
Voivalantie 18, 20780 KAARINA • Puh. 02 2749 880 • www.lansivankkurit.com

Täyden palvelun Caravan-talo

Olemme muuttaneet uusiin tiloihin:
VOIVALANTIE 18, KAARINA
Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet asiakkaat

TURUNTURUNTURUN
KATSO 
LISÄÄ 

NETISTÄ

SF-CARAVAN YHDISTYKSET:
KAARINA, LIETO, LOIMAA, MASKU, NAANTALI, PAIMIO, PARAINEN, PIIKKIÖ, 
RAISIO, SALO, SAUVO, TL PYHÄJÄRVI JA VAKKA-SUOMI

Viesti 1/2021

•  YHTEISTIEDOTE 1/2021 (175) 43. VUOSIKERTA  •



2 1/2021

Päätoimittajan kynästä

Sisällys 1/2021
Kaarinan kuulumiset ................................................................................. 6
Liedon kuulumiset ..................................................................................... 7
Loimaan kuulumiset .................................................................................. 9
Maskun kuulumiset .................................................................................10
Naantalin kuulumiset ..............................................................................12 
Paimion kuulumiset .................................................................................13
Paraisten kuulumiset ..............................................................................14

Piikkiön kuulumiset .................................................................................14
Koronapako Espanjasta 2020 ............................................................18
Raision kuulumiset ..................................................................................19
Salon kuulumiset .....................................................................................22
Sauvon kuulumiset .................................................................................24
TL-Pyhäjärven kuulumiset ....................................................................26
Vakka-Suomen kuulumiset ..................................................................28

0 .1-0.4 mikrometrin virus pisti 
maailman polvilleen. Pienen pi-
rulaisen alkupistettä ei vielä-
kään ole saatu selville mutta sen 
vaikutukset on hyvin selvillä 

ympäri maailmaa. Koronan vuosipäivää ei 
juhlittu ilotulitusten loisteessa, ellei hampaiden 
narskuttelua voi siksi sanoa. Harrastukseem-
me korona on vaikuttanut hyvin dramaattises-
ti. Leirintäalueet on suljettu vierailijoilta, leirin-
täalueiden treffit ja tapahtumat on jouduttu 
perumaan eli taloudellinen lopputulos on hy-
vin syvällä – merkkinen. Kausipaikkalaiset, 
jotka ovat voineet käyttää alueita karanteeni-
maisissa oloissa, ovat vieraantuneet toisistaan. 
Metrien takaa heitetyt terveiset ja kuulumiset 
ovat lähes ainoita kontakteja. Hyvääkin virus 
on saanut aikaan. Käsien pesusta on tullut 
kaikkien noudattama tapa ja käsidesit hiero-
taan automaattisesti käsiin. Kotimaan matkai-
lulle virus on antanut vauhtia vaikka leirintä-
alueet ovat olleet osin suljettuja.  Matkailuvä-
line myynti on noussut siten, että varastot 
huutavat tyhjyyttään hyvistä vaihtureista. Uu-
sia harrastajia on myös rekisteröity ennätys-
määrä kun ulkomaanmatkoistakin on joudut-
tu luopumaan. Siinä ne hyvät asiat kutakuinkin 
olivat. Rokotukset virusta vastaan ovat alka-
neet. Suuren operaation arvioidaan olevan 
valmis ensi kesänä mutta epäilyjäkin on siihen 
onnistutaanko kaikkia rokottamaan kesäksi 
vai mennäänkö toinen vuosi vielä näissä mer-
keissä. Viruksen uusia muunnoksia on jo ta-
vattu muutama ja varmaan lisää on tulossa, 
myös rokotusta vastaan on kampanjoitu ah-
kerasti. On arvioitu, että 75%:n rokotekattavuus 
antaisi tarpeellisen laumasuojan.

VankkuriViesti ry:n kokoukset on myös jou-
duttu perumaan kuten yhdistystenkin koko-

uksia tai niitä on voitu pitää erityisjärjestelyin. 
VankkuriViestin alueiden tapahtumia kannat-
taa seurata alueiden omilta nettisivuilta, el-
lei niitä löydy tästä lehdestä. Useita tapah-
tumia, jotka ovat perinteisiä ei olla mahdol-
listen rajoitusten johdosta laitettu treffika-
lenteriin. Aamun sanomalehdessä kerrottiin 
Turun Messukeskuksen johtajan aprikoivan 
tilannetta kevätkaudesta jos isoja tapahtu-
mia voidaan järjestää. VankkuriViestin Cara-
van Show -osasto on ollut varattuna ja mak-
settuna jo toista vuotta. Tuleviin kevätmes-
suihin olisi tulossa kattavat valikoimat uusia 
malleja niin matkailuautoista kuin vaunuis-
ta. Uusien mallien esittelyjä messuilla näh-
tiin viimeksi syksyllä 2019 Lahden messuilla. 

