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Olemme myös
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SF-CARAVAN YHDISTYKSET:

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

Keväinen tervehdys ystävät

A

urinko paistaa korkealta ja
lämmittää taas mukavasti.
Päivät pitenevät minuuttitolkulla vuorokaudessa ja näin
ollen valoisaa aikaa on runsain mitoin nautittavanamme. Olipas loppusyksy ja talvi pimeä ja sateinen.
Luntakin satoi useaan otteeseen ja aika paljonkin mutta ei se muutamaa vuorokautta kauemmin maassa pysynyt. Olikohan tämä jo kolmas lähes vastaavanlainen talvi peräkkäin?
Toivottavasti saisimme vielä ”vanhanajan” talviakin tänne etelään.
Viime kirjoituksessani hieman ihmettelin ja
kritisoinkin maamme ylimpien päättäjien on-

nettomia esityksiä. Onneksi ne jäivät vain esityksiksi ja he ymmärsivät ne perua. Me, yleensä jäyhät ja rauhalliset suomalaiset, ja monet
eri tahot myöskin, joita ehdotukset koskivat
nousivat aikamoiseen vastarintaan joka mediassa ja saammekin odotella seuraavia avauksia
hieman rauhallisemmin mielin.
Tätä kirjoitettaessa ei vielä kaikki liittomme puheenjohtajaehdokkaiden nimet ole selvillä mutta VankkuriViestin toiminta-alueelta
kisaan on ilmoittautunut ainakin yksi ehdokas.
Lukekaapa hänen kirjoituksensa toisaalta tässä lehdessä ja seurailkaa hänen blogiaan. Olisihan se hienoa jos näiltäkin nurkilta johdettaisiin liittoamme. Toukokuun lopussa liittoko-

kouksessa se sitten selviää, pidetään peukkua.
Kevät on perinteisesti sitä aikaa kun viimeistään alkaa erilaisten kulkuvälineidemme
vaihto pyöriä mielessä. Uusiakin on vielä saatavilla ja vaihdokkeja löytyy alueemme myyjiltä varsin runsaasti joten tervemenoa tutustumaan ja kaupoillekin jos mieleinen löytyy. Kuten lehden sivuilta voit havaita myös treffikausi
on hyvää vauhtia alkamassa. Pitäkäähän pyörät pyörimässä ja liikkeellä ja tutustukaa yhdistystemme siisteihin ja kauniisiin alueisiin.
Oikein lämmintä ja aurinkoista kevään jatkoa
ja toivokaamme että sama jatkuu myös kesällä.
terv. Markku 52661
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Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

Pääsiäistreffit
Kesäniemi, Vehmaa | Turku
14.-17.04.
Naamiaistreffit
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi
28.04.-01.05. 40-vuotisjuhlatreffit
Salakallio, Halikko | Salo
19.-21.05.
Avajaistreffit
Krapuranta, Oripää | Loimaa
26.-28.05.
Aurinkotreffit
Saloranta | Naantali
22.-25.06.
Perhejuhannus Krapurannassa
Krapuranta, Oripää | Loimaa
22.-25.06.
Mussalon juhannus
Mussalo, Taivassalo | Masku ja ymp.kunnat
22.-25.06.
Vehmassalmen juhannus
Vankkuri-Vehmas, Vehmaa | Raisio
03.-06.08.
Haitaritreffit
Krapuranta, Oripää | Loimaa
04.-06.08.
Best Caravan Petanque Cup
Kesäniemi, Vehmaa | Turku
11.-13.08.
Lavatreffit
Sarapisto | Sauvo
25.-27.08.
Unhoituksen yö
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi
01.-03.09.
Rantalieskat
Mussalo, Taivassalo | Masku ja ymp.kunnat
22.-24.09.
Valojuhlat
Leporanta, Lieto | Lieto
13.-15.10.
Silakkatreffit
Kesäniemi, Vehmaa | Turku
27.-29.10.
Hirvisoppatreffit
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi
14.-17.04.

Numero 2/2017 (160)
39. vuosikerta
Päätoimittaja
Markku Tammi (52661)
Ripikatu 1 A 3, 21110 Naantali
P. 040 504 0259
markku.tammi@gmail.com
Kustantaja
VankkuriViesti ry
VankkuriViesti ry
Puheenjohtaja
Markku Malmberg
Tennbyntie 32 as. 12,
21600 Parainen
p. 040 822 3065
malmberg.markku@gmail.com

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

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.
3/2017 .................. aineisto 2.7. ........................ ilmestyy 21.7.
4/2017 .................. aineisto 10.10. ..................... ilmestyy 3.11.

Vaunualueemme:
KAARINA

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

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

KOLUMNI

Liitto ja yhdistykset kilpaa
ohjaamassa harrastusta

E

i tulle kenellekään yllätyksenä että yli 63
000 harrastajan joukkoon mahtuu toisistaan poikkeavia käsityksiä siitä, mitä tämä harrastus on ja mihin suuntaan se
on kehittymässä. Täydellinen yksituumaisuus olisikin epärealistinen tavoite – se olisi paitsi hyvin riskialtista
niin myös hyvin tylsää. Meille jokaiselle tämä harrastus on henkilökohtainen valinta ja saamme siitä omalla tavallamme tyydytystä. Tämä on
jokaiselle oma juttu.
Joku saa nautinnon vapauden tunteesta valitsemalla aina seuraava yöpymiskohde vapaasti ja oman aikataulun mukaan. Toinen suunnittelee itselleen elämyksiä ja käyttää matkailuajoneuvoa välineenä itselleen tärkeiden
asioiden pariin pääsemiseksi. Kolmas
nauttii kesämökin tavoin mukavasta
ympäristöstä ja vakiintuneesta seurasta, joiden kanssa on mukavan mutkatonta puuhata yhdessä. Kaikki nämä
harrastamisen tavat hyödyttävät toisiaan ja saavat toinen toisistaan hyötyä. Yhteisen edunvalvonnan on tunnistettava tämä harrastuksen monipuolisuus. Se on arvo, ei haitta.

Jäsenet muodostavat
yhdistyksen, liiton
muodostavat sen
jäsenyhdistykset
SF Caravan ry on tällä hetkellä seitsemänkymmentä kahdeksan yhdistyksen
muodostama liitto, jossa ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistön edustajista koostuva yhdistyksen yleiskokous
tai liittokokous. Liiton päätöksenteossa äänivalta määrittyy liiton sääntöjen
mukaan jäsenyhdistyksen jäsenmäärän mukaan portaittain.
Yhdistystoiminnan periaatteiden mukaisesti päätösvalta on jäsenillä. SF
Caravan ry:n toiminnassa näitä ovat
jäseniksi hyväksytyt 78 yhdistystä.
Yhdistyksen kokous päättää jäsenten hyväksymisestä ja mahdollisesta erottamisesta liiton jäsenyydestä.
Jäsenyyden perusteisiin ja toiminnan
sääntöihin liittyvät päätökset on laissa haluttu rajoittaa nimenomaan yhdistyksen yleiskokouksen tehtäviksi.
Noin karkeasti ottaen asiat voi jakaa
siten, että yhdistyksen sääntöihin, jä-

senyyteen, jäsenmaksuihin, äänestysja vaalijärjestykseen sekä yhdistyksen
tilin- tai toiminnantarkastajiin sekä kiinteään tai muuten merkittävään omaisuuteen liittyvät asiat ovat yhdistyksen
kokouksen päätettäviä. Asiat jotka pysyvät toiminnan vahvistetun tarkoituksen toteuttamisena yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen vahvistamien toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaan, ovat yhdistyksen
hallituksen tehtäviä laissa määriteltyjen
muutaman erikseen määritellyn tehtävän lisäksi. Erityisen vahvasti halutaan
suojata osaa päätöksenteosta, jolloin
käsiteltävä asia on mainittava kokouskutsussa, jotta siitä voidaan tehdä päätöksiä. Näiden asioiden määritteet on
kirjattu Yhdistyslain 5 luvun 23 §:ään.
Lainsäädännössämme on mahdollisuus lievään väärin tulkintaan. Yhdistykset eivät aina voi kokoontua päättämään jokaisesta asiasta yhdessä,
vaan päätettyjä asioita toteuttamaan
valitaan yhdistykselle hallitus ja sen
puheenjohtaja. Liiton ollessa kyseessä nämä ovat liittohallitus ja liiton pu-

Jotkin asiat meitä kuitenkin enemmän
yhdistävät kuin erottavat. Yhdistäviin
asioihin on viisaampaa keskittyä kuin
erottaviin asioihin. Siitähän yhdistystoiminnassa on paljolti kysymys. Jäsenten halusta liittyä yhteen omien
etujensa edistämiseksi yhdessä muiden samaa asiaa kannattavien kanssa.
Tämän vaalimiseksi yhdistystoiminnan
päätöksenteko kuvataan lainsäädännössä melko tarkoin. Suomi onkin yhdistystoiminnan ansioitunut maa. Yhdistyksetkin yhdistyvät, jolloin muodostuu liittoja tai toimialajärjestöjä.
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KOLUMNI
heenjohtaja. Väärä tulkinta voi syntyä
siitä, että osakeyhtiömuodossa hallituksella on selkeä oma toimivalta, kun
taas yhdistyksen toiminnassa hallituksella on pelkästään toimeenpanovalta, eli velvoite toteuttaa käytännössä
yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Sillä ei ole oikeutta tehdä omia päätöksiä tai poiketa
vuosikokouksen päätöksistä. Luottamushenkilöiden valta on siis yhdistyksissä rajattu yhdistyslain, yhdistyksen
sääntöjen ja vuosikokouksen päätösten toteuttamiseen. Liiton luottamushenkilöistä koostuva johto on palvelutehtävässä heidät valtuuttaneisiin jäseniin nähden.

tei esitystä hyväksytty. Väittäisin että ehdotuksen taustalla on koko harrastuksen kehittymistä ja sen kasvuun
liittyviä visioita. Jäsenistölle perusteltiin että useat järjestäytymättömät karavaanarit olisivat kiinnostuneita liittymään suoraan liiton henkilöjäseniksi,
mutta eivät jäsenyhdistyksen jäseniksi.
Näiden perustelujen pohdinnan ja toteen osoittamisen sijaan jäsenistö koki että yhdistysten kattojärjestö olisi
pyrkimässä sivuuttamaan jäsentensä
aseman ja hankkimaan jäsenet suoraan itselleen. Tämä nähtiin perustellusti strategisena uhkana yhdistysten
kannalta. Olisi ollut aiheellista enemmän keskustella mallin jäsenyhdistyksille tuottamista hyödyistä.

Keskeinen haaste on erottaa toisistaan hallituksen toimivaltaan ja tehtäviin kuuluvat asiat jäsenistön yhteistä käsittelyä vaativista asioista.

Jäsenyyteen liittyvät asiat koettiin
vahvasti kuuluvan yhteisen pohdinnan ja valmistelun piiriin. Valmiiksi
tehtyjen tulosten esittelyä osalle yhdistyksistä ei pidetty riittävän avoimena toimintamallina.

Jos luottamushenkilöt näkevät olevansa palvelutehtävässä ja helpottamassa yhdistystä pääsemään yhdessä ymmärrettyyn päätökseen käsiteltävissä asioissa, he valmistelevat
esityksensä kokoukselle siten, että jäsenten on helppo tunnistaa vaihtoehtoiset tavat ratkaista kysymys ja antaa
riittävästi taustatietoa jotta jäsenet kykenevät pätevästi arvioimaan ja päättämään vaihtoehtojen välillä. Päättäminen vain yhdestä valmistellusta päätösehdotuksesta ei ehkä kuvaa aitoa
päättämistä.

Liiton ja yhdistysten
johdon rooli
Viime vuosina keskustelua jäsenistön
piirissä ovat herättäneet muutama liiton päätöksentekoon tuotu ehdotus,
joiden yhteydessä vaikuttaa olevan
risteäviä käsityksiä siitä, kenen tulisi
asiasta päättää ja kuinka asia pitäisi
valmistella päätettäväksi.
Mitä voimme oppia keskustelusta ja
ehdotuksista suorajäsenyyden suhteen? Esittäjät olivat selvästi pettyneitä ja jopa turhautuneita siihen, et-

Mitä on tapahtumassa liiton mallisääntöjen suhteen? Liiton mallisäännöt on
nyt julkistettu. Olisiko mallisäännöistä muodostunut juuri julkaistun sisältöiset, mikäli jäsenyhdistykset olisivat osallistuneet niiden valmisteluun?
Nyt mallisääntöjen julkaisemisen jälkeen liitto on ottanut vahvan ohjaavan kannan yhdistysten sääntömuutoksiin, avaamatta asiaa keskustelulle.
Mallisäännöistä poikkeaviin sääntöihin
on liiton taholta reagoitu vahvan torjuvasti: ” Emme anna liiton suostumusta
tällaiseen sääntömuutosesitykseen”.
Mikäli mallisääntöjen tarkka noudattaminen katsotaan liiton jäsenyyden
ehdoksi, on mallisäännöt valmisteltava huolellisesti yhteisymmärryksessä
jäsenistön kanssa. Jäsenyyden edellytysten määrittely kuuluu yhdistyksen
kokouksen päätettäväksi, ei hallinnolliseksi toimenpiteeksi. Mallisäännöt ottavat monin osin jäsenyhdistyksen jäseniltä vallan päättää oman yhdistyksensä asioista, jopa edellyttää yhdistyksen toiminnan muuttamista. Viestiin
sisältyy myös piilotettu uhka jäsenyyden jatkumisesta.

