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Tästä se alkaa

E

dellisessä numerossa Markku
Tammi, edellinen päätoimittaja,
aloitti pääkirjoituksen sanoilla
”Tässä tämä oli”. Hienosti Markku pestinsä hoiti vaikka hän saikin Vankkuri-Viesti lehden pienen kaaoksen
keskellä hoitoonsa. Markun apuna ovat toimineet Kalevi Lantonen taloudenhoitajana
sekä valittu Vankkuri-Viestin toimikunta. Markulle suuri kiitos lehden tämänhetkisestä vakaudesta. Vankkuri-Viestin tueksi perustettiin
Vankkuri-Viesti ry joka helpottaa lehden toimintaa laskutuksen ja muun rahaliikenteen
hoitamisessa. Isot saappaat on täytettävä
uudessa tehtävässä Hannun ja Markun jälkeen. Tämä lehti on siis ensimmäinen kädenjälkeni, joka kootaan perinteen mukaan ilman
Vankkuri-Viestin alustavaa kokousta. Mainosmyynti ei ole vielä lähtenyt tehokkaasti liikkeelle eikä Vankkuri-Viestistä ole tarkoitustakaan tehdä mitään mainosten täyttämää
lehteä. Olen aikaisemmin esittänyt ajatuksia
lehteen kirjoitettavista jutuista, että markkinoitaisiin tulevia tapahtumia ja tekemisiä.
Vankkuri-Viesti jaetaan Turun alueelle 5500
karavaanari-perheeseen ja kertoo kattavasti
alueen tapahtumista rajan Salosta, Loimaalle
ja Uuteenkaupunkiin sisällä. Toki sivuilla kerrotaan koko harrasteenkin asioista.
SF-Caravan ry:n liittokokous pidettiin Seinäjoella toukokuussa. Liittokokous oli Uuden puheenjohtaja Olli Rusin ensimmäinen työnäyte,
joka onnistui odotusten mukaisesti erittäin
hyvin. Kokouksessa vahvistettiin liiton sääntö-

Liittokokous 2018.
jen muutos, joka koski toimihenkilöiden toimikausien alkamisesta heti kokouksen jälkeen
ja päättymiseen toimikauden päättymisen liittokokoukseen. Paljon kentällä puhetta hersyttänyt ns. kaksoisjäsenyys kirjoitettiin nyt liiton sääntöihin. Kaksoisjäsenyys mahdollistaa
jäsenen liittyä useampaan jäsenyhdistykseen
yhdellä liiton jäsenmaksulla. Liittokokouksessa oli jälleen yhtyeenpuhaltamisen meininki,
jonka aisti koko viikonlopun ajan.
Kevään aikana on puhuttu paljon turvallisuudesta. Liiton järjestämä turvallisuuskurssia on ylistetty ja sen innoittamana alueilla on
tehty leirintäturvallisuuteen tähtääviä toimia.

Sähköjohdot ja renkaat ovat jokapäiväisiä asioita, joita ei huomaa ennen kuin jotain sattuu. Renkaissa olevia vuosilukuja kannattaa
tarkastella ennen matkaanlähtöä sillä aika rientää. Vaikka rengas näyttää erittäin uudelta
ja kulumattomalta on renkaan parasta ennen
päivämäärä saattanut jo ohittua.
Tästä tämä siis alkaa. Lehden kehittämiseen
otan mielelläni vinkkejä puhelimella tai sähköpostilla. On tärkeää että lukijat saavat sellaisen lehden, jota on kiva lukea.
Terveisin Pentti Groth, 19060
Päätoimittaja nro 3/18 alkaen
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Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

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
02.-05.08.

Numero 3/2018 (165)
40. vuosikerta
Päätoimittaja
Pentti Groth
Vaulokuja 2 A 8, 20210 Turku
Puh. 0400 824 471
pgroth@netti.fi

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.

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.

Kotimaassa kannattaa lomailla

K

aravaanari on kotimaanmatkailun
suurkuluttaja. Kesällä, juhannuksesta elokuun
puoliväliin, lähes kaikki matkailuajoneuvomme ovat liikkeellä kotimaan kohteissa, kaupungeissa,
kylissä, nähtävyyksissä ja tapahtumissa. Aktiivinen kotimaan matkailu tekee hyvää kansantaloudellisesti. On järkevämpää suunnata
kulutus kotimaahan kuin viedä
lomarahojaan ulkomaille.
Karavaanimatkailu on ympäristöystävällinen matkailumuoto. Vaikka
käytämme polttonesteitä ajoneuvojemme tarpeisiin, on matkailuajoneuvoharrastuksemme tieliikenteen ympäristölle aiheuttama
kuormitus pientä verrattuna esimerkiksi yhä kasvavan lentoliikenteen päästöihin. Lentomatkailu
kiihdyttää maailman ilmaston muutosta tuhoisaa tahtia. Autoja ja tieliikennettä kontrolloidaan tiukasti;
päästönormeja, ympäristömaksu-
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ja ja veronkiristyksiä osataan ohjata autoilijalle enemmän kuin aina
tarvittaisiin. Kuitenkin lentomatkustajina ollessamme saamme
saastuttaa miten haluamme. Kotimaassa matkailu on siis merkittävä teko ja kannanotto myös ympäristön puolesta.
Leirintäalue on ja voi olla tärkeä
vetovoimatekijä paikkakunnalleen.
Esimerkiksi kaikki Vankkuriviestin
levikkialueella olevat leirintäalueet
tekevät tunnetuksi matkailuajoneuvolla liikkuville suomalaisille
oivallisesti myös omaa kuntaansa,
kaupunkiansa ja sen nähtävyyksiä.
Toimiva SFC-alueverkosto edistää
hienolla tavalla kansalaisten
omaan maan ja kulttuurin tuntemusta.
Leirintäalueen taloudellinen merkitys lähiseudulleen on suuri. Suurimpia hyötyjiä karavaanareista
lienevät erilaiset kauppakeskukset monine putiikkeineen. Valtaosa leirintämatkailijoiden rahankäytöstä kohdistuu leirintäalueen

ulkopuolelle. Karavaanari on hyötyliikkuja; erityisen tärkeää on
muistaa, että karavaanarin reissurahasto leviää moneen kohteeseen.
Viime vuonna tutkimme yhteistyössä Suomen Leirintäalueyhdistyksen kanssa leirintämatkailun
rahankäyttöä. Tulos oli hämmästyttävä; leirintämatkaileva seurue
jättää lomakaudellaan 235 euroa
yöpymispaikkakunnalleen. Leirintämatkailun aikaan saamat verotulot olivat viime vuonna yli 71
miljoonaa euroa. Leirintämatkailu
työllistää 2520 henkilötyövuotta.
Tutkittu fakta on kiistatonta. Jokaisen merkittävänä matkailupaikkakuntana itseään pitävän kaupungin ja seutukunnan tulisi panostaa matkailuajoneuvoilla liikkuvien palveluihin, leirintäalueisiin, matkaparkkeihin ja muihin
yöpymismahdollisuuksiin.
Kotimaa tarjoaa myös edullisuuden ja ympäristöystävällisyyden

lisäksi aitoja, laadukkaita ja ikimuistettavia matkailuelämyksiä.
Syitä tutustua rakkaaseen kotimaahamme itsenäisyyden juhlavuoden jälkeenkin on useita. Otetaanpa jokainen vielä loppukesän
ohjelmaamme joku uusi, aiemmin
kokematon nähtävyys, harrastus,
tapahtuma, treffi tai muu elämys.

Timo Piilonen
Kirjoittaja on SF-Caravan ry:n
toiminnanjohtaja
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Kaarinan kuulumiset
Kuusisto, p. 040 764 4911, www.sfckaarina.com
PUHEENJOHTAJA
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 KUUSISTO
Puh. 040 771 9854
puheenjohtaja@sfckaarina.com
SIHTEERI
Jan-Gunnar Rönnblad
Virna 3 B 10, 21500 PIIKKIÖ
Puh. 040 418 2869
sihteeri@sfckaarina.com

DoDiih, Hei vaan kaikille
karavaanareille ja
vaanarihenkisille!

T

ämä onkin eka kerta
kun pyydettiin kirjoitustaitoani toteuttamaan
ja vankkuri-viestiin kertoilemaan jotain ... Hmmmm... joo...
jos vaikka hieman itsestäni ensin
muutamalla sanalla. Olen 42 v. ja
aloitin 3 poikani kanssa harrastuksen noin 9 v. sitten, jolloin tuotiin
ensimäisen vaununi Kuusiston
alueelle. Siellä se SuviKotonen on
sitten ollut tosiaan alusta asti ja
olen alkanut myös talvisin käymään vaunulla. Sain meinaan päivitettyä vanhan kaluston uudempaan ja onneksi kuivaan/talven
kestävään vaunuun. Nykyään oleskelen enempi yksin vaunulla kun
poikaset jo kirmaa mielummin
muissa harrasteissa kavereineen
ja mieheeni ”juttu, tää karavaanailu” ei vaan ole tarttunut... ;) (vielä)
:D Hyvin mä viihdyn itsekseenkin
ja pikku koirani Pikin kanssa ja
apuja saa varmasti, kun on mukavaa porukkaa alueella, joilta aina
voi mennä kyselee jos vaikka vaunun lämmitystekniikassa alkaa
mulle joku asia ryppyilee. Aina
oppii jotain uutta kun saa neuvoja
heti ongelman ytimessä! Tämän
huomasin lopputalvesta kun pysty Aldenpannu kikkaili hiukan vastaan, mutta nyt pärjään sillä ja vienkin mun ”käpylaatikon” huollon
hellään huomaan syksyn pimetessä ja samalla katsastukseen.

