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Myöhäisyksyn väriloistoa

Loppusyksyn tervehdys 
ystävät

O
len yleensä aloitellut pääkirjoitusta menneillä sää-
olosuhteilla. Tämäkään kirjoitus ei tee siitä poik-
keusta. Ne jotka lomailivat kotimaassamme muu-
alla kuin Lounais-Suomessa saivat vettä niskaansa 
aika-ajoin runsaastikin. Täällä kotinurkilla kesä oli 

miellyttävä, ei liioin helteitä eikä sateestakaan juuri ollut hai-
taksi. Päättymäisillään oleva syksykin on ollut sateeton ja 
luonnon väriloistokin oli vähintäänkin pohjoisen ruskan veroi-
nen. Suotuisat sääolosuhteet ovat näkyneet myös alueidemme 
yöpymistilastoissa joissa ei mitään suurempia notkahduksia ole 
ollut. 

Treffit ovat myös vetäneet hyvin osallistujia, josta kiitos kuu-
luu teille hyvät karavaanarit. 

Kirjoittelin taannoin kun toimintamme sai myönteistä julki-
suutta nuorten perheiden mukaan tulosta harrastuksemme pa-
riin. No viime kesänä tuli sitten taas lunta tupaan kun iltapäi-
välehdissä kirjoiteltiin, ehkäpä uutispulan takia, niistä kahdes-
ta caravan-alueiden sinänsä sangen ikävistä oikeuden päätök-
sistä. Oikeuden päätöksiä on vaikea ymmärtää maalaisjärjellä ja 
käytännön tasolla karavaanitouhussa mukana olleena. Oikeus 
tietenkin tekee lakeihin perustuvia päätöksiä. Onneksi liitos-
sa on tekeillä  paranneltu versio yhdistysten säännöistä, joissa 
edellä mainittujen kaltaisten erimielisyyksien tulkinta olisi sel-
vempää. Tällaiset riitatapaukset, etenkin kun niitä on vireillä 
lisääkin, eivät ole karavaanihengen mukaisia eikä toivottavia. 

Nyt kun elämme jo loppusyksyä niin pimeys, talvi ja liukkaat 
ovat edessäpäin muistuttaisin varovaisuudesta liikenteessä ja 
heijastimen käyttöä ei koskaan voi liikaa korostaa. Sitä tulisi 
käyttää myös valaistuilla alueilla. Joten kaivakaapa ne heijas-
timet laatikoistanne ja ottakaa käyttöön.

Lopuksi haluan toivottaa lukijoille sekä yhteistyökumppa-
neillemme Rauhallista Joulun aikaa sekä menestyksekästä Uut-
ta Vuotta 2017

Markku 52661



Numero 4/2016 (158) 
38. vuosikerta

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.

Lehden vastuu rajoittuu ilmoituksen hintaan. Leh-
ti ei vastaa epäselvistä käsikirjoituksista tai puhe-
limessa sattuneista väärinkäsityksistä johtuvista 
painovirheistä, eikä anna hyvitystä vähäisestä pai-
novirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittä-
mistä eikä vähennä oleellisesti sen mainosarvoa.

1/2017  .................  aineisto 17.1.  ...................... ilmestyy 10.2.

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.

Päätoimittaja
Markku Tammi (52661)
Ripikatu 1 A 3, 21110 Naantali
P. 040 504 0259
markku.tammi@gmail.com

Kustantaja
VankkuriViesti ry

VankkuriViesti ry
Puheenjohtaja
Arto Vilen
Horsmantie 11 A 15, 21380 Aura
P. 0403629132
sähköposti: arto.vilen@suomi24.fi

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

Painos  
6600 kpl

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

Osoitteenmuutokset
SF-Caravan ry Hämeenlinna
P. (03) 615 311

VankkuriViesti ry 
toivottaa kaikille 
Karavaanareille

 Hyvää ja Rauhallista 
Joulua sekä 

Menestyksekästä 
Uutta Vuotta!
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Kuusisto Lepo ranta Krapu-
ranta Mussalo Salo ranta Harva-

luoto
Vankkuri 
-Vehmas Sarapisto Valas-

ranta
Kesä-
niemi Ruissalo Kallio-

nokka
Lemmi-
Caravan

Livon-
saari

Rai-
ranta

Kuusisto 32 71 80 50 25 64 51 76 65 32 75 68 59 87

Leporanta 32 49 78 53 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 80 49 94 63 84 17 105 73 20 66 74 53 54 37

Saloranta 51 80 82 63 57 46 81 87 48 39 86 58 23 70

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

Vankkuri-Vehmas 64 62 78 17 46 68 89 57 4 51 58 33 38 31

Sarapisto 50 44 93 105 81 38 89 100 90 61 99 94 88 112

Valasranta 76 59 26 73 87 77 57 100 58 75 2 39 70 73

Kesäniemi 65 63 79 20 48 69 4 90 28 52 59 34 39 34

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

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

Lemmi-Caravan 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 61

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

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

➌

❽

❻

❷

❶

⓫

⓮
❹

❼

⓯

❿

⓭

❺

❾⓬

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

SFC-alueet: 
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PUHEENJOHTAJA
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
Puh. 040 771 9854, 
puheenjohtaja@sfckaarina.com

SIHTEERI
Henna Luoma
Kipparikuja 16, 20540 Turku
Puh. 0440 605810 
sihteeri@sfckaarina.com

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

Kaarinan kuulumiset

 Hyvää syksyä kaikille!

K esä kaikkine kiireineen ja 
menoineen on jälleen muis-
tona mielessä.

mennyt kesä oli yhdistyksemme 
aluella erittäin mukava, koska al-
kukesästä sateli muualla Suomessa 
ja täällä VarsinaisSuomessa saimme 
nauttia kauniista säästä ja aurin-
gonpaisteesta. Tästä johtuen alu-
eella kävijöiden määrä oli menneen 
kesän aikana lähestynyt parhaiden 
vuosien tasoa, vaikka ”lama”  näkyy 
edelleen karavaanarienkin matkai-
lukäytössä. Yleinen huomioni on ol-
lut liikkuvien matkailijoiden siity-
minen entistä enemmän matkailu-
autoon. Vaunuilijat taas viihtyvät 
pitempään paikallaan nauttien ja 
tutustuen paikallisiin nähtävyyk-
siin ja olosuhteisiin. saaristome-
ren alueella yleisesti esiityvä sini-
levä kanta on onneksi vuosi toisen-
sa jälkeen jättänyt alueemme ran-
nan rauhaan. Levää on kesän aikan 
esiintynyt rannoillamme vain parin 
päivän ajan. Viime vuosina tehdyt 
korjaukset ja kunnostukset leikki-
paikalla ovat saaneet lapsiperheil-
tä suuret kiitokset, nämä kiitok-
set haluan välittää kaikille alueen 

kunnostukseen osallistuneille hen-
kilööille, niin tekijöille kuin muka-
na olleille kannnustajillekin. 

Yhdistystoiminnan ja Caravan alu-
een ylläpitäminen on erittäin usein 
melko hankalaa erottaatoisistaan 
vaikka ne todellisuudessa ovat kak-
si täysin eri asiaa. Yhdistystoiminta 
keskittyy vain ja ainoastaan kaikki-
en yhdistyksen jäsenten toiminnan 
tukemiseen ja heidän etujaensa aja-
miseen, sekä heille jaettavaan tie-
dottamiseen joka yhdistyksessämme 
tapahtuu pääosin VaankkuriViestin 
ja nettisivujen, se Facebookin väli-
tyksellä. Tähän toimintaan käyte-
tään jäsenmaksutuloja, sekä lahjoi-
tuksia. Leiritoiminta hoitaa leirialu-
een ylläpitoa, kunnostusta, kehittä-
mistä ja rakentamista, kaikki tämä 
hoidetaan omana taloutenaan jo-
hon tarvittavat varat kerätään lei-
rialueen käyttömaksuista. Eli Alue 
toimii omalla budjetillaan. Kum-
mankin toiminnan hoitamiseksi ja 
valvomiseksi vuosikokous on valin-
nut hallituksen. Viimeaikaisten ”oi-
keus” tapatumien johdosta minulle 
on jäänyt hieman ihmettelevä ku-
va näiden asioiden käsittelystä Suo-

men oikeuslaitoksessa. Eli pitääkö 
meidän todella muuttaa yhdistyk-
sen säännöt, jotta vastaavia tapah-
tumia ei enää syntyisi. Tähän asi-
aan joudutaan palamaan yhdistyk-
semme kokouksessa keväällä 2017.

Yhdistyksemme yleinen kokous 
päätti keväällä alueelle rakennet-
tavasta Inva-WC:stä. Moni on var-
maan ihmetellyt, koska rakennus-
töitä ei ole päästy aloittamaan. va-
litettavien yhteensattumien , sai-
raudet ja muut henkilökohtaiset 
asiat, sekä vanhojen sijaintien vir-
heellisyyden vuoksi, ei ole saatu ra-
kennuslupaa. kuitenkin uskon va-

kaasti että kesällä 2017 meillä on 
valmis Inva WC. itsekin katso tä-
män tarpelliseksi aina kun muis-
tan tarkistaa oman syntymävuo-
teni. Koskaan ja kukaan ei tiedä 
tulevasta?

Jatkaakaamme innoissamme ja 
ilolla eteenpäin tätä antoisaa yh-
teisä harrastustamme, kyll se seu-
raava kesä sieltä tulee taas yllättä-
vän nopeasti, Tässä välissä voimme 
nauttia näistä hienoista syyspäivis-
tä, sekä tulevasta talvesta aina ke-
vättä ja kesää odotellessa.

Kallu 38147

     SF-Caravan Kaarina ry:n 

  PIKKUJOULUJUHLA
vietetään SFC-Kuusiston mastomajalla 
lauantaina 3.12.2016 klo 18.30 alkaen 

Ohjelmassa:
joulupuuro

jouluaiheista ohjelmaa 

Juhlaan osallistujille aluemaksu 0€, 
sähkö kulutuksen mukaan.

Tervetuloa!

PS. Otathan pikku paketin pukinkonttiin

Hallitus 16.10.2016
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Liedon kuulumiset

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

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

Liedon kuulumiset

K esä taittunut taakse ja mat-
kailullisesti hiljaisempi 
ajanjakso on alkanut.

Leporannan suurin vilkkaus on 
vaihtunut lähinnä vuosipaikkalais-
ten rauhalliseen syys- ja alkutal-
ven rentoon puuhasteluun.  Toki 
alue on viikonloppuisin kaikkien 
jäsenien käytettävissä reippailun 
ja yhdessäolon merkeissä.

Laajennettu sosiaalitila on saa-
tu valmiiksi ja taitaa olla valmis-

tunut jo yläkerrankin sosiaalitilat 
uuteen uskoon.

Suunnitelmissa on seuraavaksi 
tehostaa saunaveden riittävyyttä 
uudella kaivolla ja onhan suunni-
telmissa myös uusi grillikota ylä-
alueelle.