Liittoa ja sen toimintaa pitää kehittää
koska harrastuksemme toimintaympäristökin on vahvassa muutoksessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita yksipuolista
sanelua ylhäältä alas, vaan työskentelyä tarvittavien vaihtoehtojen avaamiseksi jäsenten käsittelyyn, yhdessä hyväksyttyjen tavoitteiden ja toiminnan
keinovalikoiman löytämiseksi. Liiton
palveluroolia toteuttaen ja jäsenistön
yhteistä etua ajaen. Viisautta on huomioida eri harrastustapojen itselleen
tärkeiksi kokemat näkökulmat.
Liiton toiminnassa pitää tunnistaa
palvelutehtävä, vaikka paikoin siellä
voidaan ajatella ettei jäsenistö olisi
riittävän informoitu tekemään oikeita
päätöksiä. Liitolla ei voi olla jäsenyhdistystensä enemmistön mielipiteestä
poikkeavaa agendaa, eikä sellaista tule hallinnollisten mutkien piilossa ajaa.
Jäsenillä on edelleen ylin päätösvalta
ja viisautta on avata päätösten taustoja heille riittävästi oman mielipiteen
muodostamiseksi, erilaisia harrastamisen tapoja kunnioittaen. ●

Olli Rusi
SFC 080349-0
Kirjoittaja on ehdolla SF Caravan ry:n
puheenjohtajaksi Lappeenrannan liittokokouksessa 2017. Lisää karavanharrastukseen liittyvistä keskeisistä
mietinnöistä on luettavissa blogissa
www.yksityinen.net.
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SFC-alueet:
KAARINA
➊
		
➋
LIETO
		
➌
LOIMAA
		
❹
MASKU
		
➎
NAANTALI
		
➏
PIIKKIÖ
		
❼
RAISIO
		
➑
SAUVO
		
TL-PYHÄJÄRVI ➒
		
❿
TURKU
		

⓫
		
		

⓬
		
		

⓭
		

⓮
		
VAKKA-SUOMI ⓯
		

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

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

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

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

Mussalo

Saloranta

80
78
94

50
53
82
63

63
84
17
105
73
20
66
74
53
54
37

57
46
81
87
48
39
86
58
23
70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOKOUSKUTSU Kaarina 15.1.2017
SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen

Kuusisto, p. 040 764 4911, www.sfckaarina.com
PUHEENJOHTAJA
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
Puh. 040 771 9854,
puheenjohtaja@sfckaarina.com

KEVÄTKOKOUS
pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla
su 23 huhtikuuta 2017 kello 12:00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät
asiat, sekä yhdistyksen sääntöjen muutos.
Kahvitarjoilu

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

Hallitus

Kesää kohden...

K

ohti kesää ollaan hyvää
vauhtia menossa. Tästä
johtuen haluan tuoda
esille muutamia tulevan
kesän tapahtumia, joista tietysti
tärkein ona kesäkuun 10. päivänä
oleva kesäkauden avajaiset iltatansseineen alueella oleville sekä tietysti alueen lähinaapureille.
Myöskin juhannusta tullaan juhlistamaan alueella ja elokuussa meillä on perinteiset kesäkauden päättäjäiset. Nämä kaikki tilaisuudet kuuluvat normaalin aluemaksun / vuorokausimaksun hintaan.
Tuosta Reiman mainitsemasta liikuntarajoitteisten WC tilasta oli ensimmäisen kerran asia esillä v. 2004.
Tuolloin vielä todettiin, ettei yhdistyksellä ollut mahdollisuuksia toteuttaa hanketta. Tällä hetkellä rakennuslupa hankkeelle on haussa ja
toivottavasti se hyväksytään tämän
viikon aikan, jotta voidaan päästää
vapaaehtoisten rakentajien armeija vapaaksi ja saadaan asia kuntoon
mahdollisimman joustavasti.
Oma puheenjohtajakauteni on

Kevät saapuu kohinalla ja kesänodotus tietenkin kasvaa; leppä ja
pähkinäpensas kukkivat, muuttolinnut ovat kuukauden etuajassa,
kausipaikkoja on kyselty yms. Yritetään pysyä mekin mukana! Viime
vuosi Kuusiston alueella oli vierailijoiden määrässä hyvä ja toivottavasti sama suuntaus jatkuu tä-

lähestymässä loppuaan ja onneksi olen aikanaan nuorempana sanonut kannakseni, ettei yhdistyksemme tarvitse yli 70- vuotiasta
puheenjohtajaa. Tulevan kevätkokouksen jälkeen jäsenistöllemme
alkaa uuden puheenjohtajan haku tai paremminkin valinta. Täytyy kuitenkin todeta, että nämä
vuodet yhdistyksen hallituksessa
sekä puheenjohtajana ovat olleet
erittäin mielenkiintoisia ja tapahtumarikkaita. Kaikki asiat eivä aina ole menneet kuin Stromsössä,
vaan välillä on ollut melko jyrkkiä vastamäkiä, mutta aina sieltä kuitenkin on löytynyt se yhteinen sävel ja asioissa on päästy
eteenpäin. Joissain tapauksissa
se korjaantuminen on voinut viedä jopa vuosia kuten WC-asiakin.
Aina kuitenkin on menty eteenpäin positiivisella mielellä. Tästä
on hyvä jatkaa kauteni loppuun
ja odottaa tulevaa kesää.
Terveisin
38147 Kallu

näkin vuonna. Alueellemme pitkään toivottu wc-/suihkutila liikuntarajoitteisille matkailijoille
saadaan vihdoin tänä vuonna rakennettua. Siltä osin palvelumme
parantuu oleellisesti.
Perheemme sai viime syksynä
lisäystä nelijalkaisen muodossa,
joten ulkoliikunta koiralenkkien

myötä on lisääntynyt. Nyt kahdeksan kuukauden ikäinen James on
ruskea Labradorinnoutaja. Ko. rotu on tällä hetkellä maailman suosituin, mikä pohjaa niin viehättävään ulkonäköön kuin sopeutumiskykyyn ja innokkuuteen toimia ja
olla ihmisen kanssa. James on aktiivinen, eloisa ja uskollinen osoit-

taen kiintymyksensä perheeseen ja
ystäviin. Kuluneen talven aikana
James on ehtinyt jo tutustua karavaanielämään Kuusiston alueella
ja saanut monta ystävääkin siellä:
Marjut, Hannu, Eija, Raikka, Anne, Soile, Kari, Heidi jne.
SFC 10575
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Liedon kuulumiset
Leporanta, puh. 040 718 0570. www.sfclieto.net
PUHEENJOHTAJA
Tauno Raitaluoma
Valjaskuja 6 as 5, 21420 Lieto
Puh. 0400 228 165, taukka@kolumbus.fi
SIHTEERI
Elina Tukkiniemi
Valjaskuja 4 A 4, 21420 Lieto
puh. 040-5894111
tukkiniemi@hotmail.com

Liedon kuulumiset

K

esä lähenee, muuttolinnut saapuneet, samoin
on karavaanareiden aika
laitella kalustonsa kesäkuntoon ja lähteä liikkeelle hyvän
harrastuksemme pariin.
Nyt katsellaan, mihin mentäisiin lomareissulle, mihin viikonlopunviettoon, tai mistä voisi saada
hyvän vuosipaikan. Leporanta on
valmiina tarjoamaan näitä kaikkia
mahdollisuuksia luonnon helmassa kauniin puhdasvetisen lammen
rannalla.

Maalispilkit ja
kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin
Leporannassa Maaliskuun 11.päivänä maalispilkki viikonvaihteen
aikana.
Pilkkiviikonvaihdetta oli viettämässä 32 vaunu-/autokuntaa.
Jäseniä kokoukseen oli saapunut
52 henkilöä ja asiat käsiteltiin hyvässä ja rakentavassa ilmapiirissä.
Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Kokous päätti hyväksyä myös hallituksen esityksestä
yhdistykselle uudet säännöt, jotka ovat liiton mallisääntöjen mukaiset.
Kokous evästi hallitusta miettimään rakennusten kunnostussuunnittelua, isäntävuorojen toteutustapoja, sekä leirintämaksujen monipuolistamista.
Viikonvaihde alkoi tietysti saunomalla ja avantouinneilla, jonka
jälkeen oli vuorossa kahvinkeittokisa itse sytyttämällään nuotiolla.
Muutama kolmehenkinen jouk-
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kue innostui lähtemään kisaan.
Pimeässä illassa porukka jännitti
porokahvien kiehumista ja samalla
tarina ja keskustelu isomman grillinuotion ääressä kävi ”kuumana”.
Varsinaiset pilkkikisat järjestettiin lauantaina 11.3. aamulla klo
9-12 välisenä aikana.
Yhteissaalis oli tänä vuonna pitkästä aikaa jälleen vähän suurempi kuin mitä ihan viimevuosina on
ollut. Kaloja sai kaikkiaan 13 henkilöä. Kokonaissaalis oli yhteensä
27 kpl ja 2128,4 g.
Naisten sarjan voitti Pirjo Hakala 419 g (viisi kalaa). Toinen Imppu Saari 220,7 g (kolme kalaa) ja
kolmas Kristiina Heinonen 69 g
(yksi kala).
Miesten sarjassa voiton vei Janne Heinonen 334,4 g (4 kalaa),
toiseksi Harri Hakala 332 g (kolme kalaa) ja kolmanneksi Kalervo

Tarinaa ja törinää grillinuotion äärellä.

Pilkkijät potretissa.

Hämäläinen 218,8 g (kolme kalaa).
Pilkkien päätyttyä syötiin perinteisesti hernesoppaa ja munkkikahvit tarjottiin jälkiruuaksi sekä kevätkokousväelle.

Toimintaa ja tiedotettavaa
Siivoustalkoot pidetään Leporannassa 22.4. klo 9 alkaen.
Vuosipaikkalaisten info-ja koulutusiltapäivä Leporannassa La 27.5.

Pilkkiviikonloppuna pilkittiin, mutta mahdollisuus oli myös kuntohiihtoon.jpg
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Vuosipaikkalaisten ja sitä harkitsevien on hyvä olla paikalla keskustelemassa kesään liittyvistä isäntäasioista.
Juhannusta tanssitaan karaoken
tahtiin Leporannassa.
Unikekoa yritellään herätellä.
Ajotaitoharjoittelu viikonloppu
on 12.8. jolloin voi myös suorittaa
merkkisuorituksia.
Valojuhlat pidetään Leporannassa 22-24.9. joten merkatkaa jo nyt
kalenteriinne tämä upea treffiviikonloppu.
Tarkempia tietoja tapahtumista ja
aikatauluista löydät kotisivuiltamme lähempänä tapahtuman ajankohtaa.
Tiedottamista on lisätty myös
sähköpostiviestinnällä niille joiden osoite on tiedossa.
Yhdistyksen kotisivun osoitteessa www.sfclieto.net voit antaa palautetta yhdistyksen toiminnasta
ja tehdä kehitysideoita. Liittymällä postituslistaan pääset myös jäsenten keskustelupalstalle.

Pian kesä koittaa kauniissa Leporannassakin. Kannattaa tulla tutustumaan ja viihtymään.

Tervetuloa viettämään matkailullista kesää Leporantaan.
Jari 31185

Kulkeville karavaanareille varattuna parhaat paikat.

••
Laadukasta ilmoitus- ja sivunvalmistusta.
Aikakaus-, suorajakelu- ja mainoslehtien suunnittelu ja toteutus.
Kuvapankkipalvelut. Tuotekuvaus.
Julisteet, streamerit, ulkolakanat ym.
painotuotteet ja jakelut.

••
Ispoisten Kiertotie 64, 20880 Turku
Puh. (02) 211 7300
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Loimaan kuulumiset
Krapuranta, p. 040-546 2058 www.krapuranta.fi
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

Krapurannan kuulumisia

T

alvet eivät ole samanlaisia. Vuosi takaperin kirjoittelin, kuinka alkutalvi vietettiin hiljaiseloa ja paleltiin pakkasissa. Toisin
on ollut tänä vuonna – ei paukkupakkasia ja väkeä alueella
on useimpina viikonloppuina ollut ihan mukavasti. Lieneekö
sitten niin, että sade ja sohjo sopivat paremmin karavaanareille kuin
kireät pakkaset.
Karavaanareiden keski-ikä on ollut kauan kasvussa ja on tällä hetkellä 58,5 vuotta. Pieniä viitteitä ja jopa toivonpilkahduksia keski-iän
alenemisesta on kuitenkin ainakin paikoin havaittavissa. Etenkin alle 30-vuotiaiden määrä on selvästi kasvanut. Meillä Krapurannassakin
on viimeksi kuluneen vuoden aikana saatu uusia lapsiperheitä vuosi- ja
kausipaikoille. Tämä on näkynyt uutena toimeliaisuutena ja on tietysti myös välttämätöntä alueen tulevaisuuden kannalta. Tilaahan meillä riittää kaikille ja kukin voi katsoa paikkaa valitessaan asiaa omista
lähtökohdista käsin.
Vuosien saatossa asiat tahtovat jämähtää tietyille turvallisille ”raiteille”. Monesti on kuultu lausahdus, että ”aina ennenkin on tehty näin”.
Asioita voi tehdä kuitenkin monin eri tavoin ja tämä ei tarkoita, että
siinä vanhassa tavassa olisi välttämättä jotain väärää. Nyt kun kauden
avajaiset lähestyvät, kaikki uudet ideat ja ajatukset ovat tervetulleita.
Kaikki ei välttämättä heti - tai koskaan - toteudu, mutta se ei saa olla este ajatusten esittämiselle.
Oikein mukavaa kevättä ja kesän odotusta kaikille! Krapurannassa nähdään.
Terv. Paavo

Pääsiäisenä otetaan uusiksi tämä herkullinen lohen loimutus.
Kuva: Jarmo Toivonen.

Käsityöviikonloppuna syntyi kaikenlaista kivaa lämmintä.

