yhdistys oli syyskuussa järjestämässä kylpylämatkaa Sipoon kyl-

Yhdistykselle hankittu tällainen teltta.

pylään. Ilmoittautumisia tuli kokonaista 3 kpl. Allekirjoittaneen
mielestä tämä on jonkinasteisen

miettimisen paikka yhdistystoiminnammekin kannalta. Onko yhdistys yhtä kuin Saloranta vai haluammeko jotain muutakin toimintaa. Meillä on paljon jäseniä jotka
eivät käy Salorannassa ja mielestäni heitä tulisi herätellä jollain tavalla mukaan tapahtumiimme. Yhdistyksemme on tukenut ja suhtautunut erilaiseen toimintaan,
kunhan vain joku on järjestänyt,
kiitettävästi ja uskon että jatkossakin tähän on haluja sekä taloudellisia mahdollisuuksia.
Näillä näkymin tämä on viimeinen kirjoitukseni lehteemme
Naantalin osastoon. Päätoimittajana olen luvannut jatkaa lehdessä ensivuonnakin. Katsellaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Eipä muuta kuin oikein Hyvää Joulua
kaikille ja Menestyksellistä Uutta Vuotta.
t. Markku 52661
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Paimion kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Jorma Tuominen
Tapionkaaritie 4, 21530 Paimio
Puh. 050 563 0812, (02) 470 5812
jorma_tuominen@luukku.com
SIHTEERI
Marja Kytösaho
Jousitie 6. as.7, 21530 Paimio
Puh. 0400 979 197

Hyvää syksyä Karavaanarit!
Niin se kesä vierähti vaihtelevine
säineen, mutta onneksi syksyä kohden ilmakin lämpeni.
Mekin lähdimme kohti yötöntä
yötä 11.6.2015.
Suunnittelimme menevämme ju-

hannukseksi Norjan Nordkappiin.
Yritimme poiketa alueille, joissa emme olleet aiemmin käyneet
ja pakko todeta, kyllä Suomessa on paljon kauniita ja viihtyisiä paikkoja.

Monen alueen jälkeen saavuimme
Tenorinteen leirintäalueelle, jossa
päätimme, että Norja saa siitenkin jäädä tällä kertaa. Olimmehan
juuri muutama vuosi sitten siellä.
Joten päädyimmekin Suomen
päälaelle, Nuorgamiin.
Paikka oli rauhallinen, mutta ilma vaan vähän turhan viileä. Yöt
sen sijaan olivat niin valoisat ettei näin tottumatta meinannut osata nukkua ollenkaan, kun vielä iltaisin aurinko alkoi pilvisen päivän jälkeen paistamaan ja sitä riitti koko yön.
Juhannuksena kävimme rantasaunassa, josta sai pulahtaa Tenojokeen virkistäytymään. Vesi todellakin virkisti oli se sen verran
viileää, vain muutama aste plussan puolella.
Alaspäin tultaessa poikkesimme
Inariin ja kävimme saamelaismuseo
ja luontokeskus Siidassa.
Siellä oli näytteillä erittäin upeita Lapin käsitöitä ja koruja.

Esa kävi vielä Inarinjärvellä risteilyllä kantosiipialus Inarilla, joka
poikkesi myös keskellä järveä olevalla Ukonsaarella, joka on entisaikainen vanha uhripaikka.
Rovaniemellä kävimme Arktikum tiedekeskus / museossa. Siellä on pysyvän näyttelyn lisäksi aina myös vaihtuvia näyttelyitä ja
tällä hetkellä esim. Wir waren
Freunde-Olimme ystäviä- näyttely 28.4.2015-10.1.2016.
Museota kierrellessä aika loppui
ihan kesken, niin paljon oli eri alueiden nähtävyyksiä, tietoa ja videoita. Varsinkin tuo saksalaisten aikaan liittyvä näyttely ja Rovaniemen tuhoaminen 4 päivässä oli karua katsottavaa.
Matka jatkui kotia kohden vielä
monta leirintäaluetta käyden. Seinäjoen leirintä oli viimeisin ja sitten jo Paimio kutsui, matkalla vietettyjen 27 vuorokauden jälkeen.
Mukavia syysmatkoja kaikille. T.H

Syksyinen tervehdys Paimiosta!
Kesä meni oli sadetta ja poutaa joten vaihtelevaiset kelit olivat.
Meidän yhdistys on edelleen ilman omaa
tai yhteistoiminta aluetta joten yhdistyksemme jäsenet ovat saaneet käyttää tai
"tyytyä" muiden yhdistysten palveluihin.
Vihjeitä mahdollisista alueista otetaan kyllä ilolla vastaan, mutta onko meidän jäsenistössä vielä sellaista aktiviteettia jäljellä
mitä oman alueen hoito ja ylläpito vaatii,
se vaatii kovaa työtä ja sitoutumista omien vuorojen hoitoon.
Keväinen vuosikokous korotti jäsen maksuja vuodelle 2016 joten uudet maksut ovat
varsinainen jäsen 20,00€ ja rinnakkaisjäsen 5,00€. Muut vuosikokousvalinnat ja
päätökset hallituksen järjestäytymiskokous vahvisti eli vuoden 2016 hallitus on: Puheenjohtaja Jorma Tuominen lupautui jatkamaan vielä vuoden; sekä muut: Varapuheenjohtaja Esa Hautala: Jäsenasiainhoitaja Ismo Lankinen: Sekä jäsenet Marja-Liisa
Lankinen; Jaakko Haavisto; Pekka Parviainen; Kari Virta; ja Sihteerinä toimii Marja Kytösaho : Rahaston/taloudenhoitajana
toimii Mikko Iltanen/Tili-Peimari. Vankuriviesti ry:n kokoukissa yhdistyksen edustajina vuonna ovat Jorma Tuominen ja Esa
Hautala varaedustajina Ismo Lankinen ja
Kari Virta.

Vuoden 2016 toimintaa pyritään viemään
eteenpäin ainakin vanhan kaavan mukaan
ja uusia ehdotuksia mitkä kiinnostavat ja
ovat toteutuskelpoisia voi tehdä hallituksen jäsenille. Ainakin vuoden 2016 vuosikokoukseen mennessä pitää löytää puheenjohtaja ehdokkaat joista voidaan valita yhdistyksen puheenjohtaja vuoden 2017
alusta eteenpäin.
Hyvää syksyä ja talven odotusta kaikille
karavaanareille
Vaunuton ja autoton karavaanari
Jorma Tuominen
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Paraisten kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Timo Keihäs
Frälsintie 5 B 6, 21200 Raisio
Puh. 050-342 3925
timo.keihas@hotmail.com
SIHTEERI
Hanna Hanhiala
Puh. 045 114 2437
hanna.venalainen79@gmail.com

T

alvi on ovella ja Stagsundissa siirretty pikkuhiljaa odottamaan talven tuloa.
Kesällä on ollut erilaisia tapahtumia. Elokuun alussa naiset ja tytöt pitivät kuutamouinti-illan. Seuraavana viikonloppuna pidettiin
Ribs-ilta. Suuret kiitokset tämän

tapahtuman järjestämisestä Juha
Vepsälle. Paikalla oli runsaasti väkeä ja kelikin oli suotuisa. Ja ribsit olivat tosi herkullisia.
Suuren suosion saanut metsägolf sai oman turnauksen ,”Stagsund Open”. Kisassa kilpailtiin välillä erittäin tasaiset kierrokset.

SF-Caravan Paraisten Seutu ry:n

Joulujuhla
pidetään Mälö Bygdegårdissa
lauantaina 5.12.2015 alkaen klo 17.00
Hinta 26 €/hlö
Ilmoittautumiset Marjo-Riitta Koposelle
pe 20.11.2015 mennessä puh. 0400536377
tai sähköpostitse marjoriittakoponen@gmail.com
5 euron joulupaketti pukinkonttiin.