Alueella tehdään ja puuhaillaan
paljon yhdessä. Ja kun auttaa muita, saa usein apuja takaisin ja näin

tämä ryhmä/alueen hyvä yhteenkuuluvuus ME-henki vaan vahvistuu!! Ollaan samalla niinkus yhtäsuurta perhettä, jokainen omalla
tavallaan ja persoonallaan yhdenvertaisia kaikki! Paljon on naurettu
ja joskus itkukin tirahtaa -ollaanhan
tunteellista sakkia, huumorilla ja
ehkä jonkinmoisella hulluudella

tätä yhteistä harrastusta vaalitaan.
Kyllä vaunuilu on vaan ihanaa kaikinpuoliin -TYKKÄÄN!- ja mun koiranikin tykkää ;)
Meillä oli kevättalkoot, jossa oli
aivan huima osannottajamäärä ja
jälleen saatiin siistiä ja puhdasta
aikaiseksi, niinkuin aina. Verhot
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vaihdettu, sauna/pesutilat/kaikkitilat puunattu sekä kaikenmoisia
askareita tehtiin. Meillä on nyt aivan uusi ja tilava INVA-wc/suihkutilatkin heti toimiston vieressä!
Syötiin hyvällä ruokahalulla kun
lihakeittoa tykinsuusta ammennettiin. Sekä talkoosaunassa tietysti
löylyt maittoi ja meressä pulahdettiin tietysti myös. Itse sen talviturkin heitin juuri talkooviikonloppuna 21.4. jolloin merivesi oli 6 astetta ja edellisenä päivänä viimeisetkin jäät sulaneet rantavedestä.....
AAAA Ettäh ku oli IHANAA :)
Me naapurin ”tätien” kanssa ollaan melkoisia vesipetoja ja jatketaan uimista aina pitkälle syksyyn asti.
Kesäkauden avajaiset olivat huippista vapaa-ajan viettoa, saatiin
nuoruuden ystis Mika R. soittamaan ja vetämään meille karao
kea. Häneen niin ihastuttiin ja oltiin
toooodella tyytyväisiä että päätet-

tiin haluta hänet myös ensivuoden
kesäkauden avajaisiin !!
Huh huh hikihän siinä tanssiessa tuli ja Mikan itsensä laulamat
Partiroo ja My Way sai väreet ja
tunteet pintaan. Hän on todellinen monilahjakkuus hyvällä ja asiallisella asenteella ja huumorilla
höystettynä! WAuuuuuh !!
En ole sitten vuosiin päässyt
noin paljon tanssimaan ja sen
huomasi sitte jaloissa seuraavana päivänä ja pikku migreeniäkin
oli havaittavissa, joka parani taas
iltaa kohden saunassa ja meressä ;) Nämä Bileet osui ja upposi
kaikelta osalta kun alueen porukat hereillä loppuun asti kun toivotettiin Mikalle turvallista kotimatkaa ja kiitettiin illasta suurella sydämellä <3
Itseni osalta myös isäntävuoro
tuli jo tehtyä, tehtiin kimppaan
naapurin setien ja tätien kanssa
niin oli jokaisella vielä helpompaa

Liedon kuulumiset
Leporanta, puh. 040 718 0570. www.sfclieto.net
PUHEENJOHTAJA
Teemu Kuosmanen
Valjaskuja 4 A 4, 21420 LIETO
Puh. 040 508 3368
teemu.kuosmanen@lieto.fi

ja kaikki pääsevät käyttämään
leiriohjelmaa ja näin autettiin toinen toisiamme ja me ”vesipedot”
päästiin päivällä myös vapaasti
mereen kunnon uimahetkeä viettämään, kun isäntä päivysti ja oli
heti vieraiden saatavilla ylhäällä.
Säät kyllä suosivat todellakin ja
saatiin olla kiitollisia jälleen hyvistä palautteista joita vierailijat kertovat meille.
Se, että saa suoran positiivisen
palautteen alueelta lähtevältä vieraalta on se paras palkinto ja lämmittää mieltä todella.
Siksi meillä onkin niin siistiä ja
puhdasta aina, vaikka alue on pieni ja muutamien pikkumutkien takana saaristotiestä, asfaltti tietä loppuun saakka! (n.4km=ei oo
paljoo) Kyllä sitä hymy on herkässä ja kunnon naurut pitää kaikki
iloisena <3
Kohta tää kesä alkaa taittumaan
syksyyn ja alkaa marjastus sekä

sienestysaika. Saa nähä saadaanko yhtä paljon satoa kun viimevuonna, sateet jääneet alkukesästä ihan olemattomiin kun reiluun
kuukauteen tullut tippaakaan.
Itse oon ihan himo metsässä
rämpijä ja ootan todella että sais
korin pohjalle joka kerta sieniä ja
purnukkaan hiukan ees marjoja.
Tästä alueelta kun alkaa nenä
kiinni sammaleessa kuljeksia pitkin ja poikin ei onneks pääs kovinkaan helposti eksymään, kun
on maamerkkeinä kuusistonmasto
ja meri ympärillä joten huonollakaan suuntavaistolla ei pääse häviämään kartalta ja sauna ajaksi
olenkin aina kerennyt ja myös löytänyt takaisin SuviPesään!
Kivaa tää on :D
Hyvää kesän jatkoa kaikille
vankkureille ikään ja kokoon katsomatta,- nähdää, kuullaan ja koetaan terkuin
Heidi 129447

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Liedon Seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään lauantaina 27.10.2018 klo 14.00
Parmaharjulla, Bränikkäläntie 66, 21420 Lieto
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
HALLITUS

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

Kesäiset terveiset Liedosta!

K

esäkausi on päässyt
täyteen vauhtiin Leporannassa. Toukokuun
upeat säät houkuttelivat alueelle paljon vierailijoita jo
keväällä. Kesän aikana talkoolaiset ovat ahkeroineet pikkusaunan katon remontoinnissa sekä
uuden kaivon suodatinasennuksen parissa. Suodattimien myötä kaivoveden laatu on saatu
kuntoon, ja vettä riittää vilkkaimpienkin hetkien tarpeisiin. Myös
pikkulaituri on saanut uudet, hy-
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vät portaat.
Alueen sisällä on pyritty tiedottamaan ajankohtaisista asioista
ja hallituksen päätöksistä entistä
avoimemmin, ja myös palautekyselyä on kerätty vierailijoilta, jotta voimme jatkossa palvella entistä asiakaslähtöisemmin. EU:n
tietosuoja-asetuksen vaatimukset ovat työn alla, ja ulkoista viestintää on uudistettu ja kehitetty.
Juhannusta vietettiin tuulisessa
ja sateisessa säässä, mutta väkeä
oli silti melko mukavasti paikal-
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Kuvat: Miikka Lehto

VALOJUHLAT

LEPORANNASSA
T
ÖLLI
R
A
AN
21.-23.9
TEEM

2018

PERJANTAINA:
Portit aukeavat klo 14
Saunat
Karaoketanssit

Juhannus oli tänä vuonna sateinen ja tuulinen.

LAUANTAINA:
Kisailua ja ohjelmaa, teemana, röllit
Valoasetelmien tekoa, teema vapaa
Saunat
Orkesteritanssit, Keijo Nurmi yhtyeineen
Ilotulitus, säävarauksella

SUNNUNTAINA:
Luontopolku
Arpajaiset
Treffit päättyvät klo 14
____________________________________________________________
Treffimaksu 50€, ei paikkavarauksia.
Turvamääräysten johdosta henkilöauton voi joutua sijoittamaan
erikseen määrättyyn paikkaan.
SF.CARAVAN LIEDON SEUTU RY

Juhannustanssit Riemuriihessä.
la. Lipunnoston ja puheenjohtajan tervetulotoivotusten jälkeen
kisailtiin kolikonheitossa. Illemmalla vuorossa oli Kassun vetämänä lasten karaoke ja sen jälkeen aikuisten karaoketanssit.
Vuosipaikkalaisia on tullut mukavasti lisää, ja isäntävuorot on
saatu jaettua siten, että alue on

avoinna joka päivä valojuhliin asti 23.9. Ensi vuodesta alkava aikaisempaa lyhyempi, vain puolikkaan viikon kestävä isäntävelvoite toivottavasti houkuttelee viihtyisälle alueellemme vielä lisää
vuosipaikkalaisia.

Tulevia tapahtumia...
UNIKEONPÄIVÄ ja KARAOKETANSSIT 27.7.
AJOTAITOVIIKONLOPPU 17.-19.8.
VALOJUHLA-TREFFIT 21.-23.9.
SYYSKOKOUS 27.10.

Luonnon rauhaa

KOIVISTON LOMA
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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Loimaan kuulumiset

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Loimaan Seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

Krapuranta, p. 040-546 2058 www.krapuranta.fi
PUHEENJOHTAJA
Paavo Isola
Leppätie 29, 24260 SALO
puh. 0400 464 762
paavo.isola@seutuposti.fi

Krapurannan Kulkurintuvassa la 13.10.2018 klo 14.00

SIHTEERI
Sari Palmunen
Korvenkulmantie 44,
32500 ORIPÄÄ
Puh. 0408442829
sari.palmunen@gmail.com

HALLITUS

Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset ym. esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu klo 13.30.
Tervetuloa!

Krapurannan kuulumiset

K

esä alkoi säiden puolesta tavanomaista aiemmin. Tämä näkyi
myös vierailijoiden
määrässä, joka oli jo toukokuussa
selvästi nousujohteinen verrattuna moniin aikaisempiin vuosiin.
Voisi sanoa, että karavaanarit oli-
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vat heränneet talviuniltaan oikein
sankoin joukoin. Ja se on hyvä
asia se.
Alueella , kuten muillakin vastaavilla, on jatkuvasti korjaus- ja
kunnostustarvetta. Kevään aikana saatiin päivitettyä Kulkurintuvan miesten wc ilmeeltään ny-

kyaikaisemmaksi, perhesaunan
laituri uusittiin, lasten uimaranta
kunnostettiin sekä patosillan aita uusittiin. Kiitokset kaikille, jotka ovat tämän mahdollistaneet
omalla työpanoksellaan. Voin kuitenkin luvata, että tekemistä riittää jatkossakin.

Pääsiäisen puutalkoot.

Kilpailtiin myös.

Uutta aitaa rakenteilla.

Avajaistreffien tunnelmaa.

Merkittävä uudistus oli uuden
kassa- ja caravanohjelman käyttöönotto kesän kynnyksellä. Vaikka uuden opettelu tuntuu joskus
ehkä työläältäkin, niin kaikki on
kuitenkin sujunut hienosti. Uusi
järjestelmä parantaa asiakaspalvelua merkittävästi.
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Asuntoautot -ja vaunut, autot ja moottoripyörät
Asuntoautot ja –vaunut nyt Lamminkatu 39:stä.