Tapahtunutta kesällä
Koko kesä oli mukavan sateetonta 
Liedossa, alkukesästä tuuli vähän 
viilensi ja veden lämpö nousi lam-

messa normaalia hitaammin, mut-
ta jussina jo uitiin lämpimässä 
vedessä.  
Uimavesi pysyi lämpöisenä pitkäl-
le syksyyn.  Marjoja oli lähimetsis-
sä taas  mukavasti ja kuivuudesta 
huolimatta sieniäkin löytyi.

Juhannuksena oli alueella mu-
kava määrä viettämässä rauhallista 
juhannusjuhlaa, karaokea laulettiin 
ja tanssittiin ja tietenkin uitiin ja 
saunottiin, lisäksi pikkusaunassa 
perinteisesti vihdottiin ja nautit-
tiin koivun tuoksusta.

Keskikesällä on tullut tavaksi 
viettää unikeonpäivää myös alueil-
la, niin myös Leporannassa.

Unikeoksi valittiin Laihon Mar-
ja-Liisa joka on moisesta kunniasta 
välttynyt, kun on pääasiassa ollut 
puuron keitossa. Tällä kertaa, kun 
sai levätä puuronkeitosta, niin ma-
koisat unet siivittivät hänet alu-
een unikeoksi.

Väkeä oli alueella runsaasti ja 
niinpä myös unikeon kulkueessa-
kin oli porukkaa hakemassa uni-
kekoa hereille.  Kaikille oli tarjol-
la aamupuuroa ja lapsille oli taas 
Raunon muurinpohjalettuja.

Valojuhla treffit oli Leporan-
nassa jälleen onnistunut tapah-

tuma.  Alueelle oli saapunut rei-
lut 200 yksikköä viettämään mu-
kavaa syksyistä viikonloppua ys-
tävien kesken.  

Tänä vuonna oli lapsille ja aikui-
sille leikkimielistä kisailua mm. pri-
kan heittoa pieneen purkkiin vesi-
ämpärin pohjalle, kaadettiin pyra-
miidia ja puukeiloja, sekä ammut-
tiin ritsoilla tölkkejä nurin.

Nuorisolle oli Rauno varautu-
nut tekemällä linnunpöntön aihi-
oita valmiiksi, että siitä on muka-
va koota  ja askarrella hyviä lin-
nunpönttöjä kokoon vuoden mil-
joonäpönttö teeman mukaisesti.   
Linnunpönttöjen rakentelun jäl-
keen Rauno paisteli jälleen lapsil-
le herkullisia muurinpohjalettuja, 
jotka lapsille aina maistuvat.

Perjantain karaokeillassa oli run-
saasti laulajia ja totta kai myös 
tanssilattialle kertyi porukkaa,

Kassu kertoi, että laulajia oli 
tällä kertaa ennätysmäärä eli 60 
kultakurkkua ehti laulamaan il-
lan aikana.

On ollut mukava huomata, että 
karaoke on vuosi vuodelta kerän-
nyt karavaanareita yhä rohkeam-
min laulamaan ja viihdyttämään 
yleisöä.

Raunon johdolla upeat linnunpöntöt valmistuneet.
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Valoasetelmia oli päivän mittaan 
kyhäilty kuntoon ja monia muka-
via ideoita oli rakenneltu.  Voit-
tajakin yleisöäänestyksellä löytyi 
ja kahden naisen valmistama ase-
telma, jossa oli kiveen maalattu-
ja hahmoja luonnon materiaalei-
hin yhdistettynä oli saanut nimen 
”Peikkometsä”.

Lauantaina tanssahdeltiin Ari 
Aaalto & Atlantic yhtyeen tahdis-
sa ja illan kohokohdan kruunasi 
jälleen lammen pintaa lipuva ve-
ne upean soiton kera ja sitten illan 
iloinen näyttävä ilotulitus.

Sunnuntaiaamuun herättiin sit-
ten silmänkirkastussaunan  jäl-
keen kiertäen luontopolkua, jos-

sa oli mielenkiintoisia ja yllätyk-
sellisiä kysymyksiä.  Monen mie-
lestä älypuhelimet ovat auttaneet 
oikeita vastauksia miettiessä.  Voi 
näinkin jonkun kohdalla varmaan 
olla sillä oikeita vastauksia löy-
tyi kahdeksan kappaletta, mutta 
voittaja kyllä  vaikutti henkilöl-
tä, jolla oli tietoa itsellä ja ettei 

tainnut älypuhelinta vielä omis-
taa, vaan taisi olla paremmin-
kin tuota doro puhelin kansaa. 
Arpajaiset sujuivat suuren jänni-
tyksen vallassa odotellen päävoit-
toja, jotka olivat tablet ja vuosi-
paikka Leporantaan.

Tiedotettavaa
Muistakaahan vuosipaikkalaiset 
merkata vapaaehtoinen isäntävii-
konloppu talvikaudelle, että palve-
lu ja perusasiat hoituvat koko vuo-
den.  Tämä on kaikkien hyväksi, 
eikä ole rasite vaan yhteistä hyvää.

Yhdistyksen kotisivu löytyy os-
oitteesta: www.sfclieto.net

Liity postituslistalle!!  Kotisivuil-
le on avattu osio yhdistyksemme 
jäsenille, jossa voit käydä liitty-
mässä postituslistalle. joten käy-
kää siellä, niin saadaan siitä hyvä 
tiedotuskanava.

Tervetuloa tutustumaan ja mat-
kailemaan Leporantaan.

Terveisin
Jari 31185

 
SF-Caravan Liedon Seutu ry kiittää 
kuluneesta vuodesta toivottaen 
kaikille oikein Hyvää ja Rauhallis-
ta Joulunaikaa ja Hyvää  Uutta 
Vuotta 2017!

Syksyn väriloistoa Leporannan taivaalla ja lammessa.

Pomppulinnakin oli saatu paikalle lasten riemuksi ja vanhempien katseltavaksi.
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Loimaan kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Paavo Isola
Leppätie 29, 24260 Salo
puh. 0400 464 762, paavo.isola@seutuposti.fi.

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

Krapuranta, p. 040-546 2058  www.krapuranta.fi

Terveiset Krapurannasta

T ätä juttua kirjoittaessani 
eletään lokakuun ensim-
mäistä kolmannesta. Illat 

ovat hämärtyneet ja aamulla au-
rinko ei enää herätäkään paisteel-
laan kuten vielä hetki sitten. Kui-
tenkin tuntuu, että syksy on saa-
punut kuin varkain ja ihan huo-
maamatta.  Johtunee pitkälti 
siitä, että loppukesä ja alkanut 
syksy on ollut säiden puolesta mu-
kavan lämmintä ja aurinkoistakin.

Kesä oli ja meni ja syksy tuli ja 
talvea vähitellen odotellaan. Mitä 
kesästä jäi mieleen? Omalta koh-
dalta voi sanoa, että kesä oli hy-
vin työntäyteinen ja osin jopa kii-
reinen. Kuitenkin päällimmäiseksi 
jäi ihan positiivinen mieliala. Sai 
tavata taas paljon uusia mielen-
kiintoisia ihmisiä, vaihtaa ajatuk-
sia ja jakaa kokemuksia.

Kesän ehdoton päätapahtuma 
oli 10. Haitaritreffitapahtuma. 

Tunnelma oli mukavan leppoisa 
eikä soraääniä kuulunut. Tapahtu-
man järjestäminen on tietysti pon-
nistuksia vaativa, mutta hienos-
ti  tälläkin kertaa siitä selvittiin. 
Kiitos vielä kerran kaikille talkoo-
laisille puitteiden rakentamisesta.

Venetsialaisia vietettiin elokuun 
viimeisenä viikonloppuna. Osallis-
tujia oli oikein mukavasti ja tun-
nelma hyvin korkealla. Kovasta 
tuulesta johtuen kokon poltta-
misesta piti luopua, mutta tans-
siteltassa saattoi nauttia karaoke-
musiikista ja maittavaa ruokaakin 
oli tarjolla.

Syyskuun lopussa oli sitten pit-
kästä aikaa naisten hemmotteluil-
ta vaatekutsuineen ja saunoineen. 
Kuulemani mukaan osanotto oli 
runsas ja ilta kaikin puolin on-
nistunut. Samaan aikaan isät oli-
vat puolestaan järjestäneet lapsil-
le oman tapahtuman. Oli erilaisia 
pelejä,  leikkejä  ja kaiken kruu-
nasi jalkapallo-ottelu lapset vs. 
isät. Kilpailujen lomassa nautit-
tiin herkkuja ja varsinkin hatta-
rakoneen ääressä oli ajoittain jo-
pa jonoa. 

Yhdistyksemme pikkujoulu-
ja vietetään 3.12.2016 ravintola 
Paddockissa  Alastaron Moottori-

radalla. Tilaa on riittävästi isom-
mallekin joukolle, joten jos et ole 
vielä ilmoittautunut, niin vielä 
ehdit sen tehdä. Pikkujoulun jäl-
keen onkin sitten aika vähitellen 
rauhoittua odottamaan sitä oike-
aa joulua.

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

www.loimaanlaatuauto.fi 

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

Lamminkatu 7 
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Lamminkatu 39 
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

Fiat-Hymer B 588 2,3 99.990
150 hv, takuu, ESP, 1-om., luist.esto, luist.esto, 
EBD, DSC, ASR, kattol., kattol., aut.ilm., ilmast., 
vak.nop.s., CD, alv-väh., 2016, 3 tkm

Fiat-Knaus Sport Traveller 650 36.990
P. tutka, h-kirja, lohkol., CD, 2010, 83 tkm

Burstner Fiat Brevio Perform T605 52.990
1-om., luist.esto, erik.vant., erik.vant., kattol., 
ilmast., h-kirja, vak.nop.s., 2xrenk., 2014, 15 tkm

Fiat-Knaus Sport Traveller 600 DKG 36.990
Ilmast., vak.nop.s., CD, alv-väh., 2011, 71 tkm

Hobby 495 UFE Excellent 0 19.990
Trumatic lämmitys, nukkupaikat 4:lle, Sähköinen 
lattialämmitys, 2014

Fiat-LMC I 595 69.990
Nahkaverh., 1-om., met.väri, ilmast., h-kirja, vak.
nop.s., CD, 2016, 1 tkm

Burstner Fiat Ixeo Time 726 69.990
Nahkaverh., p.tutka, navi, met.väri, ilmast., h-
kirja, vak.nop.s., CD, 2016, 3 tkm

Fiat Pössl LMC Tourer 59 39.990
Kattol., ilmast., h-kirja, CD, 2xrenk., vetok.
2010, 59 tkm

Solifer Finlandia 560 MH 0 18.990
Erillisvuoteet, 2008

Rapido DFH 10066 3,0 89.990
160 hv, automaatti, sis ALV, 2011, 2 tkm

Solifer S5  0 12.990
Hyvin Varusteltu Lapsimallin Solifer! Takapäätyyn 
Vuoteet 5 Hlö, 2002

Fiat-Capron Sunlight T69L Hubbet 57.990
ESP, luist.esto, kattol., ilmast., h-kirja, vak.nop.s., 
CD, alv-väh., 2016, 3 tkm