Mestariksi kruunattiin Nicklas Engman, joka oli joka kierroksella lyömätön. Hopeasijalle tuli Risto Karjalainen ja pronssille Janine Keihäs.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Mälö Bygdegårdissa lauantaina 26. syyskuuta. Paikalla oli 29
äänioikeutettua ja lisäksi puolisoita. Yhdistyksen puheenjohtajaksi
valittiin Timo Keihäs. Syyskokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nicklas Engman ja Jorma Suhonen, jotka toimivat myös äänten-

laskijoina. Toiminnantarkastajiksi
valittiin Risto Karjalainen ja Kari
Järvinen, ja varatoiminnantarkastajaksi Raimo Suhonen. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Risto Karjalainen ja Hanna Hanhiala ilmoittivat etteivät enää ole käytettävissä. Heille kiitos yhdistyksen eteen
tehdystä työstä.
Yhdistyksen hallitukseen vuosiksi 2016-2017 valittiin Markku
Malmberg, Anneli Silkka ja Hannu Soini.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuodeksi 2016 ja Stagsundin
sääntöihin tehtiin muutos siitä että vierailijat tulee opastaa pysäköimään portin ulkopuolella olevalle
pysäköintialueelle.
Aluetoimikunnan järjestämistä
talkoista tullaan informoimaan ilmoitustaululla ja yhdistyksen kotisivulla.
Kesäkauden päättäjäisissä neli-ottelun voiton vei tänä vuonna
Risto Karjalainen. Lasten kilpailun
voitti Kaisa Keihäs.
Yhdistyksen joulujuhla pidetään
5.12.15 Mälö Bygdegårdenissa. Ilmoittautumiset Marjo-Riitta Koposelle.
Hyvää loppuvuotta kaikille!!!
SF-C 120962
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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

Kesäkauden päättäjäiset 11. - 13.9.
Yhdistys oli taas onnistunut tilaamaan aurinkoisen sään päättäjäisiin. Perinteen mukaan kokoonnuttiin pitkänpöydän ääreen
nauttimaan maittavista ruoista ja viettämään yhdessäoloa 15
henkilön voimalla.

Harvaluodon
kehittäminen jatkui …
Hallituksen päätöksiä
Hallitus on työskennellyt aktiivisesti koko vuoden. Harvaluodon
nykyinen vuokrasopimus on voimassa vuoden 2017 loppuun.
Tärkein päätös oli jo tänä vuonna tarkistaa vuokrasopimus, koska
Harvaluodossa oltiin toteuttamassa vesiosuuskunnan VOK toimesta vesihuoltoa. Huoltorakennus oli
hallituksen mielestä tärkeä liittää
vesihuollon piiriin.
Hallitus katsoi kuitenkin tärkeäksi, että vuokrasopimus saataisiin uusittua 20 vuodeksi ennen
kuin tehtäisiin lopullinen päätös
Vesiosuuskuntaan liittymisestä.
Kaarinan kaupungin kaupunginhallitus hyväksyi yhdistykselle uusitun vuokrasopimuksen 20
vuodeksi alkaen 1.1.2016. Samalla kaupunki tarkisti vuosivuokraa
nelinkertaiseksi nykyiseen vuokraan nähden. Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen yhdistyksen hallitus päätti liittyä vesiosuuskuntaan. Pumppaamo on
nyt jo valmiina huoltorakennuksen kupeessa.

Syyskokous 1.10.
Kokouksessa oli läsnä 17 yhdistyksen jäsentä. Sääntömääräisistä
asioista hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarviovuodelle 2016.
Talousarvioon oli varattu mm.

Harvaluodon alueen vuosivuokra
ja Vesihuoltoon liittyviä menoja.
Puheenjohtajan valinta oli katkolla. Nykyinen yhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Hongiston jättäessä puheenjohtajan tehtävät,
hän ei enää asettunut ehdolle.
Syyskokous valitsi yksimielisesti
yhdistyksen puheenjohtajaksi Riitta Katajaisen kahdeksi vuodeksi.
Vastaehdokasta ei ollut.
Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi Jarmo Leppänen, Åke Lärka, Antti Nummela ja
Merja Vuorinen. Nykyisistä jäsenistä Kirsti Karlsson luopui kesken kauden. Hänen tilalleen valittiin yhdeksi vuodeksi Jyrki Hongisto. Vuoden 2016 hallitukseen
kuuluvat valittujen lisäksi Kalevi
Katajainen, Juha Piiroinen ja Juha Tammisto.

Joulujuhlat 12.12
Yhdistyksen joulujuhlat pidetään
Harppilassa klo 15.00 alkaen nyyttikestien merkeissä.
Lopuksi haluan kiittää hallituksen jäseniä hyvästä yhteistyöstä
ja aikaansaannoksista Harvaluodossa. Kiitokset myös yhdistyksen jäsenille. Toivotan hyvää loppuvuotta ja nauttikaa raikkaasta
ja kauniista syksystä.
Kirsti SCF- 97935
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SF-Caravan Raision seutu ry:n

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

Joulujuhla
Vankkuri-Vehmaalla Vankkurisalissa
lauantaina 5.12.2015 klo18.00
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla
SFC Raision seutu ry:n tilille: FI54 2278 1800 0309 74
viimeistään perjantaina 27.11
20€ /aikuinen, 5-12 v 10 € ja alle 5 v ilmaiseksi.
Viesti: Joulujuhla, x aik. + x lasta
P.S. Ken lahjan tuo, se lahjan saa
TERVETULOA!

Sesongin jälkeen syksyn tuntua

K

un katselen ulos ikkunasta,
aurinko paistaa ja tuuli liikuttaa puiden oksia, omenat ovat kaikki pudonneet puusta
ja on muutenkin niin syksyn tuntua ilmassa. Kuten kaikki tietää,
kesä ei meinannut tulla laisinkaan,
mutta kun elo- ja syyskuu koittivat, alkoi taas vilske Vankkuri-Vehmaalla. Vierailijoita tuli ja meni, ja
tuli vielä uudelleenkin, kun olivat
tykästyneet paikkaan. Se on näin
puheenjohtajan mielestä kaikkein
parasta palautetta, kun vierailijat
tulevat uudelleen eli isännät ovat
silloin onnistuneet tehtävässään.
Olen yrittänyt mainostaa aluettamme parhaan kykyni mukaan,
mutta ei siitä juurikaan kiitosta
saa. Kaikki mitä alueellamme tehdään, on talkootyötä. Ei niistä kenellekään palkkoja makseta, kuten
joillakin isoilla alueilla se on mahdollista. Jätetään siis talkoolaisten
arvostelu sikseen ja nautitaan olos-

tamme Vankkuri-Vehmaalla. Jos ei
paikka miellytä, on vaunuissamme ja autoissamme yleensä pyöreät pyörät ja ne saattavat siten viedä miellyttävämpiin paikkoihin.
Kun olemme kotimaassa vaunulla liikkuneet, niin mielikuvaan alueesta vaikuttaa paljon se miten
sinut siellä otetaan vastaan. Ohjataanko paikalle ja ojennetaan
alueen kartta ja muut tiedotteet
alueesta. Siihen ei tule kenenkään
ryhtyä, että arvostelee vierailijoiden tai toisen isännän tekemisiä.
Kukaan meistä ei ole täydellinen,
vaikka joskus niin itsestään luullaankin. Sietäkäämme toisiamme
niin hyvässä kuin pahassakin.
Tämä paatos saa nyt loppua. Tämän lehden ilmestyessä on pidetty syyskokous 25.10 ja seuraavassa lehdessä julkaistaan sitten ensi vuoden pj ja uudet hallituksen
ja toimikuntien jäsenet. Jos muutosta tahdotaan, niin se on jäse-

Miehet paljussa.

16

Kevään kärpäset
liikkeellä.

Vappunaamiasten voittaja Rapi.

Polkijoita odotellessa.

Paljuilua.
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Turvallisuustreffit
VankkuriVehmaalla
31.7.-2.8.2015

Pitkäpöytä elokuun lopulla.

nistön kädessä tai oikeastaan kynässä kun äänestetään.
Viime lehdessä kirjoittelin pääsiäisestä, kun nautimme paljun lämmöstä mutta paljukuvamme jäivät
pois, toivon, että ne tällä kertaa
mahtuvat mukaan. Bingorahoilla ostamamme polkuauto on ollut tosi kovassa käytössä. Näin ollen satunnaiset bingoillat tulevat
varmaankin jatkumaan, kun saamme näin komeaa tulosta aikaiseksi.
Kiitos näistä vuosista ja toivotan
jo nyt jäsenistölle Hyvää Joulua
ja Menestystä ensi vuodelle 2016.
Hanne

Portaat kohta kunnossa.