Dethleffs Esprit i 7150-2 DBM
valkoinen, 2016

89.990

Fiat-LMC I 595
valkoinen, 2016

Fiat-Capron Sunlight t69l Hubbet
valkoinen, 2016

54.990

MB Sprinter Sprinter
36.890 Fiat-LMC 671 g 3.0 JTD AC
Matkailuauto 2987 cm3 Aut., valkoinen, 2014
harmaa, 2009

Fiat-Adria A 576 DK
Skandinavian Edition
valkoinen, 2008

29.990

Fiat-Solifer 660 k 660 K
valkoinen, 2005

29.990

Peugeot Boxer Boxer
29.990 Ford-Hobby T 555 2,2 TDCI 96 kW
valkoinen, 2007
Matkailuauto L3H2 3+3 hlö Limited 2198 cm3,
valkoinen, 2014

25.990

Fiat-Sharky L 37 2,3 JTD
valkoinen, 2007

24.890

Adria Astella Glam Edition 563 PU 0
2014

23.990

Knaus Südwind 590 FUS 0
2013

23.990

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

22.990

Hobby 560 560 CFe 0
2014

19.990

Fiat-Chausson Welcome 3 2,8 JTD
valkoinen, 2003

19.990

Dethleffs Camper 450 FL 0
2013

18.990

MYYTY!

Fiat-Gigant 900 JTD
valkoinen, 2004

Adria Adora 552 PK 0
2011

21.890

17.990

Lamminkatu 7
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Kabe Briljant XL 0
2008

69.990

Weinsberg Caraloft 700 MEH
valkoinen, 2017

59.990

Fiat-Adria 833 compact SLS
2017

57.990

35.990

Ford-Rimor Katamarano 3
valkoinen, 2009

31.890

MY

Nelivetovoimaa!
36.980
YTY! 16.990 Ford Mondeo 2,0 TDCi
180 hv PowerShift Titanium Business Wagon
AWD, harmaa, 2016

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

www.loimaanlaatuauto.fi

Nelivetovoimaa!
Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D
21.890

Intense AT 4WD 5P, musta, 2013

Lamminkatu 39
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012
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Kesäkauden avajaisia vietettiin
18-20.5. Perjantai-iltana tanssiteltalla viihdytti tanssiorkesteri Pyrstötähti ja lauantai-iltana mentiin
karaoken tahdissa. Muutoin ohjelma noudatti pitkälti vanhoja tuttuja kaavoja. Väki oli löytänyt hyvin paikalle avajaistapahtumaan.
Vaikka Juhannusta vietettiinkin
varsin viileässä ja osin sateisessakin säässä, jäi kokko tällä kertaa
polttamatta. Siitä piti huolen voimakas tuuli, joka olisi tehnyt kokon polttamisesta liian vaarallista. No, poltetaan kokko sitten joskus myöhemmin. Muutoin Juhan-

nusta vietettiin varsin leppoisasti
ilman erityistä ohjelmaa. Ehkä joku saattoi sellaista kaivata, mutta
näin tällä kertaa.
Vähitellen alamme jo valmistautua kesän kohokohtaan Haitaritreffeihin, jotka ovat 2.-5.8.2018.
Ohjelmarunko on valmiina ja alueen vahvalla kokemuksella, uskon, että järjestelyt tulevat toimimaan mallikkaasti. Käy tutustumassa ohjelmaan Krapurannan
nettisivuilla ja seuraa myös facebook-sivujamme.
Hyvää kesän jatkoa kaikille!
Paavo

Juhannuksen tuulinen lipun nosto.

Avoimien ovien päivänä oli monenlaista kivaa.

Juhannuskilpailussa palkittuja.

Mielenkiintoinen retki Krapurannasta ”autiotalolle”,
jossa kerrottiin talon historiasta
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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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään Sunnuntaina 07.10.2018 klo 12.00
Paikka: Camping Mussalo, Mussalontie 356, 23310 Taivassalo
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
4 § syyskokoukselle määräämät asiat sekä
yhdistyksen sääntöjen muuttaminen.
Yhdistyksen kotipaikaksi esitetään Taivassalo.
Mallisäännöt nähtävissä Mussalon ilmoitustaululla.
Tervetuloa kaikki yhdistyksemme jäsenet
päättämään yhteisistä asioista.
Jäsenkortti mukaan.
Kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua klo 11.30.

Mussalon kuulumiset

K

evät Mussalossa aloitettiin lauantaina 21.4.
kevät-talkoilla. Vuosipaikkalaisia oli tullut
isojoukko laittamaan paikkoja
kuntoon talven jäljiltä. Työt edistyikin ripeästi ja päivän päätteeksi saimme nauttia emäntien laittamasta ruuasta.

rihymiö-tunnuksella varustetun
taulun.

Hallitus

RANTALIESKAT-TREFFIT
7.-9.9.2018

Vankkuriviestihymiön luovutus.

Camping Mussalossa, Mussalontie 356, 23310 Taivassalo

Perjantaina KARAOKETANSSIT
Lauantaina KENTTÄRUOKAILU
suoraan soppatykistä, lohikeitto lisukkeineen
aikuinen 6 €, , lapset alle 12 v. 3 €.
MIKA ROSENDAHL ja HUPILUPA ORKESTERI
tahdittaa treffitanssit lauantaina.
KOKKO sytytetään sään salliessa illan
hämärtyessä.
Treffimaksu 45 € sis. valosähkön ja saunat.
Tervetuloa treffeille.
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry.

Pirkko Tuomaala
Sunnuntaina oli vuorossa yhdistyksen kevätkokous.
Kokouksen alussa vuodenvaihteessa työnsä jättäneelle Pirkko
Tuomaalalle ojennettiin kukkaset,
kiitoksena pitkäaikaisesta ja hyvin hoidetusta työstä.
Toinen juhlahetki oli kun Liittohallituksen jäsen Jari Valkeapää luovutti Mussalolle Vankku-

Kevät oli työntäyteinen talkooväelle. Paljon saatiin aluetta uudistettua mm. yläkerran suihkutilat,
saunat ja kioski/toimisto saivat
uudet pinnat. Kaikki muut suunnitelmien mukaiset hankkeet toteutettiin, paitsi jätekatoksen uusiminen siirtyi syksyyn.
Toukokuun helteet saivat Karavaanarit liikkeelle niin, että alue
oli viikonloppuisin miltei täynnä.
Kesäkuu jatkui samankaltaisena, aina juhannusviikkoon asti.
Juhannusta sitten vietettiinkin
vaihtelevassa ja tuulisessa säässä.
Kaikesta huolimatta Juhannus-
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ta oli tultu juhlistamaan niin, että alue oli viimeistäpaikkaa myöden täynnä.
Juhannusta juhlittiin vanhankaavan mukaan , aikuisille ja lapsille
oli aatto-ja juhannuspäivään erillaisia leikkimielisiä kisoja sekä
uudella frisbeegolf radalla kisailtiin juhannuspäivänä.
Aattoaamun saunat oli ensi ker-

taa ohjelmassa ja tämä osoittautui niin suosituksi, että ensi juhannuksena on sama luvassa. Aattoillalla tanssittin Copi5 tahdittamat
juhannustanssit. Juhannuskokon sytyttäminen jouduttiin siirtämään kovan tuulen takia Juhannuspäiväiltaan.
Tämä ei tuntunut vieraitamme
haittaavan, vaan miltei kaikki tulivat rantaan seuraamaan varmaan-

Naantalin kuulumiset
Saloranta, p. 044 9674 453, www.sfcnaantali.yhdistysavain.fi
PUHEENJOHTAJA
Kari Rainetsalo
Talvikkikatu 7, 21110 NAANTALI
Puh. 0400 789 020
kari.rainetsalo@gmail.com
SIHTEERI
Jyrki Räisänen
Linnavuorenkatu 14 E 17, 21100 NAANTALI
Puh. 050 408 5596
jyrkirai@luukku.com

Tervehdys ystävät!

V

iime lehdessä olleen
kokouskutsun mukaisesti pidimme kevätkokouksen ravintola Sun Downin tiloissa huhtikuun
lopulla. Kokous hyväksyi yhdistyksen tilinpäätöksen ja taseen
edelliseltä vuodelta ja antoi hallitukselle ja muille tilivelvollisille
vastuuvapauden. Kokouksessa
keskusteltiin myös jonkin verran
Salorannan asioista, mutta mitään
suuria investointeja vaativia projekteja ei päätetty aloittaa. Kokouksessa oli pitkästä aikaa osanottajia selvästi aiempia vuosia
enemmän, mikä on ilahduttavaa
ja toivottavasti ei jäänyt ainutkertaiseksi tapaukseksi.
Perinteiset kevättalkoot järjestettiin äitienpäiväviikonloppuna ja
juhlapäivästä huolimatta ahkeria
osallistujia oli ilahduttavan paljon,
joten saimme tehdyksi kaiken, mitä oli suunniteltukin. Kuten niin
monena vuonna aiemminkin, sää
oli jälleen suosiollinen talkoolaisille. Aurinko paistoi täydeltä terältä ja siten työväki pääsi nauttimaan talkoosoppaa hyvissä ajoin
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iltapäivällä. Ehdimme sitten illan
mittaan nauttia kättemme töistä
siistiä aluetta katsellen. Suuri kiitos kuuluu kaikille mukana olleille.
Toukokuun viimeisenä viikonloppuna olivat sitten Salorannassa vuorossa Aurinkotreffit. Kuten talkoita, myös treffejä suosivat säät

kin Mussalon historian komeimman kokon sytytystä ja nauttien
kauniista kesäillasta.
Hyvästä alkukesästä huolimatta
kiireisin aika on vielä tätä kirjoittaessa edessä päin. Heinä-elokuu
on aikaa jolloin karavaanarit liikku
viikon joka päivänä.
Mussalossa kauden huipentuma
on Rantalieskat-treffit 7.-9.9. josta ilmoitus tässä lehdessä.

Yhdistyksen syyskokous on
7.10.
Sääntöjen määrämien asioiden
lisäksi hallitus esittää sääntöjen
muuttamista liiton mallisääntöjen mukaisiksi.
Kokouskutsu löytyy tästä lehdestä.

ihanteellisesti. Treffivieraita oli
muutama vähemmän kuin parina
edellisenä vuotena, mutta meitä
omia ja vieraita oli kuitenkin niin
paljon, että alue oli käytännöllisesti katsoen täysi. Treffiohjelma oli
pitkälti perinteinen perjantain orkesteri- ja lauantain karaoketansseineen. Myös luontopolut aikuisille ja lapsille olivat ohjelmassa
sekä tietysti arpajaiset. Myös rivitanssiopetusta oli tarjolla ladossa.
Orkesteri oli pitkästä aikaa vaihtunut, mikä osaltaan saattoi piristää tunnelmaa. Uutena ohjelmanumerona järjestettiin talon edessä lauantaina bingo, joka vetikin
melko mukavasti pelaajia. Kiitos
kaikille treffeille osallistuneille hyvästä yhteishengestä ja hienosti
onnistuneista treffeistä.
Alkukesä on Salorannassa ollut vieraiden suhteen suhteellisen
tavanomainen. Kävijöitä on ollut
niin kotimaasta kuin ulkomailtakin,
ainakin viidestä eri maasta ja vielä suurempi karavaani Irlannista.

