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vuosikerta

Tässä tämä oli!

E

npä olisi uskonut kun 1990-luvun
puolivälissä sain kutsun Vasaramäkeen VankkuriViestin kehittämiskokoukseen kolmen muun
henkilön kanssa, että rupeamasta tulisi näin pitkä lehden parissa.
Kutsun sain sillä perusteella että olin ikäni ollut kirjapainossa töissä ja kuviteltiin, että
se on avu lehden teossa. Ehkä hieman myöhemmässä vaiheessa se hieman edesauttoikin asiaa kun tekninen kehitys alkoi ottaa isoja harppauksia lehtien teossa.
Silloinen päätoimittaja, jo edesmennyt Hannu Raitis oli ahkeroinut monen muun harrasteensa lisäksi lehtemme kimpussa jo vuosikymmenet kooten yhdistysten aineistot ja kuvat lehdeksi aikamoisesta sillisalaatista, mutta
hän ilmiselvästi piti ja ehkäpä nauttikin siitä.
Tuo sana kehittäminen tarkoitti lähinnä silloin sitä, kuten edelleen tänäkin päivänä kustannuksien hillitsemistä.
Lama oli silloin päällä ja raha oli yhdistyksillä tiukassa. Useampien palavereiden jälkeen
painopaikkaa vaihdettiin ja siirryttiin tabloidlehteen sekä huomattavasti heikompilaatuiseen paperilaatuun. Samoihin aikoihin lehden
tekeminen siirtyi enemmän ja enemmän sähköiseen muotoon. Tekstiä ja kuvia alkoi tulla pikkuhiljaa sähköisesti yhdistyksiltä mikä
helpotti ja nopeuttikin tuotteen valmistumista. Etenkin kuvien lisääntyminen ja osin mainostajienkin toivomuksesta alkoi keskustelu jälleen kerran lehden ulkoasun muuttami-

seksi aikakausilehtimaisemmaksi .
Keskusteluja käytiin silloin vielä YT-alueen
kokouksissa puoleen ja toiseen mutta päätettiin että ulkoasu muuttuisi. Noina aikoina myös
Hannu Raitis katsoi että hänen 31-vuotinen
taipaleensa lehden parissa saattaisi riittää.
Hän oli toimittanut 130 numeroa ja tähän
lukuun oli mielestään hyvä lopettaa .
Olin toistakymmentä vuotta toiminut hänen
apunaan nimikkeellä aputoimittaja. Saatoin
olla hänelle tuon teknisen murroksen aikana
jonkinlainen tekninen tuki, minkä hän myös
jonkun kerran totesikin minulle.
Minä tulin hänen kanssaan hyvin toimeen ja
kuten joskus olen todennutkin meidän kaikkien, jotka missä tahansa harrasteessa olemme mukana, ottaa Hannun halusta ja asenteesta oppia hoitaamaan erinäisiä tehtäviä.
Hannun lopetettua tehtävä lankesi allekirjoittaneelle. Lehti sai nykyisen kuosinsa samaan aikaan.
Ulkoasu ei ole suinkaan minun suunnittelemani vaikka näin jotkut ovat saattaneet
luulla. Rota-Mainoksen Mika Ojala on pitkälti
ulkoasun luoja ja hän myös pääsääntöisesti lehden taittaa painokuntoon meidän luettavaksemme.
Lehden toimittaminen Rotan kanssa on ollut mutkatonta ja joustavaa. Olen tykännyt
olla tekemässä julkaisua ja olla muutenkin
mukana monenlaisissa tehtävissä caravantoiminnassa.
Muutama vuosi sitten hankimme kesämökin

Kemiönsaarelta ja vaununkin myin vuosi sitten, joten mielestäni tuli liikaa etäisyyttä asioihin tehtävän kaikenpuoleiseen hoitamiseen.
Nyt on kuitenkin aika ottaa uusi askel elämässä, jään eläkkeelle elokuun lopussa ja
mökkielämä odottaa vaimon ja lasten ja lastenlasten kanssa.
Se on uusi ja toisenlainen maailma mutta
tällä hetkellä se tuntuu hyvältä ja innostavalta.
Nyt kun liittoomme on saanut uuden turkulaisen puheenjohtajan, uskon ja toivon että
Olli saa uuttaa puhtia liiton toimintaan. Hän
ansaitsee VankkuriViestin toimialueen kaikenpuoleisen tuen vaativassa tehtävässään enkä
sitä millään lailla epäilekään etteikö näin olisi.
Lehden uutena päätoimittajana aloittaa
Pentti Groth.
Hän on hyvin rutinoitunut karavaanari ja
monenlaisissa eri tehtävissä toiminut ja mikä
tärkeintä hän on edelleen aktiivisesti mukana caravan-toiminnassa. Pena tuntee ja tietää
maan ja alueemmekin toiminnan ja tapahtumat ja pystyy näin jakamaan tietoa lukijoille.
Lopuksi haluan lämpimästi kiittää kaikkia
keiden kanssa näinä vuosina eri tehtäviä
olen hoidellut . Aikaan on mahtunut pääsääntöisesti mukavia muistoja mutta valitettavasti karikoiltakaan ei ole aina vältytty. Toivon
menestystä sekä kaikkea hyvää yhteistyökumppaneille sekä VankkuriViestin lukijoille.
Markku Tammi 52661
( Kaarinan yhdistys )
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29.03.-02.04 Naamiaistreffit
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi
30.03.-02.04 Pääsiäistreffit
Kesäniemi, Vehmaa | Turku
27.04.-01.05. Vapputreffit
Salakallio, Halikko | Salo
18.-20.05.
Avajaistreffit
Krapuranta, Oripää | Loimaa
25-27.05.
Aurinkotreffit
Saloranta, Naantali | Naantali
21.-24.06.
Perhejuhannus Krapurannassa
Krapuranta, Oripää | Loimaa
21.-24.06.
Mussalon juhannus
Mussalo, Taivassalo | Masku ja ymp.kunnat
21.-24.06.
Vehmassalmen juhannus
Vankkuri-Vehmas, Vehmaa | Raisio
02.-05.08.
Haitaritreffit
Krapuranta, Oripää | Loimaa
10.-12.08.
Lavatreffit
Sarapisto | Sauvo
10.-12.08.
Best Caravan Petanque Cup
Kesäniemi, Vehmaa | Turku
24.-26.08.
Unhoituksen yö
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi
31.08.-02.09. Syystulet
Kesäniemi, Vehmaa | Turku
07.-09.09.
Rantalieskat
Mussalo, Taivassalo | Masku ja ymp.kunnat
21.-23.09.
Valojuhlat
Leporanta | Lieto
05.-07.10.
Valasrannan syystreffit
Valasranta, Yläne | TL-Pyhäjärvi
12.-14.10.
Silakkatreffit
Kesäniemi, Vehmaa | Turku
26.-28.10.
Hirvisoppatreffit
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi

Numero 2/2018 (164)
40. vuosikerta
Päätoimittaja
Markku Tammi (52661)
Ripikatu 1 A 3, 21110 Naantali
P. 040 504 0259
markku.tammi@gmail.com

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

Kustantaja
VankkuriViesti ry

Painos
6600 kpl

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

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.

3/2018 .............................. aineisto 1.7. ........................................ ilmestyy 20.7.
4/2018 .............................. aineisto 9.10. ..................................... ilmestyy 1.11.

Vaunualueemme:
KAARINA

Kuusisto, Rantamäentie 170, Kuusisto,
puh. 040 764 4911
LIETO
Leporanta, Kynnyksentie 121, Lieto, puh. 040 718 0570
LOIMAA
Krapuranta, Korvenkulmantie 44, Oripää,
puh. 040 546 2058
MASKU
Camping Mussalo, Mussalontie 356, Taivassalo,
puh. 040 764 9391
NAANTALI
Saloranta, Vehotniementie 66, Poikko, puh. 044 967 4453
PIIKKIÖ
Harvaluoto (palvelut 1.6.–30.8.), Krupuntie 65, Kaarina,
puh. 044 278 8949
RAISIO
Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,
Rautila, Vehmaa, puh. 0400 705 516
SAUVO
Sarapisto, Nokantie 3, Sauvo,
puh. 02 473 1202, 050 466 1282
TL-PYHÄJÄRVI
Valasranta, Rantapolku 49, Yläne, puh. 040 730 4921
TURKU
Kesäniemi, Kesäniementie 99, 23210 Vehmaa,
puh. 02 433 3462, 040 549 6648
Ruissalo Camping Talvialue, os. Saarontie 57, Turku,
syys-toukokuu. tied. 0400 704 179 Matti Vainio
Lemmi Caravan, sopimusalue, Caravantie 76, Mynämäki,
puh. 02 430 8734, 0400 795 778
Livonsaari Caravan, sopimusalue,
Pohjanpääntie 250, Naantali, puh. 040 500 4401
VAKKA-SUOMI
Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki,
puh. 0500 825 899
Tiedustelut yo. yhdistykseen.
Lehden vastuu rajoittuu ilmoituksen hintaan. Lehti ei
vastaa epäselvistä käsikirjoituksista tai puhelimessa
sattuneista väärinkäsityksistä johtuvista painovirheistä, eikä anna hyvitystä vähäisestä painovirheestä,
joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä oleellisesti sen mainosarvoa.

Kaarinan kuulumiset
Kuusisto, p. 040 764 4911, www.sfckaarina.com
PUHEENJOHTAJA
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 KUUSISTO
Puh. 040 771 9854
puheenjohtaja@sfckaarina.com
SIHTEERI
Jan-Gunnar Rönnblad
Virna 3 B 10, 21500 PIIKKIÖ
Puh. 040 418 2869
sihteeri@sfckaarina.com

SFC-alueet:
KAARINA

		
LIETO

⓬

⓮

Kaarina, puh. 044 278 8949

❼❿

Rautila, Vehmaa, puh. 0400 705 516

❹
⓭

➑ Sarapisto, Nokantie 3, Sauvo,

		

❷

puh. 02 473 1202, 050 466 1282

TL-PYHÄJÄRVI ➒ Valasranta, Rantapolku 49, Yläne,
		
TURKU

➌

puh. 044 967 4453

❼ Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,

		
SAUVO

puh. 040 764 9391

➏ Harvaluoto (palvelut 1.6.–30.8.), Krupuntie 65,

		
RAISIO

puh. 040 546 2058

➎ Saloranta, Vehotniementie 66, Poikko,

		
PIIKKIÖ

❾

❹ Camping Mussalo, Mussalontie 356, Taivassalo,

		
NAANTALI

puh. 040 718 0570

➌ Krapuranta, Korvenkulmantie 44, Oripää,

		
MASKU

K

esä 2017 oli meillä vähän erinlainen matkailukesä.
Päätimme vaimon
kanssa kiertää Norja, etelästä
pohjoiseen henkilöautolla. Adrian 743 pu sai jäädä kesänviettopaikalle. Vetoauto kun on ”Aasialainen hilinippula” kuten Reima
autoani kutsuu. Vuonojen maassa auto olisi joutunut koville Adria perässä.
Matkaan lähdettiin Laivalla Turusta Tukholman kautta Osloon ja
siitä kohti pohjoista.
Majoitus oli mökit, hotellit ja hätävaralla teltta. Teltassa ei onneksi tarvinnut nukkua kertaakaan.