Turun Länsivankkurit löytyy nyt Kaarinasta 
Voivalantie 18. Tarkoin salassa pidetty uusi 
liikepaikka paljastui vuodenvaihteessa kun 
vanha myymälä Pansiontiellä tyhjeni. Tutut 
merkit ja tuttu henkilökunta jatkavat nyt uu-
sissa tilavissa tiloissa. Liikkeen avajaiset oli-
vat 7.1.21 mutta varsinaiset avajaiskahvit 
juodaan kun virus jossain vaiheessa saa-
daan taltutettua.

Talviseen vesikeliin oli varauduttu kuten 
ennenkin mutta toisin kävi. Toini-myrsky ra-

visteli maata antaen tänne eteläänkin par-
haimmillaan 56cm lumivaipan aiheuttaen 
suurta hämminkiä päivittäiseen eloon. Alu-
eilla telttoja on painunut kasaan suuren ja 
painavan lumikuorman ansiosta märkä lumi 
jäätyi seuraavina päivänä koviksi kinoksiksi 
ja valleiksi. Näköpiirissä ei ole sään lämpe-
nemistä, joten saamme nauttia pitkästä har-
vinaisesta talvesta.

Polttoaineiden hintojen verovaikutukset 
näkyivät asemilla heti vuodenvaihteen jäl-
keen. Polttoaineiden korotuksien vanave-
dessä verotus nosti myös kaasun hintaa. 
11kg. vaihtoon korotus vaikutti n.1 € joka 
näkyy varmasti tammikuun aikana kun van-
hat varastot on myyty.

Korona on tullut harmiksemme eikä pa-
luuta vanhaan varmaankaan ole. Kyllästy-
miseen ei ole syytä, pidetään maskeja pes-
tään käsiä ja ollaan varovaisia sekä odotel-
laan rokotuksia.

Harrastetaan kotimaan matkailua ja nau-
titaan poikkeuksellisesta talvesta. 

Terveisin  
Pentti Groth.



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

Numero 1/2021 (175) 
43. vuosikerta

Ilmoitushinnat ja koot (Huom. leveys aina ensin)
Etukansi .................  210 x 190 mm ( + 3 mm ylimeno)  ..................................600€
Etukansi .................  190 x 179 mm (kehystetty)  .............................................600€
Takakansi ...............  210 x 270 mm ( + 3 mm ylimeno)  ..................................500€
Takakansi ...............  190 x 260 mm (kehystetty)  .............................................500€
1/1 s ........................  210 x 297 mm ( + 3 mm ylimeno)  ..................................400€
1/1 s ........................  190 x 267 mm (kehystetty)  .............................................400€
1/2 ...........................  190 x 131 mm  ....................................................................250€
1/4 ............................... 93 x 131 mm  ....................................................................200€
1/8 ..............................  93 x 63 mm  .......................................................................150€
Jos sama ilmoitus toistuu 4 kertaa on alennus -20 %/ilmoitus.

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
VAKKA-SUOMI Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki,  
 puh. 0500 825 899
Tiedustelut yo. yhdistykseen.

Päätoimittaja
Pentti Groth
Vaulokuja 2 A 8,  
20210 TURKU.
Puh. 0400 824 471
pgroth@netti.fi

Kustantaja
VankkuriViesti ry

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

Sihteeri
Soili Huhta
soili.huhta@gmail.com
Laskutusasiat
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137,  
21620 KUUSISTO.
kalevi.lantonen@gmail.com

Painos  
5500 kpl

Sivunvalmistus:
Onnimainos

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

VankkuriViesti 2021
Nro. 2  .............................  aineisto 9.3.   .................................. ilmestyy 6.4.
Nro. 3  .............................  aineisto 28.6.   .................................. ilmestyy 26.7.
Nro. 4  .............................  aineisto 5.10.   .................................. ilmestyy 1.11.