Omakin väki on herännyt talviunilta ja ainakin viikonloppuisin alueella on jo ollut melko vilkasta.
Saunassa on ollut ajoittain jopa
ruuhkaista.
Touko-kesäkuun aikana ladon
päätyyn on ilmestynyt hieno puuvaja saunapuiden kuivatusta ja
säilytystä varten. Näin olemme
saaneet myös alueen tulotien siistimmäksi ja viihtyisämmäksi. Vajan rakentamisesta kuuluu suurkiitos kolmelle aktiiviselle salorantalaiselle, jotka vajan ovat pystyyn
saaneet ja myös sen maalanneet.
Myös lato on maalattu uudelleen
punamaalilla ja sen ikkunaluukut on uusittu. Latoon on hankittu kaikkien asukkaiden käyttöön pingispöytä, mailat ja pallot.
Juhannus oli kuulemani mukaan ainakin aattona tuulinen
ja sateinen. Itse lähdin matkalle viikkoa ennen juhannusta, joten omakohtaista tietoa asiasta ei
ole. Edeltäneen pitkän kuivan

Kari H.

Aurinkotreffit 2018
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kauden vuoksi oli ollut aattoiltaan
saakka epävarmaa, onko naapurissa kokko sytytettynä. Kurjenraumasta oli sitten illalla soitettu ja
toivotettu salorantalaiset tervetulleiksi kokkoa katsomaan. Kuulin
juuri, että kutsuun oli myös ison
joukon voimalla vastattu. Kaiken
kaikkiaan juhannus oli sujunut Salorannassa rauhallisesti ja ihmisillä oli ollut hyvä mieli.
Tätä kirjoittaessani on lomakausi alkamassa monilla kara-

vaanareilla ja tietooni on tullut,
että muutama lomalainen on Salorannastakin laittanut vaununsa auton perään ja lähtenyt kiertämään ”mualimmoo.” Hyvää ja
turvallista menoa kaikille. Palatkaa ehjinä ja levänneinä takaisin kotiin.
Hyvää, aurinkoista ja lämmintä
kesän jatkoa kaikille toivoo
				
		
Jyrki 96942

Salorannan rauhaa.

Paimion kuulumiset
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

Tervehdys keskikesään

K

esän retkillä tapahtuu kaikenlaisia kommelluksia kullekin,
mutta tärkeä niissä on se että niitä on mukava muistella
jälkeenpäin. Tässäkin tapauksessa muutaman vuoden
takaa se tapahtui. Lähtöpäivänä vaunua siirrettäessä löytyi
nurmikolta se pehmeä kohta samalla kun esteen takia jouduttiin pysähtymään. Siinä vaunu akseleita myöden sateen pehmentämässä
nurmikossa. Ja tietty yleisöäkin riitti. Karavaanarien ja leirintäalueen
henkilökunnan avustuksella vaunua yritettiin kovemmalle pinnalle
mutta oman ja talon nelivetoautot olivat keveitä nurmikon imua vastaan. Viimein vaunu irtosi kauhakuormaajan avulla, josta muistoksi
jäi nurmikkoon pahan näköiset urat. Tästäkin selvittiin karavaanihengessä hymyssä suin ja kokemuksen antamalla rauhallisuudella. Tapahtumat liittokokoustreffeiltä Joensuussa 2015 joita on muisteltu
jälkeenkin leirinuotioilla.
Terveisin Esa ja Pentti
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Paraisten kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Timo Keihäs
Frälsintie 5 B 6, 21200 RAISIO
Puh. 050 342 3925
timo.keihas@hotmail.com

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Paraisten seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään lauantaina 06.10.2018 kello 13.00 alkaen
Mälö Bygdegårdenissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n syyskokoukselle
määräämät asiat. Ennen kokousta kahvitarjoilu.
Parainen 14.6.2018

SIHTEERI
Merja Lehmussola
Puh. 050 425 8680
merja.lehmussola@gmail.com

Paraisten kuulumisia...

K

esä on tullut ja väki on
löytänyt taas Stagsundiin. Jälleen on saatu
juhannus vietettyä.
Keli ei ollut mitä parhain aattona,
joten pitkäpöytää ei pidetty lainkaan tänä vuonna. Yhdistyksen
kunniapuheenjohtajat Veikko

Ruokonen ja Pentti Keihäs nostivat lipun salkoon klo 18. Tämän
jälkeen oli arpajaiset ja kakkutarjoilu. Illan päätteeksi Johanssonin Benkku soitti tanssimusiikkia terassilla ja porukka viihtyi.
Lauantaina 21.7 järjestetään pyö-

räretki Airistolle. Lisätietoa tapahtumasta Stagsundin ilmoitustaululta ja yhdistyksen kotisivuilta.
Lauantaina 25.8.18 pidetään perinteinen Stagsund-Open golfkisa. Toivotaan runsasta osanottoa järjestettäviin tapahtumiin.

Porukkaa.

Lipunnostokunniapj.

Parmas-Benkku.

Nuoriso odottaa lipunnostoa.
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Yhdistyksen syyskokous pidetään
Mälö Bygdegårdenissa la 6.10.
klo 13 alkaen
Syyskokouksessa valitaan uudet hallituksen jäsenet seuraavalle 2-vuotiskaudelle.
SF-C 120962

Juhannustuli.
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Piikkiön kuulumiset

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

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

pidetään torstaina 04.10.2018 klo. 19.00
Piikkiön Osuuspankin kerhohuoneella
Hadvalantie 10, 21500 Piikkiö
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat. Ennen kokousta kahvitarjoilu.
HALLITUS

Kesäterveiset!

K

esäiset säät alkoivat
tavallista aikaisemmin
jo toukokuussa.
Siivoustalkoot pidettiin alueella 5 päivä toukokuuta.
Kiitos kaikille jotka olitte talkoissa runsaslukuisesti.
Alueen kesäkauden avajaiset 11.-13.5 . kauniissa säässä.
Ruokailtiin perinteiseksi tulleiden
nyyttikestien muodossa, saunottiin ja rohkeimmat uskaltautuivat
uimaankin.
Juhannusaattoa vietettin sateisessa ja koleassa säässä. Muutama vieras oli alueella. Kokko poltettin rannassa, kiitos sadesään.
Juhannuspäivä oli sateeton mut-

ta kovin tuulinen. Sunnuntaina aurinko paistoi, lämpöä 20 astetta.
Toivottavasti kauniit ja lämpöiset
säät jatkuvat jotta saamme matkailijoita alueelle.
Alkukesän terveiset Riitta

Vielä on kesää jäljellä...
Karavaanialueen välittömässä läheisyydessä Kaarinan kaupungin
sauna- ja kioskira-kennuksessa
puhaltaa nyt uudet tuulet.
Keväällä sauna- ja kioskitoimintaa alkoi pitämään SFC- alueemme oma jäsen Anne Tammi. Samalla kioski ja terassi sai värik-

kään ja raikkaan uudistuneen ilmeen uuden yrittäjän myötä.
Myyntivalikoimassa on nyt
myös makeat ja suolaiset herkut
sekä raikkaat kylmät virvokkeet.

Kioski ja sauna on auki päivittäin koko kesän aina elokuun loppuun asti klo. 15:00-20:00.
Saunojia, uimareita ja auringonpalvojia miellyttää upea hiekkaranta sekä pitkää ja leveää laituria pitkin on mukava pulahtaa suoraan syvempäänkin meriveteen.
Tervetuloa tutustumaan viihtyisään ja merelliseen alueeseemme sekä nauttimaan luonnon läheisyydestä monine vivahteineen.
Juha ja Eerik

KAUDEN
PÄÄTTÄJÄISET
Vietetään Harvaluodossa
caravan-alueella
07.-09.09.2018
Yhdistys tarjoaa
keittolounaan lauantaina
sekä saunan ja
uintimahdollisuuden.
Yhdistyksen jäsenet
tervetuloa päättäjäisiin.
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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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Raision seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään sunnuntaina 28.10.2018 klo 12.00
Vankkurisalissa, Vankkuri-Vehmaalla, Rautilassa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.
Hallitus

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

Kesäiset terveiset Vankkuri-Vehmaalta
Alkukesästä raivattiin lasten leikkipaikalta vanhoja telineitä pois,
siten saimme hieman väljyyttä
puistoon ja tilaa uusille välineille.
Nykyiset leikkipaikkasäännökset
ovat niin jyrkät, että niitä on pienellä budjetilla mahdotonta toteuttaa. Uutta turvahiekkaa on
levitetty ja saatu paikka taas siistiksi ja helpommaksi pitää siistinä.
Pääsäisenä ulkoiltiin välillä.

P

itkän talven jälkeen
odoteltiin kevään tuloa,
mutta luonto pisti paremmaksi ja toi meille
ihanan kesän jo toukokuussa.
Hellepäivistä on saatu nauttia juhannukseen asti. Juhannusviikolla alkoi ilmat viiletä ja normaali
kesän lämpötilat valloittivat mielet.
Juhannuksena tietenkin satoi kaksi ensimmäistä päivää ja kaksi
jälkimmäistä olivatkin jo lämpimät
ja aurinko helli Vankkuri-Vehmaan
karavaanareita.

21.4. ja kevätkokous seuraavana
päivänä, kuten on jo perinteeksi
muodostunut tällainen työntäyteinen viikonloppu. Talven jälkeen
siivottiin alue maahan varisseista
puiden oksista ja muista mahdollisista roskista. Rakennukset siivottiin porukalla maasta kattoon.
Sen jälkeen oli kaikilla taas hyvä
mieli viettää vapaata aikaa alueella. Kevätkokous sujui jouhevasti ja viime vuoden toiminta
hyväksyttiin ja hallitus sai vastuuvapauden.

Kevään siivoustalkoot pidettiin

Vapun osuessa aivan alkuviikkoon, järjestettiin tanssiaiset
Vankkurisalissa jo lauantaina, jolloin Marianne Kantola ja Jenni ja
Seppo Mäkikalli tanssittivat meitä.