Puheenjohtaja
esittäytyy:
Nimi:
Hanne Lassila
Jäsennumero:
74067-1
Hanne ja Juha
Karavaanihistoria:
Liityimme mieheni Juhan kanssa karavaanareiksi v.1995. Ensiksi lasten ollessa pieniä lainasimme sukulaisilta vaunua, ja vuokrasimme vaunuliikkeistä vaunun muutamana kesänä. Sitten alkoi tuntua
hankalalta vuokrata viikoksi vaunu ja käyttää siitä päivän vaunun pakkaamiseen ja toisen tavaroiden
purkamiseen. Sitten v. 1995 syntyi päätös ostaa oma vaunu eikä ole kaduttanut. Monenlaista huvipaikkaa kierrettiin ensin lasten kanssa ja myöhemmin kun heitä ei enää saanut mukaan, olemme
kierrelleet monenlaista muuta paikkaa kavereiden kanssa ja tutustuneet eri SFC alueisiin ja yleisiinkin
tarpeen tullen. Siihen aikaan vaunu oli aina omalla pihalla odottamassa ahaa elämystä, minne taas
mentäisiin viikonloppuna. Kunnes v.2006 otimme kavereiden kanssa elämämme ensimmäisen kausipaikan Vankkuri-Vehmaalta. v. 2007 olimme toisen kesän alueella ja syksyn tullen mietimme, että
tulisiko sitä sitten talvella käytyä vaunulla, jos ottaisimme loppuvuoden lisää. Niin maksoimme v. 2007
loppuun ja v.2008 otimme vuosipaikan ja tässä sitä nyt ollaan. Vuodesta 2009 olen ollut hallituksen
jäsen ja vuodesta 2012 yhdistyksen pj.
Harrastukset:
Kuntosali, tanssi ja avantouinti

Järjestimme turvallisuustreffit
alueellamme heinä-elokuun
vaihteessa. Koko kesä oli ollut
huono ilmojen suhteen ja niin
myös treffien edeltävä viikko.
Nurmikenttämme oli todella
märkä ja upottava. Mietimme
koko viikon kuumeisesti miten
ja mihin voimme tulevat vieraat
laittaa. En tiedä johtuiko ilmoista vai mistä, mutta meille ei
saapunut montakaan vierasta
vaunukuntaa. Kaikki saivat näin
ollen hyvän paikan.
Perjantaina vieraat saapuivat
ja illan aloitimme saunavuoroilla ja sitten lauloimme yhteislauluja Vankkurisalissa Virtasen Akun johdolla. Väkeä ei
ollut paljon, mutta sitäkin innostuneimpia laulajia. Lauloimme vanhoja kansanlauluja sekä
nykypäivän hittejä.
Lauantai-aamuna alueellemme saapui Rautilan VPK ja
heidän kalustonsa. Mukana oli
niin venettä kuin autoja. Halukkaat saivat kokeilla sammuttaa ns. palavan grillin sekä pienen maastopalon. Sammuttajina oli sekä aikuisia että lapsia.
Lapset pääsivät myös mönkijän kyytiin. Aikuisetkin olisivat päässeet, mutta kukaan ei
” uskaltanut ” mennä kyytiin.
Vauhti oli varmaan liian huima!
Ruoka-ajan jälkeen liiton
asiantuntija Paavo Rousku kertoi palo-, kaasu- ja sähköturvallisuussäännöistä vaunualueilla.
Illalla saunottiin ja uitiin,
jonka jälkeen tanssittiin Vehmassalmen paviljongilla Timo
Rautalan & Atlaksen tahdissa.
Viikonloppu oli todella mukava ja ilmakin suosi meitä yllättävä kyllä.
Kiitos kaikille osallistujille
sekä vieraille että omalle väelle onnistuneesta treffiviikonlopusta.
Maiju
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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

SF-Caravan Salon seutu ry järjestää matkan

Caravan- ja Matkamessuille
23.1.2016 Helsingin Messukeskukseen.

Lähtö Salon torilta kello 8.00. Matkan hinta 18€.
Ilmoittautumiset 18.1.2016 mennessä
Sinikka Koivunen, iltaisin 050 551 5257

Jäsenkyselyn antia

S

alon seudun yhdistys teki jäsenistölle kyselyn. Halusimme kuulla, mitä me jäsenet
tällä hetkellä ajattelemme yhdistyksen toiminnasta ja millaisia toiveita meillä tulevan toiminnan suhteen olisi. Perinteisesti postitse tai
tapahtumien yhteydessä pyydetyt
kannanotot tuottavat yleensä hyvin niukasti vastauksia. Sen vuoksi
yhdistys päätti toteuttaa kyselyn
rohkeasti puhelinhaastatteluna,

koska johtopäätösten tekemiseksi
vastaajien otoksen pitää olla tilastollisesti riittävän kattava.
Haastattelua varten mietittiin
valmiiksi muutama keskeinen kysymys vuoden pääohjelmista, laadittiin ohjeistusta kyselyn tekijöille ja tehtiin lomake vastausten kirjaamiseen.
Kyselyn valmisteluun saatiin hienosti apua liiton jäsenyhteyshenkilöltä Teemu Tuurilta. Hän toimitti

Tulevat tapahtumat:
31.12.2015
23.1.2016
30.1.2016

18

Uuden vuoden vastaanotto Salakalliolla
Matkamessut Helsingin Messukeskuksessa
Tammitanssit Vaskion Pukkilassa

nopeasti luettelon niistä jäsenistä,
joiden puhelinnumerot ovat liiton
rekisterissä saatavissa. Tästä joukosta valittiin satunnaisotoksella
n. 200 vastaajan joukko. Sen jälkeen soittotehtävät jaettiin toimihenkilöille siten, että jokaiselle soittajalle tuli vain kohtuullinen
määrä, noin kymmenkunta haastattelusoittoa.

Yhteenvetoa tuloksista
ja toiveista
Tiedottaminen kokonaisuutena koettiin hyvinkin riittäväksi, yli 95 %
oli sitä mieltä. Jatkossakin nettisivujen ajantasaisuuteen on hyvä
kiinnittää huomiota, niitä oikeasti käytetään ja seurataan. Tammikuussa jaettavan tapahtumakalenterin mukana voisi olla myös muutakin selostusta menneistä ja tulevista tapahtumista saatekirjeenä
yhdistykseltä.
Viime vuosina syystreffeillä on
jäsenistä ollut mukana alle neljännes. Osallistumishalukkuus yleensäkin millekään treffeille on nykyään melko alhainen, sillä jäsenet
ovat paljolti ”oman tien kulkijoita”
tai liikkuvat matkailuajoneuvoilla muiden harrastusten puitteissa. Tällöin aikaa tai halukkuutta
treffeille mukaan tuloon ei oikein
ole. Mukana olleiden palaute treffien ohjelmasta ja sisällöstä oli kuitenkin pääosin positiivista. Treffien pitopaikka ei nykyisellään ole
ollut kaikkien mieleen.
Jäsentapaamisia on muutaman
vuoden ajan järjestetty Humpparallien ”kotipaikassa”, Kuusjoen

Raatalassa Kauppilan ladon alueella. Melkein puolet vastaajista kertoi tietävänsä paikan, mutta osallistumisinto on ollut melko laimeaa. Tapahtuman markkinointimme
ei ehkä ole ollut kovin houkutteleva, sillä ohjelman sisällöstä toivottiin enemmän tietoja etukäteen. Mukana olleilta paikan suhteen tuli kommentteja suuntaan ja
toiseen. Makuasioita, joista ei pidä kiistellä, mutta järjestäjän pitää
kommentteja puntaroida.
Muihin tapahtumiin ja matkoille osallistuneet olivat hyvin tyytyväisiä ja ohjelmaa on riittävästi. Myönteistä palautetta antoi lähes 90 % vastaajista. Hyvin vähän
toivottiin lisää tapahtumia. Kesämatkoilla on osallistujia, teatterimatkoilla bussi on yleensä täynnä ja Tammitansseissa viihdytään.
Useat vastaajat olivat positiivisesti yllättyneitä, kun heihin henkilökohtaisesti otettiin yhteyttä ja
tiedusteltiin toiveita. Toimihenkilöille annettiin kiitosta panoksesta yhdistyksen hyväksi. Joitakin
kehittämistoiveita annettiin ja ne
kannattaa hallituksen ja toimikuntien tulevan toiminnan suunnittelussa ajatuksella käydä läpi.
Kysely onnistui todella hienosti, sillä vastaukset saatiin 151:lta
jäseneltä. Noin 17% jäsenistämme antoi hetken aikaansa haastatteluun. Suuri kiitos tästä kaikille vastaajille sekä hyvälle haastatteluporukalle.
				
18.9.2015
MS & HS
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Matka Kroatiaan!
Matka kansainväliseen Caravantapahtumaan ilman asuntovaunua. Ollaankos karavaanareita
ollenkaan? Miksi päädyimme tällaiseen ratkaisuun? Suurimmaksi
ongelmaksi osoittautui ajan puute.
Jos olisimme lähtenet matkaan
omalla autolla ja asuntovaunulla,
olisi matkaan pitänyt varata neljä viikkoa, nyt olimme reissussa
kaksi viikkoa. Lentoliput, mökki, hotellit ja vuokra-auto varattiin siis kevättalvella ja reissuun
lähdettiin juhannuksen jälkeen.
Muutaman tunnin lennon jälkeen
olimme perillä Kroatian toiseksi
suurimmassa kaupungissa Splitistä,
jonka tunnetuimman nähtävyyden
Diolectianuksen palatsin reunalla huoneistomme sijaitsi. Aamulla
kylmässä Suomessa ja illalla syömässä rantabulevardilla palmujen
alla!
Splitissä vanhan kaupungin alueella kaikki on kävelymatkan päässä, sekä vanhat rakennukset että
katukauppiaat . Illalla ihmiset kokoontuvat rantabulevardille tai Diolectiauksen palatsin portaille mu-

Salon edustus.