Kabe Smaragd  XL-KS-48/428 0 17.990
2007

Adria Adora 552 PK 0 18.990
Huippusiisti, Nukkumapaikat 7:lle, Alde 
vesikeskus lämmitys, lattialämmitys, 2011

Fiat-Dethleffs Globerus I 004 69.990
Ilmast., vak.nop.s., CD, alv-väh., 2016, 8 tkm

Hobby 520 TMF De Luxe 0 13.990
2009

Dethleffs Esprit i 7150-2 DBM 99.990
2016, 2 tkm

Knaus S¸dwind 590 FUS 0 24.990
Scandinavian Edition, 2013

Burstner Viseo 720 Fiat 2,3JTD  64.990
150 hv, Prinsessa vuode! 1-om., ilmast., h-kirja, 
CD, alv-väh., 2015, 16 tkm

Rapido V 56 57.990
150hv,  automaatti, 2015, 23 tkm

Solifer Finlandia 600t NS 0 18.990
2007

Ford-Hymer Exsis 572 41.990
Erillisvuoteilla, p.tutka, erik.vant., met.väri, 
ilmast., h-kirja, lohkol., vak.nop.s., CD, alv-väh., 
2xrenk., vetok., 2009, 105 tkm

Fiat-LMC 671G 3.0 JTD AC 35.990
2009, 90 tkm

Hobby 650 UFF Premium 0 24.990
Alde nestekeskuslämmitys, Heki-kattoikkuna, 
2012
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Loimaan Laatuauto 
Loimaan Laatuauto on perustettu 
1986 eli tänä vuonna tullut täy-
teen 30 v ja olemme täyden pal-
velun autotalo. Toimimme Loimaal-
la kahdessa eri toimipisteessä sa-
man kadun varrella. Merkkiliik-
keenä edustetaan tunnettuja ja 
suosittuja merkkejä, Fordia, Nis-
sania ja Skodaa, joihin lukeutuvat 
niin henkilö- kuin pakettiautot. 
Autotalo palvelee kaikissa auto-
asioissa uusien ja vaihtoautojen 
myynnistä varaosapalveluun ja 
huoltotoimintaan.

 Vaihtoautopuoli on laaja (n. 300 
kpl) ja tarjoaa mainion valikoiman 
käytettyjä vaihtoautoja. Myynnis-
sä on kattava mallisto eri merkkejä 
useissa hintaluokista. Meiltä löy-
tyy tietotaitoa myös asuntoauto-, 
ja vaunukaupasta sekä moottori-
pyöristä. Kaikissa palveluissa toi-
mimme myynneissä, vaihdoissa ja 
ostoissakin. Rahoitus on autokau-
passa merkittävässä osassa ja se-
kin järjestyy kilpailukykyisesti.

Saavutettu luottamus on mer-
kittävässä osassa asiakassuhteita 

ja siksi niitä on syytä ylläpitää yh-
teydenpidoilla sekä tärkeillä huol-
topalveluilla eli jälkimarkkinoin-
nilla. Huoltopalvelua kattaa kai-
ken niin kolarikorjauksesta huol-
toon kuin myös renkaan vaihdot 
ja määräaikaishuollot. Varaosamyy-
mälästä löytyvät alkuperäiset vara-
osat kaikkiin liikkeen edustamiin 
merkkeihin ja laaja valikoima tar-
vikkeita ja varusteita.

 Loimaa tunnetaan perinteisenä 
ja hyvänä autokauppapaikkana hy-
vien yhteyksien risteyksessä niin 

pääkaupunkiseudun kuin Turun tai 
Tampereenkin suuntaan ns. tun-
nin kolmiossa. Pääasiallinen asia-
kaskunta tulee luonnollisesti Loi-
maan, Forssan ja Auranmaan alu-
eelta. Myymme tänä päivänä noin 
2000 autoa vuodessa, joista uusi-
en autojen osuus on noin 400 kpl.

 Tulevaisuuteen katsotaan posi-
tiivisesti ja tällä hetkellä liikkeessä 
onkin menossa isot remontit uu-
sien autojen myymälöissä ja uu-
delleen järjestelyitä toimipistei-
den kesken.

K
ymmenennet Hai-
taritreffit Krapu-
rannassa onnis-
tuivat erinomai-
sesti. Pelimanneja 
oli mukana ennä-

tysmäärä, viisikymmentä kahdek-

san. Alue oli myös täynnä, sillä 
vaunukuntia oli paikalla kolmesa-
taa. Tunnelma oli siis yleisömää-
ränkin suhteen kohdallaan. Yleisöä 
ja soittajia valui paikalle jo tiistai-
na, vaikka treffit varsinaisesti al-
koivat vasta torstaina Förskotti-

tansseilla. Ohjelmassa oli neljät 
yhteissoitot, kolmena iltana tans-
sit, useita erittäin suosittuja yh-
teislaulutilaisuuksia Pelimannin 
Penkillä  Mikko Tuomolan johdolla. 
Perjantaina pelimannit Heikki Hyt-
ti ja Erkki Maronen kävivät Oripään 

Palvelutalossa viihdyttämässä asuk-
kaita musiikilla. Ihailtavaa oma-
aloitteisuutta. 

Lauantaina emme menneetkään 
Oripään torille soittamaan, koska 
pilvet olivat matalalla ja haitarei-
den kastuminen näytti ilmeiseltä. 

Yhteissoittokappaleet onnistuivat 58 soittajan voimin mallikkaasti.
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SF-C Loimaan Seutu ry:n 

PIKKUJOULU
LAUANTAINA 3.12.2016 klo 18 alkaen

Ravintola Paddock, Alastaron moottorirata, Virttaa

Mukaan mahtuu 200  ensiksi ilmoittautunutta. 
Osallistumismaksu 20 €/hlö, 

lapset alle 15 v 10 €/hlö.
Maksu yhdistyksen tilille 

FI39 5238 0550 0762 21/pikkujoulu

Jokainen osallistuja tuo n. 5 euron 
paketin pukinpussiin.

Ilmoittautumiset Pirjolle  040-832 7609
20.11. mennessä.

Ilmoita samalla, tuletko linja-autokyydillä.

Musiikista ja tonttuilusta vastaa 
TRABAND-yhtye

TERVETULOA!

Linja-autokuljetus lähtee Krapurannasta 
klo 17 ja Loimaan torilta klo 17.30

Ei siitä kuitenkaan mitään sadetta 
tullut, ja niin torisoitot pidettiin 
tanssiteltalla teltan täydelle ylei-
sölle. Iltapäivällä kuultiin hieno 
kansaan menevä ’Kulkurin Kaiho’-
laulukooste, voimalla seitsemän 
miehen, Nicke Strömbergin johdol-
la. Lisäksi kuultiin  runsas määrä 
puskasoittoja alueella.

Erityisen iloinen olen siitä, et-
tä vuosi vuodelta Haitaritreffeil-
lä on mukana nuoria haitaristeja. 
Tänäkin vuonna heitä oli mukana 
yhdeksän, ikä kymmenen vuoden 
kahta puolta. Tänä vuonna ensim-
mäistä kertaa mukana olivat Arven 
Orajärvi 11 v. Tampereelta ja So-

fia Toivonen 9 v. So-
merolta. Myös nais-
puoliset haitaristit 
olivat hyvin edus-
tettuina. Heitä oli 
peräti  kolmetois-
ta. Milla Harjunie-
mi Punkalaitumel-
ta ensimmäistä ker-
taa mukana. Naiset 
myös soittivat lau-
antaina Heli Lehto-
sen johdolla yhden 
tanssisoittovuoron 
hyvällä menestyk-
sellä. Tanssiorkeste-
reita kasattiin pe-
limannipalaverissa 
kuusi kappaletta, 
joten monet soitta-
jat pääsivät tositoi-
miin tanssisoitois-
sa. Niinpä yleisö sai 
tanssia usean eri ko-

koonpanon tahdissa.
Lauantai-illan illanvieton alussa 

saatiin viettää tunnelmallinen tuo-
kio, kun SF-C Loimaan Seutu ry:n 
edustajat Jarmo Toivonen, Mariit-
ta Nenonen ja Paavo Isola   muis-
tivat Haitaritreffi-idean isää ja ta-
pahtuman vetäjää Taisto Lehtosta 
uljaalla muistopystillä kymmenen 
vuoden urakasta. Heli Lehtonen sai 
komeat ruusut. 

Kaksituntisessa illanvietossa 
kuultiin runsaasti yksittäisiä soit-
toesityksiä. Poimin tähän muuta-
mia. Arven Orajärvi Syksyinen il-
tapäivä, Tiia Rinne Sinulle kuuluu 
lempeni, Jesse Pusa Nuoruusmuis-

toja, Hilla Salovaara Käpylän polk-
ka, Henrik Svärd Mister RG, Milla 
ja Timo Harjuniemi Naapurin Kaisa, 
Heikki Hytti Domino, Heli, Raija ja 
Taru Syksyn tullessa, Seppo Ona-
li ja Aulis Järvinen Muistoja Kar-
paateilta, Vexi Jauhiainen Tallin-
nan illat, Katja Viren ja Jukka Ket-
tula Iltatähti, Arja-Irmeli ja Matti 

Hietanen Kun.
Illan komeimmat aplodit sai Ho-

peisen Harmonikkakilpailun vuon-
na 2014 voittanut Vilma Viren 11 
v. Kokkolasta. Hän soitti valssin 
Varisevat lehdet niin upeasti, että 
väkisinkin tuli mieleen, että mi-
kähän tästä tytöstä isona vielä tu-
lee. Kaikkea hyvää sinulle jatkos-
sa, Vilma ja tietysti kaikille muille-
kin haitarinsoittajille. Välillä kuul-
tiin yhteissoittoa viidenkymmenen 
kahdeksan haitarin voimin. Eri-
tyiskiitos Jarmo Toivoselle ja Nicke 
Strömbergille äänentoistolaittei-
den ansiokkaasta järjestelystä ja 
hoidosta.

Tunnelma kymmenensillä Haita-
ritreffeillä, kuten aikaisemmillakin 
oli hyvä. Soittajien soittotaito on 
vuosi vuodelta hyvää tasoa ja yh-
teissoitot sujuivat mallikkaasti. 
Sattuneet sateen ropsauksetkaan 
eivät pystyneet tunnelmaa muuk-
si muuttamaan.

Kaunis kiitos kaikille Haitarit-
reffeillä mukana olleille.

Taisto Lehtonen
Haitaritreffien 

ohjelmavastaava

Eturivissä nuoriso oli hyvin edustettuna Haitaritreffeillä.
Vilma (keskellä) tässä kohahduttaa kansaa Varisevilla lehdillä.