Liitto muisti 35-vuotiasta
yhdistystämme.
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Liittokokous kokoontui tänä vuonna Seinäjoella. VankkuriViestin
yhdistykset matkustivat yhteisellä bussilla Seinäjoelle. Raision
yhdistys täytti viime vuonna 35
vuotta, emmekä juhlineet suuresti, kakkukahvit tarjottiin elokuussa. Nyt liittokokouksessa meidät
yllätettiin, kun liitto luovutti meille
hienon muistolahjan. Kiitos.

Viime vuonna vietimme tynkäjuhannusta, kun karaoketanssit olivat aattona ja juhannuspäivänä
oli orkesteri varattuna. Se oli kokeilu, mutta tänä vuonna palattiin
jälleen kahden orkesterin tans-

seihin ja torstain karaokeiltaan.
Mia Leivo & Pequeno esiintyi aattona lavalla ja tanssijoita oli mukavasti. FBI-beat tanssitti meitä
juhannuspäivänä ja tanssijoiden
meno jatkui. Kiitos kaikille.
Alueemme vieressä sijaitsee Vehmassalmen tanssipaviljonki, jossa
4.8. esiintyy Danny. Tänä vuonna
tulee kuluneeksi 50 vuotta hänen
räjähtävästä show´sta Vehmassalmella, tällä kertaa mukana on
myös Tuula Amberla.
Tervetuloa VankkuriVehmaalle Hanne 74067

Leikkipuistotalkoot.

Tulevia tapahtumia...
KESÄKAUDEN PÄÄTTÄJÄISIÄ vietetään lauantaina 1.9.
SYYSSIIVOUSTALKOOT järjestetään lauantaina 27.10. ja
SYYSKOKOUS sunnuntaina 28.10.
JOULUJUHLAT on päätetty viettää lauantaina 8.12.
UUSI VUOSI OTETAAN VASTAAN 31.12.
Nettisivuillamme www.sfc-raisio.fi ja facebook-sivulla
vankkurivehmas /sfc raisio tiedottajamme ilmoittelee tulevista
tapahtumista.
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ESPOO TURKU PORI TERVAJOKI KEMPELE JYVÄSKYLÄ

PARHAAT MERKIT
YHDESTÄ OSOITTEESTA, YMPÄRI SUOMEN

Laadukkaat saksalaiset retkeilyautot tarjoavat
liikkumisen vapautta kohtuulliseen hintaan.

Kaksi tähteä yhdessä – Hymer ja
Mercedes-Benz nyt myös retkiautoissa.

Kaikissa LMC-vaunuissa ja -autoissa on Long Life
Technologie -korirakenne ja 12 vuoden tiiviysturva.

Laaja valikoima pohjaratkaisuja ja eri
vuodevaihtoehtoja. Yksi on kaikille
yhteistä: ne näyttävät hyvältä.

Hobby-asuntovaunut ovat
ylivoimaisia hinta-laatusuhteeltaan!

Edustamamme merkit löydätte
caravan-pisteistämme ympäri Suomen:
Espoo, Jyväskylä, Kempele, Pori, Tervajoki ja Turku.
Kun ostat matkailuajoneuvon mistä tahansa toimipisteestämme,
toimitamme sen ilmaiseksi sinua lähimpään myymäläämme.
Rinta-Joupilla on yhteensä 17 toimipistettä ympäri Suomen.
Kysy myös kotiintoimitusta.

Rauma

Järvenpää

(tulossa)

Porvoo

Yli 300 matkailuajoneuvon
varastovalikoima osoitteessa:

Helsinki

Teemme kauppaa: ma–pe 10-18, la 10-15

Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%),
matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%)

Koko kansan autokauppaa

Innokkaat pääsiäisaskartelijat.

Lipunnosto juhannuksena.

Kyllä kelpaa katsella.

Lentopallo-ottelu juhannuksena.

Arpajaiset.

Juhannuksen lippulaulu meneillään

Juhannusvieraita

Uusia välineitä
leikkipuistoon.

Aaton tanssiväkeä.

Kevään ja kesän tapahtumia
Istun vaunussa ja kesäloma alkaa
huomenna. Nyt on siis hyvä aika
muistella mennyttä pääsiäistä ja
juhannusta.
Pääsiäinen vietettiin pääosin
oman porukan kesken. Ohjelmassa oli askartelua, kisailua, pelejä,
päivä- ja iltakaraokea, yhteistä kävelylenkkiä, bingoa ja saunomista. Osallistuja oli kaikkiin tapahtumiin melko paljon. Pääsiäinen
meni mämmiä ja kermaa syöden.
Vapun aaton aaton aattona eli
28.4. meillä oli etukäteisvapputanssit. Meillä oli soittamassa Marianne Kantola sekä Seppo ja Jenni Mäkikalli. Tanssilattia oli koko illan täynnä iloisia karavaanareita.
Vapun aatona söimme munkke-
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ja siman kera ja pelasimme erilaisia pelejä.
Juhannustreffejä suunniteltiin
taas koko kevät aurinkoisessa ilmassa. Mietittiin, ei se aurinko riitä
varmaan juhannukseen asti ja niin
siinä sitten kävi. Torstaina satoi vähän ja perjantai vähän enemmän.
Muutama vaunukunta oli vähän aikaa ilman sähköä, mutta onneksi
saatiin ne melko pian toimimaan.
Katoksia ja telttoja ei sentään lähtenyt lentoon, mutta sisääntuloportin teltta lähti suurimmaksi osaksi tuulen voimasta pois. Onneksi saimme sen kiinni ennen kuin
se lähti lopullisesti matkoihinsa!
Torstai-iltana meillä oli taas karaoketanssit lavalla. Useita tanssijoi-

ta, laulajia ja kannustajia oli koko
illan paikalla. Perjantaina oli ohjelmassa päivällä kirpputoria, saappaanheittoa tikanheittoa. Osallistujia ei ollut kovinkaan paljon. Ilma takia väki ei paljon liikkunut,
kun välillä satoi ja tuuli melko kovin. Illalla nostettiin juhannussalko paikoilleen, Suomen lippu vedettiin tankoon ja kuultiin pj:n juhannuspuhe. Ilta vietettiin tanssilavalla ja musiikista huolehti Mia
Leivo & Pequeno. Lauantaina ei
onneksi satanut, joten voitiin pelata lentopallo-ottelu vieraat vastaan oma väki. Aikaisempina vuosina kun ollaan pelattu, niin omaa
väkeä ei ole tahtonut löytyä pelaamaan. Nyt oli toisinpäin. Omaa vä-

keä oli paljon ja vieraita ei. Mutta
sitten lainasimme vieraille pelaajan, että hekin saivat joukkueen.
Peli oli hyvää ja hauskaa. Pelin lopputulos oli 3-0 vieraiden viedessä
voiton taas kerran. Iltapäivällä oli
arpajaiset ja juhannusvisan voittajan arvonta. Visa ei ollut ilmeisesti liian vaikea tällä kertaa, kun
useampi vaunukunta löysi oikean
vastauksen. Ilta päättyi juhannustansseihin lavalla. Musiikkia esitti
tanssiorkesteri FBI-Beat.
Kiitos taas kaikille mukana olleille!
Toimikuntien puolesta hyvää
kesän jatkoa kaikille,
Maiju
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Salon kuulumiset

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Salon seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

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

Raatalassa tavataan
31.8. - 2.9.2018

pidetään keskiviikkona 10.10.2018 klo 19.00
Uskelan koulun auditoriossa, Kavilankatu 1, 24100 Salo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat. Kahvitarjoilu klo 18.30.
Ota mukaan voimassa oleva jäsenkortti.
Salossa 6.12. 2017
Hallitus

MATKAILUAUTOT
JA VAUNUT

Ohjelmassa mm Teräsmies- ja Rautarouva-kisat.
Keittotarjoilu, lauantaina Juha Siikarla viihdyttää.
Tarkempi ohjelma löytyy nettisivulta
lähempänä tapahtumaa.
SF-CARAVAN SALON SEUTU RY
Toivottaa kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen
tervetulleeksi yhteiseen syystapaamiseen.
Kokoonnumme Raatalaan, Kauppilan ladon idyllisiin
maisemiin, Mäentie 210, Salo.
Mukaan pääsee maksamalla
15 €/matkailuajoneuvo.

Tulevat tapahtumat 2018
31.8 -2.9. JÄSENISTÖN TAPAAMINEN Raatalassa, Mäentie 210
5.7.10.

SILAKKARIEHA Salakalliolla, Salaistentie 782, Salo

10.10.

SYYSKOKOUS Uskelan koulun auditoriossa

19.10.

TEATTERIMATKA Kaarinan Teatteriin

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

Vappukulkueen osallistujia.
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Tutustu Ilmakuvattuun videoon aurinkoisesta Salakalliosta
Vappuna 2018: https://youtu.be/_Gb6_QrS930

SF Caravan Salon seutu järjestää teatterimatkan

Kaarina Teatteriin 19.10.2018

Keinumallia Latviasta
Lokakuussa ensi-iltansa saavassa näytelmässä Ylpeys ja
ennakkoluulo riittää kyllä puhetta, mutta niin myös vauhtia,
romantiikkaa, enemmän tai vähemmän vaarallisia tilanteita ja
helmojen pyörähtelyä tanssin merkeissä. Ja mistä sitä tietää
vaikka itse Jane Austenkin pelmahtaisi lavalle avaamaan
kuuluisaa teostaan?

Kesämatkalla
Viro – Latvia – Liettua

Lähtö Salon torilta PERJANTAINA 19.10.2018 kello 17.45.
Esitys alkaa klo 19.00.
Hinta 26 Eur, sisältää linja-automatkan, lipun ja kahvin / teen
sekä pullan väliajalla.
Ilmoittautuminen ja matkan maksu viimeistään 14.9.2018
sähköpostilla sinikka.koivunen@nordea.fi tai puh. 0505515257. Matkan hinta maksetaan SF-Caravan Salon
Seudun tilille FI16 11353000308338. Viitenumero 1232.
Mukaan mahtuu 50 nopeinta. Tervetuloa mukaan!