siikkia kuuntelemaan. Kävimme
myös katsomassa merenpohjaa sellaisella pienellä aluksella. Nyt tuli
todettua, että pohjassa on paljon
merisiilejä. Seuraavaksi lähdimme
ostamaan uimakengät koko porukalle. Kaksi päivää sujui nopeasti.
Matka jatkui monien pikkukylien kautta kohti Pagin saarta. Mat-

TAMMITANSSIT
30.01.2016 kello 18 – 0.30

kalla näimme toinen toistaan kauniimpia kyliä ja ihanaa vettä. Vesi
hohtaa täällä eri turkoosin sävyissä. Saavumme Pagin saarelle sillan
kautta saaren kivisestä päästä. Saari on täältä todella karu ja harvaan
asuttu ja pituudeltaan noin sata kilometriä. Määränpäämme FICC-ralli
järjestetään Novaljan lähellä olevas-

sa Camping Straskossa. Straskon
leirintäalue on valtavan iso, kaikki
paikat on numeroitu. Nyt kartasta
löytyi numerointia yli 1600 saakka. Alueella on erikokoisia mökkejä, asuntopaikkoja ja telttapaikkoja. Lisäksi nämä palvelut löytyvät myös aidatulta nudistialueelta. Alueella on runsaasti kauppoja

MATKAILUAUTOT
JA VAUNUT

Seurojentalo Pukkilassa,
Ruuhikoskentie 11, 25260 Vaskio

Tanssit tahdittaa

Tanssiorkesteri Hopeatähti
Tarjolla maittavaa ruokaa, kakkukahvit ja tanssia.
Liput 25€, lapset 12,50€.
Lippuja saa Areva-Service, Satamakatu 20, tai maksamalla tilille
20.1.2016 mennessä SF-Caravan Salon Seutu ry:n tilille FI16 1135
3000 3083 38. Laita viitenumero 123.
Maksetut liput saa paikanpäältä.
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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Aurinkorantaa.

ja ravintoloita. Aluetta oltiin vielä laajentamassa lisää. Koko alue
seuraa rantaviivaa.
Suomalaiset karavaanarit oli sijoitettu lähelle tuloporttia. Meidän
mökkimme oli ehkä kilomerin päässä tästä. Se oli lähellä merta, jossa
käytiin uimassa monta kertaa päivässä. Ensin väisteltiin merisiilejä
ja kiviä, mutta kauempana rannasta oli hienoa hiekkaa ja hyvä pohja. Meitä suomalaisia oli neljä mökillistä aika lähekkäin. Naapurissa
meillä asui taiwanilaisia monta mökillistä ja kanadalaisia karavaanareita. Mökki oli tosi mukava neljälle henkilölle: iso terassi puiden
suojassa, yhteinen olohuone/keittiö ja molemmilla omat makuuhuoneet ja omat suihku/wc-tilat sekä
ilmastointi. Ilmastointi oli kova sana, kun lämpö nousi koko loman
ajan. Matkallemme ei sattunut yhtään sadepäivää ja lämpötilat olivat
27-35 astetta. Mökin ilmastointilaite oli kovalla käytöllä.
Olemme aikaisemmin olleet FICCralleissa Tšekin Prahassa vuonna
2012, Puolan Slawassa 2013 ja Suomen Porissa 2014. Suomalaisilla oli
joka aamuna päivänavaus, jossa tiedotettiin päivän tapahtumat. Olipa mukava mennä sinne ja nähdä
niin monet tutut karavaanarit. Viikon ohjelmaan kuuluu monenlaista. Avajaiset on mahtava tapahtuma. Kroatiassa se tosin meinasi
mennä hallituksi kaaokseksi. Joka ilta teltalla oli jotain ohjelmaa.
Järjestäjä tarjosi hyvän porsasaterian kaikille. Olimme myös monen
maan vieraana ja tutustuimme eri
maiden ruokiin ja juomiin. Täällä
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tapasimme ulkomaalaisia tuttujamme. Päiväretkiä oli voinut ostaa järjestäjältä, mutta päädyimme omiin
retkiin. Vierailimme Novaljassa. Ihmettelimme miten siellä voi olla niin
paljon nuoria. Asia selvisi, kun tapasimme Suomesta moottoripyörällä tulleen miehen, joka kertoi siellä
vietettävästä teknomusiikkitapahtumasta. Paikalle oli saapunut tuhansia nuoria eri maista.
Teimme matkan saaren kärkeen
Lun-nimiseen paikkaan. Täältä löytyivät vanhat oliivilehdot. Miten
saaren toinen pää olikaan erilainen
verrattuna siihen kiviseen. Yhteen
saareen mahtuu monenlaista maise-

maa ja hienoja lomanviettopaikkoja. Kävimme katsomassa, missä laivaranta on ja otimme väärän tien.
Sieltä löytyi mitä mahtavimmat vuonot ja maisemat, ei hukkamatka!
Viikko kului nopeasti. Poistuimme saarelta laivalta. Laivan jälkeen
ajeltiin serpentiinitietä ylös vuorille. Karavaanarit kertoivat, että
oli aika jännää tulla yhdistelmällä
alas. Tästä alkoi toisenlainen Kroatia. Maisemat aivan erilaiset kuin
rannikolla; vuoria, laaksoja, jonka jälkeen jopa ensi kertaa tasaista. Täällä aukesi maanviljelysmaita.
Täällä käytimme maksullisia moottoriteitä, joiden kunto oli loistava.

Matkasimme Zagrebin kautta Slavonski Brodiin. Kaupunki oli Kroatian ja Bosnia-Hertsegovinan rajalla ja sen tunnuslintuna oli haikara. Vasta täällä rupesi vaikutelma
sodan jäljistä näkymään, kaupunki, jossa nykyisin viehättävä keskusta kävelykatuineen. Asuimme
vähän laidassa hotellissa, jossa oli
hyödynnetty tynnyreitä sisustuksessa. Söimme esimerkiksi tynnyrissä. Perhehotelli Garden oli illalla
monivärisesti valaistu ja sen henkilökunta saa erityisen kiitoksen. He
kertoivat, että olemme toiset matkalaiset Suomesta.
Täältä matka jatkui Bosnia-Hertsegovinan puolelle. Tarkka passintarkastus ja myös auton paperit tarkastettiin. Autoon pitää ostaa erikseen lupa, että sen voi viedä naapurivaltioihin. Maan pohjoisosa on
vahvaa maanviljelysaluetta. Tien
varsilta voi ostaa vaikka mitä vihanneksia ja hedelmiä. Maan keskiosat ovat vahvasti metalliteollisuutta, ja on jo Jugoslavian aikana ollut
Euroopan suurimpia rautamalmin
tuottaja. Seuraava määränpäämme
oli maan keskiosassa sijaitseva Sarajevo. Kun käännyimme Sarajevoon
valtatieltä, navigaattori näytti matkaksi 10 km ja pelkän yhden kadun.
Kaupunkia ei ollut ollenkaan kartoitettu. Olin tilannut hotellin joen varresta mutkan kohdalta. 3.1
milj ihmisen kaupunki ja kohti ho-

Mostarin silta.

4/2015

tellia. Kun saavuimme kohti keskustaa, seurasimme jokea ensin oikealle, eipä löytynyt mutkaa. Tulimme keskustaan takaisin ja näimme Olympiastadionin merkin, sinne
seuraavaksi. Ovathan suomalaiset
niittäneet mainetta täällä vuoden
1984 talviolympialaisissa, 13 mitalia
Matti Nykäsen ja Marja-Liisa Kirvesniemen johdolla. Siellä haastattelin
erästä saksankielistä tyttöä, joka
kertoi, että meillä olevista kartoissa ei näy hotelliamme, mutta osoitti missä kohtaa kartan ulkopuolella
hotelli löytyy. Kiitos hyvistä neuvoista ja hotelli löytyi. Sarajevossa
näkyy sodan merkit selvästi. Sarajevon piiritys kesti kolmisen vuotta
1992- 1995. Lähes jokaisessa talossa näkyy luotien reikiä. Suuremmat
on korjattu, mutta kyllä korjaamista
löytyy vielä paljon. Keskustassa on
puisto lapsiuhrien muistoksi. Siellä on ympyrät, joita voi pyöritellä
ja löytää kaikkien menehtyneiden
lasten nimet. Puistoon on pystytetty pieniä patsaita.
Illansuussa on kova nälkä ja
suuntaamme kohti keskustaa. Mitä ihmettä, miksei mistään löydy
ruokaa? Ihmiset kyllä syövät jätskiä ja juovat kahvia. Vihdoin löysimme ruokapaikan. Kun olimme
saaneet syötyä, kaikki paikat oli
täynnä ruokapaikkoja. Ihmetys…
Eipäs tullut mieleen, ettei sovi syö-