Arven Orajärvi Tampereelta soitti lauantain 
illanvietossa. Vieressä Hilla ja Pilvi Salovaara.
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Maskun kuulumiset

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

Camping Mussalo, p. 040 764 9391, camping@sfcmussalo.fi, 
www.sfcmussalo.fi K esäkausi on jälleen ohi ja 

Mussalon alue on kovin hil-
jainen, lähes aution tun-

tuinen, vaikka muutamia vieraili-
joita vielä viikonloppuisin onkin 
ollut käymässä. Talven tulon odot-
telun merkit on selvästi havait-
tavissa, sillä niin moni vuosipaik-
kalainen on jo laittanut paikat 
talvikuntoon.

Tämä kausi alkoi täysin toisen-
laisissa merkeissä kuin edellinen; 
heti keväästä lähtien vierailijoi-
ta oli liikkeellä mukavissa määrin 
aina elokuun alkuun saakka. Sit-
ten tulikin täysikäännös niin ilm-
ojen kuin vierailijoidenkin osal-
ta. Edellisen vuoden elokuun ol-
lessa kiireinen ja ruuhkainen niin  
nyt kaikki oli päinvastoin; vieraili-
jamäärät romahtivat vuoden takai-
seen verrattuna, mutta onneksi 
syyskuu oli taas ilmojen puolesta 
suosiollinen ja matkailijat löysivät 
taas tiensä Mussaloon.

 Elokuun viimeisenä viikonloppu-
na vietettiin jo perinteeksi muodos-
tunutta Muinaistulien iltaa. Päiväl-
lä näytti siltä, ettei tulien polt-
taminen onnistuisi lainkaan, sillä 
kova tuuli pahimmasta mahdollis-
esta suunnasta piti meitä jännityk-
sessä iltaan asti. Onneksi tuuli vi-
ime hetkillä tyyntyi, että tuli saa-
tiin sytytettyä turvallisesti.

Rantalieskat-treffit 
2-4.9.2016
Tänäkin vuonna alueella oli run-
saasti iloisia karavaanareita, jotka 
olivat saapuneet Mussaloon viettä-
mään yhteistä syysviikonloppua. 
Viikonlopun saimme viettää kohta-
laisen hyvän sään vallitessa. 

 Rantalieskojen ohjelma noudat-
ti pitkälti vanhaa hyvää perinnettä. 
Saunat olivat lämpiminä päivittäin 

torstaista alkaen. Alueelle oli saa-
punut treffiväkeä pitkin viikkoa 
varmistaakseen paikkansa treffeil-
lä. Perjantaina järjestettiin karao-
ketanssit juhlasalissa. 

Lauantai alkoi lipun nostolla ja 
tervetulotoivotuksilla, jonka jälkeen 
jatkettiin lasten puuhatapahtumal-
la musiikin ja herkuttelun parissa 
koulurakennuksen leikkihuoneessa.  

 Arpoja myytiin alueella lauan-
tain aikana useamman henkilön to-
imesta perinteeksi muodostuneisiin 
sunnuntain arpajaisiin.  

Lauantaina oli myös tarjolla 
herkullinen lohikeitto niin kuin 
Rantalieskojen perinteisiin kuu-
luu. Perinteinen kokko sytytettiin 
illalla ennen tanssien alkua. Lauan-
tai-iltana treffiväkeä tanssitti Mika 
Rosendahl ja Hupilupa-orkesteri.  

Sunnuntai alkoi arpajaisilla kel-
lo 11.00. Arpajaisten jälkeen alkoi 
välittömästi vilkas paluuliikenne. 
Joka vuosi sitä hämmästelee, mi-
ten nopeasti alue tyhjeneekään. 

Haluan kiittää kaikkia osal-
listujia, lahjoittajia sekä ahkeria 
talkoolaisia, jotka takasivat tref-
fien onnistumisen. 

Vaikka Rantalieskat-treffit 
ovat perinteisesti päättäneet lei-
rintäkauden ei Mussalo kuiten-
kaan täysin hiljene. Pitkin syksyä 
jatkamme toimintaamme. Viikon-
loppu isäntävuorot olivat lokakuun 
loppuun asti. Mussalossa tapahtuu 
tulevanakin talvikautena uudistuk-
sia; Ranlieskojen jälkeen aloitettiin 
välittömästi vanhan grillikatoksen 
purkutyöt, jonka jälkeen oli vuoros-
sa tulevan grillikodan pohjamuotin 
teko ja lattianvalu talkoovoimin. 

Grillikodan pystyttäjät saapuivat, 
kun pohjavalu oli kuivunut ja muu-
taman talkoolaisen avustamana kota 
saatiin mallilleen parissa päivässä. 

Terveiset Mussalosta

Rantalieska.
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Pysähtyneet vankkurit

Hannele Birgitta Hollmen
s. 14.11.1947
k. 10.07.2016

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Masku ja 
Ympäristökunnat ry

Mussalon vuosipaikkalaiset

Tällä hetkellä kota on pintakäsitelty 
niin sisältä kuin ulkoakin. Nyt vo-
imme rauhassa talvehtia ja odottaa 
kevättä, jolloin kota saa lopullisen 
pintavärin, valaistuksen ja samalla 
sähkötyöt tehdään loppuun. Suuret 
kiitokset talkoissa mukana olleille.     

Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin sunnuntaina 
09.10.2016. Kaudelle 2017-2018 
valitut neljä hallituksen jäsentä 
ovat Kari Haapanen, Jari Halmin-
en, Maarit Kemppainen ja Tuija Pal-
in. Samana viikonloppuna pidettiin 
myös syystalkoot, joissa siivottiin 
yleiset tilat ja laitettiin muutenkin 
paikkoja talvikuntoon odottamaan 
seuraava sesonkia. 

Vaikka olemmekin matkalla kohti 
kaamosta ja talvea, niin Camping 
Mussalossa vietetään vielä yhdistyk-
sen joulujuhlia 26.11.2016. Katso 
tarkempi ilmoitus tässä lehdessä.

Tämän lehden ollessa vuoden vi-
imeinen, haluan toivottaa kaikille 
hyvää loppuvuotta 2016 ja rauhal-
lista joulua sekä hyvää uutta vuot-
ta 2017!

Kari

Tässä se nyt on, Mussalon uusi kota.

Viimeiset tulet on poltettu.

Uusi kota alkaa hahmottua. Katto elemettien asennus.

Vanhan grillikatos.
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Naantalin kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Kari Rainetsalo
Talvikkikatu 7, 21110 Naantali
p. 0400 789 020
sähköposti : kari.rainetsalo@gmail.com

SIHTEERI
Jyrki Räisänen
Linnavuorenkatu 14 E 17, 21100 Naantali
Puh. 050 408 5596
jyrkirai@luukku.com

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

Tervehdys 
karavaaniystävät!

Y hdistyksellä toiminta on 
ollut kesällä muuten melko 
hiljaista, mutta onneksi toi-

mintaamme suuresti turvaava Salo-
rannan leirintäalue on ollut muka-

vasti kansoitettu läpi kesän niin 
omien asukkaiden kuin vieraidenkin 
voimalla.  Omien kausipaikkalaisten 
yöpymisten määrä ei ole vielä tie-
dossani, mutta olin niin monta viik-

koa itse alueella kesän aikana, että 
voi vakuuttaa meidänkin nauttineen 
Salorannan kesästä.

Vieraita meillä yöpyi jopa enem-
män kuin viime kesänä. Tietoni 
perustuu tilanteeseen heinäkuun 
loppuun mennessä ja elokuu tai-
si vielä parantaa tilannetta.  Koti-
maisten ystäviemme lisäksi Salo-
rannassa kävi vieraita 15 eri maas-
ta.  Perinteisten eurooppalaisten 
kansojen lisäksi vierainamme oli 
yksi yksikkö Bulgariasta ja kolme 
yksikköä Israelista.

Pääsin itsekin olemaan harvinai-
sen paljon Salorannassa kesän ai-
kana ja tapasin siten myös monia 
vieraita.  En kuullut keneltäkään 
moitteita alueesta enkä alueemme 
isännistä, päinvastoin, kutakuinkin 
kaikki vieraat olivat lähtiessään si-
tä mieltä, että sekä alueen että saa-
mansa kohtelun johdosta, he ovat 
palaamassa vieraaksemme toistekin.

Syksyn aikana on talolla pidetty 
käsityötapahtumia, joissa on neu-
lottu langoista tossuja perheiden 
tarpeisiin.  Tapahtumissa on ollut 
mukana joku taitaja ja useita in-
nokkaita harjoittelijoita.  Vastaavia 
tapahtumia järjestetään mieluusti 
lisää uusien, hyvien aiheiden ja ha-
lukkuuden mukaan.

Lauantaina 8.10.2016 pidettiin 
Salorannassa syyssiivoustalkoot.  
Paikalla oli ilahduttavan runsaas-
ti erittäin ahkeria talkoolaisia, jo-
ten saimme työt tehdyksi hyvissä 
ajoin ja aamupäivän pullakahvien 
jälkeen töitä jäi tekemättä vain 
sen verran, että hyvän hernekei-
ton ja köyhien ritareiden nautin-
nan jälkeen pääsimme nauttimaan 
kauniista syysillasta.  Jotkut taisi-
vat jopa laulaakin talolla iltasau-
nojen jälkeen.

Kesäkauden jälkeen Salorannas-
sa on siirrytty energiaystävällisem-
pään valaistukseen vaihtamalla ul-
kovalot ledeihin.

Salorannassa pidetään perintei-
nen Uuden Vuoden vastaanotto, jo-
hon kuuluu hieno kokko uimaran-
nalla ja hauskaa seuraa talolla.  Ti-
laisuus on avoin kaikille yhdistyk-
sen jäsenille ja muillekin vieraille, 
jotka haluavat viettää vuoden vaih-
detta Salorannassa.  Toivotamme 
kaikki asiasta kiinnostuneet sydä-
mellisesti tervetulleiksi.

Yhdistyksen syyskokous on siis 
edellisen lehden ilmoituksen mu-
kaisesti pidetty 19.10.2016 ja toi-
vottavasti paikalla oli runsaasti jä-
seniä tekemässä viisaita, kauaskan-
toisia päätöksiä.  Kokouksen kulusta 
ja päätöksistä kirjoitan tarkemmin 
seuraavaan lehteen.

Yhdistys järjestää jäsenille laiva-
risteilyn Viking Amorellalla lauan-
taista 4.2.2107 klo 8.45 sunnuntai-
hin 5.2.2017 klo 7.35.  Matkavara-
uksia ottavat vastaan Pekka ja Sir-
pa Järvi seuraavasti: 

Sirpalle  040-573 0020 tai sirpa.
jarvi@naantalintilipalvelu.fi tai Pe-
kalle  050-586 1501 tai  pekka.jar-
vi@naantali.fi.

Matka täytyy vahvistaa 4.1.2017 
mennessä, joten sitovat ilmoittau-
tumiset tulisi tehdä viimeistään 
28.12.2016 mennessä, mieluim-
min mahdollisimman pian. HUOM! 
Nopeat syövät hitaat!

Matkan hinta on 60€ / henki-
lö, mikä sisältää: hytti  (2 henki-
löä per hytti), aamiainen, Buffet 
päivällinen.

Olemme varanneet 20 B4 hyttiä.  
40 ryhmälippua.