1.-5.4 Naamiaistreffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
23.-25.4. Caravan Show 2021
 Turun Messukeskus  |  Turku
30.4.-2.5. Vapputreffit
 Salakallio, Halikko  |  Salo
14.-16.5. Avajaistreffit 
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
21.-23.5. Kesäkauden avajaiset
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
28.-30.5. Aurinkotreffit 
 Saloranta, Naantali  |  Naantali
24.-27.6. Perhejuhannus Krapurannassa
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
24.-27.6. Mussalon juhannus
 Mussalo, Taivasssalo  |  Masku ja ymp.kunnat
24.-27.6. Vehmassalmen juhannus
 Vankkuri-Vehmas, Vehmaa  |  Raisio
24.-27.6. Rairannan juhannus
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
5.-8.8. Haitaritreffit
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
13.-15.8. Lavatreffit
 Sarapisto  |  Sauvo
27.-29.8. Unhoituksen yö -treffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
3.-5.9. Rantalieskat
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp.kunnat
24.-26.09. Valojuhlat
 Leporanta  |  Lieto
1.-3.10. Valasrannan syystreffit
 Valasranta, Yläne  |  TL-Pyhäjärvi
15.-17.10. Soppatreffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi

Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa
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Kuusisto Leporanta Krapu-
ranta Mussalo Saloranta Harva luoto Vankkuri- 

Vehmas Sarapisto Valasranta Rairanta

Kuusisto 32 71 80 50 25 64 51 76 87

Leporanta 32 49 78 53 24 62 44 59 86

Krapuranta 71 49 94 82 72 78 93 26 98

Mussalo 80 78 94 63 84 17 105 73 37

Saloranta 51 53 82 63 57 46 81 87 70

Harvaluoto 25 24 72 84 57 68 38 77 92

Vankkuri-Vehmas 64 62 78 17 46 68 89 57 31

Sarapisto 50 44 93 105 81 38 89 100 112

Valasranta 76 59 26 73 87 77 57 100 73

Rairanta 87 86 98 37 70 92 31 112 73

KAARINA ➊➊  
Kuusisto, Rantamäentie 170, Kuusisto, 
puh. 040 764 4911

LIETO ➋➋  
Leporanta, Kynnyksentie 121, Lieto,  
puh. 040 718 0570

LOIMAA ➌➌  
Krapuranta, Korvenkulmantie 44,  
Oripää, puh. 040 546 2058

MASKU  ❹   ❹   
Camping Mussalo, Mussalontie 356,  
Taivassalo, puh. 040 764 9391

NAANTALI ➎➎  
Saloranta, Vehotniementie 66, Poikko, 
puh. 044 967 4453

PIIKKIÖ ➏➏  
Harvaluoto (palvelut 1.6.–30.8.),  
Krupuntie 65, Kaarina, puh. 044 278 8949

RAISIO ❼❼  
Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,  
Rautila, Vehmaa, puh. 0400 705 516

SAUVO ➑➑   
Sarapisto, Nokantie 3, Sauvo, 
puh. 02 473 1202, 050 466 1282

TL-PYHÄJÄRVI ➒➒  
Valasranta, Rantapolku 49, Yläne, 
puh. 040 730 4921

VAKKA-SUOMI ❿   ❿   
Rairanta, Vanhakartanontie 216,  
Uusikaupunki, puh. 0500 825 899

SFC-alueet: 



5

Harrastuksen edunvalvonta on yhteistyötä

Hyvää entistäkin parempaa kuluvaa 
vuotta! Karavaanareita on jäseninä 
enemmän kuin koskaan aiemmin 
ja alkanut vuosi toivottavasti tuo 

paljon lisää. Kolmen muskettisoturin tunnus-
lause oli ”Yksi kaikkien ja kaikki yhden puo-
lesta”. Se pätee yhtä lailla muskettisotureihin 
kuin karavaanareiden yhteisöönkin. Teemme 
yhdessä asioita toinen toisiamme tukien. Tar-
vitsemme toisiamme ja hyödymme jokainen 
yhdessä toimimisesta.

Vuodesta 1964 alkaen meillä oli yksi val-
takunnallinen yhdistys, jonka jäseniksi kaikki 
karavaanarit liittyivät. Harrastajamäärän kas-
vaessa todettiin että tarvitaan alueellista toi-
mintaa. Vuodesta 1969 alkaen hyväksyttiin 
yhdistysten rooli harrastuksessa, siihen asti 
ne oli säännöissä kielletty. Yhdistysten mu-
kaan tuleminen alkoi nostaa harrastajamää-
rää huimasti. Entisellä yhdellä valtakunnalli-
sella yhdistyksellä ei olisi näin vahvaa kas-
vua saatu aikaan. Sääntömuutoksen jälkeen 
vuodesta 1976 karavaanareita on edusta-
nut yksi valtakunnallinen etujärjestö, SF-Ca-
ravan ry, jonka muodostavat jäseniksi hyväk-
sytyt yhdistykset. Nyt jo neljänkymmenenvii-
den vuoden ajan. Henkilöjäsenet ovat jäse-
ninä näissä yhdistyksissä. Tärkeä paikallisen 
toiminnan vahvuus on mahdollisuus kehittää 
hyvälaatuisia SF-Caravan leirintäalueita ja vai-
kuttaa omassa lähipiirissä. 