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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Sauvon seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään sunnuntaina 28.10.2018 klo12
Sarapiston takkahuoneessa osoitteessa Nokantie 3, Sauvo.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat. Ota mukaan voimassaoleva jäsenkorttisi.
Kahvitarjoilu, tervetuloa.
Sauvossa 9.6.2018 HALLITUS

Rentouttavaa kesän jatkoa Sauvosta

S

auvon Sarapistossa on
touhuttu pitkin kevättä
erittäin menestyksellisesti. Toukokuun aurinko sai useat vankkurit vierailemaan alueellamme ja erityistä
kiitosta saivat vierailijoille tehdyt
laveripaikat. Tervetuloa uudelleenkin!
Talkooväkeä on ollut mukana
isoissa ja pienissä projekteissa
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kivasti: keväällä uusitut kiukaat
saivat seurakseen lauteiden pesun ja käsittelyn, saunan terassi
maalattiin, vanhaa aluetta ehostettiin hiekkakuorman levityksellä
sekä istutuksilla, rannalle levitettiin talkoilla lisää hiekkaa ja pieniä ehostuksia ympäri aluetta on
tehty mukavasti yhteishengellä.
Suuret kiitokset kaikille!
Kesäkauden avajaiset olivat

erittäin mukavat kisailuineen rannalla ja karaokelauluineen. Juhannus, tuo keskikesän juhla oli jälleen kerran koleahko. Onneksi
hellejakson päättyminen ei karkottanut vaunukansaa, vaan Sarapisto täyttyi kaikenkokoisista
juhlijoista vaunuineen ja autoineen lähes täyteen. Juhannuksen ohjelmasta vastasi uusi virkistystoimikunta, joka onnistui erin-

Juhannuksena pukeudutaan
juhlallisesti.
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omaisesti. Suuret kiitokset! Aattona oli kisailua erilaisilla välineillä:
lentopallolla, golf mailalla ja pallolla, frisbeegolfilla sekä golfpalloilla. Osallistujia oli mukavasti
ja leikkimieliset kisailijat palkittiin illalla palkinnoin. Juhannusaaton tanssien musiikista vastasi
Rami Rafael Duo, joka saikin tassilavan ”hytkymään”. Juhannuspäivänä oli leikkimielinen rantalentis ja tanssilavalla oli mahdollisuus ruokailla pitkässä pöydässä. Juhannuspäivän iltana saivat
Heli heittää rantakisasssa.
lapset laulaa karaokea, jonka jäl- Rami Rafael Duo.
keen aikuiset valtasivat lavan laulullaan ja tanssillaan. Nuorisoakin
oli Juhannuksen vietossa mukaPysähtyneet vankkurit
vasti ja he viihtyivät, kun saivat olla omassa rauhassa Casinolla. Pienemmät lapset viihtyivät Vatossa
sekä sen ympärillä trampoliinilla
ja leikkipaikalla.
Elokuussa järjestämme jälleen
lavatreffit, joiden suunnittelu on
SF-C 76561
jo hyvässä vauhdissa. TervetuOhjelmassa mm. leirihartaus, kirkkokahvit,
kunniajäsen
loa mukaan talkoisiin ja erityisesti
Raimo
Sauhula
luontopolku, arpajaiset, kisailua aikuisille ja lapsille.
viettämään elokuista ohjelmalliss. 6.9.1944
Tanssit tahdittaa Tanssiorkesteri Marinos
ta viikonloppua Sauvon Sarapisk. 17.5.2018
toon 10. – 12.8.18!
Treffimaksu 45 € (sis. valosähkö)
				
Muistoa kunnioittaen
TERVETULOA!
Näkemisiin! Mari Kesälä
SF-Caravan Sauvon seutu ry
117895-01

LAVATREFFIT
Sauvon Sarapistossa
10. – 12.8.2018

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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään sunnuntaina 21.10.2018 klo 13.00
Yläneen Osuuspankin kokoushuoneessa,
osoite Haverintie 6 Yläne.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
HALLITUS

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

Alkukesän kuulumiset Valasrannalta

A

lueemme avautui jälleen kaikille vappuna. Sitä ennen siistittiin alue talkoovoimin, saatiin vessat, sauna, pesutilat ym käyttökuntoon kaikkia
matkailijoita ja asukkaita varten.

Haaveemme on toteutunut, aita
rannalle on rakentunut. Tämä on
juuri sitä kehitystä, jota alueemme
sillointällöin tarvitsee. Toivotaan
jatkoa vielä toisellekin reunalle,
sitten kun se on mahdolista. Vanha sekapuita kasvava aita on kaa-

dettu pois, sen myötä on saatu
muutama vaunu/autopaikka lisää;
kun alueelle saavutaan on näkymä avara ja siisti. Kiitokset aktiivisille talkoolaisille niin naisille
kun miehillekin jotka tämän toteuttivat.

Toukokuu on ilmojen myötä
hellinyt meitä lämmöllään, mutta vierailijoita sekä kausipaikkalaisia ei ole ollut kovinkaan paljoa
liikkeellä. Ehkäpä johtui lomista,
koulujen ollessa vielä avoimina
jne. Viikonloput kylläkin toi vä-
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"

Kun kielojen kellot kutsui,
kevään viestin tuuli jo toi,
silloin saavuimme Valasrantaan monien ystäväin luo.

keä rantaan. Linnutkin liihottelivat rannalle yhtäaikaa tekemään
pesäpuuhia, niin västäräkit kuin
pääskysetkin. Nyt on jo poikaset
lennähtäneet pesistään alas tunnustelmaan maanpintaa.
Toukokuun pitkä lämmin jakso sai
aikaiseksi rannalle harvinaisen
vieraan, trombi pyyhkäisi voimallaan naapurivaunun teltan putkineen vaunun katolle, osa putkista löytyi kauempaankin. Teltan
sisällä olleet tavarat olivat järvessä tai puiden oksilla, mutta reippaat ja rohkeat viikkoisännät tekivät töitä tuulen kanssa kilpaa ja
saivat lähes kaikki tavarat pelastettua osa rikkinäisinä osa ehjinä.
Positiivista tässä tapahtumassa
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oli se, ettei tullut henkilövahinkoja. Telttoja, pöytiä ym saa hankittua uusia, kuten tällä hetkellä jo
onkin uusi teltta ja kalusteet paikallaan ja sisällä asuu jälleen onnillinen pariskunta viettämässä
kesäänsä.
8.-10.6.2018 alueellamme isossa
teltassa esiintyi DJ Timo Kovanen.
Juhannusta vietettiin alueella 22.24.6.2018 sateen sattuessa sateessa. Aattona satoi miltei koko
päivän. Kilpailuja jouduttiin siirtämään lauantaille, silloin oli poutaista mutta tuulista. Manu + muut
veti bingon, lantinheiton, tikkasekä litrahuulikisan urheasti lävitse. Klo 18.00 nostettiin siniristilippu salkoon, odoteltiin porukalla puheenjohtajaa ja hänen puhettaan mutta totesimme olevamme väärään aikaan väärässä
paikassa, puhe jäi tältä juhannukselta osalta kuulematta. Soitto soi
saunan terassilla tunnin ajan, Reinojen sekä Väinön säestyksellä.
Tanssilavalla aattona esiintyi Eija
Kantola ja Omega sekä Finlanders. Tansseissa kellohameet
heilahteli kun rokki soi, olin itsekin
menossa mukana. Kello kaksitoista ihailtiin kokon loistetta sen jälkeen jatkettiin bailailua, kaikki
iloisella juhannustuulella.

Me karavaanarit muistammekin
sanonnan, että olemme kaikkien
kavereita, pidetään huumori mielessä, hymy herkässä ja että kaikilta löytyisi aurinkoisia ajatuksia
tavatessamme. Pieni käden nosto
ja morjestus luo empaattisuutta,
yhteenkuuluvuutta ihan kaikkialla.
Juhannusviikonloppu sujui mallikkaasti rauhallisissa merkeissä,
saunoen, uiden, grillaten, ystävien
kanssa rupatellen jne. Vaunuilijoita/autoilijoita oli saapunut kiitettävästi Valasrannan juhannukseen.
Jotta tämä juhannusviikonloppu oli meille kaikille mahdollinen
tarvittiin isäntää + apujoukkoja vapaaehtoisina tekemään hommia.

vietossa olleita karavaanareita
sekä toimitsijoita.
Oikein hyvää kesä jatkoa teille
kaikille. Valasranta on karavanranta, poikkeathan sinäkin.
Terveisin Leena K

Kun järvi kuohuu ja metsä tuoksuu,
kun taivas siintää ja ilma soi,
kun linnut liitää ja laineet laulaa,
ei kauniimpaa enää olla vois.
Näiden sanojen myötä kiitän kaikkia alueellamme juhannuksen

Tulossa seuraavia tapahtumia:
10.-12.8.2018
ROSVOPAISTIT
24.-26.8.2018
VENETSIALAISET
5.-7.10.2018
SYYSTREFFIT
Seuratkaa ilmoittelua facebook sivuilla https://facebook.com/
sfcvalas tai nettisivujamme sf-caravantlpyhajarvi.fi
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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

Ajoharjoittelua alueilla
Turun yhdistyksen turvatoimikunta järjestää alueilla ajotaitoharjoituksia. Kesäniemessä harjoitukset pidettiin 30.6. Aivan koko rataa ei
saatu paikalle rakennettua tilanpuutteesta johtuen. Pujotteluosuus
puuttui tällä kertaa. Alueella järjestetyt harjoitukset olivat kiinnostavat.
Ne jotka eivät uskaltautuneet tällä kertaa rattiin katsoivat mielenkiintoisesti toisten ajoa. Seuraavaksi ajoharjoitteluvaunu pääsee toimiin
Livonsaaressa. Syksyllä Ruissalon Talvialueen avauduttua käydään
pitämässä ajotaitoharjoitukset Talvialueen asukkaille.

SIHTEERI
Anne Soitamo
Lampolankatu 5 C 16, 20460 TURKU
Puh. 050 363 3377
anne.soitamo@gmail.com

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Turku ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

pidetään keskiviikkona 17.lokakuuta 2018 klo 19.00 alkaen
Turun Messu- ja Kongressikeskuksen Restel ravintolassa
osoitteessa messukentänkatu 9-13, 20210 Turku.
Sisäänkäynti Artukaisten kiitotien puolelta.
(pihalla paljon maksuttomia parkkipaikkoja).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
(mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019,
yhdistyksen puheenjohtajanvalinta kaudelle 2019-2020 ja
uusien jäsenten valinta hallitukseen erovuoroisten
tilalle kaudelle 2019-2020).
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen.
7.5.2018
Hallitus

Ajotaitoharjoittelut
Aloitetaan jälleen syyskuun maanantaina 10 päivä Turun messukeskuksen pihalla. syksyn harjoitteluissa on käytettävissä
matkailuvaunu tarvitset oman auton ja peilit. Ajoharjoittelussa
kannattaa käydä muistelemassa varsinaisen matkailukauden
aikana tapahtuneita hetkiä. Turvatoimikunta opastaa ajoharjoitteluradalla 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. syksyllä 10.9. ja 17.9. Esa ja Katriina toivottavat turvatoimikunnan
kera karavaanarit tervetulleiksi harjoittelemaan.