Muista ilmoittaa matkalle lähtevi-
en nimi ja syntymäaika.  Tarkemmat 
maksuohjeet ilmoitetaan erikseen.

Lopuksi haluan toivottaa kai-
kille jäsenillemme ja toimintaam-
me tukeneille erittäin hyvää syk-
syä, rauhallista joulua ja kaikkea 
hyvää vuodelle 2017.  

Syysterveisin Jyrki 96942
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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

Paraisten kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Timo Keihäs
Frälsintie 5 B 6, 21200 Raisio
Puh. 050-342 3925
timo.keihas@hotmail.com

SIHTEERI
Markku Malmberg
Puh. 040 822 3065
malmberg.markku@gmail.com

Viluiset terveiset 
Paimiosta

K esä meni ja talvea odotel-
laan.

Tämä on viimeinen ”se-
pustus” kun kirjoitan yhdistyk-
sen puheenjohtajan vakanssilla. 
Tämä kirjoitus on vähän vanhan-
kertausta mutta asiat ovat tälläkin 
hetkellä ajankohtaisia. Kun aloitin 

2003 puheenjohtajana oli yhdistyk-
sellämme Kemiössä yhteistoimin-
ta alue mutta siitä jouduttiin eri-
laisten syiden ja tapahtumien takia 
luopumaan. Joten yhdistyksemme 
on edelleen ilman omaa/yhteistoi-
minta aluetta, sitä on yritetty et-
siä eri tavoin mutta ei ole tärpän-

nyt. Erästä alueesta on keskusteltu 
mutta neuvottelut ovat alkuteki-
jöissä joten saa nähdä tuleeko sii-
tä mitään valmista. Onko meidän 
pienellä yhdistyksellä edellytyksiä 
pyörittää ja hoitaa sellaista kara-
vaanialuetta joka olisi kunnolla toi-
miva koska sellaisen hoito jää hel-
posti muutamien jäsenten ja per-
heiden vastuulle. Tuokaa jäsenet 
ehdotuksia ja ideoita esille ja ko-
kouksissa keskusteltavaksi sekä 
päätettäväksi. Sitten on sellainen 
mahdollisuus, että jatketaan viime 
vuosien käytäntöä, että käytetään 
muiden alueita ja palveluja korva-
usta vastaan.

Niin ne vuodet vierivät kun aloi-
tin yhdistyksen puheenjohtajana 
vuonna 2003 oli puhe yhdestä kau-
desta eli 2 vuodesta nyt kun lope-
tan vuonna 2016 on puheenjoh-
tajan tehtäviä tullut hoidetuksi 
13 vuotta.

Viime vuodet olen ollut ilman 
asunto autoa/vaunua joten olen 
ollut ulkona varsinaisesta kara-
vaanielämästä mutta olen kuiten-
kin aktiivisesti seurannut karavaa-

ni toimintaa etten ole ollut täysin 
ulkopuolinen. Yhdistyksemme vuo-
sikokous pidetään nykysääntöjen 
mukaan keväällä vuosikokous va-
litsi uudeksi puheenjohtajaksi Esa 
Hautalan: hän on todella aktiivi-
nen ja toimiva karavaanari. Toi-
votan hänelle onnea menestystä 
puheenjohtajan tehtävässä sekä 
muussa karavaanari toiminnassa. 
Vuosikokous valitsi hallitukseen Is-
mo Lankinen ja Pekka Kallio, halli-
tuksessa jatkavat Marja-Liisa Lanki-
nen, Pekka Parviainen ja Kari Vir-
ta. Hallituksen jäsenille toivotan 
aktiviisuutta ja onnea karavaani 
toiminnassa.

Toivotan Vankkuriviesti ry:n ko-
kous edustajille onnea ja menes-
tystä karavaani toiminnassa sekä 
kiitän yhteisistä toiminta vuosi-
sista. Sekä Vankkuriviesti alueen 
karavaanareille hyviä ja onnekkai-
ta matkoja sekä virkistäviä leiriy-
tymisiä.

Jorma Tuominen
puheenjohtaja

ex.karavaanari

Syysterveiset Paraisilta

V uosi on kulumassa loppuun 
ja Stagsundissakin ollaan 
pikkuhiljaa siirymässä tal-

viaikaan. Elokuussa pidettiin Stag-
sund-Open metsägolfturnaus ja 
voittajaksi tuli jo toisen kerran 
peräkkäin Nicklas Engman.

Kesäkauden päättäjäisiä vietet-
tiin mukavassa syyssäässä sankoin 
joukoin. Perinteinen neliottelu oli 
tänä vuonna kutistunut kolmiotte-
luun ja voittajiksi tuli Lundbergin 
vaunukunta. Lasten kisan voitti 
tänä vuonna Robin Keihäs.

Syyskokous pidettiin lauantaina 
8.10 Mälö Bygdegårdenissa. Paikal-
la oli runsaasti jäseniä päättämäs-
sä yhdistyksen asioista. Yhdistyk-
sen puheenjohtajaksi valittiin Timo 
Keihäs, ja hallituksen jäseniksi va-
littiin Nicklas Engman, Merja Spak-
ström, Bengt Johansson ja Matti 
Grönroos. Tulevan vuoden tulot ja 
menot hyväksyttiin ja Stagsundin 
sääntöihin tuli lisäyksiä.

Kokouksessa myöskin päätet-
tiin ettei tänä vuonna järjestetä 
puurojuhlaa. Kokousväeltä kysel-

tiin kiinnostusta lähteä ulkomail-
le caravan-messuille parin vuoden 
sisällä. Kokousväeltä tuli positii-
vinen suhtautuminen matkan jär-
jestämiseksi.

Ensi vuonnahan yhdistys täyt-
tää 40 vuotta ja järjestelyt ovat jo 

hyvällä mallilla.
Kiitos vielä yhdistyksen jäse-

nille kuluneesta vuodesta ja  toi-
votankin tässä hyvää loppuvuot-
ta kaikille.

SF-C 120962

Kolmiottelu käynnissä.

Syyskokous 2016.



16 4/2016

Piikkiön kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Riitta Katajainen
Ahjotie 5, 21500 Piikkiö
Puh. 040 513 6986
riitta.katajainen@gmail.com

SIHTEERI
Merja Vuorinen
Raskinpolku 8 e 87, 20360 Turku
Puh. 0400 806 715
merja.elina.vuorinen@gmail.com

Harvaluoto, p. 044 278 8949

J älleen on kesä vaihtumassa 
syksyyn ja kokoonnuimme 
viettämään kesäkauden 

päättymistä pitkänpöydän ääreen 
nauttimalla pöydän runsaista ja 
maistuvista antimista.

Aurinko suosi juhlaamme jäl-
leen 22 asteen lämmöllä. Samalla 
juhlistimme Kalevin päivää kak-
kukahvilla.

Keväällä saimme kauan odote-
tun kunnallistekniikan alueellem-
me, josta olemme kaikki olleet hy-
vin tyytyväisiä.

Kesän aikana on käynyt kiitet-
tävästi vieraita sään vaihtelusta 
huolimatta.

Nyt siis kesäkausi päättyy. Alue 
on avoinna tämänkin jälkeen it-
sepalveluperiaatteella, siis ilman 
isäntävuoroja.

Pikkujoulua kokoonnumme viet-
tämään 3.12.2016 Tuorlan Maja-
taloon, tästä on erillinen ilmoi-
tus toisaalla.

Kaunista syksyn odotusta  
Antti ja Jaana SFC-117029

SF-Caravan Piikkiö ry

JOULUJUHLA-
RUOKAILU

 

Pidetään Tuorlan Majatalossa 
lauantaina 03.12.2016 alkaen klo 17.00

Hinta 20€/hlö, ystävät 35€/hlö
Sitovat ilmoittautumiset 

16.11.2016 mennessä 
Riitta 0405136986

TERVETULOA !!

Syyskokous 6.10
Sääntömääräisistä asioista hyväksyttiin talousarvio sekä toimin-
tasuunnitelma vuodelle 2017.

Puheenjohtajan valinta ei ollut katkolla, joten puheenjohta-
jana v. 2017 jatkaa Riitta Katajainen. 

Hallituksen erovuoroisena olivat Juha Tammisto, Juha Piiroi-
nen. Jyrki Hongisto sekä Kalevi Katajainen. Jyrki Hongisto ei 
ollut enää käytettävissä. Muut valittiin uudelleen. Jyrki Hon-
giston tilalle Marjo Leppänen. Hallitukseen kuuluvat valittujen 
lisäksi Merja Vuorinen, Åke Lärka, Jarmo Leppänen sekä Ant-
ti Nummela.

Kesä 2016
Jälleen on kiitosten paikka kaikille kausipaikkalaisille jotka 
olette hoitaneet isäntävuorot kiitettävästi kesällä. Kiitokset 
myös kaikille vierailijoille.jotka olette löytäneet alueemme.

Hyvää loppusyksyä jäsenistöllemme sekä kaikille karavanys-
täville.

 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

SF-CARAVAN PIIKKIÖ RY
Riitta 13128
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Raision kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Hanne Lassila
Nummentie 44, 23140 Hietamäki
puh. 0400 186 357
hanne.lassila@dnainternet.net

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

Vankkuri-Vehmas, p. 0400 705 516, www.sfc-raisio.fi

Puheenjohtajan syysterveiset

S yystöiden lomassa kirjoittelen 
ajatuksia jäsenistöllemme. 
Näin syksyllä on varmaan jo-

kaisella peiliin katsomisen aika. 
Olenko toiminut niin kuin yhteisös-
sä tulee toimia, olenko noudattanut 
sääntöjä ja toimintaohjeita.

Kaikenlainen toisten töiden ja 
tekemisten moittiminen ja jokai-
seen pikkuseikkaan takertuminen 
ei ole mukavaa, ei kenellekään, kun 
kuitenkin jokainen varmaan tekee 
parhaansa.

Tänä kesänä alueemme on ollut 
jälleen kerran hienossa kunnossa, 

olemme saaneet kehuja uusilta kä-
vijöiltä meidän tilojen siisteydestä 
ja valtavan nurmikkoalueen hienou-
desta. Suuri kiitos jälleen kerran tal-
koolaisille, ilman teidän työpanos-
ta ei alue toimisi näin hyvin kuin 
se toimii. Olkaamme siis myös jul-
kisesti ylpeitä alueestamme ja tuo-
daan positiivista henkeä esiin. Sil-
loin kun ihminen on itseensä tyyty-
väinen, myös läheiset voivat hyvin.

Saimme vuoden alussa Vankkuri-
Vehmaalle SF-Caravan liitolta Vank-
kurihymiön. Uskon ja toivon että 
olemme sen myötä saaneet uusia 

vierailijoita käymään. Toivottavas-
ti tulevat myös uudelleen.

Olen myös kiinnostunut F1-kisois-
ta ja yhdessä mieheni Juhan kans-
sa seurataan kisoja.