puh. 040 764 4911

➋ Leporanta, Kynnyksentie 121, Lieto,

		
LOIMAA

Terveiset Kuusistosta

➊ Kuusisto, Rantamäentie 170, Kuusisto,

❺

puh. 040 730 4921

⓫

❿ Kesäniemi, Kesäniementie 99, Vehmaa,

		

❶

puh. 02 433 3462, 040 549 6648

❻

Vuonojen maa, on se nähtävä
omin silmin. Ei valokuva pysty mielestäni kertomaan, kuinka komeat
maisemat voivat olla. Turkoosin sinertävät vuoristopurot, joet ja veden kohina saa hiljaiseksi.
Myös serpentiinitie mutkineen
ja nousu kohti vuoren huippua on
kokemus. Yksi hienoimmista paikoista oli Geirangerin vuono.
Lofoottien saariryhmään myös
tutustuttiin, käytiin ostamassa jäätelöt ; ) .... Paluu Suomeen Kilpisjärven kautta.
Kesällä -18 on on suunnitelmassa kiertää Etelä-Norja Trondheimistä alaspäin.
Loppukesästä kierrettiin vaimon

kanssa saaristorengastie skootterimoottoripyörällä. Skootterilla on
mukava tehdä päiväretkiä vähän
sinne sun tänne. Skootteri tuli hankittua ” Sulo Vilenin sanoin”...kun
halvalla sain !
Ps. Pitää sitä kertoa vielä yhdestä harrastuksesta. Tätä on pyydetty varta vasten kertomaan. Vedän
ryhmää ” viskihullun päiväkirja”.
Meitä on jo 18 hengen ryhmä joka teki viskifestivaalimatkan Helsinkiin, Uisge 2018 tapahtumaan.
Kyseinen tapahtuma on ollut aina helmikuun toinen viikonloppu.
Neljäs kerta jo. Kyseessä on maailman eri viskilajeja, noin 400 kpl
eri valmistajien tekemiä. Festarilla
maistellaan 1cl annoksia, hintaan
1€/cl - harvinaisia jopa 40€/ 1cl.
Festareilla ei koskaan juoppoja ole ollut, eikä meidän ryhmässäkään niitä ole!

Paikan päällä olemme noin 3 - 4
h. Sinä aikana ehtii maistella 6-8 cl.
Kaikki ovat olleet kokoontumispaikalla, paluumatkaa varten
ajoissa ja hyvässä kunnossa. Ketään ei ole holhousta tarvinnut.
10 h reissu on aina sujunut mallikkaasti. Turussa ollaan jo noin
klo 22.
Viskisiepot viettää myös yhteisen saunaillan uimahallilla lokakuun tietämissä. (2 tapahtumaa
vuodessa). Ja kun kotiin tulee iloisena ja hyvässä kunnossa, niin vaimotkin tykkää.
Yhteisiä päivätapahtumia voisi
olla caravaani hengessä muitakin!
Innolla odotan vuoden 2018 kulumista, erillaisten haaveiden toteutumista.
T. Raikka
SFC 71676

Geirangerin vuono.

⓫ Ruissalo Camping Talvialue, Saarontie 57, Turku,
syys-toukokuu. tied. 0400 704 179 Matti Vainio

❽

⓬ Lemmi Caravan, sopimusalue, Caravantie 76,
		

Liedon kuulumiset

Mynämäki, puh. 02 430 8734, 0400 795 778

⓭ Livonsaari Caravan, sopimusalue,
		

Pohjanpääntie 250, Naantali, puh. 040 500 4401

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

VAKKA-SUOMI ⓮ Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki,
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sarjan voitti Pirjo Hakala (430,5 g).
Miehissä suurimman saaliin sai Kalervo Hämäläinen (751,8 g). Yhteensä kalaa saatiin koko kisas-

PUHEENJOHTAJA
Teemu Kuosmanen
Valjaskuja 4 A 4, 21420 LIETO
Puh. 040 508 3368
teemu.kuosmanen@lieto.fi

puh. 0500 825 899

Kuusisto

taina kisailtiin kahvinkeittotaidoissa. Lauantaina aamupäivällä reippaita pilkkijöitä kerääntyi lammen
jäälle narraamaan kaloja. Naisten

Kuva: Miikka Lehto

		

SIHTEERI
Elina Tukkiniemi
Valjaskuja 4 A 4, 21420 LIETO
puh. 040 589 4111
tukkiniemi@hotmail.com

R

aikkaat pakkaskelit ovat
ainakin hetkeksi väistyneet ja vesisade sulattaa lunta jo vauhdilla.
Talvikelien aikana hiihtoladut lammen jäällä ja Leporannan ympäris-

tössä ovat olleet kovassa käytössä.
Yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous pidettiin Maalispilkki-tapahtuman yhteydessä 10.3.
Väkeä oli mukavasti paikalla koko pilkkiviikonlopun ajan. Perjan-

Pilkkijöitä lammella.

5

Kuvat: Miikka Lehto

sa 3808,6 g. Aikaisempinakaan
vuosina kokonaissaaliin suuruus
ei ole päätä huimannut, mutta tärkeintä on tunnelma ja yhdessäolo. Pilkkikilpailun jälkeen nautittiin maukasta hernekeittoa. Kevätkokouksessa käytiin sääntömääräisten asioiden lisäksi läpi uutta
EU:n tietosuoja-asetusta ja sen
asettamia vaatimuksia yhdistyksen toiminnalle, kuten kassajärjestelmälle ja henkilörekisterien
ylläpitämiselle.
Talven aikana on tutkittu ja pähkäilty uuden kaivon vedenlaatua.
Alueen maaperä on varsin rautapitoista, ja vesinäytteessä olikin suosituksia korkeammat rauta- ja mangaanipitoisuudet. Ennen kesäkauden alkua pyritään

löytämään tehokas suodatinlaitteisto, jolla saadaan nuo väri- ja
hajuhaittoja aiheuttavat rauta- ja
mangaanipitoisuudet suodatettua käyttövedestä pois. Tarkennetaan vielä, että juomavesihän
tulee edelleen porakaivosta, ja
sen vedenlaatu on erinomainen.
Kesäkausi odottelee jo nurkan
takana. Kevään kuluessa pidetään
muutamat risutalkoot sekä kevätsiivoustalkoot, jotta saadaan paikat
taas siistiin kuntoon vierailijoita ja
tietysti myös omaa väkeä ajatellen. Myös Safety walk on suunnitteilla. Toivottavasti saadaan pitkä,
lämmin ja vilkas karavaanarikesä!
Keväisin terveisin, sihteeri Elina
139104

Krapuranta, p. 040-546 2058 www.krapuranta.fi
PUHEENJOHTAJA
Paavo Isola
Leppätie 29, 24260 SALO
puh. 0400 464 762
paavo.isola@seutuposti.fi
SIHTEERI
Sari Palmunen
Korvenkulmantie 44,
32500 ORIPÄÄ
Puh. 0408442829
sari.palmunen@gmail.com

Krapurannan kuulumisia

Kunniapuheenjohtaja pilkillä.

P

itkään jatkunut epätietoisuus Krapurannan
vuokrasopimuksen
kohtalosta päättyi viimein, kun uusi jatkosopimus allekirjoitettiin 11.2.2018. Sopimus
on voimassa aina 31.12.2040

Tulevia tapahtumia ja tärkeitä päivämääriä
Kesäkauden isäntävuorojen varaaminen
Kevätsiivoustalkoot
Vapun ja juhannuksen viettoa perinteisesti
Unikeonpäivän tapahtuma
Ajotaitoviikonloppu
Valojuhla-treffit

Loimaan kuulumiset

7.4. alkaen
21.4.

saakka ja varmuudella voin sanoa, ettei allekirjoittanut ole enää
siinä vaiheessa uusia sopimuksia
solmimassa. Jatkosopimukseen
voimme olla tyytyväisiä ainakin
siinä mielessä, että nyt voimme
taas suunnitella ja alkaa kehittää

aluettamme. Ja tekemistä - sitä
kyllä piisaa.
Talvikausi on tähän mennessä
ollut kävijämäärien suhteen hieman kahtiajakoinen, välillä väkeä
on ollut reilusti ja toisinaan ei juuri juttukaveria ole vastaan tullut.
Näin hiihdon ystävänä voi kuitenkin hehkuttaa sitä, että kuinka upeaa onkaan, kun on ollut oikea talvi pikku pakkasten ja lumen kera.
Laskiaisen tienoilla vietettiin ulkoilutapahtumaa. Lapsille oli napakelkka, moottorikelkka-ajelua
ja tietysti myös ihan perinteistä
pulkkamäkeä. Ulkoilun lomassa
keiteltiin soppatykillä hernekeittoa ja vielä illan suussa loimuteltiin lohta. Sovi ei myöskään unohtaa käsityö- ja askartelutapahtumaa, jota vietettiin samaisena viikonloppuna.
Kevät tästä etenee vähitellen ja
Vapun aikoihin pidetään siivoustalkoot, joihin tietysti odotetaan
runsasta osanottoa. Tarkka päivämäärä on lauantai 28.4.2018.
Perinteisesti yhdistys tarjoaa

Talvi tuli vihdoinkin.
pientä purtavaa ja palanpainikettakin. Avajaisia vietetään 18.20.5.2018. Toivottavasti sää on
yhtä lämmin ja kaunis kuin viime
vuonnakin. Avajaisten tarkemmasta sisällöstä saa tietoa yhdistyksemme nettisivuilta sekä
facebookista.
Tässä kohtaa toistan jälleen itseäni; oikein mukavaa kevättä ja
kesän odotusta kaikille! Krapurannassa nähdään.
Terv. Paavo

27.7.
17.-19.8.
21.-23.9.
Pannu kuumana.

Kahvinkeittokisan parhaat.
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Puutalkoot.

Päästiin hiihtämään.

Tärkeän kokouksen osanottajia.

Käsityö- ja askartelutapahtuma.

7

Asuntoautot -ja vaunut, autot ja moottoripyörät
Asuntoautot ja –vaunut nyt Lamminkatu 39:stä.

Jäätaidetta.

Dethleffs Esprit i 7150-2 DBM
valkoinen, 2016

89.990

Fiat-Hymer B 588 2,3
150 hv, valkoinen, 2016

89.990

Fiat-LMC I 595
valkoinen, 2016

69.990

Fiat-Adria 833 Compact SLS
2017

64.990

Fiat-Capron Sunlight T69L Hubbet
valkoinen, 2016

54.990

Burstner Fiat Brevio Perform T605
met. hopea, 2014

52.990

Fiat Pössl LMC Tourer 54
valkoinen, 2010

36.890

Mercedes-Benz Sprinter
36.890
matkailuauto 2987 cm3 Aut., valkoinen, 2014

Fiat-LMC 671 G 3.0 JTD AC
harmaa, 2009

35.990

Fiat-Knaus Sport Traveller 600 DKG
valkoinen, 2011

34.990

Ford-Rimor Katamarano 3
valkoinen, 2009

32.990

Fiat-Elnagh Duke 450 L
valkoinen, 2009

Mb-Adria Stargo 670 SP
Skandinavian Edition, valkoinen, 2005

29.990

Fiat-Sea Sharky l7 2,2
valkoinen, 2007

24.990

Knaus S¸Dwind 590 FUS 0
2013

24.990

Adria Astella GLAM Edition 563 PU 0 23.990
2014

Fiat-Ahorn Poker 8 2,0 JTD
valkoinen, 2006

22.990

Dethleffs Camper 450 FL 0
2013

19.990

Adria Adora 552 PK 0
2011

18.990

Solifer Finlandia 600T NS 0
2004

Fiat Ducato 3,0 Multijet Aut. (H2L4)
15 m3, retkeilyauto, harmaa, 2009

15.990

Kabe Briljant XL 0
2003

11.990

Ford-Elnagh Transit Marlin
57/283 2,5D, valkoinen, 1997

Vauhdin hurmaa.