dä kun aurinko paistaa, ramadanaika. Olimme kyllä katsoneet mitä hienoimpia moskeijoita ja muiden uskontokuntien kirkkoja. Nälkä sumensi ajatukset. Sarajevosta
jatkamme matkaa kohti Mostaria.
Maisemat ovat mitä mahtavimmat.
Matka jatkuu suurten vuorten uomassa, välillä alamäkeä 100 km.
Huikeaa, näitä maisemia ei voi edes
sanoin kuvata.
Seuraava kohde Mostar. Mennään
katsomaan paikan komeinta nähtävyyttä, kalkkikivestä tehtyä upeaa
holvisiltaa, joka on Unescon maailmanperintökohde alkaen vuodesta 2005. Alkuperäinen silta on rakennettu 1557-1566. Sodassa 1993
vaurioitunut silta, joka on uudelleen rakennettu alkuperäisillä piirustuksilla 2004.
Matkalla pysähdymme syömään
lihavadin. Olipa lautasella kokoa ja
hintaa todella vähän. Bosnia- Hertsegovinassa tuntui, että rahaa ei kulu oikein juuri mihinkään. Vaihdetulla ruokarahalla saadaan vielä
tankki dieseliä. Mostarista ajamme
rajalle ja sitten taas ollaan Kroatiassa ja rannalla. Seuraava kohteemme on suomalaisturistien suosima
Maraska. Hotelli hienosti rantabulevardilla, ikkunat kohti merta, maisemat komeat. Hotellin takapihalla
on aukio, jossa parhaat ruokapaikat. Illalla käytiin syömässä meren

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

”Naapurit”.

herkkuja. Ei ihan tiedä tarkkaa mitä
syötiin, hyvää oli ilman sipulia. Hotellilta pienen kävelymatkan päässä
oli uimaranta. Veteen oli tehty paljon peuhupaikkoja lapsille. Rantavedestä oli poistettu kivet ja merisiilit. Se sai rannan veden sameaksi. Pagin saaren kirkkaiden vesien
jälkeen vaikutelma oli vähän ikävä. Turisteja oli vähän liikaa. Täältä matka jatkui rantakyliä hipoen Splitiin. Saavumme nyt toisesta suunnasta ja ohitamme kaupungin matkalla lentokentälle. Täällä
auton poisluovutus. Oltiin kuvattu

etukäteen kaikki naarmut ja lisää
ei ollut hankittu. Polttoainemittarista olimme sopineet, että saamme täydellä tankilla ja palautamme
täydellä tankilla. Onneksi kuvattiin
tämäkin, koska saimme vajaalla ja
palautimme vajaalla. Yrittävät periä lisää hintaa. Matka sujui loistavasti lentokoneella Suomeen. Täällä
meitä odotti kylmä vesisade. Matkassa mukana Sinikka, Markku, Mariitta ja Tauno.
Ensi vuonna 84. FICC-ralli järjestetään Portugalissa 29.707.08.2016 Ponte de Limassa.

SF-Caravan Sauvon Seutu ry:n

Joulujuhla

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

pidetään 28.11.2015 klo 18.00
Sarapiston takkatuvassa

SIHTEERI
Petri Kuvaja
Säästöpankintie 7, 02580 Siuntio
Puh. 0504105936, sihteeri@sfc-sarapisto.net,
petri.kuvaja@hotmail.com

Ilmoittautumiset viimeistään 15.11.2015
Annica Sandberg puh. 0449742394

Jouluruokailu 10€ aikuinen ja 5€ lapsi
Joulupukin vierailu

Tervetuloa!

Sarapiston terveiset!
Pikkupakkasia on jo ollut, joten
nyt on jo aika laittaa vaunu ”talviteloille”! Sarapistossa vaunuja
on myös talvella, joten suuren

suurta ruuhkaa ei Rajalahdentiellä ole ollut. Talvellakin Sarapistossa tapahtuu mukavia; 28.11.
on joulujuhla takkatuvassa (kts.

ilmoittautumisohje kutsusta) ja
Uuden Vuoden aattoa juhlitaan
myös takkatuvassa. Lehden ilmestyessä on jo syystalkoot ja syys-

kokouskin ohi ja lehden ilmestymispäivän jälkeen vietetään isänpäivää Sarapiston takkatuvassa.
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Muistoja kesältä!
Elokuun lavatreffit olivat taas menestys. Vierailijoita ja kausipaikkalaisia oli runsaasti menossa mukana nauttimassa aurinkoisesta
säästä ja runsaasta ohjelmasta.
Reippaan talkooväen korviin kantautui vain positiivista palautetta
tästä kesän ykkös tapahtumastamme. Suuret ja lämpimät kiitokset kaikille osallistujille! Tanssilavalla sai tanssia perjantaina
trubaduuri Johan Puumalan tahtiin ja lauantai-iltana tanssikansaa
viihdytti Anu Kivelä & pco menestyksekkäästi. Lauantai aamuna
rannalla saimme nauttia lippujen
salkoon noston jälkeen Heikki
Mäntylän mainiosta leirihartaudesta suvivirren tahdittamana sekä tietenkin kirkkokahvit kakkuineen ja pullakransseineen.
Karavaanarit saivat osallistua
omien intressiensä mukaan treffiohjelmaan; lasten seikkailupolulle, luontopolulle, aikuisten kolmiotteluun, lasten rantakisaan tai
markkinamyyjien tuotteiden ihailuun tai hankintaan. Lapset ja lapsenmieliset paistoivat muurikalla
maukkaita lettuja niin, että ”mattimyöhäiset” joutuivat nuolemaan
näppejään. Arpajaisten palkinnot
saivat muutamien suut virneeseen,
mutta levein hymy nähtiin Ville
Kontiolla tämän voittaessa pääpalkinnon eli vuosipaikan vuodelle 2016. Sunnuntaina aamusaunojen jälkeen jaettiin kilpailujen
palkinnot ja toivotettiin turvallista kotimatkaa, tervetuloa ensi
vuonna uudelleen!
Muinaistulillakin oli mukavasti väkeä ja saimme katsella kauniissa kuutamossa lasten tekemien kaarnaveneiden purjehdusta merelle. Kokon loimutessa rannalla siirryimme tanssahtelemaan

Lasten rantakisat lavatreffeillä.
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levyjen tahdissa.
Kesäkauden päätöstä juhlittiin
karaoken tahtiin tanssilavalla ja
nuoret karavaanarit myivät makkaraa sekä perunasalaattia nälkäisille.
Kalastuskilpailuja on järjestetty lapsille: Onnea Niko, Sami ja
Sanni! Syyskalakilpailussa kalastettiin suurinta kalaa. Voittajaksi tuli Jukka Kokko 6,6 kiloisella
hauella. Onnea!
Tapatumarikkaan kevään, kesän
ja syksyn jälkeen on hyvä levähtää
talvi muistellen kesän kokemuksia. Jokaisella meistä on omansa: minulla via Baltica ja Ruotsin
rannan kauniit maisemat eteläsJukka Kokko ja hauki 6,6 kg.
tä pohjoiseen asti!
				
Näkemisiin,
Mari 117895-1

Muinaistulet: kuutamo, kokko ja
kaarnaveneet.

Hallituksen
jäsenen
esittely:
Nimi: Lauri Ihalainen

Kolmiotteluun osallistujia lavatreffeillä.

Karavaanihistoria:
Sarapistossa ensimmäisen kerran v. 2001 ja vuosipaikka vuodesta 2011. SFC –Sauvon seudun hallituksessa vuoden 2015
alusta.
Harrastukset:
Matkailu, patikointi ja sienestys. Aikaa kuluu myös vaimon,
kahden lapsen ja neljän lapsen lapsen kanssa.
Lavatreffien talkooväkeä.

Lavatreffien tansseista.
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TL-Pyhäjärven kuulumiset
Valasranta, p. 040 730 4921, www.sf-caravantlpyhajarvi.fi
VARAPUHEENJOHTAJA
Hannele Aittamäki
Hongistontie 10, 21380 Aura
Puh. 045 6301160,
hannele.aittamaki@elisanet.fi
SIHTEERI
Ulla Heiskanen
Nikkarintie 6, 23100 Mynämäki
Puh. 044 342 3464, u.heiskanen@gmail.com

Hei kaikille!