Kuulin jutun Mika Häkkisestä, 
kun toimittaja kysyi ennen kisaa, 
että minkälaiset renkaat ovat au-
tossasi, niin Mika vastasi, että sel-
laiset mustat Good Yearit. Meidän 
jokaisen matkailuvaunun ja – auton 
omistajilla on myös sellaiset mus-
tat ”Good Yearit”, ja jokaisella on 
oikeus valita aikansa ja paikkansa, 
jossa haluaa viettää vapaa-aikan-
sa ja vaikkapa tehdä vapaaehtois-
ta talkootyötä. Jos haluaa vaihtaa 
paikkaa tai aluetta se on aivan jo-
kaisen oma asia, eikä siitä muiden 
kannata vetää erilaisia johtopää-
töksiä lähdön syistä ym.

Olen aikaisemminkin todennut, 
että meidän vaunussa on pyöreät 
pyörät. Ulkoilutimme myös vaunua 
tänä kesänä oikein ulkomailla asti. 
Ajoimme Pohjois-Norjaan Altaan ja 
Hammerfestiin.  Pykeijassa nautim-
me Jäämeren uimarannasta ja kä-
vimme vielä Kirkkoniemessä Venä-

     SF-C Raision Seutu ry:n 

  PIKKUJOULUJUHLA
Vankkuri-Vehmaalla Vankkurisalissa

lauantaina 3.12.2016 klo18.00

Ohjelmassa mm. Vuoden Karavaanarin ja 
Puuhapannun saajien julkistaminen,

jouluruokaa ja jouluista ohjelmaa

20€ /aikuinen, 5-12 v 10 € ja alle 5 v ilmaiseksi

Maksu yhdistyksen tilille  
FI54 2278 1800 0309 74 / Joulujuhla, 

x aik. + x lasta
25.11.2016 mennessä

TERVETULOA!
P.S. Ken lahjan tuo, se lahjan saa

Hallitus 17.9.2016

VANKKURIVEHMAS
SFC Raision seutu ry

Syksyinen Vehmassalmi.

Syksyn värejä.

Syksyn tullen peltoalue hiljenee.
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jän rajalla. Kyllä matkailu avartaa 
ja antaa aivan uudenlaiset näkökul-
mat elämään.

Vankkuri-Vehmaan kesäkauden 
päättäjäisiä vietettiin 3.9. Vank-
kurisalissa. Ilmojen ollessa tuuli-
set, päätettiin jo ruokien järjestä-
misen kannalta nauttia pöydän an-
timista sisätiloissa. Mukaan oli il-
moittautunut 40 henkeä, ja saimme 

kovalla laskemisella pöydät asetet-
tua niin, että kukaan ei ollut sel-
käpäin toisia. Iltapäivän menus-
ta vastasi huvitoimikunta Hannele 
Mattssonin johdolla ja ruoanlaiton 
avuksi saatiin myös Taito Korpelai-
nen. Forsblomin Pertti oli lupautu-
nut leikkaamaan tarjolle hankitun 
savustetun possun. Iltapäivän päät-
tyessä vaikutti siltä, että jokainen 

oli saanut vatsansa täyteen, koska 
myhäilyjä ja kiitoksiakin kuultiin.

Syyskokous on pidetty tämän leh-
den ilmestyessä, ja jäsenistö on an-
tanut eväät ensi vuoden toimintaan. 
Päätöksistä tiedotetaan sitten seu-
raavassa ensi helmikuussa ilmesty-
vässä lehdessä.

Perinteiset joulujuhlat vietetään 
3.12. illalla Vankkuri-Vehmaalla. 

Jäädään odottamaan mitä treffi- 
ja huvitoimikunta on tällä kertaa 
keksinyt illan ohjelmaksi.

Tämä on tämän vuoden viimeinen 
VankkuriViesti, joten kiitän vuodes-
ta 2016 ja toivotan jäsenille Hyvää 
Joulua ja Menestyksekästä Uutta 
Vuotta 2017.

Hanne

Vielä odotellaan kalastajia.

Kesäkauden päätöspäivä 3.9.2016.

3.9.2016 menu.

Possun leikkaaja Pertti.

3.9.2016 ruokailu.
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Salon kuulumiset

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

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

www.sfc-salonseutu.fi

SF-Caravan Salon seutu ry järjestää matkan 

Caravan- ja Matkamessuille 
21.1.2017 Helsingin Messukeskukseen.

Lähtö Salon torilta kello 8.00. Matkan hinta 18€.

Ilmoittautumiset 15.1.2017 mennessä 
Sinikka Koivunen, iltaisin 050 551 5257

Pohjoismaisilta karavaanipäiviltä Seljordista poimittua

S eljordia kehuttiin yhdeksi 
Norjan kauneimmista alueis-
ta, ja kehut olivat kohdal-

laan. Pienehkö kaupunki korkeiden 
vuorten keskellä soi silmänruokaa, 
liikkumismahdollisuuksia sekä ai-
nakin meidän tarvitsemamme pal-
velut. Sjöormen ei tosin meille 
näyttäytynyt, liekö yhtä ujo kuin 
sukulaisensa Loch Nessin hirviö. 
Tosin paperinen Sjöormen ilmestyi 
joka aamu ulkopöydällemme aamu-
sämpylöiden mukana kertoen edel-
lisen päivän tapahtumista, säätie-
dotuksen ja kuluvan päivän tär-
keimmät ohjelmat.

Paljon saimme aurinkoisia het-
kiä, mutta miltei päivittäin muu-
tamaan otteeseen ripsautteli sa-
dekuuroja, joiden jälkeen aurinko 
taas kuivasi nurmen. Tapahtuma-
paikkana oli vahvapohjainen 150 
vuotta vanha kokoontumispaikka 

Dyrskyeplassen, jolla järjestetään 
vuosittain useita näyttelyitä ja eri-
laisia musiikkitapahtumia kooltaan 
huomattavasti meidän treffejämme 
suurempia. Polkupyörä oli taas ker-
ran kätevä kulkuväline sekä leiri-
alueella liikkuessa että kaupungil-
la poiketessa.

Ohjelma noudatteli pääosin pe-
rinteistä linjaa: avajaiset, retkiä, 
ohjelmaa alueella, iltaohjelmaa 
tanssin lomassa, Caramba-ajot, 
päättäjäiset. Retket suuntautui-
vat Telemarkin kanavan upeisiin 
maisemiin, sekä toisaalle Gausta-
toppenin vuorelle, jonka huippu on 
Norjan korkeimpia, yli 1800 met-
riä merenpinnasta. Caramba-ajojen 
seuraaminen on aina jännittävää, 
ja saimmehan taas ensimmäisen ja 
kolmannen palkinnon Suomeen!

Meidän korttelimme isäntäpari 
oli Etelä-Norjasta kotoisin. Koko 

korttelimme väki oli erittäin tyy-
tyväinen saamaamme kohteluun 
leirin aikana. Jokaisena iltana ko-
koonnuimme pitkän pöydän ääreen 
varsin monilukuisesti pelailemaan, 
nauttimaan iltapalaa ja -juomaa, 
sekä seurustelemaan toistemme 
kanssa. Varsinaissuomalaisena vä-
hän kankean kielitaidon omaava-
na osallistuminen keskusteluun on 
aina vähän konstikasta, mutta lop-
puviikolla jo alkaa löytyä ruotsin-
kielisiäkin sanoja! Korttelissamme 
asui toinen suomalaispariskunta, 
mutta suurin osa oli Pohjois-Norjas-
ta tulleita karavaanareita, joukos-
sa Bardun PM-päivien isäntämme. 
Ruotsalainen lehtimies naapurivau-
nusta halusi tehdä meistä muuta-
mista juttua Ruotsin Caravan-leh-
teen, jonka sitten saimmekin lu-
ettavaksemme.  

Norja on kaunis maa, erilainen 

kuin kotoinen Suomemme. Maise-
mien katseluun ja ihasteluun ei 
kyllästy, eikä ainakaan yksitoik-
koisia teitä tarvitse ajaa. Mutkia 
ja mäkiä ylös ja alas on riittämiin.

Päättäjäisissä NCR-lippu luovutet-
tiin suomalaisille, jotka toivottivat 
pohjoismaalaiset tervetulleiksi 
ensi vuonna 9 – 15.7. 2017 Koke-
mäelle. Toivomme, että yhdistyk-
set eivät järjestä omia kovin tär-
keitä tapaamisiaan tuolle heinä-
kuun viikolle, jotta mahdollisim-
man moni pääsisi lähtemään Ko-
kemäelle. Talven aikana olisi 
varmaan syytä kaivaa vanha ruot-
sinkirja esille vaikkapa iltaluke-
miseksi. Ja käsillä puhumallahan 
aina selviää! Toivottavasti tapaam-
me Kokemäellä! 

Hanna ja Ilkka SFC-5133

Tulevat tapahtumat:
31.12.2016 Uuden vuoden vastaanotto Salakalliolla

14.01.2017 Tammitanssit Perttelin Urheilutalo
21.01.2017 Matka- ja Caravanmessut Helsinki

SFC Salonseutu 40v juhlimme Vappuna !!

Selfordin maisemia Norjassa.
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MATKAILUAUTOT 
JA VAUNUT

Örninkatu 8, SALO,
 p. 733 1550, 0400 533 144, 

0445 511 557
ark. 10-18, la 10-14

www.autosimelius.fi 

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

TAMMITANSSIT 
Lauantaina 14.01.2017  kello 18 – 0.30

Perttelin Urheilutalolla, Kaivolantie 14, 25360 Pertteli

Tanssit tahdittaa

Tarjolla maittavaa ruokaa, kakkukahvit ja tanssia.
Liput 25€, lapset 12,50€.

Lippuja saa Areva-Service, Satamakatu 20, tai maksamalla 
tilille 5.1.2017 mennessä SF-Caravan Salon Seutu ry:n tilille

 FI16 1135 3000 3083 38. Laita viitenumero 123. 
Maksetut liput saa paikan päältä.

TERVETULOA !

Kuvaterveisiä FICC 
-rallista Portugalista

Sinikka ja kamut

FICC 2016 Portugal.

Roomalainen sotilas rannalla.

Ponte de Lima vanha silta ja kaupunki.

Salolaiset kansantanssijat joukossa mukana, erotatko?
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Sauvon kuulumiset

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

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

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

Merellisen Sauvon Sarapistossa….

Näin se on vuoden viimeisen 
lehden jutun teko käsillä! 
Vankkuriviestin ilmestyes-

sä on talkoot ja syyskokouskin 
pidetty, joten niistä kerrotaan 
vuoden ensimmäisessä lehdessä.

Tapahtumarikas loppukesä hu-
rahti taas vauhdilla Sarapistossa. 
Heinäkuun ensimmäisenä viikon-
loppuna saimme nauttia kauniin 
sään lisäksi nuorten musiikista. 
Perjantaina tanssilavalla esiin-

tyi Salolainen nuorisobändi ALL 
STARS. Lauantai-iltana ennen ai-
kuisten karaoke laulantaa järjes-
tettiin lapsille ja nuorille mahdol-
lisuus tarttua mikkiin ja laulaa!