Lepohetki.

Maukas hernekeitto maistui.

29.990

Avajaistreffit
Avajaistreffit
Krapurannassa 18. – 20. 5. 2018
Krapurannassa
18. – 20. 5. 2018
Perjantaina

Perjantaina

Tanssit illalla
Tanssit
illalla
Tanssiorkesteri
Pyrstötähti

Tanssiorkesteri Pyrstötähti

Lauantaina

Lauantaina

Luontopolku

Luontopolku

Jokivarren Junnu ja
JannuJunnu
paikalla
Jokivarren
ja
Rompe Rouvali
JannuSaku
paikalla

Saku Rompe Rouvali

Soppatykkiruokaa myynnissä

Soppatykkiruokaa myynnissä

Esittely- ja myyntipisteitä sekä
sammuttimien tarkastuksia

Esittely- ja myyntipisteitä sekä
Arpajaisettarkastuksia
sammuttimien

Arpajaiset
Tanssit karaoken merkeissä
joka merkeissä
ilta
TanssitSaunat
karaoken

Pappatunturit vierailevat

Pappatunturit vierailevat

sis. valosähkö

SF- Caravan Loimaan Seutu Ry

Tervetuloa Krapurantaan!
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TERVETULOA soiton, laulun ja tanssin täyttämille HAITARITREFFEILLE!

7.990

16.990

Fiat-LMC Ducato Lord Liberty 566
1992

5.990

Haitaritreffien musiikkiin liittyvät tiedustelut: Jarmo Toivonen puh: 050-5314044

- treffimaksu 50€ pe-su
Tervetuloa Krapurantaan!
sis. valosähkö

-ohjelma tarkentuu lähempänä ajankohtaa

SUNNUNTAI 5.8.
KLO 10.00 SUVISOITOT, kaikki Pelimannit mukana

Treffimaksu sfc-jäsen 70 € koko ajalta

Saunat- treffimaksu
joka ilta 50€ pe-su

-ohjelma tarkentuu
lähempänä
ajankohtaa
SF- Caravan
Loimaan
Seutu Ry

TORSTAI 2.8. KLO 21–23.30 ’’FÖRSKOTTI’’-humpat tanssiteltalla.
PERJANTAI 3.8
KLO 12 Soppatykkiruokaa myytävänä n. 200 annosta
KLO 14 Musiikkia Kulkurin tuvan edessä
KLO 16 Haitaristien palaveri Kulkurintuvassa
KLO 20-21 Haitaritreffien avajaiset tanssiteltalla, Pelimannien yhteissoitto
Klo21-0.30 HAITARITANSSIT tanssiteltassa, Pelimannit soittavat
KLO 22.00 Musiikkia ja yhteislauluja grillillä ja Pelimanninpenkillä
LAUANTAI 4.8.
KLO 11 Seppo Soittila ja Seppo Lankinen esiintyvät
KLO 12 Soppatykkiruokaa myytävänä n. 200 annosta
KLO 13 Seppo Soittila ja Seppo Lankinen esiintyvät
KLO 14 HAITARITREFFIEN ARPAJAISET
KLO 20 KUN ILTA TUMMENTUU, MUISTOJEN ILTA
Klo 22-0.30 HAITARITREFFIEN TANSSIT tanssiteltalla
KLO 22 YHTEISLAULUJA Pelimanninpenkillä

Alueisäntä: 040-5462058
Osoite: Korvenkulmantie 44 Oripää

Alueisäntä: 040-5462058
Osoite: Korvenkulmantie 44 Oripää

Haitaritreffit 2.-5.8.2018 yhteissoittokappaleet: Karjalan poikia G, Tulipunaruusut Dm,
Inarinjärvi Em, Hiljaiset sillat Fm, Vanha Kulkuri Em, Syksyn tullessa Em, Lumikukkien Maa
Am, Tuusulan polkka F, Muistojen tango Dm, Sä kuulut päivään jokaiseen Am, Sininen huivi
Em, Raatteentie Gm, Takametsien kaipuu Am, Pelimannin jäähyväiset Cm

Haitaritreffit järjestää SFC-LOIMAAN SEUTU RY

TIEDUSTELUT KRAPURANTA PUH. 040-5462058

2/2018

Lamminkatu 7
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

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

www.loimaanlaatuauto.ﬁ

Lamminkatu 39
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012
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JUHANNUS
CAMPING
MUSSALOSSA
21.24.6.2018

Maskun kuulumiset
Camping Mussalo, p. 040 764 9391, camping@sfcmussalo.fi,
www.sfcmussalo.fi
PUHEENJOHTAJA
Kari Haapanen
Kuntoilijanlenkki 6 C 20, 21420 LIETO
Puh. 0400 539 724
kari.haapanen@lieto.fi
SIHTEERI
Tuija Palin
Pajutie 2, 21310 VAHTO
Puh. 040 535 1734
tuija.palin@pp.inet.fi

Mussalon kuulumiset

M

ussalo alkaa pikkuhiljaa hedäillä talvihorroksesta. Helmikuun paukkupakkaset on vahvistanut merenjääpinnan, niin että innokkaat pilkkijät on
päässyt kairaamaan reikiä jäähän
ja saunassa kuultujen juttujen perusteella, saalistakin on tullut.
Alkuvuotta on värittänyt EU:n
uusi tietosuoja-asetus ja sen myötä uuden kassajärjestelmän käyttöönottokoulutus.
Tavoitteena oli, että kaikki vuosipaikkalaiset käyvät koulutuksessa,
joita järjestettiin viisikertaa. Hyvin
onkin väki ollut liikkeellä, runsaat
sata vuosipaikkalaista on saanut
tietoiskun järjestelmän käytöstä.
Pääsiäisestä aloitamme taas isäntävuorot, niin että isännät ovat pai-

kalla perjantai-illasta sunnuntai-iltaan ja kesäkuun alusta joka päivä.

Ohjelma

Saunat päivittäin
Lipunnosto aattona
‐orkesteri
Kokko sään salliessa

Arpajaiset

Juhannuspaketti

Asuntovaunu/‐auto 60€
sisältäen valosähkön
Teltta, max. 4 henkilöä 60€

Muistutan vielä, että kevät-talkoot
pidetään 21.4. ja kevätkokous on
22.4.2018 josta oli kutsu viime
lehdessä.
Mussalon Juhannusta vietetään taas tuttuun tapaan 21.624.6.2018. Toivotaan että saamme nauttia juhannuksesta kauniis-

pidetään ti 24.4. 2018 kello 19.00
ravintola Suntownissa, Luostarinkatu 25
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Pullakahvit.
Hallitus

Tervehdys lajitoverit!

K

Kari H.

2/2018
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sa kesäsäässä.
Matkailukauden alettua Mussalo on taas ehostunut entisestään
ja on valmis ottamaan matkailijat
vastaan, joten tervetuloa ja tavataan Mussalossa.

Talvinen Mussalo.
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PUHEENJOHTAJA
Kari Rainetsalo
Talvikkikatu 7, 21110 NAANTALI
Puh. 0400 789 020
kari.rainetsalo@gmail.com

sempaa, mutta tyhjillään alue ei
sentään ole tainnut olla yhtenäkään viikonloppuna. Yöpymisvuorokausia on kuitenkin ollut aivan
entiseen malliin, sillä alueella on
ollut kausipaikalla asukkaita usein
myös viikolla.
Vaikka viikonloppuisin on asukkaita ollutkin melko vähän, on Salorannassa oltu aktiivisia ainakin käsitöiden merkeissä. Talolla on sulatettu kynttilöitä ja tehty niistä kauniita sytykeruusuja, joita on myös
saunan pesässä testattu ja hyviksi havaittu. Toinen käsityöaihe on
ollut paperinarukranssit.
Toivoin kirjoituksen alussa kesää tulevaksi, mutta on toki talvestakin nautittu. Hiihtolomaviikolla Salorannassa oli lapsiakin,
jopa useammassa vaunussa, pitkästä aikaa ja pulkat saivat kovaa
kyytiä. Myös lähes lumettomalla
meren jäällä oli hyvät kelit luistella, potkukelkkailla ja pilkkiä. Kalansaaliit taisivat kaikilta pilkkijöiltä jäädä melko vaatimattomiksi,
mutta useana viikonloppuna oli
kuitenkin kaunis, aurinkoinen keli, joten jäällä viihtyi hyvin ilman
saalistakin.
Yhdistyksen sääntömääräisen
kevätkokouksen pitopaikka vaihtuu, sillä Aurinkokammari ei enää
vuokraa tilojaan ulkopuolisille.
”Kilpailutuksen” jälkeen uudeksi
kokouspaikaksi valikoitui ravintola
Suntown. Kevätkokous pidetään
siis siellä tiistaina 24.4.2018 kello
19.00. Suntown on Nordean entisissä tiloissa osoitteessa Luostarinkatu 25. Tervetuloa kaikki jäsenet päättämään yhdistyksem-

Alueemme liittyi niiden kahdenkymmenenkuuden alueen joukkoon, jotka on SF-Caravan ry:n
asiantuntijan toimesta auditoimiaalueita.
Vankkurihymiö-tunnus kertoo, että alueellamme.
• noudatetaan turvallisuus
ohjeita
• alueen rakennukset ja
tekniset laitteet on huolettu
asianmukaisesti
• alueella on ensiapuvälineistö
• alueen opasteet ja
ilmoitustaulu on ajan tasalla
• alueella on
asiakaspalautejärjestelmä

KEVÄTKOKOUS

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

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

Aattona tanssimusiikista vastaa

Karaoketanssit
torstaina ja
lauantaina

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Naantali ry:n sääntömääräinen

Naantalin kuulumiset

evät on ainakin päivän
pituuden perusteella
kovassa vauhdissa.
Nyt maaliskuun puolivälin tienoilla säätieteilijät ennustavat kuitenkin parin päivän vesisateen jälkeen uutta kylmää kautta, mikä hidastaa kevään etenemistä. Ennen kesää voinemme
kuitenkin jo ulkoilla lumettomassa
luonnossa. Toivon niin.
Yhdistyksessä on ollut alkuvuoden ajan hyvin hiljaista. Muutama
uusi jäsen on sentään tulossa joukkoomme ja ainakin osa heistä on
tullut tai aikoo tulla Salorantaan
vaunuineen kausipaikalle. Tervetuloa! Salorannassakin on ollut aikaisempiin talviin verrattuna hiljai-

Paraisten kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Timo Keihäs
Frälsintie 5 B 6, 21200 RAISIO
Puh. 050 342 3925
timo.keihas@hotmail.com
SIHTEERI
Merja Lehmussola
Puh. 050 4258680
merja.lehmussola@gmail.com

Kevään tuntua ilmassa…..

me viime vuoden toiminnasta ja
tulevaisuudesta.
Oheisesta ilmoituksesta ilmenee,
että Aurinkotreffit pidetään, kuten
viime lehdessä jo kerroin, toukokuun 25. – 27. päivinä. Treffien
arpajaispalkintoja voi ja toivotaan
tuotavaksi entiseen tapaan talolle
hyvissä ajoin. Kevättalkoot alueen
siistimiseksi ovat kaksi viikkoa en-

S

tagsundissa on ollut
hiljaiseloa talven aikana. Viikonloppuisin on
paikalla muutama vaunukunta. Lieneekö kovat pakkaset
pitäneet karavaanarit kotona ja
odottelevat lämpeneviä kelejä.
Tänä vuonna ei järjestetty mitään
ohjelmaa hiihtolomalla Stagsundissa. Paikalla olleet olivat tehneet
jäälle avannon ,johon rohkeimmat
kävi pulahtamassa. Lisäksi meren
jäällä oli niin hyvä jää, että pystyi
luistelemaan.
Kevätkokouksessa lauantaina
10.3.2018 hyväksyttiin viime vuoden tulot ja menot, hyväksyttiin toimintakertomus ja annettiin hallituk-

nen eli lauantaina 12.5.2018.
Lopuksi toivotan kaikille tasapuolisesti oikein kaunista kevättä sekä aurinkoista ja lämmintä kesää.
Toivottavasti saamme jälleen viettää hyvän, matkailullisesti tai paikallaan olosta nauttien muistoihin
jäävän karavaanarikesän.
Jyrki 96942

Paimion kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Esa Hautala
Kotipolku 3, 21530 PAIMIO
Puh. 050 543 2041
hautala.esa@hotmail.com

Luonnon rauhaa
Isot tontit 400-700 m2 ja turvavälit yli 10 m.
Vain kausipaikkoja, ei isäntävuoroja.
Hyvät ulkoilu-, sieni- ja marjamaastot.
Kasvimaita multasormille.