K

un VankkuriViesti ilmestyy
on jo syksy pitkällä ja alueemme on vaipunut talviu-

neen.
Muistellaan vielä hieman mennyttä kesää, vaikka ilmojen puolesta kesä tuli vasta elokuussa.
Alueella pidettiin mukavasti ohjelmallisia viikonloppuja, suurikiitos siitä huvitoimikunnalle.
Toukokuun lopussa pidettiin

turvallisuuspäivä; palopäällikkö
Toni Louhenvirta puhui turvallisuudesta ja näytettiin myös palonsammutusesitys, yleisökin pääsi kokeilemaan erilaisia sammutusvälineitä.
Kesäkuussa oli takakonttikirppis, siinä alueen asukkaat saivat
myydä itselleen tarpeettomia tavaroita. Juhannuksena pidettiin pienimuotoiset olympialaiset muuten

vietettiin juhannusta perinteisesti. Heinäkuussa oli Kuhankuonon
retki, jossa käveltiin pitkospuita
pitkin luontoa ihaillen. RC-autokisatkin pidettiin, osanottajia olisi voinut olla toki enemmän, mutta saatiinhan neljän auton kesken kisa aikaiseksi. Rosvopaisteja paistettiin elokuussa, taas tuli
hyvin maukkaita paisteja ja lohta sai myös loimutella. Elokuussa
vietettiin myös venetsialaisia ja
naamiaisia sekä yhdistys tarjosi
30-vuotiskakkukahvit, kutsuvieraitakin oli paikalla. Naamiaiset
olivat hauskat; teemana 80-luku,

oli monenmoisia upeita hahmoja, oli kiharoita, olkatoppauksia ja
neonvärejä ja musiikkikin oli 80-lukua, joten menoa riitti yömyöhään.
Syyskokous pidettiin 11.10.2015
siellä käsiteltiin sääntömääräisiä
asioita. Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2016-2017 valittiin Arto Vilen. Hallitukseen valittiin uusia jäseniä erovuoroisten
tilalle: Maarit Vierelä, Henna Hakala ja Jyrki Lindell.
Toivotan kaikille leppoisaa loppuvuotta ja joulunodotusta.
Ulla 80840
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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

Ruissalon Syystreffit

Kesäniemi
Kesäniemen alue on yhdistyksemme oma 13 ha alue ja kuuluu
osana Caravan Huiput ketjuun. Kesäniemi on jatkuvan kehityksen
kohteena ja kaavan voimaan tullessa rakennusoikeutta saadaan
lisää tarvittaviin uusiin huoltorakennuksiin ja kaivattuun rantasaunaan. Kesäniemessä on vapaita vaunupaikkoja, jotka ovat
kaikkien jäsenten käytössä. Kesäniemessä on kausipaikkalaisilla
isäntävelvoite mutta uusien kausipaikan varanneilla on vuoden
alueeseen tutustumisaika eikä siis ensimmäisenä vuotena velvoitetta ole.
Pg.

Syyskokous 21.10.2015
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Restel ravintolassa Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa. Paikalle saapui 73
jäsentä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Toimintasuunnitelma
ja talousarvio vahvistettiin keskusteluitta. Toimihenkilöiden valinnassa jatkavat niin johtokunnassa kuin toimikunnissakin nykyiset
jäsenet. Tilintarkastajiksi valittiin Kirsi Patrikainen (HTM) ja Riitta
Tolvas (Merkonomi) sekä varatilintarkastajiksi Matti Puustinen
sekä Jarmo Erkkilä. Kokous sujui rauhallisesti. Puheenvuorot olivat
asiallisia ja kaikkiin saatiin tyydyttävät vastaukset. Syyskokous oli
historiallinen sillä kokouksessa ei äänestetty lainkaan.
Myös kokouksen kesto 45 min. oli maltillinen. 
Pg.

Pidettiin niille vakiintuneessa paikassa syyskuun toisena viikonloppuna
11.-13. päivä. Syystreffien säätila on muuttunut parempaan suuntaan.
Aikaisemmin kun Saaronniemessä tai Kansanpuistossa pidettiin treffit
oli lähes poikkeuksetta mukana vesisade. Nyt pidetyt syystreffit olivat
toiset perättäiset myös ensivuoden päivämäärä 9.-11.9 on merkitty
treffikalenteriin. Tänä syksynä vieraita oli 125 vaunukuntaa mutta
alueelle olisi helposti mahtunut vaunukuntia tuplasti. Vaikka treffit
pidetään leirintäalueella pitää treffeille rakentaa lisää sähköpisteitä
varsinaisen vaunualueen ulkopuolelle. Sähkökentän rakentamisen kustannukset vievät treffimaksusta lähes puolet vaikka kulutus viikonlopun
aikana jääkin 400-500 kWh.n tietämille. Viikonloppuna muisteltiin
niitä aikoja kun ei vaunuissa tarvittu ulkopuolista sähköä ja heitettiin
ajatus sähköttömistä treffeistä. Ajatus kaatui siihen ettei treffeille taitaisi kovinkaan monta osallistujaa saapua. Syystreffien pitämistä on
haluttu myös Alastaroon moottoriradalle kuten 2012-2013 järjestettiin.
Moottoriradan ohjelma olisi haluttua lisää ainakin lapsiperheille. Pg.
Pysähtyneet vankkurit

SF-C 115832
Penttinen Antti Kalervo
s. 29.04.1947
k. 25.07.2015
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Turku ry
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Keskustelutilaisuudet

Livonsaaren
tapahtumia

Kesäniemessä pidettiin 3.10. Tilaisuudessa ei ollut esityslistaa, kuten
ei ko. tilaisuuksissa ennenkään.
Keskustelutilaisuudessa yhdistyksen johtokunta tiedotti yhdistyksen asioista, jotta aina alueilla
liikkuu. Tilaisuudessa käsiteltiin
myös alueen ongelmia joista suurin
on isäntävuorojen tekeminen. Lisäksi käsiteltiin saunojen lämmittämistä ja hoitamista talviaikana.
Alueella tehtävien töiden järjestys
sekä loppuun vieminen. Kesäajan
viikkoisäntien vaihtumisen aiheuttama kassan katkaiseminen. Asioista keskusteltiin maltillisesti,
jokaisen mielipidettä kuunneltiin.
Johtokunta käy kokouksissaan asioita läpi saadakseen Kesäniemeen
joustavat isäntätehtävät. Tällä
kertaa ei henkilöiden välisiä erimielisyyksiä jouduttu Kesäniemessä ratkomaan vaikka keskustelussa
käytiinkin läpi Kesäniemen isäntäparin aiheetonta arvostelua. Todettiin tehtävän olevan sellainen,
kun toiselle kumartaa niin toiselle
pyllistää.
Ruissalossa vastaava tilaisuus pidettiin 17.10. Villa Saaron ravintolan kahvin tuoksuisessa salissa
käytiin ensin alueen sopimus tilannetta, jotka vielä ovat kesken.
Talvikunnossapidosta keskusteltiin
ja tehtävien jaosta. Isäntä auraa
talvisin lumet käytäviltä mutta
vaunujen ympärillä olevat lumet
kuuluvat asukkaalle. Myös vaunun
ympärille ei pitäisi kasata lunta.
Sähköjohtojen ym. jäädessä lumen
alle on lunta keväällä hankalaa ajaa
pois. Keskustelua käytiin syystreffien aiheuttamasta haitasta sekä
ensivuoden tapahtuman järjestämisestä. Alueelta tullutta ehdotusta erilaisten aktiviteettien järjestämisestä alueella käsiteltiin ja
paikalla ollut Ruissalotoimikunnan
vetäjällä oli hyvä ehdotus aktiviteettien lisäämiseen. Ihmeteltiin
myös vaunujen käyttämättömyyttä vaikka syksy on ollut mitä parhainta aikaa ilmojen puolesta. Viikolla ei asukkaita juurikaan vaunuissa ole. Asia on sama kaikilla
alueilla eikä yksin Talvialueen ongelma. YT-alueen Petanqi turnaus

järjestetään vielä ensikeväänä Talvialueella 8.5. mutta jatkossa tapahtumasta tulee kiertävä jotta

kisaan saataisiin muidenkin yhdistysten panostusta ja pelaajia.
Pg.

Livonsaaressa pidettiin elokuun
22 päivä Rosvopaisti viikonloppu. Tapahtuman ohjelmassa järjestettiin myös perinteinen koirakilpailu, jonka kisan vei nimiinsä Aatos komea Tanskan
dogi. Rosvopaistin valmistaminen aloitettiin hyvissä ajoin ennen puoltapäivää. Kuopan kuumuuteen laitettiin 42 pakettia
mitkä sisälsivät herkullista Rosvopaistia omien reseptien mukaan maustettuina. Kuoppa avattiin klo 18.00 jolloin kaikki paistit löysivät omistajansa ja aloitettiin päivän herkkuhetki pitkässä pöydässä. Illalla herkkuja
sulateltiin karaoketansseissa
rannalla palavan rakovalkean
luodessa tunnelmaa.
Syyskuussa 19.9 pidettiin Kesäkauden päättäjäiset. Tapahtuma on hieman haikea kun osa
alueen asukkaista lähtee muuttolintujen lailla lämpimiin maihin ja osa vain lopettaa vaunuilun talven ajaksi. Kesäkalusteita ym.vietiin talvisäilytykseen
tanssisaliin ja vaunun eteen jääviä tavaroita niputettiin suojaan
pressujen alle. Illalla kuitenkin
haikeus oli tipotiessään päättäjäistansseissa. Tanssien tauoilla
maistui vielä grillimakkara sekä
jännitys tarkkuuskisassa.  Pg.

www.huiskulatilavuokraus.fi

Varastotiloja
10m2, 26m2, 40m2...