Talvipäivän rieha Krapurannassa
Heips, terveiset täältä Krapurannan talvipäivän riehasta. Tällä
kertaa oli tarkoitus viettää lasten
ja aikuisten päivää ja täytyy
myöntää, että kaikki osui kohdalleen - sääkin suosi. Vapaaehtoisia
ja innokkaita vanhempia oli lupautunut järjestämään ohjelmaa
mm moottorikelkka-ajelua, mak-

10

karanpaistoa, napakelkkailua.
Rattikelkkajuna oli lasten suosikki ja siitä nauttiva myös aikuiset.
Myös kahdenkeskiset ajelut olivat
monelle haave ja elämys.
Vanha, tuttu napakelkka sai aikaan riemunkiljahduksia ja jopa
ujoimmat ja herkimmät uskaltautuivat kyytiin. Lammen jäälle oli

aurattu alue, jossa päästiin luistelemaan. Pystyssä pysyttiin, vaikka joillakin edellisestä luistelukerrasta olikin vierähtänyt useampi
vuosi. Lunta oli juuri ja juuri sen
verran, että hiihtämistäkin päästiin kokeilemaan.
Ja niin kuin kaikkiin laskiaisiin
kuuluu, niin huoltojoukot pitivät

huolen laskiaisriehan perinteisistä
antimista, johon kuuluivat letut,
grillimakkarat ja laskiaispullat.

ISO KIITOS KAIKILLE
OSALLISTUJILLE!
Merja ja Johanna
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Luonnonjäällä.

Grillillä.

Napakelkka.

AVAJAISTREFFIT
KRAPURANNASSA 19.-21. 5. 2017
Loimaan Laatuauto sponsoroi
makkarat perjantai illaksi
Luontopolku aikuisille sekä lapsille
Pappatunturit vierailevat
Lauantaina hernekeitto- ja
makkaramyynti
Esittely- ja myyntipisteitä sekä
sammutintarkastuksia
Pomppulinna lapsille
Näe maisemat nosturista
Saunat joka ilta
Tanssit lauantaina
Tytti Pelkonen
orkesterin tahdissa
Tapahtumien tarkemmat
aikataulut ilmoitetaan myöhemmin

Alueisäntä: 040-5462058
Osoite: Korvenkulmantie 44
Oripää

Tervetuloa Krapurantaan!
SF-Caravan Loimaan Seutu Ry

KESKIVIIKKO 2.8. KLO 21–23.30 ’’FÖRSKOTTI’’-humpat Tanssiteltalla.
TORSTAI 3.8.
KLO 14
Musiikkia ja yhteislauluja Pelimanninpenkillä ja Kulkurin tuvan edessä
KLO 21
HAITARITREFFIEN AVAJAISET Tanssiteltalla, Pelimannien yhteissoitto
KLO 22-23.30 AVAJAISTANSSIAISET Tanssiteltalla, Pelimannit soittavat
PERJANTAI 4.8
KLO 12
Soppatykkiruokaa myytävänä n. 200 annosta
KLO 14
Musiikkia ja yhteislauluja Pelimanninpenkillä ja Kulkurin tuvan edessä
KLO 16
Haitaristien palaveri Kulkurintuvassa
KLO 20-22 SUOMI 100 VUOTTA, Isänmaallinen ilta, haitarilla, laulaen ja yhteislauluin
Klo22-0.30 HAITARITANSSIT Tanssiteltassa, Pelimannit soittavat
KLO 22.00 Musiikkia ja yhteislauluja grillillä ja Pelimanninpenkillä (Mikko)
LAUANTAI 5.8.
KLO 11
Pelimannien yhteissoitto Oripään keskustassa
KLO 12
Soppatykkiruokaa myytävänä n. 200 annosta
KLO 13
Sota-ajan lauluja, Lauluryhmä + Haitaritrio
KLO 14
HAITARITREFFIEN ARPAJAISET
KLO 15
YHTEISLAULUJA Pelimanninpenkillä
KLO 20
KUN ILTA TUMMENTUU, MUISTOJEN ILTA
Klo 22-0.30 HAITARITREFFIEN JUHLATANSSIT Tanssiteltalla
KLO 22
YHTEISLAULUJA Pelimanninpenkillä
SUNNUNTAI 6.8.
KLO 9.30
SUVISOITOT, kaikki Pelimannit mukana

TERVETULOA soiton, laulun ja tanssin täyttämille HAITARITREFFEILLE!
Treffimaksu sfc-jäsen torstai-sunnuntai 60 € perjantai-sunnuntai 50 €
Haitaritreffien musiikkiin liittyvät tiedustelut: Taisto Lehtonen puh. 040-7350967

YHTEISSOITTOKAPPALEET 2017: Tulipunaruusut Dm, Ilta skanssissa Am, Eldankajärven jää Dm, Kaunis on luoksesi
kaipuu Am, Heili Karjalasta Cm, Kynttilöiden syttyessä D, Tämä taivas, tämä maa Cm, Karjalan poikiaeinussa kesällä

Haitaritreffit järjestää SFC-LOIMAAN SEUTU RY
TIEDUSTELUT KRAPURANTA PUH. 040-5462058
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Ajotaitomerkki. Mikä se on?
Se selviää seuraavasta
Ajotaitomerkkisuorituksissa on kysymys henkilökohtaisen ajotaidon
parantamisesta ja ylläpidosta, jonka mittarina käytetään kuvioitua rataa.
Radalla käsitellään matkailuajoneuvoa ohjeiden mukaisesti.

A

jotaitomerkkejä on mahdollisuus suorittaa pronssisena,
hopeisena, kultaisena, platinaisena, mestarimerkkinä ja
suurmestarimerkkinä. Matkailuvaunulla
suoritetuissa on vaunun kuva.
SF-Caravan ry on laatinut ajotaitomerkkisuorituksia varten ohjeiston. Yhdistykset saavat käytännön apua ajotaitoharjoittelu- ja merkkisuoritustilaisuuksien
järjestämisessä liiton leirintä- ja turva-

toimikunnalta.
Merkkejä voi suorittaa yhden kalenterivuodessa (kaksi jos suorittaa sekä vaunulla että autolla) aloittaen pronssista
edeten suurmestariin, vaikeusaste hieman kasvaa matkan aikana.
Liitolla on pitkät perinteet ajotaitomerkkisuorituksissa. Vaunulla on aloitettu 1971 ja matkailuautolla 2004. Vaunulla
merkkejä on suoritettu 8292 kpl ja matkailuautolla 1324 kpl, yhteensä 9616 kpl.

Tämä ns. ajotaitomerkkirata on erittäin
käyttökelpoinen vasta aloittelevalle, siellä on aina paikalla joku jolla on kokemusta jo pidemmältä ajalta ja osaa antaa hyviä vinkkejä kokeneemmalla on mahdollisuus testata oma ajotaitonsa onko siinä kaikki kohdallaan merkkihän on vain
jonkinlainen tunnustus siitä että on pitänyt yllä omaa ajotaitoaan Hyvä muistaa tämä ei ole kilpailu tässä vain päivitetään omaa ajoneuvon käsittelytaitoja.

YT-alueella merkkejä on suoritettu Vaunulla 856 kpl autolla 221 yht. 1077 kpl seuraavasti
Auto ja vaunumerkit yhteensä YT alueella
Jäsenm.

Auto

%/jäs

Vaunu

%/jäs

Merk.
yht

%/yht

Sijoitus
koko Suomi

Kaarina

340

22

5,71

133

39,12

155

46,55

4

41 Liedon seutu

435

89

20,46

111

25,51

200

45,75

5

Yhdistys
7

22 Turku

1611

35

2,17

369

22,91

404

25,08

11

29 Salon seutu

893

47

5,26

107

11,98

154

17,25

23

28 Paimion seutu

129

4

2,33

9

6,98

13

10,08

32

54 Vakka-Suomi

885

11

1,24

75

8,47

86

9,72

33

64 Sauvon seutu

266

10

1,50

10

1,88

20

7,52

35

47 Raision seutu

509

0

0,00

26

5,11

26

5,11

38

35 Piikkiö

117

2

1,71

3

2,56

5

4,27

42

39 Naantali

274

0

0,00

10

3,65

10

3,65

44

42 Loimaan seutu

498

1

0,20

2

0,40

3

0,60

58

51 TL Pyhäjärvi seutu

281

0

0,00

1

0,36

1

0,36

59

30 Paraisten seutu

189

0

0,00

0

0,00

0

0,00

60 Masku ja ymp.kunnat

436

0

0,00

0

0,00

0

0,00

221

856

1077

Prosenttimäärä on suhteessa jäsenmäärään
Jos olet kiinnostunut asiasta hakeudu
paikalle YT-alueella, ainakin Lieto, Sauvo
ja Turku järjestävät mahdollisuuden. Tarkemmat tiedot löytyvät yhdistysten si-
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vuilta. Liiton leirintä ja turvatoimikunta
on mukana monessa paikassa ympäri suomen lista löytyy liiton sivuilta: karavaanarit.fi/sf-caravan-ry/leirintaturvatoimi-

kunta/ajotaitomerkit/ sieltä löytyy myös
säännöt merkkisuorituksiin ja yhteystiedot mistä saa tarvittaessa apua
Lauri
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Asuntoautot -ja vaunut, autot ja moottoripyörät
Asuntoautot ja –vaunut nyt Lamminkatu 39:stä.

Fiat-Hymer B 588 2,3 150 hv
99.990 Dethleffs Esprit I 7150-2 DBM
takuu, ESP, 1-om., luist.esto, luist.esto, EBD,
2 tkm, -15
DSC, ASR, kattol., kattol., aut.ilm., ilmast., vak.
nop.s., CD, alv-väh., 3 tkm. -16

99.990

Fiat-LMC I 595
59.990
69.990 Fiat-Burstner Viseo I 726
nahkaverh., 1-om., met.väri, ilmast., h-kirja, vak. Saarekevuode, ilmast., h-kirja, CD, MP3, vetok.,
38 tkm, -12
nop.s., CD, 1 tkm, -16

Fiat-Capron Sunlight T69L Hubbet 57.990 Eura Mobil Proﬁla PT 680 QB
57.990 Burstner Fiat Brevio Perform T605 52.990 Fiat Dreamer D55 2,3 130 hv
1-om., luist.esto, erik.vant., erik.vant., kattol.,
ESP, luist.esto, kattol., ilmast., h-kirja, vak.nop.s., Saarekevuode, luist.esto, ASR, kattol., ilmast.,
10 tkm, -15
ilmast., h-kirja, vak.nop.s., 2xrenk., 15 tkm, -14
CD, alv-väh., 3 tkm, -16
h-kirja, vak.nop.s., CD, CD, 1 tkm, -15

Fiat rapido 9083 DF Le Randonneur 44.990 Fiat Pössl LMC Tourer 59
39.990 Ford-Hobby Siesta T 650 FLC
p.tutka, navi, webasto, erik.vant., ilmast., h-kirja, kattol., ilmast., h-kirja, CD, 2xrenk., vetok., 59
65 tkm, -10
vak.nop.s., CD, 2xrenk., 116 tkm, -07
tkm, -10

MB-Adria 316 CDI 665 SP
Scandinavian Edition
79 tkm, -05

36.990

Fiat-LMC 671 g 3.0 JTD AC
90 tkm, -09

35.990

Ford-Capron A 69 2,4 TDCi 140 hv
94 tkm, -10

39.990

Fiat-Knaus Sport Traveller 650
36.990
p.tutka, h-kirja, lohkol., CD, 83 tkm, -10

32.990

Citroen/Dethleffs
Pössl KW 00 9/ 2WIN
137 tkm, -07

26.990 Fiat-Adria Ducato 2,8 JTD A 660 DP 26.990 Dethleffs Camper 450 FL 0
28.990 Fiat-Elnagh Super d 115
Fiat-Elnagh Ducato Duke 450L
1-om., p.tutka, webasto, kattol., CD, 2xrenk.,
Skandinavian Edition Webasto, ilmast., h-kirja, 1-om., kattol., -13
Luist.esto, ASR, ilmast., h-kirja, 77 tkm, -07
vetok., 103 tkm, -06
lohkol., CD, 2xrenk., sisäp., 106 tkm, -04

Kabe Smaragd XL KS 0
-07

17.990

Lamminkatu 7
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

14.990 Hobby 520 TMF DeLuxe 0
Hobby 650 UFF Excelsior 0
-09
Siisti Excelsior -sarjan Hobby erittäin tilavalla
pohjaratkaisulla, -06

44.990

13.990

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

www.loimaanlaatuauto.ﬁ

29.990

21.990

Solifer S6 + PLUS 0
-01

Lamminkatu 39
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

9.990

Maskun kuulumiset
Camping Mussalo, p. 040 764 9391, camping@sfcmussalo.fi,
www.sfcmussalo.fi
PUHEENJOHTAJA
Kari Rantanen
Heinikonkatu 5 B 15, 20240 Turku
Puh. 0400 512 260, kari.a.rantanen@gmail.com
SIHTEERI
Tuija Palin
Pajutie 2, 21310 Vahto
Puh. 040 535 1734, tuija.palin@pp.inet.fi

Keväiset terveiset
Mussalosta

M

ussalon alue heräilee
talven horroksestaan
hiljalleen päivien pidentyessä ja auringon
tuodessa lisää lämpöä. Harvinaista tässä talvessa oli se, ettei alueella ole ollut meneillään mitään
rakennusprojektia. Kevään tulosta kertoo myös saunan taakse ilmaantunut tukkipino, joka odottaa talkooväkeä saunapuiden tekoon. Tästä saankin aasinsillan
niin monia alueita vaivaavaan
ongelmaan: talkootyöhön osallistujia on vuosi vuodelta vähemmän,
sillä väki vanhenee ja nuoremmat
eivät joko kerkeä tai heitä ei vaan
kiinnosta osallistua. Onhan se helpompaa tulla ”valmiiseen pöytään”. Toivon kuitenkin, että edellä mainittu ei kuitenkaan kuvasta oman alueemme toimintaa vaan,
että meiltä Mussalosta löytyy vie-

lä talkoohenkeä pitämään paikat
kunnossa.
Mennyt talvi oli edellisvuoden
kaltainen, sillä jää- ja lumitilanne Mussalossa oli koko talven osalta lähes olematon. Poikkeuksena hiihtolomaviikko, jonka aikana lunta satoi ihan aurattavaksi saakka. Laskiaisviikonloppuna
saatiinkin nauttia lumisista keleistä. Laskiaista vietettiin hernekeiton, laskiaispullan ja yhdessäolon
merkeissä muutaman vaunukunnan voimin. Lumesta saatiin kuitenkin nauttia vain lyhyen aikaa,
sillä jo seuraavalla viikolla lähes
kaikki lumet sulivat pois.
Vaikka öisin onkin vielä joitakin
asteita pakkasta, niin eipä taida
enää pilkkijäitä tulla muuta, kun
aivan rantojen tuntumaan, sillä
aurinko lämmittää päivä päivältä voimakkaammin.