33 km Turusta, 35 km Salosta

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Paimion seutu ry sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

Tiedustelut:
Reijo p. 044-484 8176 tai Arja p. 0400 139 349

pidetään Paimion Ankkalammen saunalla
lauantaina 14.04.2018 Kello 14-18
Kokouksen jälkeen tilaisuus saunaan ja uintiin.
Yhdistys tarjoaa lisäksi makkarat sinapit ja ketsupit.
Muurinpohja lettuja ja hilloa, sekä kaffetta ja koti pullaa.
Pelataan joukolla petanqueta omat pallot mukaan.
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SF-C 120962

KOIVISTON LOMA

SIHTEERI
Marja-Liisa Lankinen
Piimätie 10, 31500 KOSKI TL
marja-liisa@lankinen.mobi

TERVETULOA

selle vastuuvapaus.
Pääsiäislauantaina 31.3.2018
klo.14.00 järjestetään Stagsundissa kynttiläkutsut, joihin kaikki
alueella olevat voivat osallistua.
Tarjolla pientä purtavaa ja kahvia
Stagsundin kesäkauden avaus
siivoustalkoineen pidetään lauantaina 28.4.2018 klo 10.00
Lauantaina 12.5.2018 on Stagsundissa käsisammuttimien tarkastus.
Vielä on muutama paikka vapaana Elmian-messuille 7-9.9.2018.
Tiedusteluihin vastaa Marjo-Riitta Koponen.

Aikakaus-, suorajakelu- ja
mainoslehtien suunnittelu
ja toteutus.

Hallitus

2/2018

Ispoisten Kiertotie 64, 20880 Turku
Puh. (02) 211 7300
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Piikkiön kuulumiset
Harvaluoto, p. 044 278 8949
PUHEENJOHTAJA
Riitta Katajainen
Ahjotie 5, 21500 PIIKKIÖ
Puh. 040 513 6986
riitta.katajainen@gmail.com
SIHTEERI
Merja Vuorinen
Verkapiha 1 as. 41, 20100 TURKU
Puh. 0400 806 715
merja.elina.vuorinen@gmail.com

Harvaluodon
terveiset!

A

lue on ollut talvisessa horroksessa, mutta kevättä odotellaan. Muutamat ovat
kuitenkin uskaltautuneet vaunuille, vaikka kaikki palvelut eivät toimikaan talviaikaan,
Kaikki palvelut ovat toiminnas-

sa 01.05-31.10.2018 välisen ajan.
Isäntävuorot 01.06. -31.08.2018,
muulloin omatoimialue.
Toivotan kaikki yhdistyksen jäsenet sekä muut SFC-jäsenet tervetulleeksi kesällä Harvaluotoon
karavanalueelle.
Riitta

Raision kuulumiset
Vankkuri-Vehmas, p. 0400 705 516, www.sfc-raisio.fi
FB vankkurivehmas / sf caravan raisio
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

Siivoustalkoot
Harppilan siivoustalkoot pidetään
lauantaina 05.05. klo 11.00.
Toivottavasti kausipaikkalaiset osallistuvat talkoisiin runsaslukuisesti.
Siivoamme vessat,suihkutilat,
tiskipaikan yleiset tilat sekä pesemme ikkunat. Mikäli sää sallii
haravoimme myös aluetta.
Tarjoilu kaikille osallistujille.
Kesäkauden avajaiset
Kesäkauden avajaiset pidetään
alueella 11.-13.5.2018.
Totuttuun tapaan pidämme lauantaina 12.5. ruokailun (nyyttikestien) muodossa pitkänpöydän ääressä, toivotaan ilman suo-

sivan meitä.
Hallitus toivottaa kaikki jäsenet
tervetulleeksi Harvaluotoon avajaisviikonloppuun, ruokailun, saunomisen, uinnin, kilpailujen sekä
hyvän seuran merkeissä.

maksuihin. EI kuitenkaan ole tarkoitus, että koko summa maksetaan vastaa huhtikuun lopulla.
Tähän on hallitus puuttumassa ja
ehkä tulee myös korkoa maksettavaksi.

Kevätkokous
Kevätkokous pidettiin torstaina
01.03.2018 POP-pankin kerhohuoneella.
Käsiteltiin vuoden 2017 tilinpäätös, hallituksen laatima toimintakertomus sekä luettiin tilintarkastajan lausunto tileistä.
Tilinpäätös hyväksyttiin ja hallitukselle sekä muille tilivelvollisille myönnettiin tili-ja vastuuvapaus v. 2017 tileistä.

Kevät tuo tullessaan pääsiäisen
heti tämän lehden ilmestyessä.
Vankkuri-Vehmaalla tapahtuu aina
pääsiäisenä, seuraa nettisivujamme.

Kausipaikat
Kausipaikkalainen mikäli haluat uusia kausipaikkasi ajalle
01.05.2018-30.04.2019 maksa 280 € yhdistyksen tilille
FI5147141020063480, 30.04. mennessä.
Jos olet uusi kausipaikkalainen ota yhteyttä puheenjohtajaan
ennen maksamista.
Kirjalliset sopimukset allekirjoitetaan 12.5. lauantaina klo 11.00
kesäkauden avajaisten yhteydessä, kaikkien läsnäolo suotavaa.
Pidetään pieni palaveri koskien isäntävuoroja.
Isäntäviikosta voit jättää toivomuksen etukäteen Riitalle!

vaunujen omistajat tarkistamaan
vaunun ja teltan kunnon lumen ja
pakkasen jäljiltä. Yhdistys ei vastaa
lumikuormien poistoista ym. vaikkakin näin keväällä aurinko tekee
sen meidän puolestamme.
Maukujaisissa oli väkeä paikalla
runsaasti. Joukossamme on aina
sellaisia, joita eivät kiellot ja suositukset koske. Käsipaperia oli
laitettu sellaiseen paikkaan, johon
se ei kuulu. Joten sulamaton paperi ja kova pakkanen yhdessä

aiheuttivat wc:n viemäriin tukoksen, jonka avaamiseen pakkasella tarvittiin sisua ja talkoomieltä
isännältä ja apumiehiltä. Jokainen
miettiköön, jos omalle isäntävuorolle sattuisi samanlainen tilanne,
niin miten se olisi estettävissä.

Vapun aatto osuu maanantaiksi,
joten viikonloppuna tanssitaan
Mariannen, Jennin ja Sepon tahdissa.
Kevätsiivoustalkoot pidetään lauantaina 21.4. ja haravoidaan yleiset alueet talven jäljiltä. Lisäksi on
tarkoitus kunnostaa lasten leikkipuistoa sekä tyhjentää Notkunurkassa talven ajaksi varastoidut
tavarat pois.

Talvi.

Samana viikonloppuna pidetään
Kevätkokous sunnuntaina 22.4.
klo 12 Vankkurisalissa.
Perinteiset Juhannustreffit pidetään 21. 24.6. Jäädään odottamaan mitä kivaa tekemistä ohjelmatoimikunta keksii perinteisten
iltatanssien lisäksi.
				
Nähdään Vankkuri-Vehmaalla
Hanne
Aurattu talvitie.

Vuosipaikkojen maksuaikataulu
tiedoksi: Vaihtoehtona oli, että
puolet maksetaan helmikuun loppuun mennessä ja toinen puoli
huhtikuun loppuun mennessä.
Näin on haluttu antaa helpotusta

Puheenjohtajan pakinoita

K

errankin voidaan sanoa, että talvessa oli
talven tuntua. Kireä
pakkasjakso ja lumiset
hanget edesauttavat mielikuvaa.
Vankkuri-Vehmaalle tuli lopulta
jääpeite, jolloin kalojen narraajat
pääsivät kokeilemaan taitojaan.
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Kovin innokkaita hiihtäjiä ei alueella talven aikana näkynyt.
Muutenkin on vuosipaikkalaisten
talvimatkailu vähentynyt, kovin
harvassa vaunussa on viikonvaihteisin näkynyt valoja. Toivottavasti kevät ja aurinko herättävät nämä

Kevättä odotellessa.

2/2018
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Arkista aherrusta viemärin kanssa.

Juhlan aika!

Kirjahyllyn siivousta.

T

Pilkkikisat.

Leikkijöitä odotellessa.

Maukujaisten henkeä.