Tietosuojasta
Tietosuoja on puhuttanut kevään aikana jokaisessa yhdistyksessä.
YT alueen yhteiset tietosuojakurssit pidettiin 23.4. Turun yhdistyksen
toimistolla Linnankadulla. Jokaisesta yhdistyksestä oli 2 edustajaa
kurssilla. Liiton toimistosta kouluttajina olivat Päivi ja Antti. Saimme
erittäin hyvän katsauksen tietosuojasta ja mitä sen piiriin yhdistyksissä kuuluu. Osalla yhdistyksiä oli jo valittu tietosuojavaltuutettu joten
asiat olivat hyvillä malleilla. Kaikilla yhdistyksillä oli asia otettu esille
mutta viimeisiä tietoja haluttiin vielä kuulla kurssilta. Kurssilla oppilaana ja Vakka-Suomen yhdistyksen edustajana olleen liiton puheenjohtaja Olli Rusi kertoi viimeisimpiä asian tiimoilta. Turun yhdistyksen
tietosuojavaltuutetuksi nimettiin Merja Simolin-Kivilä. Merja onkin
kerännyt tietosuojalauseet yhdistyksen tarpeisiin.
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Ruissalon Talvialue
Talvialue avautuu jälleen 1.9. kaudelle 2018-2019. Talvialueen
isäntäparina toimivat tutut Matti
ja Pirjo Vainio. Kesäaikana alueella on vieraillut erikoisia yhdistel-

miä muista maista. Kesän suurin
tapahtuma on Ruisrock joka täyttää leirintäalueen kaikki paikat.
Alueen kesäkausipaikoilla kesän
viettäneet ovat jälleen nähneet

monenlaista leirielämää. Kesän
jälkeen valmistaudutaan talvikauteen joka alkaa siis 1.9. Talvipaikasta on sovittava isännän Matti
Vainion kanssa paikan päällä.

Best Caravan petanqi Cup
Kisataan jälleen Kesäniemessä 10.-12.8. Kisa on koko YT alueen kisa vaikka YT alueen
muista yhdistyksistä ei joukkueita kisaan ole uskaltautunut. Kisassa on hienot palkinnot kiertopalkintoineen. Kisa käydään lauantaina. Ilmoittautuminen tapahtuu paikanpäällä lauantaiaamuna kisan tuomarille Pentti Hjerppelle. Kisa alkaa ilmoittautumisten jälkeen.
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Talvialue on erittäin suosittu ja
tarkoitettu aktiivisesti aluetta käyttäville ei siis talvisäilytykseen.
Talvikausipaikka on maksettava
syyskuun loppuun mennessä.

Naistoimikunta
toimii
Elokuussa alkavat jälleen naistoimikunnan
kokoukset, joka kuukauden 3 arkimaanantai klo 18.-20.00 Linnankadun toimistolla. Alkajaisiksi tehdään syksyn pimeisiin
iltoihin kausivaloja ja parannellaan keväällä kesken jääneitä majakoita. Askartelujen lomassa tietenkin puhutaan asiaakin sekä suunnitellaan yhdistyksen
tapahtumissa mukana oloa. Naistoimikunnan vetäjänä toimii Tarja Suominen
puh.050 3427027 Tervetuloa mukaan
naistoimikuntaan.
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Leikkikentän avajaiset 21.-23.7.
Jo useiden caravaanarisukupolvien lapsia iloisesti palvellut, toki
pieniä uudistuksia ja parannuksia
aika ajoin kokenut Kesäniemen
leikkikenttä on nyt täydellisesti
uusittu.
Kaikki hankitut uudet laitteet; keinut, kiipeilyteline ja liukumäki ovat
taatusti turvallisia ja kaikki määräykset täyttäviä laadukkaista tuot-

teita. Trampoliinit on sääntöjen
mukaan upotettu maahan käyttömukavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Onpa yksi oikein
vanhakin laite säilytetty - satoja
lapsia vuosikymmenten saatossa
pyörittänyt karuselli sai uudet värit pintaan ja jaksaa taas vuosia
eteenpäin ilahduttaa perheen pienimpiä iloisesti pyörien. Kesän jäl-

keen leikkikenttä saa osittain vihreätä nurmea sopiviin paikkoihin.
Myös aita joka kuvista puuttuu on
jo rakennettu turvaamaan leikkikentän käyttäjiä.
Urakka on ollut suuri ja paljon on
ahkeria tekijöitä onneksi riittänyt.
Ei liene kuitenkaan väärin nostaa
esiin erityisesti kaksi miestä. Eikka
ja Toni ovat ahertaneet todella pit-

kää päivää – suuri kiitos heille! Olipa myös jokunen vuosi sitten hankittu kaivuri tässäkin projektissa
korvaamaton. Nyt vain lapsiperheitä sankoin joukoin Kesäniemeen
viihtymään. Leikkikentän läheisyydestä on varattu vieraspaikkojakin
erityisesti lapsiperheille.
50041

Villiä Villimpi Kesäniemi
Kesäniemi on luonnonläheisyytensä, kumpuilevan maastonsa
ja muun mukavan lisäksi tunnettu kivoista ja hyvin järjestetyistä treffeistään, mm. Silakat
ja Pääsisäistreffit. Nyt on näiden
kahden klassikon rinnalle kehitetty ihan uusi tapahtuma, Syys-

tulet. Tänä vuonna teemana on
Villi Länsi.
Perjantai-illan tansseissa Harry
& Yön kulkijat soittavat muun
musiikin lomassa aimo annoksen leppoisaa countryä ja nostaisi varmasti fiilistä entisestään,
kun kaikki pukeutuisivat jonkin

verran teeman mukaisesti.
Lauantaina päivällä ohjelmansa
on mm. tietokilpailua ja muuta
mukavaa aktiviteettiä ja eiköhän
jotain aiheeseen sopivaa kunnon naposteltavaakin saada
tarjolle. Alkuillasta tietysti saunoa ropsautetaan oikein olan

takaa ja seitsemältä sytytetään
juhlallisesti syystulet. Myöhemmin illalla – kuinkas muutenkaan
– lauletaan karaokea:) Nyt kannattaa siis varata kalenterista
kesäniemiviikonloppu 31.82.9.2018.
50041
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Juhannus Livonsaaressa
Vietettiin aaton osalta vesisateen merkeissä.
Keskikesän juhlaa ei myöskään juhlistettu
kokolla kovan tuulen ja lentävien kipinöiden
varalta. Lipun noston aikana sada piti pientä
taukoa. Kirsi ja Jari Vähätalon nostaman lipun
seuraksi laulettiin yhteisesti lippulaulu. Lipunnoston jälkeen huvitoimikunnan vetäjä Esa
piti hienon juhannuspuheen. Juhla jatkui Olavin ja Terhin säestyksellä yhteislauluilla ja
sitä seuraavalla tietovisalla riemuliiterissä.
Lasten diskolla jatkettiin nyt pidempään kun
kokko jätettiin odottamaan seuraavaa juhannusta. Lasten diskon jälkeen aikuiset valtasivat riemuliiterin juhannustanssien merkeissä
jotka kestivät täydellä salilla yli puolen yön.

Juhannuspäivää vietettiin vihdoin kauniissa auringossa urheilun merkeissä. Saappaanheitolla aloitettiin. 45 kokoiselle saappaalle
antoivat vauhtia ensin lapset. Lastensarjan
ikähaarukka oli laaja mutta kaikille kisaajille
oli varattu makea palkinto. Naisten sarjassa
nähtiin myös komeita pitkälle vieviä heittoja.
3 parasta pääsivät kuvaan mutta pisimmälle
saappaan heittänyt palkittiin. Miestensarjaan
tehtiin uusi Livonsaaren ennätys 22.21m. Kovan kisan voittaja palkittiin kuten naistensarjassakin. Narugolf oli uusi juhannuskisa joka
olikin mielenkiintoinen kisa koska narugolfia
monikaan ei ollut aikaisemmin pelannut. Alkusarjojen jälkeen narugolfissakin löydettiin

finaalin jälkeen kolmen kärki. Narugolfin jälkeen siirryttiin riemuliiterin eteen, jossa pidettiin toivottu naulanlyöntikisa. Naulanlyöntikisassa naula lyödään paksuun lankkuun se
joka vähimmällä iskemisellä upottaa naulan
lankkuun on voittaja. Tällä kertaa pidettiin finaali kahden kahdella lyönnillä naulan upottaneen välillä. Naulanlyöntikisan ohessa pidettiin perinteinen tikkakisa. Kisassa nähtiin
tarkkoja heittoja aivan kympin kehikon ympärille. Juhannuspäivän iltaa viettiin seurustellen ja monen vaunukunnan luona kävi vieraita tutustumassa alueeseen. 

Pg.

Juhannus saunan koristettu laituri.

Narugolf kisa käynnissä.

Kaapo lastensarjan nuorin ja
vähän on iso saapas.

Lastensarjan tarkkuutta.

Karaoken yhteislaulu.

Juhannuksen tietovisan mietteitä.

Livonsaaren Turvaviikonloppu
Turvaviikonlopun aikana tarkastettiin ennätysmäärä sammuttimia vaikka sammutin ei kuulukaan katsastusvarusteisiin pitävät
karavaanarit huolta omasta ja
naapurien turvallisuudesta asianmukaisella tarkastetulla sammuttimella. Monen terassin turvavarusteisiin kuuluu myös vapaaehtoinen 6 kg sammutin.
Matkailuajoneuvojen kaasulaitteita koeponnistettiin ja tehtiin pieniä korjauksia joiden tekemiseen kuluikin koko päivä. Kaasulaitteiden koeponnistus on hyvä suorittaa joka vuosi laitteiden
kunnon tarkistamiseksi.