Kevään perinteiset siivoustalkoot pidetään alueella 21.–
23.4.2017, jonne odotamme runsaasti väkeä.
Vilkasta ja nautinnollista matkailukesää kaikille.

Kevätkokous
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 23.04.2017
kello 12.00 Camping Mussalossa

osoitteessa Mussalontie 356, Taivassalo. Kahvitarjoilu ennen kokousta noin kello 11.30 alkaen.
Muistakaa ottaa jäsenkorttinne
mukaan. Tarkempaa tietoa yhdistyksen kotisivuilla lähempänä tapahtuma ajankohtaa.

Tavataan Mussalossa.
Terveisin, Kari

YT- Petanqikisa 22.4.
Ruissalon Talvialueella
YT – Petanqimestaruudesta kisataan jälleen lauantaina huhtikuun
22. päivä Ruissalossa Villa Saaron pihalla. Kisan tuomaroi tuttuun
tapaan Pentti Hjerppe, jolle myös ilmoittaudutaan lauantai aamulla
klo 09.00 Kisa pelataan 3 henkisin joukkuein, joukkuemaksu on
10€. Kisan jälkeen on pelisaunat. Päivän aikana pidetään myös
pienet arpajaiset palkintojen jaon yhteydessä. Matkailuajoneuvolla
tulevat pelaajat voivat majoittua Talvialueella normaalein
vuorokausihinnoin.
Kisatiedustelut Pentille 040 594 8907
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Naantalin kuulumiset
Saloranta, p. 044 9674 453, www.sfcnaantali.yhdistysavain.fi
PUHEENJOHTAJA
Kari Rainetsalo
Talvikkikatu 7, 21110 Naantali
p. 0400 789 020
sähköposti : kari.rainetsalo@gmail.com

muistin virkistämiseksi isäntäkoulutustilaisuus.
Kuten oheisesta ilmoituksesta ilmenee, ovat Salorannassa Aurinkotreffit vuorossa 26. – 28.5.2017. Ohjelma on perinteinen latotansseineen, luontopolkuineen jne. Tällä
hetkellä eletään toivossa, että la-

dolla olisi myös rivitanssin ohjausta lauantain aikana. Sydämellisesti
tervetuloa Aurinkotreffeille kaikki
omat jäsenet sekä aikaisemmin mukana olleet ja uudet vieraat. Yhdessä teemme tilaisuudesta mahtavan!
Jyrki 96942

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

Aurinkoista kevättä
karavaanarit!

Y

hdistyksemme järjesti
4.–5.2.2017 jäsenille
omakustanteisen laivamatkan M/S Viking Amorellalla. Saimme kokoon kaikkiaan
34 jäsentä viettämään hauskaa aikaa
yhdessä ja hieman erikseenkin vuorokauden ajaksi. Ohjelmassa oli
tervetulomaljojen ohella laivamatkan henkeen kuuluvat ruokailut ja
tanssit laivan ravintolassa. Olimme
onnekkaita ja saimme kuunnella,
katsella ja tanssia mm. Iiris –nimisen suomalaisyhtyeen musiikin tahdissa. Matkan johtajina toimineet
Pekka ja Sirpa hoitivat tehtävänsä
mallikkaasti ja siitä heille suuret
kiitokset.

Yhdistyksen käsityötaitoiset henkilöt olivat mukana kampanjassa
TYKS:n vastasyntyneiden sukkien
hankinnassa. Maaliskuun alkupäivinä Lankamaailman keräyspisteeseen luovutettiin yhteensä 42 paria
vauvan sukkia. Hienoa työtä kaikilta mukana olleilta. Seuraava lahjoituskohde on syöpäosastolle tehtävät Syto-myssyt, joista löytyy tie-

toa ainakin Salorannan kausipaikkalaiset facebook-sivuilta. Kaikki
innokkaat ja osaavat tai oppimaan
halukkaat mukaan talkoisiin!
Edellisessä tarinassani mainitsin
Salorannan rantasaunan rappujen
uusimisesta. Työ on nyt edistynyt
niin, että vanhat raput on purettu
ja hävitetty. Uusiin rappuihin on
puutavara näinä päivinä (kirjoitan
tätä 14.3.) rakennuspaikalla ja työ
alkaa. On mahdollista, että ne ovat
valmiit jo tätä luettaessa, mutta joka tapauksessa viimeistään ennen
kuin rantasaunaan kytketään vedet
ja saunominen siellä alkaa.
Salorannan matkailukausikin on
saatu hyvään alkuun. Alueella on
ollut vieraita jo kahtena viikonloppuna maaliskuussa. Ainakin nyt
menneenä viikonloppuna säätkin
suosivat matkailua, joten vietimme
niin oma väki kuin vieraatkin mukavan viikonlopun auringon paisteessa ja lämmössä.
Helmikuun Vankkuriviestissä
oli kokouskutsu kevätkokoukseen
20.4.2017. Kokouksen aikana julkaistaan myös Salorannan isäntävuorolistat noin vapusta juhannukseen saakka. Loppukesän vuorot
ovat sitten varattavissa kevättalkoiden yhteydessä.
Kevättalkoot järjestetään lauantaina 6.5.2017. Perinteiseen tapaan yhdistys tarjoaa talkooväelle soppaa ja pullakahvit. Toivottavasti saamme paikalle taas kerran
runsaasti innokasta talkooväkeä ja
suosiollisen sään ulkotöiden tekemiseksi. Talkoiden lisäksi pidetään

Salorannan rantasaunan vanhat
raput on purettu ja hävitetty.
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Puola matkailumaana ennen ja nyt
Muistelua/Nykyisyyttä!

Ma sur ia näy ttää va ura

Masuria näyttää vauraalta

Katu näky m iä Gi cy

N

sc o

iin se aika kuluu! Syksyllä 1987
ostimme ensimmäisen matkailuvaunumme. Nuoren perheemme
suunitelmissa oli seuraavana kesänä viettää laatuaikaa vaunuillen Suomessa!
Toisin kävi. Kesällä 1988 huomasimme olevamme Puolassa ja kiersimme sieltä edelleen Slovakiaan, Unkariin, Itävaltaan, Saksaan, Tanskaan ja sitten Ruotsin kautta koti Naantaliin.
Mitenkä me sitten jouduimme Puolaan? Vielä
silloin Helsingistä Gdanskiin ajoi autolautta Ms
Pomerania. Pomerania oli ehdottomasti silloin
edullisin tie keskiseen Eurooppaan.
Puola noina sosialismin viimeisinä vuosina oli
harmaa ja ankea. Jotain samaa kuin oma maamme Suomi oli ollut vielä sodan jälkeen ja 1950
luvun alkuvuosina. Kävimme Puolassa myös
kesällä 1989.
Molemmat matkat olivat läpikulkumatkoja keskiseen tai eteläiseen Eurooppaan. Puola ei mitenkään houkuttanut jäämään pidemmäk-
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alt a

K a n ava G

icys c o s s

si aikaa.
Aikanaan sitten Via Baltika avautui itäisen
Euroopan vapautumisen ja itsenäisyyden myötä. Vuonna 1995 teimme ensimmäisen vaunumatkan Viroon.
Sen jälkeen olemme vierailleet Virossa joka ikinen kesä. Matkat ovat jatkuneet välillä myös
Latviaan, Liettuaan ja jopa kauemmaksikin
useita kertoja.
Balttian maine meillä julkisuudessa on olut
tarpeettomankin huono. Lauseet ”Tule meille,
autosi on jo täällä” Tai. ”Miksi sinä menet sinne
ryöstettäväksi tai raiskattavaksi?” Olen kuullut
usein. Balttia on paljon mainettaan parempi.
Olen vieraillut Balttiassa vaunulla yli 20 kertaa ja ilman vaunua ainakin sata kertaa. Kukaan ei ole ryöstänyt eikä valitettavasti myöskään ole raiskannut!
Nyt herää kysymys : Lähdinkö minä matkalle 30 vuotta liian myöhään.
Puolassa olemme viettäneet pidempiä aikoja
nyt kaksi kertaa. Kesinä 2012 ja 2016

a
Missä on se ankea ja harmaa Puola? Se on
kadonnut!
Koillisessa puolassa on maakunta nimeltään
Masuria. Suomi tunnetaan tuhansien järvien
maana. Masuria on satojen järvien maakunta.
Järviä on paljon ja niitä yhdistävät kanavat.
Veneitä alueella on runsaasti , jopa aika isoja
purjeveneitä.. Niiden erikoisuus on kaatuvat
mastot. Silloin kun ajetaan kanaviin ja alitetaan siltoja ei korkeutta saa olla liikaa. Järvien rannoilla on kauniita kaupunkeja venesatamineen ja myös leirintäalueineen.
Kotikaupunkini Naantalin venelaitureita ympäröivät ravintolat. Niin on myös asia järvipuolassa.
Matka Suomesta Masuriaan ei ole pitkä. Matkailuajoneuvolla sinne on aivan mahdollista ajaa
yhden pysähdyksen taktiikalla.
Puola on todella pessyt kasvonsa viimeisten
25 vuoden aikana. Ainakin maan koilliskulma.
Täällä on siistiä. Rakennukset ja kadut ovat pääosin kunnossa Infasruktuuri kaikinpuolin ok.
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Camping Ecco
huoltorakennus
M en op au ss i
M ik ol ai ki n
ka na va ss a

K aup u n k
in
M ik o la ik äky mä
i.

M ik o la ik

Auri nko lask ee Venäjällä
Puola on myös edullisempi kuin yksikään Balttian maista. Slotyn kurssi suhteessa Euroon
on edelleen meille hyvin edullinen. Lerintäalueen yö kustantaa keskimäärin 15€. Auton
konepesu 6 €.
Vuonna 1989 kaupoissa olivat tyhjät hyllyt
ja myyjät. Niin nyt paikalliset elintarvikeliikkeet ovat tavaraa täynnä. Valikoima vastaa hyvinkin sitä mihin me olemme tottuneet
kotosuomessa.

Upeita kaupunkeja alueella:
Suwalki ja Augustow. Olen vieraillut molemmissa mutta en tunne leirintäalueita.
Elk: Aivan upea pikkukaupunki. Pieni leirintäalue melkeimpä kaupungin keskustassa. Alueen vieressä hiekkaranta. https://www.poland.
travel/en/camping-site/elk-camping-site-no-62.
Meidän ehdoton suosikkimme!
Gizycko: Useampiakin leirintäalueita.. Osa jopa aivan kaupungin sydämmessä.

in s at a m

a

Via Baltikalla riittää rekkoja

Camping Echo. Gizyckon olkopuolella http://
campingecho.pl/?welcome Aivan upea paikka
. (Sijaitsee vähän ei missään) Erittäin hyvät
sosiaalitilat. Barbararouva on ystävällinen ja
taitaa mm. englantia mainiosti. Isoja nurmikenttiä aivan järven rannalla. Viereisessä kylässä pari ruokapaikkaa.
Mikolaiki: Alueen ehkäpä vilkkain turistikeskus. Täällä oikein hyvä leirintäalue jonka nimi
on Camping Wagabunda. Tasokas alue lähellä
keskustaa. Kaupungissa riittää katsottavaa ja
tekemistä.
http://www.wagabunda-mikolajki.pl/camping.
Puolaan on helppo nykyisellä Shengen ajalla
tulla. Asuntoautoilla ei ole ongelmia… Mutta
jos yhdistelmänne painaa yli 3500kg.. Sitten
pitää hankkia Viatoll laite joka rekiteröi kulkuanne moottoriteillä ja laskuttaa kilometreistä. Hankinta ei ole vaikea, Laitteen saa rajalta
ja täällä koillispuolasssa on vain yksi maksul-

linen tienpätkä. Joka sekin on väistettävissä.
Eikä tuo Viatoll myöskään ole kallis.
Järvipuola tarjoaa aivan epäilemättä paljon
muutakin. Minä olen amatööri alueella.Kaikki
kertomani perustuvat vain vaatimattomiin kokemuksiimme matkoiltamme.
Matka pitkin Via Baltikaa on mielenkiintoinen.
En ole milloinkaan nähnyt niin paljoa vastaantulevia rekkoja, kuin pohjoiseen suuntaavaa tavaraliikennettä Latviassa ja Liettuassa.
					