Maukujaiset 24-25.2.2017
Taas oli aika viettää perinteisiä
maukujaisia Vehmaalla. Ohjelmatoimikunta yhdessä tarjoilutoimikunnan kanssa olivat taas suunnitelleet ohjelmaa viikonlopun
viettäjille.
Perjantai-iltana saunavuorojen
jälkeen pelasimme muutama kierros bingoa. Pelaajia oli ihan mukavasti paikalla ja taas saatiin monta
onnellista bingovoittajaa.
Lauantaiaamu aloitettiin pilkkikisalla, kun jäätä ja lunta oli sopivasti. Pilkkisarjoja oli nuorille, naisille
ja miehille. Ilma oli mitä parhain ja
taas jostain kummasta syystä sitä
tuli kokemusta enemmän kuin saa-
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lista. Hyvin niukasta ahti soi meille
anteja! Kalaa tuli ainoastaan miehille. Mitäköhän konsteja ne oikein siihen käyttivät? Naiset ja nuoret saivat jää nuolemaan näppejä saaliin
suhteen. Ei se saalis ollut kyllä miehilläkään erikoinen, mutta voittajaksi kisassa tuli Tate.
Yhteiselle kävelylenkille lähti
muutama innokas kävelijä. Mikä
sitä oli kävellessä, kun oli hieno aurinkoinen päivä. Pakkasta oli jonkun verran, mutta ei se tahtia haitannut. Pilkkikisan ja kävelylenkin
jälkeen grillasimme makkaraa ja
joimme kuumaa kaakaota ja söimme laskiaispullia. Kyllä ne maistui-

vatkin hyviltä reippaan ulkoilun jälkeen. Ei sitä syömisen jälkeen heti
päässyt kyllä vielä päiväunille, kun
ohjelmassa oli vielä tandem-hiihtoa. Hiihtäjiä löytyi useita rohkeita pareja, mutta kisan voiton veivät Juha ja Matti.
Lauantai-iltaa jatkoimme saunavuorojen jälkeen Vankkurisalissa.
Piia oli tehnyt kiperän tietovisan. Kisassa oli kolme joukkuetta. Ja kuinka ollakaan, kisassa kaikki voittivat
palkinnon. Oli hyviä kysymyksiä ja
vielä parempia vastauksia. Visailun
jälkeen jatkoimme iltaa Eilon vetämän karaoken tahdissa.
Kiitos kaikille mukana olleille

karavaanareille! Nähdään pääsiäisenä!
Kevättä odotellessa, Maiju
PS. Pääsiäisenä Vankkuri-Vehmaalla on ohjelmassa mm. askartelua, visailua, kisailua, bingoa,
saunomista, iloista yhdessä oloa
ja tietenkin karaokea!
Vappuviikonloppuna 28.4.2018
vietämme tanssilauantai-iltaa Seppo ja Jenni Mäkikallin sekä Marianne Kantolan tahtien tahdissa.
Netti- ja facebook sivuiltamme
löydät lisää tietoa lähempänä pääsiäistä.
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urun Länsi-Vankkurit Oy täyttää
tänä vuonna 25 vuotta ja yrityksen perustaja Matti Uusilehto
juhlii samana vuonna 70-vuotissyntymäpäiväänsä.
Matti Uusilehto on ollut mukana työelämässä 14-vuotiaasta asti aloittaen rahtilaivoilla merillä. Yrittäjänä Matti on toiminut yhteensä jo
38 vuotta. Matti teki pitkään maanrakennusalan töitä kaivinkoneyrittäjänä. Oman karavaanialan yrityksensä Turun Länsi-Vankkurit
Oy:n hän perusti vuonna 1993.
Työelämää on Matilla takana siis yhteensä jo 56 vuotta ja niin kuin Matti itse miettii enemmänkin, jos mukaan lasketaan kaikki ne vuodet, jolloin hän teki ns. ”kahta tuuria” ja ympäripyöreitä työpäiviä. Matti jatkaa työelämässä edelleen omien sanojensa
mukaan noin seitsemänä päivänä viikossa.
Omakohtaista karavaaniharrastusta SF-numerolla 3214 Matilla on takana jo 45 vuotta. Matti ja Kaarina ovat olleet naimissakin
jo 50 vuotta, joten sellainenkin merkkipäivä tähän vuoteen mahtuu.
Turun Länsi-Vankkurit Oy perustettiin keväällä 1993 keskellä lama-aikaa. Matti aloitti tuolloin Kabe-vaunujen maahantuonnin ja myynnin. Tuolloin Suomessa oli vain kaksi muuta Kabe-kauppiasta hänen lisäkseen. Kabe on siis
ollut se tuotemerkki, joka on ollut koko ajan
mukana yrityksen perustamisesta lähtien. Kaben autot tulivat myyntiin vuonna 2004 lähtien. Tällä hetkellä Matti on vanhin yhtäjaksoisesti Kabea myynyt caravankauppias Suomes-

Matti Uusilehto
sa. Parhaina myyntivuosina 2005-2007 myytiin pelkästään omassa liikkeessä yli 50 Kaben
uutta matkailuvaunua vuosittain.
Vaikka Kabe on koko ajan ollut Turun Länsi-Vankkurien ykköstuote, on muitakin tuotemerkkejä matkan varrella mahtunut mukaan.

Adrian vaunut ja autot tulivat tuotevalikoimaan
vuonna 2006 ja ne ovat pysyneetkin valikoimassa siitä lähtien. Suhdanteet ovat vuosien
varrella vaihdelleet rajustikin ja muita myyntimerkkejä ovat olleet mm. Hobby, Hymer, CI ja
Pössl. Nykyisellään Kabe ja Adria ovat hyvä
myyntiyhdistelmä ja tarjolla olevat valikoimat
täydentävät hyvin toisiaan. Tuotemerkit kuuluvat myös koko Pohjoismaissa samaan konserniin, jolloin mm. yhteisestä tuotekehityksestä hyötyvät molemmat merkit.
Turun Länsi-Vankkurit Oy on perheyritys, jossa työskentelevät yhdessä Matin ja Kaarinan
kanssa heidän poikansa Petteri ja tämän vaimo Tiina. Huollon puolella on vuodesta 2007
alkaen työskennellyt Juho. Turun Länsi-Vankkureille on alusta alkaen ollut tärkeää luotettava ja rehti kaupankäynti ja mutkaton asiakaspalvelu sekä osaaminen ja tietotaito. Sitä
väkisinkin kertyy, kun samojen tuotemerkkien kanssa vuodesta toiseen työskennellään.
Toiminnan mottona on edelleen, että se tehdään, mitä luvataan.
Juhlavuotta vietetään Turun Länsi-Vankkureissa tietenkin työn merkeissä, kun vuoden
vilkkain sesonkiaika on taas kohta käsillä. Ehkä jossain sopivassa välissä 25-vuotista taivalta juhlistetaan myös jollakin erikoistempauksella. Kannattaa siis seurata ilmoittelua nettisivuilla, facebookissa ja instgramissa ! Ja tietenkin tervetuloa edelleen tutustumaan Kaben ja
Adrian upeisiin tuotteisiin ja valikoimaan kaikki vanhat ja tutuiksi tulleet sekä myös ihan uudet asiakkaat! ■
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Salon kuulumiset
www.sfc-salonseutu.fi
PUHEENJOHTAJA
Sinikka Koivunen
Artunkuja 8, 24260 SALO
Puh. 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

Tervetuloa viettämään
kesäisiä lomapäiviä
SF-Caravan Salon seutu ry:n
järjestämälle matkalle

Vilnaan, Liettuaan
6. -10.6 2018
Hinta: 460 €/hlö/ 2h huoneessa, 580 €/hlö/ 1h huoneessa
Matkan hintaan sisältyy: laivamatkat kansipaikoin – aamiainen
laivalla menomatkalla – majoitus 2 h huoneissa - ruokailut kuljetukset MatkaHeinon bussilla.
Seuraa tiedotteluamme Vankkuriviestistä ja nettisivuiltamme
www.sfc-salonseutu.fi

Vuoden 2017 Rautarouvan esittely

V

liiksi” ym.ym. Vaikka kuinka koitin
järkeillä, lopputulos oli aina sama
-> lapsen jäljiltä tulee taatusti
enemmän likaa ja muita jälkiä. Koirahan on siisti eläin!

Mua kyllä oikeestaan huvitti ne
kommentit; ”koirat likastaa”, ”koirien jälkien siivoaminen tulee kal-

Niinpä päätimme sitten ostaa jonkun vanhan vaunun ja myydään
se sitten loman jälkeen pois. Sopiva Matkaaja sitten löytyikin ja
vaunuilu osoittautui ihan mukavaksi matkailutavaksi ja tuttavaperhe auttoi alkuun, Kiitos Sari ja
Petri Haavisto!

aunuilun aloitimme
kesällä 2006 kun piti ihan ”extempore”
päästä jonnekin viikoksi reissuun.... vajaan viikon varoajalla... Ensin yritimme vuokrata
matkailuautoa tai -vaunua, mutta
kun mistään ei saanut sellaista,
että olisi voinut ottaa koirankin
mukaan.

Vuoden 2017 Teräsmies Vesa Minkkinen ja
Rautarouva Tanja Lepistö
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Vaunuilu-suunnitelmamme oli
ihan toimiva muuten mutta… jotenkin merkillisesti siinä kävi niin,
että vaunua ei sitten myytykään
pois. Se jäi odottamaan seuraavaa kesää. Ja Karavaanareihinkin
liityttiin jo ennen ensimmäistäkään
matkaa: SFC 116885.
Myös Salon Seudun treffeillä oltiin
heti ekana vuonna, silloin oli syystapaaminen vielä Vuohensaaressa. Vähän oltiin orpoina siellä, kun
kavereille tulikin este.

vääseen surffailtiin netissä etsimässä sopivaa vaunua ja lopulta
se maaliskuussa 2009? löytyikin,
oli vähän kaukana, Kokkolassa,
mutta ei se paljon haitannut, vaikka matkaa olikin, aamuseitsemältä lähdettiin vaunua vaihtamaan,
perillä puolen päivän jälkeen, tehtiin kaupat ja sit ilta yhdeksäksi
kotiin!

Kesä 2007 saapui ja alkajaisiksi
suunnistettiin Tuuriin suurta nähtävyyttä, Kyläkauppaa, katsomaan.
Siellä iltasella Onnelan leirintäalueella joku outo parrakas mies kurvaili fillarilla ympäri aluetta ja poikkesi yhdellä jos toisellakin vaunulla tai autolla, ihmettelimme vaan,
että mikähän ukko tuokin on, kunnes; Apua, nyt se tulee meille!!
Seppo Ruuskahan se! Kyseli että
oltaisiinko kiinnostuneita liittymään
SFC-Koirakerhoon, ja tottahan toki me oltiin! Jo parin kuukauden
kuluttua suunnistettiinkin sitten
koiratreffeille, ja siitä lähtien ollaankin oltu ahkerasti Koiratreffeillä mukana, yhtä kertaa lukuun
ottamatta.

Ajoa koko päivä... Mutta tyytyväisi
oltiin meidän Beduiiniin ja aika
monta vuotta sillä reissattiinkin.
Kunnes eräänä päivänä n. kolme
vuotta sitten katsastusmies ilmoitti, että yksi polttimo oli palanut. No
sitähän piti tietysti lähteä ostamaan. Hyvä oli taas meidän suunnitelmamme, mutta tuo polttimo
tulikin sitten vähän kalliiksi J Kas
kun siellä liikkeen pihassa oli mukavan näköinen vaunu, jossa olisi
pojallekin enemmän tilaa, kun johan tuo nyt on miehen mittoihin
ehtinyt kasvaa. Piti siis ostaa vaan
polttimo vanhaan vaunuun, mutta
tulikin tehtyä vaunukaupat!
Öhm… iltasella sitä sitten mietittiin
että mitenkäs tässä nyt näin kävi?
Mutta nyt ollaan tyytyväisiä, vaunussa on omat paikat jokaiselle,
myös koirilla, nykyään 2 kpl, on
nyt omat pedit!