Heinäkuussa Sarapiston alueel-
la vieraili mukavasti vaunukansaa 
ja osa kausipaikkalaisistakin otti 
vaunun koukkuun vieraillen toi-
silla vaunualueilla, niin kuin ka-
ravaanari elämään kuuluukin. Mu-
kavaa oli kuulla vierailijoiden ke-

huvan siistiä ja toimivaa aluettam-
me sekä iloisia, palvelevia ihmisiä. 
Hymy nousi suupieliin myös, kun 
eräs kausipaikkalainen tuumaili 
tosissaan, ettei ruoho ollut vih-
reämpää aidan toisella puolen! 

Lavatreffeihin valmistauduttiin 
pitkin kesää suunnitellen, koko-
ustaen ja talkoilla sekä viimeisel-
lä viikolla enne h -hetkeä ahke-
roiden. Sateiseksi ennustettu sää 
ja salonseudun peruskoulujen ai-

kainen aloitus saivat jo ennakkoon 
pohtimaan väkikatoa. Pelko osoit-
tautui vääräksi, sillä alueella oli 
sateisesta säästä huolimatta mu-
kavasti tyytyväisiä karavaanareita.

Perinteinen lipunnosto rannal-
la oli vaikuttava näky sateesta ja 
tuulesta huolimatta, sillä ”kapelli-
mestarin” ohjauksessa liput nousi-
vat salkoihin uljaasti tasatahtiin! 
KIITOS SARAPISTON NAISET! Lei-
rihartauden toimitti kirkkoherra 

Tapahtumakalenteri löytyy 
yhdistyksen kotisivuilta: 

www.sfc-sarapisto.net
la 12.11. Isänpäivä kahvit

la 26.11. Joulujuhla 
la 31.12. Uuden Vuoden vastaanotto

Treffien arpajaiset
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Heikki Mäntylä tanssilavalla perin-
teiseen mukavaan tyyliinsä. Kirk-
kokahvit nautimme takkatuvalla 
sateen hiljalleen väistyessä. Kaik-
ki markkinamyyjät eivät sadesää-
tä olleet säikähtäneet, joten eu-
ronsa sai tarvittaessa kulumaan. 
Sarapiston nuoret olivat aktiivisia 
herkkujen myyjiä perjantaina ja 
lauantaina. Näin he saivat kerät-
tyä rahaa sohvaan Casinolle, joka 
kunnostettiin nuorison käyttöön. 
Lasten paistamat letutkin maistui-
vat erinomaisesti, vaikka ampiai-
setkin himoitsivat makeaa!

Lapsille oli kahden eri ikäluokan 
seikkailupolku, josta voittajat pal-
kittiin ja kaikki saivat suut make-
aksi. Aikuisten luontopolun kipe-
rät kysymykset saivat leikkimieli-
sesti otsat kurttuun. Eniten oikei-
ta vastauksia sai Matti Haapasaari, 
onnea! Aikuisille oli kisailua lauan-
taina ja voiton vei Niemelän Päivi, 
onnea! Perjantai-iltana arvotun sa-
donkorjuukorin voitti Ulla Raikaa, 
joka ansiokkaasti myi myös arpo-
ja. Lauantai-illan arpajaiset sai ka-
ravaanari kansan jännittämään ja 
myhäilemään palkintoja. Pääpal-

kinnon, vuosipaikan ilman isän-
tävelvoitetta voitti Mäen Mauri, 
onnea! Ajotaitomerkit luovutet-
tiin lauantai-iltana, Onnea: Mauri 
Salminen, Toni Loiske, Jari Nieme-
lä, Lauri Ihalainen ja Kaj Kesälä.

Lavatreffien tärkein paikka on 
tanssilava, jossa perjantaina tans-
sahdeltiin karaoke esiintyjien lau-
lun tahtiin. Lauantai-illan ja koko 
treffein kohokohta oli lavatanssit, 
jotka tahditti erittäin onnistunees-
ti ISKELMÄYHTYE POKKA! Sydämel-
liset kiitokset kaikille treffivierail-
le ja tapahtuman järjestämiseen 

osallistuneille!
Muinaistulilla sytytettiin kok-

ko ja lapset laskivat meren syliin 
veneet kynttilöineen. Tanssilaval-
la levytanssit soivat tunnin, jon-
ka jälkeen tanssittiin karaokelau-
lun tahtiin. Kesäkauden päätöstä 
juhlittiin October festivaali -tee-
malla lokakuun alussa. Teeman mu-
kainen pukeutuminen oli suosiossa 
ja hapankaali Bratwurstilla maistui 
leikkimielisten kisailujen lomassa. 
Tähän teemaan palaamme!!

Näkemisiin, Mari 117895-1

ALL STARS esiintyyValmistautumista treffeihin

Kesäkauden päätös: October festivaali
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TL-Pyhäjärven kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Arto Vilen
Horsmantie 11 A 15, 21380 Aura
Puh. 040 360 8270
arto.vilen@suomi24.fi

SIHTEERI
Ulla Heiskanen
Nikkarintie 6, 23100 Mynämäki
Puh. 044 342 3464, u.heiskanen@gmail.com

Valasranta, p. 040 730 4921, www.sf-caravantlpyhajarvi.fi

Tervehdys!

N äin se aika rientää, ollaan 
jo vuoden loppupuoliskol-
la. Leirit on purettu ja odo-

tellaan jo seuraavaa kevättä, jotta 
taas saataisiin pystyttää leirit uu-
destaan.

Kesä meni mukavasti alueellam-
me oli monenlaista tapahtumaa ja 
ohjelmaa, kiitos siitä ahkeralle hu-
vi- ja treffitoimikunnalle. Oli ta-
kakonttikirppistä, karaokea, ju-
hannuksena oli pienimuotoiset 
olympialaiset, järvitanssit hattu-
teemalla, naamiaiset, olivat jopa 

kahteen kertaan. Oli myös tikka- 
ja dartskisa, bingoa ja erityismai-
ninta naisten hemmottelupäivä ja 
suuren suosion vuoksi se järjestet-
tiin vielä syksyllä uudestaan. Oli 
tosi mukavaa käydä mm jalka- ja 
kasvohoidossa ja vyöhyketerapias-
sa ja intialaisessa päänhieronnas-
sa. Oli myös erilaisia tuote-esitte-
lyä, kyllä meidän naisten kelpasi. 
Lapsille oli lauantaisin askartelu-
hetki, siellä tehtiin kaikenlaisia 
hienoja juttuja, esim kivimaalaus-
ta, rannerenkaita ym. Rosvopaistit 

olivat perinteisesti elokuun alus-
sa, paistit saatiin mureaksi ja lo-
het loimutettua. Elokuun lopussa 
oli myös venetsialaiset. Väki oli 
hienosti laittanut lyhtyjä ja mui-
ta hienoja valoja vaunuja/autoja 
koristamaan.

Sääntömääräinen syyskokous pi-
dettiin 2.10.2016. Väkeä oli muka-
vasti paikalla. Hallituksessa erovuo-
rossa olleet Ulla Heiskanen, Manu 
Laaksonen ja Jukka Naaranoja va-
littiin uudestaan seuraavalle kau-
delle. Uusiksi leiripäälliköiksi valit-

tiin Anne Mäkinen ja Janne Hakala.
Ennen syyskokouksen alkua yh-

distys tarjosi kakkukahvit ja antoi 
pienen muiston yhdistyksen aktii-
vijäsenelle, joka on tänä vuonna 
täyttänyt tasavuosia.

Kiitos kaikille vierailijoille ja 
alueen asukkaille, tervetuloa en-
si vuonna uudestaan.

Haluan toivottaa kaikille hyvää 
loppuvuotta ja joulun odotusta.

Ulla 80840
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Turun kuulumiset

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

Kerhohuoneisto Linnankatu 49 A, 20100 Turku, puh. 02 230 8623. 
Päivystys kerholla ja puhelimitse ma klo 18-20. 
Kesäniemi, p. 02 433 3462. www.sfcturku.fi, sfcturku@sfcturku.fi

Johtokunnan kyselytunnit
Perinteiset keskustelutilaisuudet pidettiin Ruissalon Talvialueella 
1.10. ja Kesäniemessä 8.10. Talvialueella ei kovin montaa kysymys-
tä asukkailta herunut ja tilaisuus oli suurelta osin tiedotusta yh-
distyksen asioista. Talvialueen toivomuslistalla on uudempi Trak-
tori vanhan Valmetin tilalle vaikka alueen isäntä Matti puolusti 
Valmetia ja kertoi heidän yhteistyönsä toimivan hyvin. Ruissalo-
toimikunnalle löytyi tilaisuudessa uusi vetäjä Tapani Hietanen joka 
sai suostumuksensa jälkeen asukkailta raikuvat taputukset. 

Kesäniemen vastaava tilaisuus puhutti asukkaita runsaasti. Tärkeim-
mäksi keskustelunaiheeksi tuli isäntävuorojen järjestäminen. ehdo-
tuksia oli kaikkiaan 8 joissa kaikissa oli osin samoja asioita ehdotuk-
sena. Johtokunta sai tehtäväksi luoda ehdotusten pohjalta uuden-
laisen järjestelmän isäntätehtävien toimimiseksi joustavasti. Kesän-
iemen kaavahanke puhutti myös tilaisuudessa eikä ihme kaava on 
ollut vireillä jo pari vuotta.

Kummassakin tilaisuudessa juotiin aluksi kahvit.  

Caravan Show 2017 Messut ja treffit 13.-15.1.2017
Caravan Show 2017 tapahtuma avaa 
jälleen vuoden 2017 karavaanari 
kauden. Mukana messuilla on en-
tistä kattavampi katsaus vuoden 
uutuuksiin. Mukana kaikki merkit-
tävät auto- ja vaunumerkit. Messu-
jen viihdeohjelmasta lauantain klo 
13.00 ja 15.00 vastaa Jorma Kääri-
äinen. Iltatansseissa perjantaina ja 
lauantaina tahdittaa Legenda66 

orkesteri. Lauantaina treffiläisiä 
odottaa jälleen kylmä kylpy Ruis-
salon avantosaunalla, jonne on kul-
jetukset lauantai iltana.

Uutuutena messuilla on mootto-
riurheilutapahtuma, jossa on esillä 
näyttelyautoja ja esityksiä

Järjestäjänä Momo Racing Team. 
Turun Seudun Moottoriurheili-
jat ry  järjestää extreme enduro 

näytöksiä D-hallissa (pe-su 13.-
15.1.2017). Näytöksiä ajetaan ai-
na tunnin välein ja näytökset al-
kavat puolelta, kestäen noin 15 
minuuttia. Näytökset ovat messu-
vieraille maksuttomia. Lisäksi säh-
köpyörien alueella on messuvieraid-
en ( lapsien ) mahdollisuus koeajaa 
OSET sähköcrosseja/sähkötrialeita 
pientä  maksua vastaan. 