Kari
SFC 40809
PS. Pari kuvista ei liity varsinaisesti Puolaan.
Auringonlasku on erikoinen. Kuvassa aurinko
laskee Venäjälle. Moniko on sellaisen päässyt
näkemään? Ainoa paikka jossa sen voi ilman
laivaa nähdä on eteläisessä Liettuassa jossa on
pienen järven rannalla parikin leirintäaluetta.
Järven länsipuolella on Kaliningrad joka kuuluu
Venäjän federaatioon.
Rekkaliikennettä on kuvattu Latviassa.
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Paimion kuulumiset

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Paimion Seutu ry:n sääntömääräinen

PUHEENJOHTAJA
Esa Hautala
Kotipolku 3, 21530 Paimio
Puh. 050 543 2041
hautala.esa@hotmail.com
SIHTEERI
Marja-Liisa Lankinen
Piimätie 10, 31500 Koski TL
marja-liisa@lankinen.mobi

VUOSIKOKOUS
pidetään lauantaina 22.4.2017 klo 16.00
Nesteen kahviossa, Ajurintie 1, 21530 Paimio
Käsitellään sääntämääräiset asiat.
Hallitus esittää yhdistyksen purkamista.
Voimassaoleva jäsenkortti mukaan äänestyksen vuoksi.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
HALLITUS

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

Nicklas kuorii uusia toppia laiturin jatkoksi.

Tunnelmaa.

Paula ja Leena letunpaistossa.

Kesää odotellessa…..

T

ulihan se talvi sittenkin.
Stagsundissa vietettiin
ulkoilupäivää hiihtolomalla ja keli oli mitä
mahtavin. Aurinko paistoi ja luntakin tuli sopivasti edellisenä päivänä. Naistoimikunta keitti hernekeittoa ja paistoivat lettuja.
Arpajaisissa onni suosi tällä kertaa
Tuula Galkinia , joka voitti herk-
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kukorin. Illalla oli yhteistä illanviettoa grillaten ja seurustellen.
Talven aikana on alueen venelaituria pidennetty. Näin saadaan
lisää venepaikkoja kausipaikkalaisille. Vapaita venepaikkoja voi kysellä Nicklas Engmanilta.
Kevään aikana alkaa takkatuvassa keittiöremontti. Remontin
aikana uusitaan tuvan lattiaa ja

korjataan keittiötä käyttömukavammaksi.
Kevätkokouksessa hyväksyttiin
viime vuoden tulot ja menot ,hyväksyttiin toimintakertomus ja
annettiin hallitukselle vastuuvapaus, otetaan käyttöön uudet yhdistyksen säännöt. Syyskokouksessa käsitellään yhtä pykälää uudelleen koskien puheenjohtajan toi-

mikautta ym.
Lauantaina 29.4.17 pidetään
Stagsundissa kesäkauden avajaisia siivoustalkoineen.
Lauantaina 13.5.17 pidetään
Stagsundissa sammutintarkastus.

Hyvää kesän odotusta!
SF-C 120962
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Anneli Silkka
valmisti
hernekeiton
ulkoilupäivään.

Apuväline lumitöissä.

Tuula Galkin voitti herkkukorin.

Kisakatsomoa ruokailun lomassa.

Talvisen kaunis Stagsund.

Kesäkauden avajaiset
ja siivoustalkoot Stagsundissa
29.4.2017 klo 10 alkaen.
Haravointia ym. alueen kunnostusta,
yhdistys tarjoaa lounaan,
arvonta kahvien yhteydessä.

Illalla saunotaan pölyt pois.

Tervetuloa kaikki mukaan!
Leo avasi terassi kauden 25.3.17.
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Piikkiön kuulumiset

Kevätkokous

Harvaluoto, p. 044 278 8949
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

Kevätkokous pidettiin keskiviikkona 01.03.2017 Osuuspankin
kerhohuoneella, 16 jäsenen läsnäollessa.
Käsiteltiin vuoden 2016 tilinpäätös, toimintakertomus sekä
luettiin tiedoksi tilintarkastajan lausunto.
Tilinpäätös vuodelta 2016 hyväksyttiin ja
hallitukselle sekä
tilivelvollisille myönnettiin tili-ja
vastuuvapaus.

Keväinen tervehdys Harvaluodosta !

K

evät on kovasti tulossa
ja Harvaluoto herää kesään.
Talvi on ollut kovin
hiljaista, koska alueella on talvisin vain osa palveluista käytössä.
Pieni jääpeite peittää vielä aluetta, koska lunta ei paljon ole.
Meri on vielä jäässä ja useat rohkeat ovat uskaltautuneet pilkille,
kauniiseen auringon paisteeseen.
Kevään ensimmäinen tapahtuma alueella on kesä avajaiset 5-7.52017.
Toivottavasti useat yhdistyksemme jäsenet sekä myös muut SFC-
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jäsenet olette tervettulleita viettämään viikonloppua mukavassa
seurassa,ruokaillen pitkänpöydän
ääressä (nyyttikestien) muodossa.
Mahdollisuus on myös saunomiseen
ja uintiin.
Åke 17956

Siivoustalkoot
Harppilan siivoustalkoot 22.04.2017
klo 11.00. Toivotaan runsasta osanottoa siivoustalkoisiin. Siivoamme
vessat, suihkut, yleiset tilat sekä
pesemme ikkunat. Mikäli ilma sallii
siistimme myös ulkoalueen talven
jäljiltä. Talkookahvit kaikille.

Kausipaikat

Kesäkauden avajaiset

Vanhat kausipaikkalaiset mikäli
haluatte uusia kausipaikan ajalle
1.5.2017-30.4.2018 maksakaa
kausimaksu 280 € yhdistyksen
tilille FI5147141020063480 30.4.
mennessä. Mikä haluat uuden
kausipaikan ota ennen maksamista
yhteyttä puheenjohtajaan.
Kirjalliset sopimukset allekirjoitetaan kesäkauden avajaisten
yhteydessä lauantaina 6.5.2017
klo. 12.00, kaikkien läsnäolo toivottava.
Isäntäviikosta voit jättää toivomuksen etukäteen Riitalle.

Kesää odotellessa pidetään alueella
avajaiset 5.-7.5-2017.
Toivotaan,että ilma suosii meitä samalla tavalla kuin viime vuosina.
Lauantaina 6.5. kokoonnumme pitkänpöydän ääreen ruokaille (nyyttikestien) muodossa. Hallitus toivottaa kaikki jäsenet tervetulleeksi Harvaluotoon viikonloppuna,
saunomisen, uinnin sekä hyvän
ruuan ja -seuran merkeissä.
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Raision kuulumiset
Vankkuri-Vehmas, p. 0400 705 516, www.sfc-raisio.fi
PUHEENJOHTAJA
Hanne Lassila
Nummentie 44, 23140 Hietamäki
puh. 0400 186 357
hanne.lassila@dnainternet.net
SIHTEERI
Marjo Korpelainen
Puh. 044 286 5991
m.korpelainen@hotmail.com

Viestejä Vehmassalmen
rannalta

M

onta kertaa talvella,
k u n k i r jo i t t e le n
VankkuriViestin kevään lehteen, on pelloilla ollut vielä valkoiset hanget.
Tänään 14.3. niitä ei todellakaan

enää ole. 24.2 oli Matin päivä, ja
silloin tuli lunta oikein kunnolla.
Vanha sanonta on, jos Matinpäivänä sataa lunta, tulee vielä kahdeksan lakkia kannon päälle eli
kahdeksan pyryä. En ole laskenut

montako lakkia on jo tullut, mutta epäilen, että lunta vielä tulee
tänne Varsinais-Suomeen.
Kevään edistyessä ja auringonpaisteen lisääntyessä, myös lomamatkailijat alkavat suunnitella reittejään. Toivottavasti moni
löytää meille. Vankkuri-Vehmas
on myös arkisin avoinna, joku on
aina paikalla.
Tämän talven koulutukset ovat
kaikki jääneet väliin. Liitto on ahkerasti lähettänyt postia kursseista ja koulutuksista, mutta aktiivisuutta ei ole porukalla riittänyt
yhdistysasioihin perehtymiseen.
Vankkuri-Vehmaalla järjestetään
aina hiihtolomaviikolla Maukujaiset, ja Marjo kirjoittaa tapahtumasta tarkemmin.

Pääsiäinen on tulossa, huvitoimikunta on suunnitellut joka päivälle jotain aktiviteettia. Ainakin
joka ilta on sauna ja kylpytynnyri
lämmin. Nettisivuilla www.sfc-raisio.fi tiedotetaan tarkemmin.

Kevään siivoustalkoot pidetään
lauantaina 22.4. Haravoidaan yleiset alueet talven jäljiltä, ja kunnostetaan paikkoja kesää varten.
Kevätkokous pidetään sunnuntaina 23.4. klo 12 Vankkurisalissa.
Kevätkokous asioiden lisäksi, esitellään pieni tietopaketti Isännän
tehtävistä.
Vappuna alueellamme tapahtuu
aina, kannattaa siis tulla katsomaan mitä tällä kertaa on keksitty.
Juhannusaattona järjestetään
karaoketanssit ja juhannuspäivänä esiintyvät Unelmavävyt.
Yhdistys täyttää tänä vuonna 35
vuotta. Elokuun lopulla tarjotaan
juhlakahvit. Niistä tarkemmin seuraavassa lehdessä.

Pajunkissoja odotellessa
hyvää kevättä ja kesää
kaikille toivoo Hanne
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Vuoden 2016
Puuhapannun
saajat Leena ja
Seppo Määttä
Milloin teistä tuli karavaanareita ja mikä sai
teidät tämän harrastuksen pariin ja kuinka kauan
olette olleet SF-Caravan Raision seutu ry:n
jäseniä?
Aloitimme vaunuilun 90-luvun alkupuolella, jolloin ensimmäiset
reissut vuokravaunulla. Kumpikin tykkäämme matkailla oman aikataulun mukaan, ja vaunuilu oli siihen luonnollinen valinta.
Raision yhdistykseen on kuuluttu siitä saakka, kun liityttiin Karavaanareihin.
SFC numeromme on 73499.

Millaisia luottamustehtäviä teillä on ollut
yhdistyksessänne?
Seppo on toista kautta hallituksessa ja myös toista kautta Vankkurivehmastoimikunnassa. Leena on toista kautta huvitoimikunnassa.

Mikä on hauskin muistonne karavaanielämästä?
En tiedä onko tämä hauska, mutta mieleenpainuva kyllä.
Oltiin 1995 kevättalvella hiihtolomalla Pallastunturilla vaunun
kanssa, ja lähtöpäivän vastaisena yönä oli satanut 30 cm lunta.
Lähdössä oli parikymmentä vaunukuntaa, kaikilla muilla oli henki-

löautot ja anovat katseet, paitsi minulla nelivetomaasturi. Ei koskaan ole tullut tuntemattomista ihmisistä niin nopeasti kavereita,
joilla kaikilla oli minulle asiaa.

Mikä tekee Vankkuri-Vehmaasta teille parhaan
paikan viettää karavaanielämää?
Sijainti on sopivan matkan päässä kotoa. Seppo harrastaa kalastusta, niin venepaikka kesällä ja säilytysmahdollisuus talvella on hieno juttu kaupungissa asuvalle. Meillä oli jo tullessa kavereita täällä
alueella, jotka opastivat alueen tavoille. Täällä ollessamme olemme
saaneet paljon uusia ystäviä, joiden kanssa on viihdytty hienosti.
Alue on sopivan kokoinen ja viihtyisä.

Mitä asioita te parantaisitte Vankkuri-Vehmaalla?
Kyllä tällaisilla alueilla parannettavaa aina löytyy, joita jäsenet
toivovat ja varmaan tehdään resurssien mukaan.
Talkoohenkeä toivoisimme löytyvän enemmän tapahtumiin ja alueen kehittämiseen.
Ps. Tehdään kykymme mukaan jokainen, ja annetaan työrauha
niille, jotka käyttävät aikaansa alueen asioiden hoitamiseen, niin
päästään hyvillä mielin taas eteenpäin.

Vankkuri-Vehmaalla ja Vehmassalmen paviljongilla

JUHANNUSTREFFIT 22.-25.6.
23.6. Juhannusaattona klo 21 - 02
24.6. Juhannuspäivän tanssit klo 20 – 01

KARAOKETANSSIT
UNELMAVÄVYT

Vaunun tai asuntoauton voi tuoda alueelle maksutta su 18.6. ja to 22.6. välisenä aikana.
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Pysähtyneet vankkurit

Treffimaksu 70 €
sisältää: karaoketanssit aattona, rannekkeet ( 2kpl) juhannuspäivän tansseihin ja lasten-/
nuorten rannekkeet, valosähkön max 350 W sekä saunat yleisillä vuoroilla

Perustajajäsen
SFC 3043
Ritva Kyllikki Välimäki
s. 28.1.1941
k. 28.1.2017

SF-CARAVAN RAISION SEUTU RY
Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25, 23260 Rautila 0400-705516,
Hanne Lassila 0400-186357 • www.sfc-raisio.fi

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Raision seutu ry

2/2017
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Välillä on hyvä nauttia evästä.