Kaksi kesää Matkaajalla reissattuamme totesimme, että vaunu pitää
vaihtaa vähän uudempaan ja tilavampaan, että olisi koirallekin (silloin meillä oli vain 1 koira) oma
paikka vaunussa, joten niin sitten
alkoi vaunun etsintä! Syksystä ke-

Paljon olemme ehtineet tähän
Suomen maahan tutustumaan tässä vuosien varrella. Kyllä on maata ajeltu ristiin ja rastiin ja pitkin ja
poikin. Suomen rajojen sisällä on
toistaiseksi pysytty. Vakioreissuina
meillä on joka vuosi Koiratreffit
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toukokuussa ja syyskuussa. Vuonna 2013 minut valittiin SFC-Koirakerhon sihteeriksi ja siinä pestissä
häärään edelleen. Myös Salon
seudun tapaamisiin on koitettu
ehtiä, mutta usein on osunut jotain
muuta samaan aikaan. Useammillakin Salakallion treffeillä on kyllä
tullut käytyä.
Mistä muuten päästäänkin siihen,
että lopultakin sain kuin sainkin
SFC-Koirakerhon johto- ja työryhmän suostuteltua siihen, että Kevään Kuninkaalliset Koiratreffit
järjestetään Salakalliolla 18.20.5.2018! Tervetuloa kaikki koiralliset karavaanarit! Myös koirattomat karavaanarit ovat Tervetulleita tutustumaan.
www.koirakaravaanarit.com
Niin kauan kuin SFC Salon seudun
syystapaaminen on järjestetty Raatalassa, meillä on ollut tarkoitus
sinne mennä, mutta yleensä puintiaika on aina osunut samaan aikaan. Viime syksynä kuitenkin
onni oli myötä ja päästiin kuin
päästiinkin Raatalan syystapaamiseen. Se paikka kun on tuossa
ihan meidän lähelläkin vielä.

Lämpimästi siellä toivotettiin tervetulleeksi ensikertalaisetkin, että tervetuloa vaan kaikki jäsenet
sankoin joukoin taas ensi syksynä!
Syystapaamisessa on järjestetty
Teräsmieskisa jo vuosia, ainakin
jo 2006 Vuohensaaressa sellainen
järkättiin, isäntä ei siihen silloin
kuitenkaan rohjennut osallistua
kun ei yhtään tiedetty minkälaisesta kisasta on kysymys. Vuodesta 2016 lähtien on Teräsmieskisan rinnalla järjestetty Rautarouvakisa. Naiset keksivät kisatehtävät Teräsmiehille ja miehet vastavuoroisesti keksivät tehtävät
Rautarouville.
Teräsmieskisassa 2017 miehet
kokeilivat krokettia, heittelivät prikkoja muovipurkkeihin, kuorivat
omenoita, istuivat puheenjohtajan
kuulustelussa (lue: tietokilpailu) ja
heittivät keihästä. Rautarouvakisassa heitettiin telttaputkea ja leikittiin sen olevan keihäs, oli roiskeläppäbingoa, pelattiin jonkinlaista kiekkopeliä (pöytäkiekkoa?)
ja eniten aikaa vievä tehtävä suoritettiin suljetun oven takana saunakamarissa; piti osata yhdistää

VAPPUTREFFIT
SALAKALLIOLLA
27.4.-1.5.2018

ruuvit ja mutterit, ja niitä oli muuten
paljon ja lisäksi piti tietää jotain
musiikistakin… ja minähän en siitä tiedä yhtään mitään, joten yllätys olikin melkoinen, kun kilpailujen tulokset julkistettiin. Että siis
mitä, minäkö Rautarouva?

No niin se nyt vaan oli, ja sehän tarkoitti sitä, että meidän piti
sitten ensikertaa osallistua myös
Tammitansseihin, koska palkinnot
luovutettiin siellä.
Tanja Lepistö The Rautarouva

Teräsmiehen 2017 terveiset
Salon yhdistyksessä on kilpailtu Teräsmiehen tittelistä jo vuodesta 1990 alkaen. Työhuoneeni seinää koristaa jo kolme lautasta,
haastan koko jäsenistön mukaan kilpailemaan 2018 Teräsmiehen
tittelistä.
Haaste on heitetty, Raatalassa tavataan 31.8 -2.9 2018
The Teräsmies Vesa

Tulevat tapahtumat
29.3 – 2.4. Pääsiäistapaaminen Salakalliolla, Letunpaistoa
27.4 – 1.5. Vapputreffit Salakalliolla
23.5.
Ajotaito ja merkkisuoritusajot A-katsastuksen
pihalla kello 17, Perämiehenkatu 7, Salo
Tervetuloa harjoittelemaan ja suorittamaan
ajotaitomerkkejä. Paikalla on matkailuvaunu sekä
matkailuauto.
6.- 10.6.
Matka Liettuaan, Vilnaan

MATKAILUAUTOT
JA VAUNUT

Karaoketanssit perjantaina ja sunnuntaina
Lauantaitanssit tahdittaa Jade´s Band ja
vappuaattona Elina H Band

Vappuaattona Vappukulkue ja kahvitarjoilu.
Myyjiä paikalla lauantaina.
Treffimaksu 60 EUR, vain käteismaksu, sisältää valosähkön.
Salakallio, Salaistentie 782, Salo

Tervetuloa viihtymään kanssamme!

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

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

www.autosimelius.fi
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Sauvon kuulumiset
Sarapisto, p. 050 466 1282, toimisto@sfc-sarapisto.net,
www.sfc-sarapisto.net
PUHEENJOHTAJA
Annica Sandberg
Puh: 044 974 2394
puheenjohtaja@sfc-sarapisto.net
SIHTEERI
Kirsi Kallio
sihteeri@sfc-sarapisto.net
Pilkkikisaajia.

Talvinen tervehdys Sauvon
Sarapistossa!

H

iihtoloman päätteeksi
vietettiin Sarapistossa
talviriehapäivä ja perinteiset pilkkikisat.
Vaikka aamu valkeni reiluissa pakkasasteissa, lämmitti kevätaurinko
meitä jo aivan ihanasti. Pilkkikisoissa oli mukavasti osallistujia. Kisoihin
osallistuttiin kolmella eri luokalla,
miehet, naiset ja nuoret. Miesten
luokka voitti Pentti Aro-Heinilä, toiseksi tuli Kjell Wennström ja kolmanneksi Jouko Mättö. Kala söi
huonosti, joten naisten ja nuorten
luokassa jaettiin vain ensimmäinen
ja toinen palkinto. Naisten luokassa voiton vei Anne Wennström ja
toiseksi tuli Arja Kekki. Nuorten
luokassa vei voiton Joni Elo ja toiseksi tuli Sami Manelius. Kiertopalkinto suurimmasta saalista sai Pentti Aro-Heinilä. Onnea voittajille. Ne
nuoret jotka eivät osallistuneet
pilkkikisoihin pääsivät luistelemaan
jäälle. Rannalle oli tehty nuotio missä grillattiin makkaraa. Kuuma mehu ja grillimakkara maistuikin hyvin
pilkkijöille kisan päätyttyä. Päivä
päätettiin vauhdikkaalla hauskanpidolla, kun nuoret pääsivät moottorikelkan perässä pulkkakyytiin.
Muutaman päivän päästä jo siir-

rytään kesäaikaan, joten kevään
tuntua jo ilmassa. Pääsiäislauantaina 1.4. klo 12 ilmestyy tyhjä isäntävuorolista ilmoitustaululle. Tähän
tulee jokaisen kausipaikalla olevan
vaunukunnan merkitä kolmen päivän isäntävuoronsa kesä-, heinätai elokuulle.
Kevään aikana on tulossa saunoihin uudet kiukaat ja pientä pintaremonttia, joka saattaa aiheuttaa järjestelyjä sauna-aikoihin sekä vain yhden saunan käyttöön.
Tästä kuitenkin ilmoitellaan ainakin ilmoitustaululla ja Facebook
-sivuilla. Tuo kätevä, reaaliaikaisen viestin välittäjä; Facebook on
osoittautunut todella mukavaksi tavaksi olla kuulolla Sarapiston asioista tai ainakin ”kuvat ovat kertoneet enemmän kuin tuhat sanaa”.
Kiitos aktiiveille!
Eipä siis aikaakaan, kun koittaa
”puuhaviikonloppu” 21.4. – 22.4.!
Lauantaina talkoilla paikat kuntoon
ja sunnuntaina kevätkokous. Perinteisesti tästä viikonlopusta alkaen
kesäkauden Sarapistolaiset heräilevät talviunilta ja saapuvat meren
ääreen. Tervetuloa!			

Luistelua meren jäällä.

TL-Pyhäjärven kuulumiset
Valasranta, p. 040 730 4921, www.sf-caravantlpyhajarvi.fi
PUHEENJOHTAJA
Jyrki Lindell
Urheilupuistontie 15, 21870 RIIHIKOSKI
Puh. 0400 797 917
jyrki.lindell@auramaa.fi
SIHTEERI
Ulla Heiskanen
Nikkarintie 6, 23100 MYNÄMÄKI
Puh. 044 342 3464
u.heiskanen@gmail.com

Nuotiolla makkaraa.

Keväinen tervehdys Valasrannalta!

A

lueemme uinuu vielä
talviunta. Kovasti
odotamme kevään
ja kesän tuloa, jotta
taas saataisiin leirit pystytettyä. On
mukavaa tavata talven jälkeen
alueen asukkaita ja vierailijoita,
joita toivomme tulevan alueelle
runsain määrin kevään ja kesän
aikana. Varaslähdön otamme pääsiäisenä, silloin on alue avoinna,
29.3.-2.4.2018. Aluemaksu on
18,00/vrk, sis valosähkön ja uik-

117895-1 Mari Kesälä

Seuraa tapahtumia nettisivuiltamme:
30.3. – 2.4.
21.4.
22.4.
1.5.
22.6. – 24.6.
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Pääsiäinen
Kevättalkoot
Kevätkokous
Vappu
Juhannus ja tanssittajana Rami Rafael Duo

Pulkkailua moottorikelkan vetämänä.
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karisaunan. Maksut suoritetaan
ainoastaan pankki/luottokortilla.
Virallisesti alue aukeaa 27.4.2018.
Kevättalkoot pidetään 21.22.4.2018, talkoisiin osallistuva
voi tuoda vaununsa/autonsa jo
silloin alueelle.
Toivottavasti kesästä tulee ilmojen puolesta suotuisa, niin silloin
on väkeä liikkeellä. Alueemme on
ihanan järven rannalla, ranta on
lapsiystävällinen. Järvellä voi myös
harrastaa monenlaista vesiurhei-

Pysähtyneet vankkurit

lua. Alueen lähistöllä on myös patikkapolkuja, laavujakin löytyy joidenkin polkujen varrelta. Suosittua
on myös frisbeegolf, rata löytyy n.
4 km päässä alueelta. Kivenheiton
päässä alueelta sijaitsee Valasrannan tanssilava, siellä voi tanssahdella hyvien artistien tahdittamana kesälauantaisin.
Toivotan kaikki karavaanarit tervetulleiksi Valasrantaan!

SF-C 123894
Lasse Metsätähti
s. 7.7.1946
k. 1.2.2018
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry

Ulla 80840
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Turun kuulumiset
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
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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Turku ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään keskiviikkona 18.huhtikuuta 2018 klo 19.00 alkaen
Turun Messu- ja Kongressikeskuksen Restel ravintolassa,
osoitteessa Messukentänkatu 9-13, 20210 Turku.
Sisäänkäynti Artukaisten kiitotien puolelta.
(pihalla maksuttomat parkkipaikat).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
(mm. toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017) sekä
käsitellään yhdistyksen hallitukselle myönnettävä oikeus, nostaa
lainaa enintään 100 000 € Kesäniemen uuden huoltorakennuksen
sekä jätevesijärjestelmän rakentamiseen. Käsitellään hallitukselle
oikeus asettaa tarvittavat vakuudet lainalle.
Käsitellään Ruissalon Talvialueen vanhan traktorin vaihtaminen
uudempaan ja annetaan hallitukselle valtuus ostaa traktori ja hankkia tarvittava rahoitus.