Treffiportit avataan torstaina 
12.1. klo 16.00-20.00 Torstaina tre-
ffialuetta vielä rakennetaan eikä 
kaikki palvelut vielä pelaa alueel-
la. Turku on messujen ja treffien 
lisäksi loistava tutustumiskohde 
ainakin pitkämatkalaisille. Pitkän 
viikonlopun voi hyödyntää messu-
jen lisäksi vaikka picnic- matkalla 
Maarianhaminaan. 
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Kesäniemi Ruskan väreissä
Kesäniemeen saapuva väriloistoa 
loistava ruska on merkki myös Si-
lakkatreffien kutsusta. Kesäniemi 
täyttyi jälleen viimeistä paikkaa 
myöten treffivieraista. Herkutte-
lijoille oli varattu runsas 300 kiloa 
tuoretta merenherkkua lisäksi se 
perinteinen reikäleipä. Silakka 
kypsyi jälleen moneen muotoon 
eri reseptien mukaan valmistetuk-

si. Herkullinen voin ja silakan 
tuoksu peitti koko Kesäniemen 
alueen.

Kesäniemen uusi kaava on valm-
istumassa. Uusi kaava lisää al-
ueelle rakennusoikeutta sekä mat-
kailuajoneuvopaikkoja. Ensimmäi-
set suunnitelmat uuden huoltor-
akennuksen rakentamiseksi on jo 
hankittu. Uudet rakennushankkeet 

tulevat palvelemaan huomattavas-
ti matkailijoiden tarpeita ja  vii-
htymistä Kesäniemessä.

Kesäniemen tiestö on saanut vi-
hdoin nimet sekä komeat tienvii-
tat risteyksiin.

Kesäniemessä on tilaa kara-
vaanareille. 13ha ja 150 valmista 
matkailuajoneuvopaikkaa on va-
jaassa käytössä, vain 6% yhdistyk-

sen jäsenistä on ottanut oman al-
ueen ”vakipaikakseen”. Valtaosa 
yhdistyksen jäsenistä ei ole käynyt 
tutustumassa alueeseen. Kuiten-
kin Kesäniemi isoine kalavesineen 
ja rauhallisena alueena mahdol-
listaa hyvät vapaa-ajan viettomah-
dollisuudet. Kannattaa käydä tu-
tustumassa. 

Pg. 
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Livonsaari varautuu talveen
Livonsaaressa kesätavarat on viety riihen suojiin. Etuteltat on vaihdettu talvitelttoihin. Mutterin (grillikodan) puuvarasto on täytetty, jotta 
grilliherkkuja päästään nauttimaan myös talven aikana.
Kalasaaliit ovat rantautuneet myös Livonsaaren lähivesille antaen kalastajille mahtavat saaliit.
Riihen talvilevon aikana alueen yhteistapahtumat järjestetään huoltorakennuksessa ja mahdollisuuksien mukaan nautitaan myös ulkona olemisesta.
Livonsaaren kesäkauden päättäjäisiä vietettiin 17.9. erilaisten ohjelmien merkeissä. Illalla tansseissa tanssittiin koko skaala tangosta rockiin 
Vinkkilän Dynamon tahdeissa. 
Livosaaren Joulujuhlia vietetään lauantaina 26.11.klo 16.00 alkaen alueen huoltorakennuksessa, 30 ensimmäistä mahtuu mukaan. Uusivuosi 
vastaanotetaan rakovalkean loimutessa 31.12.

Pg. 

Rosvopaistin kera Livonsaaressa
Rosvopaistimonttu oli kuumassa kunnossa kun Livonsaaressa vietettiin perinteisiä Rosvopaistajaisia. Hyvissä ajoin klo 05.00 herätyskello oli 
soimassa miilunvartijoilla, jotta tuli varmasti ehtisi lämmittämään rosvopaistimontun. kymmeneksi sovittu aika jolloin paistien piti olla montun 
reunalla valmiina. klo 11.00 montusta tyhjennettiin hehkuvat hiilet sivulle ja montun kuumuuteen sijoitettiin nelisenkymmentä merkittyä ros-
vopaistia sekä lämpömittarin anturi sopivasti lihapakettien väliin. Hiilet takaisin paistien päälle ja pienikerros maata ja uudelleen roihu montun 
päälle. Lihojen kypsyessä oli aikaa päivän muihin ohjelmiin. Koirakilpailu, jossa valittiin alueen kolme suosikkikoiraa. Riemuriihi valmisteltiin 
myös illan rasvanpolttajaistansseihin.

Pg 
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 Ruissalon Talvialue
Ruissalon Talvialueen suosio kasvaa syyskuun vierailija ennätys kasvoi jälleen muutamalla yöpymisellä. Vierailijoita eri maista kävi tutustumas-
sa runsaat 200 vaunukuntaa. Vierailijoille Ruissalo ja sen luonto on kuin paratiisi. Ruissalon Talvialuetta kuvattiin hyvän ruskan aikana lintu-
perspektiivistä pienellä helikopterilla. Osa kuvista on tämän jutun yhteydessä ja osa netissä. Muutaman minuutin filmi löytyy myös yhdistyksen 
nettisivuilta sekä you tubesta.
Ruissalotoimikuntaa luotsaamaan lupautui Tapani Hietanen. Toimikuntaan Tapani toivoi idearikkaita asukkaita joiden parissa alueella voitaisiin 
järjestää erilaisia ohjelmia. Perjantai ja lauantai iltoina vietetään aikaa karaoken parissa tosin ei ihan joka viikonloppu.
24.9. vietettiin iltapäivää Pirjon ja Leenin keittämän hernekeiton merkeissä. 
Talvialueen sauna lämpiää keskiviikkona sekä lauantaina tarjoten puilla lämmitettävän kiukaan makeat löylyt. Vielä vapaana olevia paikkoja 
kannattaa kysellä alueen isännältä Matti Vainiolta paikanpäällä Ruissalon Talvialueella. Talvialueella vietetään pikkujoulua 3.12. ilmoittautumi-
nen Talvialueen emännälle Pirjo Vainiolle.

 Pg.  
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Vakka-Suomen kuulumiset

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

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

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

Yhdistyksen terveiset ja 
Rairannan kuulumisia

M onen vuoden jälkeen suh-
teellisen vilkas matkailu-
kesä  on ohi ja odotellaan 

talvea ja hyviä pilkkikelejä. Vielä 
ei ole varsinaiset yöpymiset tiedos-
sa, mutta pelkän liikevaihdon  kas-
vun perusteella voi hyvinkin tode-
ta kesän olleen edellisiä vuosia 
vilkkaampaa. Myös treffit ovat 
vetäneet hyvin porukkaa ja mikä 
erityisesti pistää silmään on ensi-
kertalaisten osuus vieraista. Edel-

leen kausipaikkojen kysyntä on 
kasvamaan päin. Moni vähän van-
hempi matkailuautolla kulkenut 
kertoo sen jo riittävän ja on hank-
kinut vaunun, joka sitten sijoite-
taan kausipaikalle ja halutaan  näin 
nauttia paikallaanolostakin. 

Ensi vuosi on taas yhdistyksel-
lemme juhlavuosi. Syksyllä täyte-
tään 30 vuotta. Se on silloin juh-
linnan paikka , joten vajaan vuo-
den kuluttua Rairannassakin on 

juhlat. Näiden vuosien aikana tä-
mäkin harrastus on paljon muut-
tunut. Matkailuautot ovat lisään-
tyneet, vaunut ovat pidentyneet 
ja leventyneet, on tullut e-kortte-
ja, StandBy-telttoja, led-valoja jne 
puhumattakaan  uusista leirintä-
säännöistä  ja suosituksista  eikä 
sitä alkuaikojen juomakulttuuria-
kaan pidä unohtaa. Mitä hienoim-
missa pulloissa oli yleensä saman 
hajuista ja makuista maisteltavaa. 
Näin se maailma on muuttunut ja 
me sen mukana.  Kun silloin 80-lu-
vulla perustettiin pääosa yhdis-
tyksistä, oli perustajilla haaveena 

saada oma leirintäalue. 
Nyt suurimmalla osalla 
on oma alueensa, mutta 
säännöissä ei ole otettu 
lainkaan aluetta huomi-
oon. Nyt onkin monel-
la yhdistyksellä sääntö-
jen päivittämisen paik-
ka ja myös toiminta on 
mukautettava esim. ve-
rottajan vaatimusten mu-
kaiseksi. Se paljon pu-
huttu yleishyödyllisyys 
koskee vain yhdistys-
toimintaa ja sekin niin 
kauan kuin status säi-
lyy. Aluetoiminta on lii-
ketoimintaa ja näiden pi-

tää olla selvästi kirjanpidossakin  
erotettuna.

Treffejä ja tapahtumia
Lasten onkikilpailu käytiin 23. hei-
näkuuta ja onkijoita oli paljon. 
Kilpailun voittaja oli Aaron Rais-
kinmäki isolla lahnasaaliilla.

Unhoituksen yö-treffit on perin-
teinen  tapahtuma Rairannassa. Se 
on Rairannan venetsialaiset. Pitkäs-
sä pöydässä syödään 3 kpl grillat-
tua possua ja muita herkkuja. Vie-
raita vaunukuntia oli saapunut yli 
130 ja pitkässä  pöydässä oli syöjiä 
kaikkiaan yli 450 henkeä.

Kausipaikka pimeässä.

Onkikilpailun voittaja Aaron ja iso lahna.
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Unhoituksen yön kuvasatoa

Pitkän pöydän aikana oli ohjelmaa jos jonkinlaista, sekä huumoria että musiikkia ja tietysti erilaisia leikkejä ja kilpailuja.

Ensimmäinen possu odottaa paloittelijoita. Possujen paloittelu.

Ruokajonosta selvisivät viimeisetkin  noin 20 minuutissa.

Pieni rumpalipoika vastasi lähinnä kuulutuksista.

Kesäpaikkalainen Marjo soittaa ja Arttu käntelee nuotteja.

Pöydällä oli pituutta joka suuntaan.
Tulevia tapahtumia
Talkookauden päättäjäiset  19.11.
Se tapahtuma on kiitos kaikille Rairannassa töitä tehneille tal-
koolaisille. Perinteen mukaan ruoka tulee olemaan maistamisen 
arvoista ja onpa jotain juomaakin.
Pikkujoulua vietetään 3.12. Ohjelma on perinteistä. Myös elävää 
musiikkia on tiedossa.
Uutta vuotta otetaan vastaan entiseen tapaan. Ruoasta peritään 
pieni maksu. Orkesteritanssit ja muuta mukavaa.  
Kts. ohjelma nettisivuilta.
Tämä on vuoden viimeinen lehti, joten 

HYVÄÄ  JA RAUHALLISTA JOULUA  KAIKILLE LUKIJOILLE!

Terveisin Reijo
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Tuulissuontie 9
21420 Lieto

050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi

www.turunajovaruste.fi
Soliferin ja Polarin 

valtuutettu huoltokorjaamo

Matkailuajoneuvojen
korjaukset (kaikki merkit), 
maalaukset, lasinvaihdot,
kosteusvauriokorjaukset, 
vuosihuollot, nestekaasu-
laitteiden tarkastukset ja 

huollot, varaosat jne.
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