Maukujaiset 2017 Vankkuri-Vehmaalla
Perinteiset Maukujaiset pidettiin
taas hiihtoloman päätteeksi Vehmaalla. Vuoden alussa aloimme
suunnittelemaan ohjelmaa viikonloppua varten. Perjantai-iltana pelasimme saunavuorojen jälkeen
erittäon suosittua bingoa Vankkurisalissa. Aluksi näytti että voitot
menee samalle pelaajalle, mutta
onneksi oli monta voittajaa. Onnea
vielä kaikille voittajille.
Joka vuosi olemme olleet ilmojen armoilla, mitä silloin voitaisiin tehdä lauantaipäivänä. Onko

silloin kova pakkanen vai sataako
vettä, räntää vai lunta. Tänä vuonna suunnittelimme pilkkikisaa ja
sehän meillä sitten olikin. Perjantai-iltana tuli kyllä paljon lunta,
mutta onneksi Juha sekä isäntäpari Vendelin hoitavat lumityöt niin,
että pääsimme liikkumaan alueella moitteettomasti. Pilkkikisassa
sarjoja oli miehet, naiset ja nuoret/ lapset. Joka sarjassa oli pilkkijöitä, mutta vain miesten ja lasten sarjan pilkkijät saivat saalista.
Saalismäärä oli aika heikko, mutta

tärkeintä oli se pilkkiminen. Aurinko paistoi mukavasti ja pilkkijöitä
oli mukana n. 20 henkeä.
Pilkkimisen jälkeen meillä oli
tarjolla pyttipannua Vuoristossa.
Huvitoimikunnan jäsenet lämmittivät pyttipannua ja tarjoilivat sitä kuuman mehun kanssa. Ylägrillillä oli myös mahdollisuus grillata
omia makkaroita. Syömisen jälkeen
meillä oli Talven kolmiottelu, jossa
oli pujottelurata, villasukanheitto
sekä mölkyn heitto. Sarjat olivat
miehille, naisille ja nuorille. Jokai-

seen sarjaan osallistui 6 kisailijaa.
Saunavuorot oli tuntia aikaisemmin kuin normaalisti, että pääsimme vähän aikaisemmin yhteiseen
illanviettoon Vankkurisaliin. Ensiksi palkitsimme pilkkikisan ja kolmiottelun voittajat. Pilkkikisassa miesten sarjassa voiton vei Tate ja lasten sarjan voiton vei pikkupoika Vantaalta. Kolmiottelun
miesten sarjan voitti Antti , naisten sarjan voittajina tasapistein
olivat Pauliina ja Johanna. Nuorten sarjan kolme parasta oli Ma-

Pilkkijät jäällä.
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Pilkkikilpailun tiukka punnitus.

ria, Dana ja Fanny.
Palkintojen jälkeen oli pieni kisailu, jonka kysymykset oli tehneet Dana ja Miikku. Kisailemassa
oli 4 joukkuetta ja kysymyksiä oli
14 kappaletta. Tasapeliin ylsi kaksi
joukkuetta, joten esitettiin ensin 3
lisäkysymystä, joilla ei saatu vielä
voittajaa selville. Vasta neljännen
lisäkysymyksen jälkeen voittajajoukkue selvisi. Onnea vielä kaikille viikonlopun voittajille.

Illan lopuksi laulettiin yhteiskaraokea puolen yöhön asti.
Kiitos kaikille Maukujaisissa mukana olleille!
Pääsiäisenä on taas erilaista tapahtumaa esim, kylpytynnyriin
pääsee pulahtamaan. Nettisivuilta näkee mitä tapahtumia on pääsiäisenä.
Kevättä odottaen,
Maiju

Kilpavarustelua.

Luonnon rauhaa

KOIVISTON LOMA
Tomi Vendelin
Vankkuri-Vehmaan nikkarimestari. Jos jokin paikka repsottaa,
niin Tomi kyllä hoitaa korjauksen, eikä tarvitse monta kertaa
vihjaista.
Mm. linnunpönttö takkahuoneessa on Tomin idea ja myös
hienosti toteuttama.
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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
Tiedustelut:
Reijo p. 044-484 8176 tai Arja p. 0400 139 349
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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

N SEUTU 40 VUOTTA
!
SFC SALO

Juhlatreffit Vappuna Salakalliolla 28.4.-1.5.2017
Lauantaina juhlatilaisuus, juontajana Tapani Kangas.
Keittotarjoilu.
Tanssit tahdittaa
tanssiorkesteri
Fernanda.

Puheenjohtajan tervehdys
Suomen täyttäessä 100 vuotta saavuttaa yhdistyksemme 40 vuoden
iän. Jäsenmäärä on kasvanut alun
muutamasta kymmenestä reiluun
900 jäseneen. Yhdistys on alusta
alkaen pyrkinyt kehittämään matkailutietoutta ja turvallisuutta. Lisäksi yhdistyksemme on ollut mukana Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa vuodesta 1981 alkaen.
Yksivuotistreffit järjestettiin Sinikka Koivunen
toukokuussa 1978 Salakalliolla ja
40-vuotistreffit ovat samassa paikassa. Ja onhan treffejä ja tapaamisia järjestetty monissa muissakin paikoissa, mm. Vuohensaaressa, Syvälammella, Kuusjoen Vähäjärvellä, Salon urheilupuistossa ja Raatalassa.
Eritoten ensimmäisenä vuosikymmenenä useat jäsenperheet matkasivat yhdessä lähialueille viikonlopun viettoon esimerkiksi Hankoon, Alhovuorelle, Kemiöön ja Sarapistoon muutamia mainitakseni.
Oma karavaanariurani alkoi yhdistyksemme 10-vuotistreffeiltä
Salakalliolta, jonne oli kokoontunut yli tuhat vaunukuntaa. Nykyisen kasvaneen kalustokoon ja turvamääräysten johdosta ei monikaan alue voi vastaanottaa kyseistä määrää vieraita.
Treffien lisäksi yhdistys järjestää nykyisin erilaisia matkoja Baltian maihin, messuille Helsinkiin ja syksyisin teatteriin. Joulujuhlat ovat muuttuneet Tammitansseiksi, joita kierrätetään vanhoissa
kyläkeskuksissa Salon alueella.
Lehden ilmestyessä juhlien järjestelyt ovat loppusuoralla ja olemme valmiina vastaanottamaan mahdollisimman monet juhlavieraat.
Tervetuloa viettämään 40-vuotisjuhlia kanssamme Salakalliolle!
Sinikka

Vappuaaton
tansseissa
Tytti Pelkonen
Trio.

Tulevia tapahtumia:
Vappukulkue ja kahvitarjoilu.

13 – 17.4.2017 Pääsiäinen Salakalliolla
28.4. – 1.5.2017 Juhlatreffit Salakalliolla
8 – 11.6 2017
Matka Narvaan, lisätietoja nettisivuilta

Treffimaksu 60 EUR, vain käteismaksu, sis. valosähkön ja keittoruuan. Emme käytä katoksia.
Ennakkoilmoittautumiset 19.4.2017 mennessä
Tero Leinolle, puh. 0400 534908, tero.leino@salo.salonseutu.fi
Salakallio, Salaistentie 782, Salo

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN JA JUHLIMAAN KANSSAMME!

Tervetuloa viettämään kesäisiä lomapäiviä
SF- Caravan Salon seutu ry:n järjestämälle matkalle
Narvaan, Viroon 8 -11.6 2017.

Lapset 8v. Emmi Seppälä
Lapset 10v. Nea Seppälä
Naiset
Leila Leino
Hinta: 300 € henkilö / 2h huoneessa, 390 € henkilö / 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

Hiihtokilpailu Salakalliolla 25.2.2017
Viime hetkellä satanut lumi mahdollisti kilpailujen järjestämisen.
Hiihtokilpailu olisi kaivannut enemmän osallistujia kaikkiin luokkiin.
Laduilla olisi tilaa riittänyt.
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Sauvon kuulumiset
Sarapisto, p. 050 466 1282, toimisto@sfc-sarapisto.net,
www.sfc-sarapisto.net
PUHEENJOHTAJA
Kimmo Laine
Itätalontie 76, 21570 Sauvo
Puh. 0400 847 107
puheenjohtaja@sfc-sarapisto.net
SIHTEERI
Kirsi Virta
sihteeri@sfc-sarapisto.net
Savustettuja ahvenia tarjolla

Tervehdys Sarapistosta!

E

i ole kulunut kahta kuukauttakaan siitä, kun
viimeksi kirjoitin Vankkuriviestiin juttua! Talven hiljaisuus tulee ensimmäisenä
mieleen… mutta on Sarapisto ollut ”miehitettynä” koko ajan, onneksi. Vierailijoitakin on yöpynyt,
ihanaa! Kiitos päivityksistä mm.
Krisse ja Maukka! On tuo Facebook
oiva keksintö.
Meri on ollut jäässä, joten pilkillä kalastajia on onnistanut. Pilkkikisat järjestettiin hiihtolomalla.
Miesten sarjan voitti Kjell Wennström, naisten sarjan Anne Wennström ja lasten sarjan Sami Manelius. Onnittelut!
Kevätaurinko meitä nyt hellii, joten mieli jo pohtii tulevaa
kesää. Kevään talkoot järjestetään lauantaina 22.4. Tällöin laitetaan yhdessä paikat kuntoon
kesää varten. Tervetuloa kaikki
mukaan nauttimaan yhdessä tekemisestä. Yhdistys tarjoaa eväät.
Sunnuntaina on sääntömääräinen
kevätkokous ja tämän jälkeen ylimääräinen kokous. Ohessa kutsut.
Kuvissa muistoja viime vuodelta.
Muutama viikko sitten minulta
kysyttiin, että syöttekö vaunulla
vain valmisruokia. Lieko kysyjä
nähnyt viimekesäisen Salon seudun sanomien jutun perheestämme syömässä pyttipannua etuteltassamme vai mistä moinen ajatus?! Täytyi kyllä todeta, että
vaunulla voi tehdä aivan samoja ruokia kuin kotonakin. Kaikilla ei ole uunia, mutta kaasugrillikin toimii lähes samoin. Muurikka
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on meidän perheen käytetyin ruoanlaittoväline, sillä siinä paistuu
kananmunat, lämpiää perunat, lihat, kasvikset ja jopa hampurilaiset. Mukava harrastus on myös yhdessä ruoan tekeminen isommalla
porukalla. Olemme usein tehneet
vaununaapureiden kanssa yhdessä aterioita, jolloin yhdessä suunnittelu, valmistaminen, kattaminen ja ruokailu tuo juhlan. Suosittelen lämpimästi!

Tapahtumakalenteri löytyy yhdistyksen
kotisivuilta www.sfc-sarapisto.net ja toimiston
ilmoitustaululta
Pääsiäinen
14.4. – 17.4.17 - Yllätyksiä ja karaoke (säävaraus)
Talkoot
la 22.4.17 - muonitus
Kevätkokous
su 23.4.17
Vappu ja kesäkauden avajaiset
29.4. – 1.5.17 – naamiaiset ja kilpailuja

Mari Kesällä, 117895-1

Jäällä on tilaa.
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Kota on lämmin.

Lähdetäänkö veneellä.

Muutama muistutus yleisestä järjestyksestä ja
turvallisuudesta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarkista vaunusi sähköjohdon kunto
turvaväli minimissään neljä metriä (isäntä valvoo)
tarkista kaasulaitteet
avotuli on kielletty vaunun läheisyydessä
alueella ei saa olla katsastamatonta vaunua
toimistolla on defibrillaattori ja useita EA laukkuja
tutustu alueen karttaan ja tiedosta sammutuspisteiden
sijainnit
alueella tulee ottaa muut huomioon
ajoneuvolla on ajettava hiljaa
turvallisuudesta ja järjestyksestä vastaa isäntä, joka on
tavoitettavissa ympärivuorokauden

Treffien talkoolaiset torkuilla.

KOKOUSKUTSU
SF -Caravan Sauvon Seutu ry :n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

MATKAILUAUTOT
JA VAUNUT

23.4.2017 klo 12
Sarapiston takkatupa, Nokantie 3, Sauvo
Asialistalla mm. liiton julkaisema sääntömuutos,
nähtävänä toimistolla
Voimassaoleva jäsenkortti mukaan
Kahvitarjoilu
14.1.17 Sauvo, hallitus

KOKOUSKUTSU
Sf Caravan Sauvonseutu ry

YLIMÄÄRÄINEN
YHDISTYKSENKOKOUS
Sunnuntaina 23.4.2017 heti kevätkokouksen jälkeen
Sarapiston takkatuvassa, Nokantie 3, 21570 SAUVO
Kokouksessa käsitellään hallituksen jäsenten korvausvelvollisuus
meneillään olevassa oikeuskäsittelyssä. Tervetuloa.
Hallitus

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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TL-Pyhäjärven kuulumiset
Valasranta, p. 040 730 4921, www.sf-caravantlpyhajarvi.fi
PUHEENJOHTAJA
Arto Vilen
Kolkkalantie 8 C 8, 32210 Loimaa
Puh. 040 360 8270
arto.vilen56@gmail.com
SIHTEERI
Ulla Heiskanen
Nikkarintie 6, 23100 Mynämäki
Puh. 044 342 3464, u.heiskanen@gmail.com

Kevät keikkuen tulevi

H

eissan Kaikille! Niin se
aika on taas hurahtanut, että pitkällä kevättä mennään. Alueen
on aika heräillä talviunilta kevään
kauneuteen. Talvi on ollut alueella
rauhallinen, joten tänä aikana on
tehty pientä pintaremontointia ja
muuta pientä ehostusta. Kiitokset
siitä kaikille talkooväelle, jotka ovat
olleet mukana.
Kevätkokous on takana ja sieltä saatiin taas mukavaa puhtia ke-
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sän toimintaan. Kiitokset kaikille
osallistujille. Oli mukava nähdä teitä kaikkia pitkästä aikaa. Onneksi
kausi alkaa pian ja nähdään taas.
Ennen alueen aukenemista pidämme jokavuotiset kevättalkoot,
johon saa osallistua kaikki halukkaat. Talkoot pidetään 21-23.4.2017
välisenä viikonloppuna. Siistitään
alue kesäkuntoon. Alueelle saa talkooväki tuoda asuntovaununsa/autonsa jo ennen kuin alue virallisesti aukeaa. Tarkoittaen myös osallis-

tumista kevättalkoisiin. Alueemme
on siis virallisesti avoinna 28.4.2017
alkaen. Haluamme toivottaa kaikki
vanhat ja uudet karavaanarit lämpimästi tervetulleeksi alueellemme.
Alueellamme on lapsille aivan
loistavan matala hiekkaranta loistavine auringonlaskuineen ja uikkarisaunoineen. Muita aktiviteetteja
tarjoaa legendaarinen Valasrannan
tassilava tansseineen alueen vieressä. Kuhankuonon retkeily reitistö
kulkee aivan alueen läheisyydessä.