Vankkuri-Viestin
päätoimittaja
Lehden päätoimittajan tehtävässä 9 vuotta toiminut Markku Tammi kertoi jo viime vuonna luopuvansa tehtävästä. Markku lupautui
hoitaa vielä tämän vuoden ensimmäisen sekä tämän lehden josta suuret kiitokset Markulle, Vuosikokouksessa valittiin lehdelle
uusi päätoimittaja. Päätoimittajan tehtävästä käytiin keskustelua
jonka tuloksena uudeksi päätoimittajaksi valittiin Pentti Groth Turun yhdistyksestä. Groth on toiminut Turun Yhdistyksen oman
lehden Turun Caravan Postin päätoimittajana lähes lehden perustamisesta alkaen. Groth on myös perustanut Turun Caravan Postin yhdessä lehden ensimmäisen päätoimittajan edesmenneen
Bror Gussanderin kanssa.

Vankkuri-Viesti ry
Vankkuri-Viesti ry:n vuosikokous pidettiin 13.3. Vuosikokouksessa
vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kaudelta. Samassa kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio
tulevalle kaudelle. Hallituksen jäsenistä käytiin keskustelua koska
Liiton puheenjohtajaksi valittu Olli Rusi jätti tehtävänsä. Hallitukseen
valittiin Sinikka Koivunen (Salo), Kalevi Lantonen (Kaarina), Hanne Lassila (Raisio) ja Arto Vilén (TL-Pyhäjärvi). Hallituksen puheenjohtajana
toimii Pentti Groth (Turku).

Ajotaitoharjoittelut
Aloitetaan jälleen huhtikuun maanantaina
huhtikuun 23 päivä Turun messukeskuksen
pihalla. Kevään harjoitteluissa on käytettävissä
matkailuvaunu tarvitset oman auton ja peilit.
Ajoharjoittelussa kannattaa käydä ennen varsinaisen matkailukauden alkamista ja varmistaa matkailuajoneuvon turvallinen käsittely.
Turvatoimikunta opastaa ajoharjoitteluradalla

Ruissalon isännän
uusi työkalu.

Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu
Restel ravintolassa klo 18.00 alkaen.
Hallitus 8.1.2018

Ruissalon talvea

Ruissalon talvessa on jälleen nähty luonnon monimuotoisuus. Alkutalvi ihmeteltiin tuleeko talvea lainkaan mutta joulukuussa Ruissalossakin saatiin näytteet talven voimasta. Kovien pakkasten jäädyttämä meri taas mahdollisti
tutustumisen ruissalon maisemaan
mereltä käsin jään päältä. Meren
jäädyttyä sai uskaliaimmat kävelemään aivan laivaväylän lähelle, joka on aika uhkarohkeaa kun laivat
kuitenkin työntävät vesimassoja ja
saattavat murtaa jään pidemmältä
varsinaisen rännin ympäriltä.
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Ruissalon isännän uusi työkalu on tulossa talvialueelle jo ennen tämän lehden tuloa. Komatsu
traktori valittiin Matin kanssa neljästä vaihtoehdosta ja niistä parhain.
Komatsu on tuttu kone, jonka historiaan on päästy tutustumaan läheltä. Koneeseen tehdään ennen
luovutusta täydellinen huolto ennen töihin tuloaan. Vanha valmetti menee vaihdossa uuteen kotiin.
Komatsu on kokoonsa nähden ketterä kone talvialueelle ja palvelee
nöyrästi Ruissalon talvessa seuraavat 10-15 vuotta. Ennen Komatsun

saamista talvialueelle on sen matkassa muutama mutka. Talousarvioon on tälle vuodelle varattu 10th.
määrä euroja, joten lopulle kauppasummalle tarvitaan rahoitusta,
jos rahoitus saadaan kuntoon saadaan Ruissalon Talvialueelle hieno työkalu.
Talvialueen seuraava tapahtuma pidetään 14.4. YT-Petanquekisojen merkeissä. Pentti Hjerppe
ja Hanna Hjerppe vetävät kovan
kisan taas ravintolan edessä olevalla hiekkakentällä.
Talvialueen aluekokous pidetään

21.4.klo 12.00 Villa Saaron ravintolassa. Kokouksen alussa juodaan
kokouskahvit.
Talvialueen hienoin aika lähenee kun auringon lämmittämä asfaltti paljastuu jään alta ja luonto alkaa näyttämään kevään merkkejä. Vaunujen edustoilla alkaa kalke kun jäätä hakataan irti asfaltista.
Talven hiljaisuudessa olleet vaunut
heräävät kevääseen ja kesäkalusteita asetellaan vaunujen eteen,
jotta päästään nauttimaan auringon paisteesta.
Pg.
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ajoneuvon hallintaa. Harjoittelurata koostuu
jokapäiväisistä kuvioista joita joutuu kaikkia
käyttämään matkailuajoneuvolla liikuttaessa.
Suoraan peruutus, pujottelu, kulman taakse
tai talliinperuutus sekä jalkakäytävän reunaan
parkkeeraminen ovat harjoitteluradan kuvioita.
Ajoharjoittelussa on mahdollista harjoitella
myös ilman rataa esimerkiksi ajamalla pelkkää

8 kuviota. Ajotaitoharjoittelut ovat maksuttomia
kaikille karavaanareille.
Ajoharjoittelupäivät ovat arkimaanantaisin
klo 17-19. alkaen 23.4. 14.5. 21.5. ja 28.5.
sekä syksyllä 10.9. ja 17.9.
Esa ja Katriina toivottavat karavaanarit tervetulleiksi harjoittelemaan.

Livonsaaren talvea
Livonsaaren kevät aloitettiin enteellisesti kevään mukaan Valonjuhlalla. Talviriehan uusi nimi kuvastaa kevään tuoman valon kasvamista. Viikonlopun tapahtuma
saatiin viettää nimensä mukaan
aurinkoisessa talvisäässä. Tapahtumassa pidettiin perinteinen pilkkikisa kun jäällekin uskallettiin
mennä. Jäälle oli Elias aurannut
hienot kävelyreitit mönkijällä. Hiihtolatu tehtiin hiihtämällä kun Esan
kelkka oli särkynyt kolarissa. Ur-

heita pilkkijöitä uskaltautui kisaan
toistakymmentä mutta saaliin puolesta ei Ahti ollut kisalle suosiollinen. Saalista kuitenkin saatiin sen
verran että palkinnot voitiin jakaa
kolmelle suurimman saaliin saaneelle. Pilkkikisojen maamerkiksi
sytytettiin rakovalkea jonka kuumuudessa paistettiin nuotiomakkaraa huikopaloiksi kalansaaliita
odotellessa.
Pilkkikisan aikana Marja-Liisa oli
valmistanut tikkupullataikinanval-
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miiksi, joita päästiin paistamaan
mutterin lämmössä heti pilkkikisan jälkeen.
Päivän aikana vaunupaikoille
syntyi hienoja taideteoksia eli lumiveistoksia joiden arvostelu tapahtui auringon laskun yhteydessä. Uusi kisa lumiveistoksien mukaan saikin hyvän suosion ja teokset olivat hienoja. Arvosteluraati
sai työnsä päätteeksi valittua tasavertaisessa parhaimman joka
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sai hienon palkinnon.
Livonsaaressa maisema näyttäytyi valonjuhlassa parhaimmissaan
kirkkaan auringon hangessa hohtavissa valossa ja illalla maisema
muuttui pakkasessa sinisen hohtoiseksi kuutamoksi.
Livonsaaressa on talvenaikana
kuulunut vasaran kalketta ja sahan soittoa kun alueen rakennuksia on huollettu ja korjattu. Rantasaunan edessä näkyi enää raken-

tajien työvälineitä saunan uusimisen jäljiltä. Pakkasten väistyessä
ja jäiden lähdettyä päästään löylyttelemään uudistuneissa rantasaunoissa. Alueen takaosista on
kaadettu runsaasti isoja puita ja
karsittu vesakkoa joka antaa ilmavuutta alueelle. samalla korjattiin
talven lumimyräköiden vaurioittamat puut pois.
Kevät talkoita pidetään toukokuun 19 päivä jolloin tyhjenne-

tään ja siivotaan lato talven jäljiltä. Asukkaiden kesätavaroista
täynnä oleva lato saa taas tehtävän olla kesätapahtumien keskipiste. Ensimmäiset tanssit pidetäänkin illalla talkoiden päätyttyä.
Kevättalkoiden lomassa juodaan
pullakahvit ja pidetään aluekokous jossa valitaan huvitoimikunta
ja sen vetäjä.
Pg.
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YT- Petanqia Ruissalon Talvialueella
Lauantaina 14.4 pidetään jälleen kova petanquekisa Ruissalon Talvialueella. Villa Saaro ravintolan pihalta on toivottavasti lumet
salanneet, kun kisa alkaa. Ottelun tuomari
Pentti Hjerppe ottaa ilmoittautumiset aamul-

la klo 09.00 jonka jälkeen kisa alkaa. Kisa
pelataan 3-henkisin joukkuein ja joukkuemaksu on 10€. Alkupelien jälkeen pidetään
ruokapaussi nauttimalla kahvia ja pullaa alueen keittiössä. Ruokapaussin jälkeen jatke-

taan finaalipeleillä, joissa ratkaistaan voittajat. Kisan tuomarilla on taskussaan myös
muuta ohjelmaa kisan aikana. Pelisaunat
ovat kisan jälkeen.
Pg.

Kesäniemessä uudistuksia
Kevään aikana kesäniemen tiestö
peruskorjataan. Alustava pohjatyö
tehdään talkoina joka sekin on iso
projekti. Pohjatöiden jälkeen tiestö päällystetään paksulla kerroksella sopivalla soralla. Sesongin
alkaessa tiestö on kunnossa ja
tasainen. Kesäniemen omalle tiealalle tuli pituutta 3.5 kilometriä.
Kesäniemessä uudistetaan leikkikenttä vaatimusten mukaiseksi.
Vanhat sähkötolppa keinut ovat
palvelleet riemukkaasti niin omia
kuin vieraidenkin lapsia vuosikaudet. Uuden leikkikentän välineistä
mieluisimpia ovat keinut ja kiipeilyteline sekä pienten lasten liukumäki.
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Kesäniemessä pidettiin puutalkoita huhtikuun alussa. Sauna ja
grillipuita on jälleen riittävästi kesän ajaksi. Paljon puhutaan että
talkoihin ei saada väkeä. Tämä
väittämä ei ainakaan Kesäniemessä pidä paikkaansa sillä puutalkoiden suosio oli erinomainen.
Talkoiden päätteeksi tarjottiin talkooväelle maukasta kanakeittoa
sekä illalla pidettiin kunnon humpat ylälystillä.
Pääsiäisen järjestelyt ovat kiivaimmillaan tapahtuman onnistumisen varmistamiseksi. Rosvopaistit ovat tilattu ja puutalkoissa arinan luokse viedyt puupinot
odottavat valmiina rosvopaistien

hiillostamista. Rosvopaisti kypsytetään perinteisesti miilumestarin ohjeiden mukaan sunnuntaina. 15.30 aloitetaan herkuttelu

ylälystillä. Lauantaina on alueella
toimintapäivä jossa päivän aikana
on erilaisia tapahtumia.
Pg.
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Vakka-Suomen kuulumiset
Rairanta, p. 0500 825 899, www.rairanta.fi
PUHEENJOHTAJA
Reijo Silokoski
Haukluhdantie 6, 23800 LAITILA
Puh. 0500 597 275, (02) 851 812
reijo.silokoski@lailanet.fi
SIHTEERI
Tapio Saha
Vanha Harmaalinnantie 3, 28430 PORI
Puh. 0400 532 912
tapio.saha@nic.fi