Ajoneuvojen
säilytystä
Ota yhteyttä ja varaa
veli-matti.karlin@huiskula.fi p. 050 527 0017
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Kesäniemen Silakkatreffit
vetivät jälleen Kesäniemen täyteen
karavaanareita. 225 vaunukuntaa
oli jälleen uusi ennätys alueella.
Vapaita vaunupaikkoja olisi nipin
napin löytynyt vielä 5. Ensivuodeksi onkin rakennettava uusia ja
parannettava jo olevia vaunupaikkoja, jotta kaikki halukkaat mahtuisivat myös ensi vuonna mukaan.
Treffien kalansaalis oli vielä viikolla epävarmaa mutta tapahtumaan
saatiin kuitenkin tilattu 350kg.n
silakkasaalis. Alustavalla viikolla
Kesäniemi näytti parhaimmat maisemansa monivärisenä ruskana.
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Ruskan loistaessa alueella tehtiin
vielä uusia leirintäpaikkoja sekä
haravoitiin alueelta monta kuormallista lehtiä. Lauantaina alettiin
aikaisessa valmistamaa silakkakeiton sekä halstrauksen tarpeita,
jotta kaikki olisi valmista kun päivän herkut saapuisivat paikalle.
Laatikollinen silakoita haettiin jo
etukäteen keittoa varten. Muurikat ja hiillokset olivat parhaimmillaan klo 12.00 kun peräkärryn
kansi avattiin ja silakoiden valmistus alkoi. Monenlaisia herkkuja
valmistui myös päivän mittaan

omien reseptien mukaan omissa
vaunuissa. Halstauksen salat kulkevat vanhemmilta ja isovanhemmilta lapsille, jotka olivat mukana
innokkaina opettelemassa halstrausta ja kalan valmistamista. Silakat
syötiin aika tarkkaan, sillä illalla
jäljellä oli vain muutama kala viimeisen laatikon pohjalla. Perjantaiiltaa vietettiin orkesteritanssien ja
discon parissa kun taas lauantaiksi siirretty karaoketanssit vetivät
Ylälystin täyteen laulajia ja tanssijoita. Sunnuntaina oli vuorossa
luontopolun palkintojen jako ja

arpajaiset. Luontopolun palkintojen
jako oli helppo, koska vastauksissa oli yksi täysi 10 ja kaksi 9 oikein
vastausta, jotka kaikki palkittiin.
Arpajaisissa pääpalkinnot kesäniemen kesäkausi meni Ritva Törmälle ja Samsung matkapuhelin prepaid liittymällä Irmeli Haavistolle.
Arpajaisten jälkeen Kesäniemen
isäntä Petri Suominen kiitti kaikkia
osallistujia ja toivotti tervetulleeksi Kesäniemeen toistekin ja varsinkin ensivuonna 14.-16.10 pidettäville Silakkatreffeille.

Pg
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Turun messut 2015
myytävänä pieni määrä jäsentarvikkeita muuten osasto oli informatiivinen. Jäsenhankintaa suoritettiin yllättävän hyvin vaikka
kyseessä olivat yleismessut. Erilaisia kysymyksiä esitettiin ja niihin
pyrittiin vastaamaan mahdollisuuk-

sien mukaan mutta osiin kysymyksistä palattiin messujen jälkeen
kun saatiin varmaa tietoa liitosta.
Aika paljon on epäselvyyksiä erilaisten korttien tarpeellisuudesta
ja käytännöstä ulkomailla. Vanhoja jäsennumeroita myös haettiin

esiin uudelleen liittymisten yhteydessä. Messupäivystykset vietiin
läpi kuudenhengen iskuryhmän
voimin josta kiitos kaikille mukana olleille.
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Unohdetut
matkailuajoneuvot

Caravan Show &
Camping 2016

Kaunis syksy on kirvoittanut keskustelun tyhjillään seisovista
matkailuajoneuvoista. Kalliit laitteet nauttivat tyhjillään hienoista syyskeleistä. Viikonloppuna jos silloinkaan saapuu omistaja
kiireisenä oman matkailuvälineensä luokse lähteäkseen viimeistään
aikaisin sunnuntaiaamuna pois. Tilastojen mukaan näiden matkailuvälineiden omistajat ovat jo työelämän taakseen jättäneitä,
joten aikaa pitäisi olla. Itse olin työelämän lopuilla eläköitymisen
valmennuskurssilla, jossa tähdennettiin sitä, ettei jäädä istumaan
telkkarin ääreen. Ihminen kun on oppivainen ja hyvin helpolla
huomaat sen 42 tuumaisen kapistuksen hallitsevat itseäsi. Karavaaniharrastus antaa mahdollisuuden mitä moninaisempaan ajankuluun kausipaikalla tai kun lähtee matkailuvälinettä ulkoiluttamaan vaikka toiseen kaupunkiin. Marjastaminen, sienestäminen
ja kalastus kuuluvat joka alueen maksuttomiin aktiviteetteihin.
Luonnossa liikkuminen on parempaa ja terveellisempää kuin vitamiinien napsiminen purkista. Matkailuajoneuvossa on myös
mahdollisuus telkkarin katseluun. Matkailuajoneuvon jatkuva
käyttö pitää sen myös paremmin kunnossa kuin pitkäaikainen
tyhjillään olo. Talviaikaan tulee lumikuormatkin poistetuksi katolta kun on paikalla. 
Pg.

Järjestetään 8.-10.1.2016 Turun Messu ja Kongressikeskuksessa. Messujen yhteydessä pidettävien treffien järjestely on
loppusuoralla. Treffien osalta jännitetään jälleen tuleeko se
kolmas vähäluminen talvi vielä. Maamme vanhin talviaikaan
pidettävä treffitapahtuma on aina iso haaste järjestäjille
pakkasen, lumen sekä liukkauden puolesta. Uudeksi haasteeksi on tullut myös nykyinen markkinatilanne, joka koskee
kuitenkin lähinnä näytteilleasettajia siis alan kauppiaita.
Kuitenkin Caravan Show & Camping messuilla myynti on ollut
huippuluokkaa. Caravan Show’n treffeihin osallistujat tulevat
tasaisesti ympäri maata tapaamaan ystäviään sekä tutustumaan messujen antiin. Turku saa myös osansa treffivieraista
sillä osallistujat viipyvät alueella pidempään ja osa myös
piipahtaa risteilyllä ennen tai jälkeen treffien. Caravan Show
& Camping 2016 tapahtumassa on taas mahdollista tilata ja
maksaa treffimaksut ennakkoon. Treffit ovat myös eri merkkiklubien kohtaamispaikka, tällä kertaa uutena merkkiklubina kokoontuu vasta perustettu Adriaklubi. Tervetuloa Turkuun Caravan Show & Camping 2016 treffeille 8.-10.1.2016.
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Yhdistyksemme oli päivystämässä
jälleen Turun yleismessujen SFCaravan ry.n osastolla. Neljäpäiväiset messut menivät yllättävän nopeasti, johtui varmaan osaston
saamasta suuresta huomiosta ja
uudesta paikasta. Osastolla oli

U
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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
SIHTEERI
Tapio Saha
Vanhaharmaalinnantie 3, 28430 Pori
Puh. 0400 532 912
tapio.saha@nic.fi

Rairannan kuulumisia

S

yksyn ensimmäiset yöpakkaset ajoittuivat lokakuun
toiselle viikolle. Kunnon yöpakkanen saa lehdet putoamaan ja
nyt se tapahtui ennen syksyn siivoustalkoita. Kerrankin oli siivottavaa ja paikat jäi talveksi siistiin
kuntoon. Usean kerran on käynyt
niin, että siivoustalkoiden jälkeen
vasta pääosa lehdistä on pudonnut
ja kevääksi on jäänyt kovastikin
haravoitavaa. Siivoustalkoot on
aina iso tapahtuma ja tänä syksynä vielä samana päivänä kuin syyskokous. Ja papusoppa teki kauppansa.
Isäntätoiminta on alueen tärkeimpiä toimintoja. Isäntä antaa
esim. vieraalle sen ensimmäisen kuvan alueesta. Se jää varmasti vieraalle mieleen ja jos kuva on positiivinen, voi joku pieni mokakin
jäädä omaan arvoonsa. Jos isäntätyö ei tunnu miltään pakkopullalta, näkyy se myös isännän toi-

minnassa. Kun isäntien työtä arvostetaan ja heidän toimintaansa
helpotetaan eri tavoin luo-malla
työhön ja oleskeluun hyvät puitteet, näkyy se heti halukkuutena
ko työhön. Uskallan väittää, että yhdistyksemme on tässä asiassa onnistunut.
Syksyn suurimpia toteutettuja
hankkeita ovat linjapumppaamo
paineviemärijärjestelmään, uusi
puistomuuntamo ja sj-linjan kaapelointi sekä kokonaan uusittu wlanverkko, johon liittyy myös valokaapeliyhteys alueelle. Sähköverkon
korjaustyöhön liittyy paljon lisätöitä, joista osa jää ensi vuoteen.
Mennyt kesä oli matkailun kannalta kaksijakoinen kylmän alkukesän ja paremman loppukesän takia. Matkailijat pääsivät vauhtiin
vasta heinäkuun puolivälissä. Silloin olikin vilskettä. Yleensä treffeille on osallistunut väkeä entisaikoja vähemmän. Elokuun lopun

Tyytyväisyyttä huokuvat isännät ja uudet sähköpyörät.
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Linjapumppaamo on juuri nostettu kuoppaansa.