Mutta ennen sitä otamme pienen
varaslähdön pitämällä alueen avoinna pääsiäisenä 13-17.4.2017. Aluemaksu on 20e/vrk sis.valosähkön.
Koska alueemme ei ole virallisesti
avoinna, niin toivomme asiakkailta käteismaksua. Nautitaan alueen
antimista sekä kevätauringosta. Ja
tietenkin unohtamatta grillikauden
avausta sekä saunalämpöä. Lämpimästi tervetuloa!!!!
Henna & Manu
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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

Talviriehojen viikonloppu
Hiihtolomaviikon päätteeksi pidettiin Talviriehaviikonloppua Kesäniemessä, Ruissalon Talvialueella ja Livonsaaressa. Hiihtolomaviikon ennusteen mukaan tuntui, että ennakkoon tehdyt ja suunnitellut ohjelmat
joudutaan peruuttamaan lämpimän ilman ja vesisateiden viedessä talvisen elementin mennessään. Kävi kuitenkin toisin viikon aikana tupsahti parikymmentä senttiä vitivalkoista lunta muuttaen maiseman
hyvin talviseksi. Parin päivän lumityöt tuntuivat myös selässä ja nivelissä kun vaunujen ja telttojen päältä pudotettiin lumia pois. Lauantaina 25.2. oli varsinainen toimintapäivä kaikilla alueilla. Aurinkoinen
kaunis sää houkutteli ihmiset ulos ja jäälle Kesäniemessä ja Livonsaaressa joissa jäänpaksuus oli riittävä n.30cm. Pilkkikisat voitiin pitää
turvallisesti suoden runsaat kalansaaliit kilpailijoille. Aurinkoinen sää
näkyi myös ihmisten kasvoissa kun kevään ensimmäiset D-vitamiiniannokset antoivat väriä poskiin.
Ruissalon talvialueella ei päästy kokeilemaan jäätä kuin ihan rannassa lahdenpoukamassa laivojen rikkoessa jäät kovien pakkasten puuttuessa.
Kevät on kovaa vauhtia ehkä vähän aikaisessakin tulossa kun hiihtolomaviikon jälkeen tehtiin havaintoja muuttolintujen saapumisesta Kiurujen tulostahan ei ole enää kuin 1 kuu kesään. Tämän lehden aineistopäivän lähestyessä ulkona on mitä parhain kevät ilma ja ennuste on
viikolle 11. aurinkoista ja 4-7 asteen lämpötiloja. 
	
Pg.

Sääntömuutos
Kesäniemen Keskustelutilaisuus
Turpakäräjiksi aikoinaan kutsutut keskustelutilaisuudet ovat nykyään
hyvinkin asiallisia. Aluksi kuultiin Verisuren Tero Vesalan esitelmä
kodin turvaratkaisuista. Mielenkiintoinen esitelmä herätti keskustelua
kotien turvallisuudesta kun karavaanarit kuitenkin ovat pitempiäkin
aikoja vaunuillaan ja koti on tyhjillään. Keskustelutilaisuuden aiheista päällimmäiseksi nousi uusi isäntäjärjestelmä jossa vielä on hiomista
jotta se tulisi kaikkien asukkaiden mieleiseksi. Uimarannan kunnostuksesta puhuttiin jo syksyllä joten nyt keskustelussa se vain sovittiin
että seuraavan viikonloppuna pidetään talkoot. Vaunupaikkojen vierustoille on rakennettu erikokoisia huvikatoksia joihin on lisätty Puusta ja katemuovista seiniä ja kattoja. Johtokunta on kuitenkin kieltänyt
uusien katosten rakentamisen.
Pg.

SF-Caravan ry on tehnyt uudet yhdistysten mallisäännöt ja tarkastuttanut ne Patentti- ja rekisterihallituksessa joka on ne hyväksynyt 17.11.2016. Uudet säännöt ovat monissa yhdistyksissä kevätkokouksissa hyväksyttävänä. Vanhojen mallisääntöjen mukaisista
yhdistyksien säännöistä olleet ristiriitaisuudet ovat uusissa säännöissä poistettu.

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Turku ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään keskiviikkona 19.huhtikuuta 2017 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 2016) sekä
yhdistyksen sääntöjen muutos liiton uusien mallisääntöjen
mukaisiksi. Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu
Restel ravintolassa klo 18.00 alkaen.
Tervetuloa!
Turussa 2.1.2017
Johtokunta
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Kesäniemen talvea
Kaunis sää helli meitä kun vietettiin Talviriehaa kunnon talvikelissä. Ohjelmassa oli pilkkikilpailu
jossa saaliin sai 2 osallistujaa Adele ja Jarmo Paakkanen. Ohjelmassa oli myös mielenkiintoista jäämaalausta jäälle tehdyt taideteokset eivät säily kuin kevääseen
jäiden lähtöön. Visaisia tehtäviä
ratkaistiin kisan muodossa. Sitten
mentiin uudelle grillauspaikalle
paistamaan tikkupullia ja makkaraa. Tikkupullan paisto oli monelle uusi kokemus mutta paikalla oli
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hyvät ohjaajat neuvomassa miten
taikina kiedotaan kepin nokkaan.
Koko talviriehapäivän aurinko loisti kuin palkitakseen talvielementissä viihtyneet karavaanarit. Illan
koittaessa siirryttiin Ylälystille ja
karaoken tahteihin pyörähtelemään.
Puutalkoita pidettiin lauantaina
4.3. Huonokuntoisia puita kaadettiin polttopuuksi toistakymmentä, joista kertyi aikamoinen kasa roskaa ja oksistoa joka käytetään pääsiäisen rosvopaistimontun

Kuvat Tarja Suominen.

kuumentamiseen. Talkoot sujuivat
vauhdikkaasti reippaan talkooväen ansiosta. Heti aamulla 9 aikaan
ensimmäiset pärähdykset moottorisahoista kaikuivat Kesäniemessä
talkoot saatiin tehdyksi muutamassa tunnissa pilaamatta iltapäivän askareita. Seuraavana päivänä
eli sunnuntaina pidettiin kesäniemen keväinen keskustelutilaisuus.
Lauantaina 11 päivä oli vuorossa
yllätystalkoot jossa harsittiin uimarannan pohjalle uusi suodatinkangas, jonka päälle tulee seuraaval-

la viikolla uimarantahiekkaa Kankaiden yhteen harsiminen ei käy
kädenkäänteessä sillä yhden kankaan koko oli 20m pitkä ja 5m leveää ja niitä tuli 4kpl vierekkäin.
Ensikesänä päästään entistä paremmalle uimarannalle pohja mudan kiusaamatta.
Pääsiäinen vietetään Kesäniemessä treffien merkeissä. Rosvopaistia syöden ja muun pääsiäisteeman merkeissä. Lapsille omaa
ohjelmaa. Lauantain tanssit tahdittaa Väliveto orkesteri. 
Pg.
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100 vuotias Suomi juhlii

Ajotaitoharjoittelua
Turvatoimikunta järjestää kevään aikana neljänä maanantaina ajoharjoitteluja auto-vaunuyhdistelmille sekä matkailuautoille. Ajoharjoittelupäivinä on mahdollista suorittaa myös ajotaitomerkkejä. Ajoharjoittelussa tarvitset oman auton ja peilit samoin matkailuauton. Vaunu
tuodaan paikalle turvatoimikunnan puolesta. Ajotaitoharjoittelut ovat
maksuttomia ja kaikkien yhdistysten jäsenille.

Kevään harjoittelupäivät ovat maanantaisin 24.4,
15.5, 22.5 sekä 29.5. klo. 17.-19.
Tervetuloa.

Kallinokalla tapahtuu 2017
Kallionokan myynti ja alueen lopetus ovat antaneet huhuille siipiä
ja luonut alueen käyttäjille epävarmuutta. Kallionokalla toiminta
kuitenkin jatkuu 2017 seuraavilla tapahtumilla. Juhannusta vietetään kokkoa polttaen ja tanssien kahden eri orkesterin säestyksellä. 15.7 pidetään perinteinen Rannalta onkimis kilpailu ja 12.8.
pidetään alueen tikkakisat.

Pysähtyneet vankkurit

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 234
Mauri Johannes Kivikoski
s. 27.01.1932
k. 03.02.2017

SF-C 28763
Lehtonen Hannu Sakari
s. 14.01.1950
k. 12.03.2017

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Turku ry

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Turku ry

Suomella on tämä vuosi isojen juhlien aikaa. Suomen
100-vuotisjuhlan johdosta yhdistyksemme johtokunta on
tehnyt päätöksen tarjota jokaiselle yhdistyksemme jäsenelle tutustumistarjouksen omalle alueellemme Kesäniemeen. Tutustumistarjous on 2 vrk:n yöpymisestä veloitetaan vain 1 vrk. Tarjous ei ole käytössä treffeillä. Tarjous
on käytettävissä yhden kerran vuoden 2017 aikana.
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Livonsaari kevään lämmössä
Livonsaaressa vietettiin Talviriehaa
pilkkikisojen merkeissä. Pilkkikisat
olivat viikonlopun pääohjelma jo
senkin takia kun alueella on kovia
kalamiehiä ja naisia. Voittosaaliit
olivat myös hyvinkin isoja. Kisa
alkoi yhteisellä lähdöllä talousra-
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kennuksen edestä Esa Kankariston
antamien ohjeiden mukaan. Rannalla koottiin rakovalkea valmiiksi aikaisin aamulla ja valkea sytytettiin antamaan tunnelmaa pilkkijöille ja asukkaille. Jäälle oli
aurattu lumettomat urat valmiiksi

apajille menijöille sekä aurinkoisten kävelylenkkien helpottamiseksi. Saunarannan edessä olevaa luistelukenttääkin muutamat kävivät
testaamassa. Livonsaaren edustan
jäällä oli välillä ruuhkaa pilkkijöistä ja ulkoilijoista. Pilkkikisan maa-

li oli klo 14.00 jolloin Esa punnitsi saaliit ja punnituksen jälkeen
palkitsi 3 suurimman saaliin saanutta miesten ja naisten sarjassa.
Mutterissa ”grillillä” alkoi samaan aikaan tikkupullien paistaminen. Marja-Liisan valmistamasta
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paistui grillin kuumuudessa maukkaita tikkupullia joita maisteltiin
hillon kera. Tikkupullan paistamiseen löytyy monta erilaisia tapoja joka onkin hyvä koska monelta
oli edelliskerta jäänyt unohduksiin.
Marja-Liisa osasi kuitenkin opastaa

kaikkia miten tikkupullia oikeaoppisesti kuuluisi paistaa jotta pulla
ei palaisi mutta kypsyisi sisältäkin.
Aurinkoinen päivä ulkoilmassa antoi energiaa, jota vielä saunat ja kovat löylyt lisäsivät. Illalla
asukkaat kokoontuivat vielä talo-

usrakennuksen salille viettämään
iltaa ja kertaamaan päivän tapahtumia ja muisteltiin siellä vielä sitä isoa vonkaletta mikä pääsi karkuun tai ei mahtunut kairan reiästä ylös. Dj. Timon johdolla pyörähdettiin tanssilattialla ja laulettiin

karaokea tanssijoille. Puolenyön
aikaan osa asukkaista kävi vielä
hyödyntämässä päivän lämpöä antaneen rakovalkean hyväksi hiillostaksi muuttuneessa lämmössä
muutaman makkaran.

Pg.
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Laskiais
tapahtuma
Vietimme Laskiastapahtumaa Ruissalossa
25.2 2017. Paikalla oli mukavasti omaa väkeä ja olipa mukaan saapunut muutama
vierailijakin. Matti, Pirjo ja Osmo vastasivat
makkara, vohveli tarjoilusta, ja kahvia unohtamatta. Tunnelmaa loi haitaristi Hannu
Virta. Ilmat suosivat tapahtumaa. Rentouttavat iltalöylyt nautittiin Isolla Saunalla.
Saunan jälkeen kokoonnuimme heittämään
tikkaa, ja laulamaan Karaokea.
TH.