Siihen laitetaan muoviset ruokapakkaukset, purkit ja purnukat,
kaikki esim. hieman huuhdeltuina. Ei niitä tarvitse tiskata, mutta
esim. ruoantähteitä ei niissä saa
olla. Korkit ja kannet otetaan pois,
koska ne ovat usein eri muovilaatua Käsittelylaitoksella automaatti tunnistaa eri muovit ja jos esim
korkki on pullossa kiinni, menee
koko pullo väärän muovin jouk-

koon. Säiliö kuuluu energiajäteryhmään. Rikkinäiset muovilelut,
pulkat, kannet ja korkit ym vastaavat kuuluvat sekajätteeseen.
Astian takana seinällä on tarkka toimintaohje.
Mukavaa kevättä kaikille
Reijo

Terveisiä
RAIRANNASTA

T

ulihan se talvi ja olikin
ihan entisten aikojen
mukainen. Sopivaa
pakkasta oli ja luntakin
tuli odotetusti. Pilkillä on oltu ja
hiihtoakin on päästy kokeilemaan.
Pakkaskeli valitettavasti näkyy
myös Rairannankin sähkölaskussa.
Helmikuun lasku lähenteli 4:ää
tonnia. Siinä on kulutettu kilowattitunti jos toinenkin. Vesijohtoihin
ei pahemmin ole pakkanen päässyt , mutta yksi paineviemäriputki
pääsi jäätymään. Suurin syy oli
käytön puute. Ensi kesänä sekin
ongelma korjataan. Tietenkään
kaikki mahdolliset viat eivät ole
vielä tulleet ilmi, mutta kaikki aikanaan.
Viime vuosi on tätä kirjoitettaessa
kevätkokousta vaille valmis. Vuosi oli kaikin puolin odotusten mukainen, ehkä ylikin. Kasvua oli
joka taholla ihan sopivasti ja tulos
melko hyvä. Toimintasuunnitelman
edellyttämät investoinnit ja muut
alueen kehittämistehtävät saatiin
toteutetuksi ja kaikki tehtiin entiseen tapaan talkootyönä. Viime
vuoden mittavin työ oli päärakennuksen jatko ruokailu/keittiötilalla.
Se tila tuli tarpeeseen ja siitä on
tullut hyvää palautetta.
Tämä vuosi on lähtenyt verkkaisesti käytiin ja lähinnä on odoteltu kevään tuloa, jotta päästään
taas rakentamaan. Suunnitelmia
on valmiina mm leikkikentän pa-
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rantelemiseen. Uusi kiipeilylinna
on tilattu ja heti kun säät sallii, vanha puretaan pois ja uusi kootaan
samalle paikalle. Leikkikentän laitteet ovat kalliita, mutta korvamerkittyä rahaa on tölkkien keräämisestä siunaantunut jopa vielä
muihinkin hankintoihin.
Frisbeegolfradalle nousevat kuntoportaat tehdään myös heti kun
sää sallii. Puutavara odottaa jo
tekijöitä.
Yläwc:n rakentaminen alkaa tietysti heti kun lumi on sulanut. Kaikki suunnitelmat ovat valmiina. Talkootyötä on taas tiedossa kaikille halukkaille.
Jätehuoltoon on tullut parannuksia.
Koska lajittelu on nykyään yleinen
vaatimus ja sen ovat valveutuneet
asiakkaat omaksuneet, pitää säiliöiden olla ajan tasalla. Jo syksyllä
tuli bioroskis ja nyt uusimpana on
säiliö koville muoveille.

MUOVIPAKKAUKSET
SAA LAITTAA
kotitalouden tyhjiä, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia
•
Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit,
voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset
•
Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
•
Muovipullot, -kanisterit ja -purkit, mieluiten litistettynä
•
Muovikassit, -pussit ja -kääreet

EI SAA LAITTAA
•
•
•

Likaisia muovipakkauksia tai sekajätettä
PVC-pakkauksia
Muita muovituotteita tai yritysten muovipakkauksia

Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältävät pakkaukset
(esim. maalit, kemikaalit, öljyt, lääkkeet, hiuslakka)
paikkakuntasi vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen.

Hyvää jatkoa muovipakkauksille!

Vuoden 2018 tapahtumat Rairannassa
18.-20.5. HELLUNTAIHEILASTELUT
Sanna Arell ja Elina Ukkosen trio. Yhdistys tarjoaa heilastelukahvit
Samassa yhteydessä TURVAPÄIVÄ, jonka ohjelmassa aiheeseen
liittyvänä mm pyörähdysauto, sammuttimien tarkastus ym.
21.-25.6. RAIRANNAN JUHANNUS
Aattona Henkka & Kulkurit. Juhannuspäivänä Satellittitaivas
28.7. LASTEN ONKIKILPAILUT
Tanssiorkesteri Pyrstötähti
24.-26.8. UNHOITUKSEN YÖ
Tanssiorkesteri Komiat
26.-28.10. HIRVISOPPATREFFIT
Tanssiorkesteri Saanko luvan
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Jari ja Satu Salonen kokeilevat kuinka grillaus onnistuu maaliskuussa. Merja Lundan todistaa, että onnistuuhan se.

Ramin rattailta

Rairannassa on kevään tunnelmaa
Uutta rakennetaan
Istuskelen Rairannan isännäntoimistolla lauantaina 10.3. Takana
on pakkaskausi ja säätila on vaihtunut nolla keliin.
– Nyt on ollutkin pitkästä aikaa
oikea talvi, on ollut pakkasta ja lunta, toteavat isäntävuorossa olevat
Lasse ja Marjo Aaltonen.
– Lumet alkavat sulaa ja se
on hyvä asia, päästään pian tekemään yläalueen huoltorakennusta, johon tulee wc-, suihku- ja
huoltotilat, toteaa Lasse odottavalla mielellä.
Hän toimii hankkeessa valvojana ja työnjohtajana, kuten kaikissa aiemmissakin rakennushankkeissa.
– Kun lumet sulavat tehdään rakennuspaikan haku ja aletaan kaivutyöt, Lasse tarkentaa.
Hymyillen hyvässä hengessä
Samana lauantaina alueella liikkuu
kaksi lahtelaista pariskuntaa, jotka

hymyssä suin pysähtyvät keskustelemaan kanssani.
– Nyt on kiva ulkoilusää, he toteavat. Helge ja Sirkku Hedlund
sekä Martti ja Satu Keinänen liikkuvat asuntoautoillaan usein yhdessä.
– Nyt lähdettiin katsomaan tätä länsirannikkoa, kun usein on
suunnattu matkat itäiseen Suomeen, kertovat ystävykset. Helge ja Sirkku ovat käyneet Rairannassa kolme kertaa aiemmin.
Ensimmäinen kerta oli, kun isännäntoimiston ensimmäistä vaihetta rakennettiin ja vastaanotto oli silloin nykyisessä päärakennuksessa.
Martti ja Satu ovat Rairannassa
ensimmäistä kertaa.
Huumorilla huomiseen
Kevään tuntua on hieman jo ilmassa, kun samana lauantaina Jari ja
Satu Salonen käynnistelevät grillaamista terassilla.

Marjo ja Lasse Aaltonen, tutut isännät.
– Käymme täällä talvellakin jopa
viikottain ja kesällä vietetään sitten
karavan elämää aina silloin, kun se
on mahdollista. Kesällä liikumme
joskus myös muualla.
– Kävelemme ja ulkoilemme
mielellämme paljon. Ja mikä parasta, alue on siisti ja luonto viehättävä ja sitä paitsi Rairannassa
riittää paljon ystäviä, toteaa Jari.

Turkulaiset Jari ja Satu ovat kasvaneet Raumalla saman kadun
varrella.
– On leikitty yhdessä, pyöritty
samoissa porukoissa ja alettu sitten kasvettuamme olemaan enemmän yhdessä. Jääkiekko on meidän suosikki laji ja suosikki seura tietenkin Rauman Lukko, toteaa pariskunta.

29

Jari on harrastanut jääkiekkoa,
kaukalopalloa ja lentopalloa. Satun lajit ovat olleet jalkapallo, jääkiekko ja kaukalopallo. Jari täydentää kuitenkin, että ”seuraamme urheilua hyvin laajasti.”
Huumorimies Jari kuuluu Rairannan klo 18 saunaparlamenttiin.
Huuli lentää silloin ja iloinen tunnelma vallitsee ”ensimmäisessä
kattauksessa”. Sekä yleinen sauna, että perhesauna saavat Jarilta
ja Satulta hyvät arvosanat.
Tytär Jenna on kasvanut karavan perheeseen ja tulee myös
mielellään poikaystävänsä kanssa Rairantaan.
Lopuksi hölmöläisvitsi näin kesän lähestyessä. Kaksi hölmäläistä käveli kadulla. Lokki kakkasi ohi
lentäessään toisen päähän.
– Hae äkkiä vessapaperia, sanoi toinen.
– Ei se enää mitään auta, äiskäisi kakkapommin uhri. Lintuhan on
jo vaikka kuinka kaukana.

Kuvat: Pasi Annala

Hyvää kesän odostusta
toivottelee Rami

Helge ja Sirkku Hedlund sekä Satu ja Martti Keinänen.

Asko Peräntie
varapuheenjohtajaksi

Varapuheenjohtaja Asko Peräntie kokee yhteishengen
alueen suurena voimavarana.

Yhdistyksemme varapuheenjohtajan Olli Rusin siirryttyä SF-Caravan ry:n puheenjohtajaksi, hänen tilalleen valittiin hallituksen
järjestäytymiskokouksessa Asko Peräntie (50 v). Asko on ollut
Rairannassa kymmenen vuotta ja kuulunut yhdistyksen hallitukseen neljä vuotta. Kuljetusyrittäjänä toimiva Peräntie on työnsä
puolesta kiireinen, eikä harrastuksille juuri jää aikaa. Yksi tärkeä
harrastus kuitenkin on eli yhdistystoiminta. Asko näkee yhteishengen alueen suurena voimavarana.
– Yhdessä päätetään ja yhdessä tehdään, on mottona. Olen
huomannut, että Rairannassa on kaikilla tekemisen meininki. Varapuheenjohtajana koen, että on ansaittava yhdistyksen jäsenten luottamus. On oltava samalla valmis ottamaan vastaan sekä
”risut että ruusut”.

Olli Rusi ja Kirsti Saksi
kunniajäseniksi
Kevätkokous kutsui hallituksen esittämänä Olli Rusin ja Kirsti Saksin
yhdistyksen kunniajäseniksi. Olli Rusi on toiminut kauan varapuheenjohtajana ja antanut monipuolisen asiantuntemuksensa päätöksen
tekoon. Hän oli silminnähden yllättynyt ja liikuttunut kunniajäsenyydestä. Kirsi Saksi on ahkeroinut ensin naistoimikunnassa ja sitten
kauan keittiötoimikunnassa. Kirstin ruuanlaitto taidoista ovat saaneet
nauttia sekä talkooväki että yhdistyksen muu väki ja vieraat. Kiitoksen
sanat molemmille esitti puheenjohtaja Reijo Silokoski.
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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

Kevätkokouksessa hyväksyttiin viime vuoden tilinpäätös,
joka todettiin tulokseltaan hyväksi.
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