Sähköjohtojen tarkastus suoritettiin sunnuntaina turvatoimikunnan puolesta. Tarkastuksessa tarkistettiin kaikkien alueella
olevien matkailuajoneuvojen liitäntäjohdot. Tarkastuksessa havaittiin muutamia vanhoja 1.5 n2
johtoja. Muutama kielletty adapteri eli adapteri oli uudesta vanhaan shukoon. Pari rikkoutunutta
johtoa löydettiin myös. Huomautuksista toimitettiin tieto omistajalle korjauskehotuksella.
Viikonlopun yllätys oli Markku
Valkaman hankkima pomppulinna alueelle. Pomppulinna olikin
koko viikonlopun kovassa käy-

tössä. Kävi muutama aikuinenkin kokeilemassa pomppulinnan
taikaa. Pomppulinnan lisäksi alueella vieraili poni, joka veti lapsia kärryillä ympäri aluetta. Rohkeimmat pääsivät ponin satulaan

kokeilemaan ratsastusta. Lauantai-iltaa vietettiin Riemuliiterissä
levytanssien merkeissä. 

Pg.

Livonsaaren seuraavat tapahtumat pidetään elokuussa. 4 päivä on vuorossa Toimintapäivä letunpaiston merkeissä. Illalla
tanssitaan riemuliiterissä.
25 elokuuta on vuorossa Livonsaaressa Muinaistulien yö. Rakovalkeat palavat rannalla ja Rosvopaistiarina on kuumana valmiina vastaanottamaan maukkaat paistit kitaansa, Livonsaaren
lemmikit kisaavat koirakilpailussa. Illalla tanssitaan trio Atlantiksen tahdeissa.

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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n

SYYSKOKOUS
pidetään Rairannassa 20.10.2018 klo 14.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat.
Ennen kokousta kahvitarjoilu.
Hallitus

SIHTEERI
Tapio Saha
Vanha harmaalinnantie 3, 28430 PORI
Puh. 0400 532 912
tapio.saha@nic.fi

Kesä on parhaimmillaan ja matkailijat liikenteessä. Kesäkuu oli
lämmin ja kuiva. Rairannassa koivutkin kärsivät kuivuudesta ja
keltaisia lehtiä putoili kuin loppusyksyllä. Välillä oli merivesikin
tosi alhaalla ja hiekkaista rantaa
oli näkyvissä ennätyksellisesti.
Myös kovia tuulia on ollut useita,
mutta Rairanta on säästynyt puiden kaatumisilta. Lähialueilla on
puitakin mennyt nurin ainakin
muutamista sähkökatkoista päätellen. Lämpimästä ilmasta huolimatta ukkosia ei ole yhtä pamausta lukuun ottamatta esiintynyt.
Saa nähdä mitä on heinä- ja elokuussa.
Varsinainen matkailukausi alkaa
näköjään tänäkin vuonna vasta
heinäkuussa. Toivotaan vilkasta
loppukesää matkailun saralla. Alku ainakin näyttää hyvältä.
Toukokuun lopulla tuli voimaan
uusi tietosuoja-asetus, joka toi
myös yhdistykselle joitakin muutoksia käytäntöihin. Kaikki henkilötietoja sisältävät listat ovat
nyt tarkemman kontrollin alla.
Salassapitovelvollisuutta korostetaan ja sopimuksia pitää tehdä
monenlaisia.
Keväällä suoritettiin safety walk
eli nk turvakävely. Siitä kirjattiin
muutamia puutteita lähinnä leikkikentillä. Ne on jo pääosin korjattu. Isolla leikkikentällä on uusi
kiipeilytelineistö liukuratoineen
ja vanha siirtyi kaatopaikalle.
Hiekka tuotiin pari kasettikuormaa
ja hiekkalaatikotkin uusittiin. Vielä uusitaan yksi keinu kioskin takana olevalla pienten lasten leik-

Yläalueen uusi wc-rakennus on edistynyt hyvää vauhtia.
kipaikalla ”taaperokeinuksi”. Nykyinen keinu on väärässä suunnassa.
Yläalueen uusi wc-rakennus on
edistynyt hyvää vauhtia. Tällä
hetkellä. 2.7., rakennus on ulkoa
lähes kunnossa. Sisällä on seinien laatoitus menossa. Sitten alkavat putkityöt. Rakennus voidaan ottaa käyttöön alkusyksyn
aikana. Käyttöönoton jälkeen
puretaan vanha puucee-rakennus ja suihkurakennus saadaan
siirrettyä kokonaisena pois. Siinä on pieni suihkutila ja pukuhuone jollekin tarvitsijalle.
Heinäkuun alkupuolella alkaa paineviemärin teko uuteen rakennuk-

seen. Siitä tulee haastava homma
, jyrkkä rinne ja kallio lähes pinnassa. Samaan nippuun viemäriputken kanssa tulee käyttövesiputki, sähkökaapeli, tiedonsiirtokaapeli ja valokaapeli wlanin parantamiseksi. Yläalueella on kesäveden paine ollut välillä hyvinkin
huono käytöstä riippuen. Nyt siihen tulee parannus ja myös talvel-

la siellä on vesiposti toiminnassa.
Kausipaikat ovat edelleen hyvin
kysyttyjä. Tänä vuonna vaihtuvuutta on ollut edellisiä vuosi
enemmän. Kesäpaikkoja on käytössä huomattavasti aikaisempaa
enemmän ja muutama vapautunut vuosipaikkakin on nyt kesäpaikkana. Nämä vapautuvat elokuun lopussa.

Tulevia tapahtumia...
UNHOITUKSEN YÖ elokuun lopulla (erillinen mainos)
SYYSKOKOUS 20.10. klo 14.00
HIRVISOPPATREFFIT lokakuun lopulla (erillinen mainos)
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Tanssitaitoa verestettiin Juhannustansseissa.

Juhannuksena nostettiin liput salkoon puheenjohtahjan johdolla.
Sateliittitaivas yhtye soitti Juhannusillan tansseissa.

Keskikesän juhla houkutteli paikalle runsaasti
karavaanareita epävakaista säistä huolimatta.

Monitoimimies Erkki Järvinen loimuttaa lohia.
Erkki on myös ahkera klapien tekijä.

Ramin rattailta
Ramin rattaat ovat edenneet jo pitkälle ja siitä muistutuksena oli yhdessä ystävien kanssa
Rairannassa toukokuun lopulla vietetty syntymäpäivätilaisuus. Esitän Teille kaikille lämpimät
kiitokset muistamisesta ja mukavista yhdessäolon hetkistä.

O

len yrittänyt hoitaa
kuntoani pyöräilemällä, jotta rattaat
kulkisivat edelleen.
Säät ovat olleet siihen tarkoitukseen hyvät, ja alkukesän aikana
olen nauttinut pyöräillessä luonnon musiikista eli lintujen lauluesityksistä, luonnon tuoksuista ja
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säikähdellyt välillä hyvin läheltä
ajavia autoja. Siihen on kulunut
aikaa yli 200 tuntia. Useilla lenkeillä on ollut kaverina pyöräilemässä myös hyvä ystäväni Santalan Esa. Onpa pyörälenkillä
tavattu matkaa taittamassa myös
kolmaskin rairantalainen, Karin
Taisto. Esan kanssa ehdittiin siinä

pyörälenkkien välissä litkata myös
runsaasti silakkaa.
Kaisu ja Raili – keittiön
touhunaiset
Pitkäaikaisen keittiön puuhanaisen Kirsti Saksin siirryttyä viettämään vapaampia päiviä astui Kirstin suuriin saappaisiin Kaisu Oja-

la. Virallisesti hän sai vastuulleen
keittiön emännyyden vuoden
alusta, tosin hän aloitteli perehtymistä tehtävään jo aiemmin syksyllä. Kaisu antaa kiitosta työparilleen Raili Rimpiläiselle ja tykkäsi työskennellä aiemmin myös
Kirstin kanssa. – Olen tykännyt
jokaisesta päivästä täällä keitti-
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Wasaborgin talli toi Rairantaan heinäkuun lopulla tuulahduksen suositusta ratsastus harrastuksesta

össä. Meillä menee Railin kanssa
oikein hyvin, viljelemme paljon
huumoria ja nauramme yhdessä.
Tuomiston Niina kantaa vastuuta
isoilla treffeillä ja neuvoo käytännön hommissa, sanoo Kaisu.
Raili on tehnyt ahkerasti tal-

kootyötä niin keittiössä, kioskissa (edellisinä kesinä) kuin alueen
siisteyden ylläpitäjänä. Siinä välissä hän on ahkera kuntoilija ja
päivittäin kertyy ”mittariin” usein
yli 10.000 askelta.
– Olen osallistunut erinäisiin

Unhoituksen yössä
24.-26.8.

tehtäviin Rairannan alueen alkuajoista saakka, tosin muutamia välivuosia tuli, kun olin vielä työelämässä mukana. Nyt on enemmän
aikaa, kun olen eläkkeellä. Minä
en viihdy toimettomana asuntovaunussa, vaan haluan tehdä hyö-

dyllistä työtä, sanoo Raili. Talkoolaiset saavat nauttia Railin tekemistä tuoreista sämpylöistä, piirakoista ja maukkaista kahvileivistä.
- Raili on meidän herkkuleipuri,
kehuu Kaisu. Kaisu ja Raili antavat suuren tunnustuksen remon-
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Pitkän pöydän aikana

Ruokalippuja toimistosta
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Käynnissä perinteinen keskikesän mölkkyturnaus
toiduista keittiötiloista.
- Näissä tiloissa on hyvä työskennellä ja kaikki sujuu hyvin.
Rairannan yläalueelle on juuri valmistumassa uusi huoltorakennus, jossa on suihkut, wc:t
ja huoltotilat.

Emännät pitävät rakennuksella
työskentelevät ”pojat” herkuillaan
tyytyväisinä, sillä sanotaanhan, että tie miehen sydämeen käy vatsan kautta. Ja sitten lyhyt vitsi.
Tiedättekö, minkälainen on laihialainen poreallas?

- Kaksi lautasellista hernekeittoa
ennen kylpyyn menoa.
Oikein hyvää kesää
Teille kaikille ja hymyillään,
kun tavataan!
Rami

Kirsti Saksi jäi ansaitusti vapaalle. Lämmin kiitos pitkäaikaisesta
työstä.

Raili Rimpiläinen ja Kaisu Ojala.

Rairantaan valmistui viime kesänä frisbeegolf rata.

Ramin rattailta.
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PS. Polkupyöräily tapahtuma lauantaina 4.8. klo 13 Ajellaan rentoa
vauhtia 20 – 40 km sääolosuhteet
huomioiden, välillä mehutaukoja
pitäen. Lähtö Rairannan isännäntoimistolta.

3/2018

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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