Unhoituksen yössä oli porukkaa
entiseen tapaan ja ilmakin oli hieno. Pitkän pöydän viihdyttäjänä
oli Rami Rafael ja hänestä yleisö
piti. Kolme grillattua possua syötiin muun hyvän ruoan kera.

Toimintasuunnitelmasta
poimittua:
Treffit ja tapahtumat pysyvät muilta osin ennallaan, mutta Helluntaiheilastelut pidetään taas, kun
pääsiäinen ja Naamiaistreffitkin
on jo maaliskuun puolella.
Rakennusten korjausta tehdään
mahdollisuuksien mukaan. Isoihin
saunoihin tehdään lähinnä välttämättömät korjaukset, koska ensi
vuoden suunnitelmissa on saunojen uusimisen suunnittelu. Koska
saunat ovat hirsirakenteisia, niiden laajentaminen on lähes mahdotonta ja esim. alimmaisten hirsien uusintakin on enemmän kuin
haastavaa. Purku ja uuden rakentaminen on edullisempaa ja lisätilaan on silloin mahdollisuus. Hanke ei ole niin suuri kuin ensi näkemältä tuntuu. Tekniset järjestelmät
ovat jo olemassa uuden suihkutilan tiloissa, siis kattilahuone uu-

sine kattiloineen, ilmastointikone
lämmön talteenotolla, öljysäiliötilat uusinen säiliöineen jne. Näiden osuus kustannusarvioon on yli
puolet. Työ on iso ja varmasti puhuttaa. Asiantuntijoita löytyy sekä
puolesta että vastaan. Vielä löytyy
talkooporukkaa työn tekemiseen.
Keittiön korjaus toteutetaan sisätiloja saneeraamalla. Neliöitä nykyisissä keittiötiloissa on, mutta
ne on huonosti hyödynnettävissä.
Sähköverkon vahvistaminen ja
ulkovalaistuksen uusiminen on
myös tapetilla.

Loppuvuoden
tapahtumat:
Talkookauden päättäjäiset 14.11.
Pikkujoulujuhla 5.12.
Uudenvuoden vastaanotto 31,12.
Koska tämä on vuoden viimeinen lehti, on myös jouluntoivotusten aika.
SF-Caravan Vakka-Suomi ry toivottaa kaikille jäsenilleen ja muillekin karavaanareille
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta !
Terveisin Reijo

Pitkä pöytä oli nimensä mukainen ja kuvassa näkyy vain yksi pöytähaara.
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Ramin rattailta Rairannasta

Kesä tuli sittenkin ja meni myös

A

lku kesä oli säiltään suoraan
sanottuna huono ja näytti
siltä, että kesää ei sitten
tullutkaan. ”Vielä on kesää jäljellä”
voitiin kuitenkin laulaa Mamban
sävelin, kun kesä vihdoinkin heinäkuun jo edetessä pidemmälle saapui, ja jatkui vielä elokuussa entistä parempana, kun koululaiset olivat jo aloittaneet opiskelunsa. Näissä olosuhteissa toteutimme
”tyytyväisyyskyselyn Rairannan
karavanalueen palveluista” vierailijoiden keskuudessa kesä-elokuussa. Kiitos näin VankkuriViestin välityksellä teille, jotka annoitte oman
arvionne ja teitte pyytämiämme
parannusehdotuksia palveluihin.
Kiitos saavuttaa Teidät, jotka olette lehtemme levinneisyys alueelta
ja vierailitte Rairannassa. Muut kiitos saavuttaa ainakin osin netin
välityksellä. Palaute oli erittäin hyvä. Kiitos siitä!
Olen hyvin iloinen, että saimme
vahvistusta yhdistykseemme va-

lokuvaus alan ammattilaisesta Pasi Annalan ja hänen Outi rouvansa asetuttua vuosipaikalle. Taidokkaista valokuvista olemme jo saaneet nauttia Rairannan nettisivun
kuvaosastolla ja myös tämän numeron sivullamme. Outi tekee muuten
erittäin hyviä räiskäleitä vai letuiksiko niitä sanotaan. Olen seurannut
naapurista käsin, kuinka Pasi odottaa vesi kielellä, koska letut valmistuvat. Hyviä ne ovat, minäkin olen
niitä maistanut.

Eija Siirilä:
Lisää jumppakärpäsen
pistämiä kaivataan
Työelämästä pääsin helposti irti,
mutta jumpasta en, naurahtaa raumalainen peruskoulun luokanopettaja Eija Siirilä. Totta se on, Eija
on oikeasti eläkeläinen, vaikka
sitä ei helposti uskoisi, ollut jo pari vuotta.
– Oikeastaan minulla on ”oma
lehmä ojassa, sillä haluan liikkua

myös itse paljon. Eija on vetänyt
Rairannassa jumppapiiriä lauantaisin, kun innokasta porukkaa on ollut paikalla. – Toivon, että alueella
olisi enemmän jumpasta kiinnostuneita. Se olisi oman kunnon ylläpitämisen kannalta tärkeää. Valitettavasti heitä on kuitenkin liian vähän. Muutaman kerran sentään on
Railakka halli täyttynyt jumppaajista ja se on viehättänyt Eijaa. Joskus tuntuu, että monella rima tulla
liikkumaan on liian korkealla. Ei sitä tarvitse pelätä, vaan jokainen tekee liikkeensä oman kunnon ja kykynsä mukaan. Eija ja puoliso Kari
viihtyvät Rairannassa hyvin. ”Täällä ulkona on aina jotakin tekemistä, jos haluttaa. Alue on vireä sekä
kesällä että talvella. Erityisen kivaa
on kalastus ja veneily. Rairantaan
on sitä paitsi lyhyt matka Raumalta.

Pari kevennystä lopuksi
Vaimo soittaa miehelleen: Hei Ville,
auton kaasuttimessa on vettä ja se

ei oikein käynnisty. Missä auto nyt
on? Järvessä, vastaa vaimo.
***
Mummo ja pappa istuivat aamukahvilla. Pappa luki lehteä.
– Se on sitten Virtasen mammakin kupsahtanut.
– Älä juksaa, mummo ihmetteli.
– Eihän se ollut kun vasta 83-vuotias. Mihin se kuoli?
– Ei oo pantu, pappa vastasi.
- Apua! Voiko siihenkin kuolla?
Mummo hätääntyi. – Se taitaa sitten
olla lähtö meikäläiselläkin!
Hyvää pikkujoulua ja joulun aikaa!
Rami

PS. Kiitokset lukijoille mielenkiinnosta palstaani kohtaan. Tämä on
viimeinen kirjoittamani Ramin
rattailta Rannassa palsta. On aika
antaa tilaa uusille ajatuksille, kirjoittajille ja kuvaajille.

Vuoden 2015 unikeko on Niina Tuomisto.

Lasten onkikisan voittaja ja tukijoukot.

Rami Rafael viihdytti Olli Leppäsen säestämänä unhoituksen yössä.
Myös Rami itse on karavaanari ja yhdistyksemme jäsen.

Kun possua oli tarjoiltu, pistivät emännät tanssiksi.
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Järjestyksenvalvojia valmistui vaativalta kurssilta.

Eija Siirilä, Raitsun jumppari

Raitsun pyöräretken osanottajia keppijumpassa.

Pasi ja Outi Annala lettukahveilla.

Juhannuksena tanssittiin railakkaasti Railakka hallissa. Kuva Pasi Annala
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Matkailuajoneuvojen
korjaukset (kaikki merkit),
maalaukset, lasinvaihdot,
kosteusvauriokorjaukset,
vuosihuollot, nestekaasulaitteiden tarkastukset ja
huollot, varaosat jne.
Tuulissuontie 9
21420 Lieto
050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi
www.turunajovaruste.fi
Soliferin ja Polarin
valtuutettu huoltokorjaamo
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Tutustu meillä Turun suurimpaan
SISÄTILANÄYTTELYYN!

BEST-CARAVAN
LIEDOSSA
JO 3 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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Parhaat merkit • Vaihdokit • Rahoitus • Huolto • Varaosat • CaravanMarket
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