PÄÄSIÄISTREFFIT
KESÄNIEMESSÄ
14.-17.04.
Treffi hinta 50,00€
Ohjelmassa mm.
Väliveto orkesteri tanssittaa ( la )
Karaokea
Rosvopaistia (erillinen hinta)
Luontopolku
Lasten ohjelmaa
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Vakka-Suomen kuulumiset
Rairanta, p. 0500 825 899, www.rairanta.fi
PUHEENJOHTAJA
Reijo Silokoski
Haukluhdantie 6, 23800 Laitila
Puh. 0500 597 275, (02) 851 812
reijo.silokoski@lailanet.fi
SIHTEERI
Tapio Saha
Vanhaharmaalinnantie 3, 28430 Pori
Puh. 0400 532 912
tapio.saha@nic.fi

Terveiset keväisestä
Rairannasta

K

evät on koittanut ja sen
myötä hyörinä alueilla
on alkanut. Yli miljoona linnunpönttöä tuli
valtakunnallisesti rekisteröityä ja
muutama niistä on löytänyt tiensä
Rairantaankin. Olihan niitä siellä

”kalaa talon tapaan”, mitä se sitten onkaan. Näitä kalamiehiä pitää kiittää, he eivät lahjoitusgrammojaan laske.
Nyt elellään yhdistyksissä vuosikokousten aikaa. Monen kokousilmoituksessa oli yhtenä kohtana
sääntömuutos. Toiset
eivät siihen katsoneet
olevan tarvetta. Liittohan julkaisi loppuvuodesta uudet mallisäännöt, jotka tuntuvat hieman hätäisiltä
ja vaativat muutaman
vuoden kuluttua päivitystä. Vanhat malliJokelan Harri sai verkostaan tasan 10 kiloa
säännöt olivat jo kopainavan taimenen.
vasti paljon ajastaan
ennenkin ja linnun laulua on kyl- jäljessä. Liiton olisi pitänyt hoilä keväisin kuultu ja arvuuteltu, taa asiaa jo aikaisemmin.
mikä lintu kulloinkin on kyseessä.
Talvi oli taas nimensä mukainen RAILAKKA valmistui yhdistyksen
ja jäätä oli Lautvedessäkin kuten 20-vuotisjuhliin eli on nyt kohta
ennen vanhaan ja kalastajia oli kymmenvuotias. Tanssilattiaa on
sekä pilkkimässä että verkoilla. Ja hinkattu toisenkin kerran ja hyvin
kalaa taisi tulla hyvin ja jopa ar- se on kestänyt. Syksyllä vietetään
vokalaakin. Jokelan Harrikin sai 30-vuotisjuhlaa ja sen kunniaksi
verkostaan tasan 10 kiloa painavan lattia hiottiin ja käsiteltiin uudestaimenen. Siinä sitä oli kalaa ker- taan öljyllä ja vahalla. Lattia on
rakseen ja kyllä sitä hehkutettiin- taas kuin uusi, mutta se työ, minkin ja aiheesta.
kä Ekin pariskunta on siihen tehVerkoilla on toki tullut pienem- nyt, on todella suuri ja arvokas.
piä taimenia ennenkin ja siikaa Kiitos heille ja oletan, että kaikki
varsin useinkin.. Ahventa on tul- tulevatkin käyttäjätkin huomaavat
lut sekä pilkillä että verkoilla. Muu- muutoksen ja ovat tyytyväisiä.
tamat kalastaja ovat lahjoittaneet
niin paljon kalafileitä Rairannan UUTENA RAKENNUSPROJEKTINA
pakastimiinkin, että jopa perin- aloitettiin matkailijoille tarkoiteteisellä pääsiäislounaalla tarjotaan tun keitto -/ ruokailutilan raken-

taminen. Tämän kirjoitusvaiheessa
ei vielä tiedetty, pitääkö pohjaa
louhia. Nyt kun luette tätä se on
jo joko louhittu tai sitten on päästy vähemmällä ja rakentaminen on
jo vauhdissa. Esityötä on tehty jo
aikaisemmin melkoisesti, joten tehokkaaseen työhön päästiin varsin
nopeasti.
KAUSIPAIKOISTA on nyt kova
kysyntä. Siihen vaikuttaa osittain
autotehtaan erittäin suuri työvoimarekrytointi. Moni työhön tuleva
on joko itse karavaanari tai vanhemmilla on asuntoauto tai –vaunu ja näin he voivat ratkaista tilapäisen asumisen ennenkuin löytävät vakinaisen asunnon. Kaupunki
on jo hyvissä ajoin lähestynyt yhdistystä näillä kyselyillä.
ISÄNTÄTYÖ on alueen yksi tärkeimmistä asioista . Sitä työtä ja
sen tärkeyttä ei pysty tarpeeksi
arvostamaan, jos ei ole itse siihen
osallistunut. Rairannassa on isäntätyö sujunut erittäin hyvin , koska se ei ole isännille mitään pakkopullaa ja siitä osoituksena on,
että isäntälista on maaliskuun
alussa jo täynnä. Ei ole vielä tarvinnut puhua minkäänlaisista velvoitteista.
RAIRANTA on liittymässä myös
Caravan-Huippuihin. Carava-Huippujen logo tulee jatkossa näkymään
yhdistyksemme julkaisuissa. Asiasta tarkemmin Ramin rattailla.
TIEDOTTAMINEN ja miten se pitäisi hoitaa? Kun yhdistyksessä
jotakin tapahtuu, siitä ilmoitetaan
kotisivuilla olevassa ”ilmoitustaulussa ” ja Fasebookissa, mutta se
ei taida riittää. Onhan alueella sei-

nillä ilmoitustauluja, mutta tuskinpa kukaan enää käy lukemassa
niistä muita kuin myynti-ilmoituksia, ainakaan talviaikaan. Muut
tiedot saadaan muualta, jos yleensäkin ollaan niistä kiinnostuneita.
Kyllä netti ja some ovat tulleet
jäädäkseen. Yhdistyksen todelliset
tärkeät tiedot löytyvät kotisivuilta
ja Fasebookista nopeasti päivitettyinä. Sieltä tiedon löytävät myös
ne jäsenet, jotka eivät käytä aluetta säännöllisesti.Tämä lehti on hidas tiedotuskanava ja sopii paremminkin isoille asioille, joihin riittää
neljästi vuodessa ilmestyvä tiedotusalusta.
LIITTOKOKOUS lähestyy. Yhdistyksemme on asettanut varapuheenjohtaja OLLI RUSIN ehdolle
liiton puheenjohtajaksi. Vaali käydään toukokuun lopun liittokokouksessa. Olli valottaa tämän lehden
kolumnissaan ajatuksiaan tästä
yhteisestä harrastuksestamme, sen
kehittämisestä ja tulevaisuudesta
sekä liiton roolista siinä suunnan
näyttäjänä.
TOIMINTAKERTOMUKSEN 2016
mukaan kävijöiden määrä on edelleen hieman laskenut, mutta tilinpäätöstietojen perusteella toiminta on kuitenkin vilkastunut, koska
liikevaihdossa on tapahtunut jonkun verran kasvua ilman hintojen
korotusta. Toivotaan matkailijavirran taas kasvavan tulevana kesänä.
Rairanta on valmiina ottamaan
vieraita vastaa näin yhdistyksen
juhlavuotena.
Hyvää kevään jatkoa ja vilkasta
matkailukesää.
Reijo

Railakan lattia hiottiin ja käsiteltiin uudestaan öljyllä ja vahalla.
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Naamiaistreffit
RAIRANNASSA 14.-17. 4.

Kesän avajaiset Rairannassa

Treffimaksu torstaista 65€, perjantaista 55€

Lauantain naamiaistansseissa paras asu palkitaan.
Perjantaina karaoketanssit
Lauantaina perinteinen pääsiäislounas.
Ruokaliput: aikuiset 15 €, alle 12 v. 10 € ja alle 7 v. 0 €
Menu:
Broilerinfilettä currykermakastkkeessa
Kalaa talon tapaan
Perunasosetta
Keitetyt kananmunat
Vihersalaattia
Pääsiäisraastesalaattia
Talon leipäkori ja levitettä
Kotikalja ja vesi
Kahvia, Teetä ja
Toscapiirakka
Joka päivälle ohjelma sekä aikuisille että lapsille.
Katso tarkempi ohjelma www.rairanta.fi/tapahtumat

26.-28.5.

Treffimaksu 45 €
Perjantaina karaoke- ja lauantaina
orkesteritanssit.
Lauantaina sammuttimien tarkastusta ja muuta
turvallisuuteen liittyvää ohjelmaa.

JUHANNUS
RAIRANNAN MUUT
RAIRANNASSA 22.-25.6. TAPAHTUMAT 2017
Treffimaksu 75€
Orkesteritanssit sekä
aattona että juhannuspäivänä

ilpailut
sten onkik
a
L
29.7.
ituksen yö otisjuhlat
o
h
n
U
.
30-vu
25.-27.8
distyksen
h
Y
30.9.
ppatreffit
o
is
v
ir
H
.
27.-29.10
ikkujoulu
P
.
2.12

Aattona tanssiorkesteri SAANKO LUVAN ja lauantain
tanssien orkesteri vielä avoin.
Lauantaina RAIRANTA täyttää 25 vuotta ja sen
merkeissä yhdistys tarjoaa kaikille PULLAKAHVIT.
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Ramin rattailta Rairannasta
Muuttolinnut palaavat
Astelin koiran kanssa iltahämärissä
Rairannan alueella ja meren jäältä kuului joutsenten voimakkaita
ääniä. Tuli mieleen, että ne ovat
tulleet liian aikaisin entisille pesimispaikoilleen, koska meri on vielä jäässä. Siitä on puolisen vuotta, kun ne liittyivät muiden joutsenten jo muodostamaan auraan ja
lensivät lämpimämpiin maihin pakkasia pakoon. Ajattelin, että mikä saa ne palaamaan tänne ja vieläpä näin aikaisin. Täällä pitää olla jotakin erityisen hyvää. Ajatukseni siirtyivät pian Rairantaan ja

meihin ihmisiin. Mikä saa meidät
vuodesta toiseen palaamaan tänne
ja viihtymään täällä. Täällä täytyy
olla jotakin hyvää. Yhdistyksemme
historia on tänä vuonna 30 vuoden
mittainen ja Rairannan ”ensiaskeleet” käynnistyivät 25 vuotta sitten. Molemmat juhlan ja juhlakahvin arvoinen asia.

Tupa täynnä
”Tupa on täynnä” iloitsi puheenjohtaja kiittäessään salintäyteistä
kevätkokous väkeä hyvästä ja yksimielisestä kokouksesta Rairannassa 18.3. Tilinpäätös ja toiminta-

Melkeinpä ihanne keli hiihtää meren jäällä.
Laurenin perhettä tauolla.

Aarne lumitöissä.

kertomus viime vuodelta hyväksyttiin. Käsittelyssä oli myös erittäin
tärkeä sääntömuutos, joka suojaa
entistä paremmin yhdistyksen toimintaa. Säännöt pohjautuvat harrastuksemme kattojärjestön SF Caravan ry:n mallisääntöihin, joihin on tehty omia tarkennuksia.
Ne esitteli varapuheenjohtaja Olli Rusi hyvin tarkasti ja ne hyväksyttiin yksimielisesti.

Caravanhuiput
Rairanta on liittynyt CARAVAN HUIPUT nimiseen markkinoinnin yhteistyö järjestöön, jossa on nyt Rai-

Aune ja Nils Ek laittavat kuntoon Railakan lattiaa.

ranta mukaan lukien 16 aluetta.
Virallisesti Rairannan mukaan tulo
käsitellään 6.4. Luukkuhaassa pidettävässä kokouksessa. Mukaan
pääsy edellyttää tiettyjä laatuvaatimuksia ja järjestö järjestää mm.
alueiden yhteismarkkinointia. Caravan huiput –alueilla on pidetty
hyvin huolta siitä, että palvelutaso vastaa tämän päivän matkailijan vaatimuksia. Näillä alueilla on
käytössä ns. ETUPASSI. Keräämällä Caravan huiput alueilta passiin
viisi yöpymisleimaa, saa yhden yöpymisen veloituksetta.

Raitsussa kävi oikea talvi.

Nautitaan hyvästä ulkoilusäästä.
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Valokuvaaja Pasi Annala
Elokuusssa tulee kuluneeksi kolme vuotta siitä, kun Kirsti Saksi
”kruunattiin” unikeoksi. Silloin
oli laiturin päässä vettä melko vähän ja päätettiin vielä silloin vilttiin peitetty vuoden unikeko viedä
moottoriveneellä uimaponttoonille
ja heittää hänet sieltä veteen. Veneeseen pyysi mukaan minulle ja
monelle muulle rairantalaiselle varsin tuntematon mies, jolla oli aika järeän näköinen kamera ja kallis objektiivi. Lupasin hänet mukaan. Samalla ajattelin, että mikähän ihmemies tuo salaperäisen
tuntuinen kuvaaja oikein onkaan.
Eihän tuosta nyt haittaa liene, antaa kuvata omaksi ilokseen. Uteliaisuuteni kuitenkin kasvoi ja rupesin
keskustelemaan hänen kanssaan
tarkemmin. Kuvat uudesta unikeosta olivat todella upeita ja loppu
onkin sitten jo historiaa. Hänestä
tuli suuri ja tärkeä apu yhdistyksen valokuvaajana ja kaiken lisäksi minun naapuri. Hänellä on taito
myös käsitellä kuvia, jos ne eivät
häntä tyydytä. Tuo ihmemies veneessä oli siis valokuvauksen ammattilainen PASI ANNALA! Pasin
rouva on muuten OUTI.

Eero grillasi makkaraa ulkoilupäivänä. Reijo maistaa
pian, miltä se maistuu.

Emäntien herkkupöydässä oli lettuja hillon kera, hernekeittoa, kahvia ja mehua.

Lounastauko laavulla ja samalla auringon ottoa.

Niin kaunista...

SF-C Vakka-Suomi ry on esittänyt Olli Rusia liiton puheenjohtajaksi.

Kevätkokouksessa.

Raitsun treffeillä on hauskaa (kuva Pasi Annala).

Tupa oli täynnä kevätkokouksessa.

Katri ja Marjatta ja muita tarkkaavaisia kokouksen
osanottajia.

Reijo, Tapio ja Olli toivovat hyvää karavan kesää.

Pari kevennystä

Alkoholi tappaa
Pelastusarmeija kulki pitkin Esplanadia ja ensimmäisessä katukahvilassa nuori pelastusarmeijan tyttö
astui olutlasia pitävän nuoren miehen eteen ja totesi: - Anteeksi hyvä herra, mutta tiedättekö, että alkoholi tappaa yli 5000 suomalaista
vuodessa? Nuori herra katsoi ystävällisesti tyttöä ja vastasi: No se ei
huoleta minua. Minä olen Virosta.
Musta silmä
”Rakkaani, sanoi mies aamulla kamalassa krapulassa vaimolleen, ethän sinä ole minulle vihainen, kun
tulin kotiin aika myöhään ja aika
juovuksissa ja kaiken lisäksi vieläpä silmä mustana. – En tietenkään rakkaani, ja sitä paitsi eihän
sinun silmä ollut mustana vielä silloin, kun sinä tulit.
Hyvää kevättä ja kaunista
kesää, varotaan mustia silmiä,
toivottelee
RAMI
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Matkailuajoneuvojen
korjaukset (kaikki merkit),
maalaukset, lasinvaihdot,
kosteusvauriokorjaukset,
vuosihuollot, nestekaasulaitteiden tarkastukset ja
huollot, varaosat jne.
Tuulissuontie 9
21420 Lieto
050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi
www.turunajovaruste.fi
Soliferin ja Polarin
valtuutettu huoltokorjaamo
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