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistys-
lain mukaisesti jäsenyhdistysten edustajista 
koostuva liittokokous. Kaikki liiton toiminnal-

linen, taloudellinen ja kulttuurinen hyvä on 
saatu aikaan yhteistyössä, pääosin jäsenmak-
suista rahoittamalla ja siten myös sen hedel-
mät ovat yhteisesti jäsenyhdistysten päätös-
vallassa. Käytännössä toimintaa hoitaa järjes-
tön sääntöjen mukaan valittu liittohallitus, jon-
ka puheenjohtajana olen saanut olla vuoden 
2018 alusta alkaen. Kiitos tuosta luottamuk-
sesta ja juuri yksimielisesti vahvistetusta jat-
kokaudesta kevääseen 2023 asti! Luottamus 
velvoittaa valittuja edustajia, myös minua. Liit-
tohallituksella ei käytännössä ole omaa toi-
mivaltaa. Sen tehtävä on valmistella liittoko-
kouksen käsiteltäväksi toimintasuunnitelma 
ja talousarvio. Luottamus ansaitaan myös si-
ten, että liittohallitus tuo jäsenten käyttöön 
oikean ja riittävän tiedon jonka voidaan olet-
taa vaikuttavan tehtäviin päätöksiin. Toimin-
tasuunnitelma on ehdotus toiminnan tulevas-
ta sisällöstä ja talousarvio sen taloudellisista 
puitteista. Jäsenten päätöksenteon jälkeen 
niistä tulee liittohallitukselle toimeksianto ja 
tavoite. Luottamustoimi on jäsenistön palve-
lutehtävä. Luottamushenkilöt eivät saa pyr-
kiä ilman valtuutusta käyttämään itse sellais-
ta valtaa, joka kuuluu heidät valinneille jäse-
nille. Jos toimivallan suhteen on epäselvyyk-
siä, tulee ratkaisu hakea jäsenistöltä. Jäsenet 
siis päättävät ja asettavat tavoitteita keskus-
järjestölle, joka palvelee sekä koko harras-
tusta että jäsenyhdistyksiä.

Keskeisin valtakunnallisen järjestön tarkoi-
tus on edistää harrastuksemme tulevia toi-
mintaedellytyksiä. Meitä yhdistää kiinnostus 
ja halu edistää matkailuajoneuvoharrastusta. 

Yhteinen motiivi on myös siinä, että mahdol-
lisimman moni löytäisi harrastuksesta itsel-
leen hyvinvointia ja palkitsevaa vapaa-ajan 
viettoa. Sen tavoittamiseksi kehitämme uusia 
harrastajia houkuttavia etuja ja palveluita. So-
peudumme toimintaympäristössä tapahtuviin 
muutoksiin ja autamme myös jäsenyhdistyk-
siä kehittämään toimintaansa. Tähän työhön 
tarvitaan yhteistyössä sekä liittoa, jäsenyhdis-
tyksiä että myös harrastuksen aktiiveja. Ilman 
avointa vuorovaikutusta liiton ja sen jäsenyh-
distysten välillä eivät mietteet ja toiveet tule 
vietyä toiminnan suunnitelmiin eivätkä niiden 
toteutukseen. Ajoittain hallituksen on tarpeen 
myös tarkastella sääntöjen ajanmukaisuutta 
ja sitä, että ne edelleen vastaavat jäsenten 
odotuksia ja yhteistä motiivia.

Parhaiten menestymme yhdessä. Se on voi-
mamme, yksi kaikkien ja kaikki yhden puo-
lesta.

KOLUMNI

Olli Rusi
Puheenjohtaja
SF-Caravan ry
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Kiitos kaikille! 

Kiitos kaikille, jotka mahdol-
listivat viime vuoden suju-
misen alueellamme pan-

demiaharmista huolimatta.   Viime 
keväänä me niin kuin muutkin 
caravan alueet jouduimme miet-
timään alueen avaamista vieraili-
joille. Keväällä alue avattiin ja ke-
sä saatiin kuitenkin sujumaan 
kohtalaisen pienin vaurioin.  Kiitos 
motivoituneille isännille. Tuleva 
vuosi näyttää alkavan samoissa 
tunnelmissa, joten vieläkin tarvi-
taan jaksamista poikkeussäädök-

sien noudattamisessa. Haluan 
muistuttaa vielä omia jäseniä ja 
vierailijoita, että jos tunnet oleva-
si sairas, niin pidättäydyt tulemas-
ta Kuusistoon pandemiasääntöjen 
aikana. Muista turvavälit, kasvo-
maski ja käsihygienia, niin saam-
me jokainen turvallisemman alu-
een.  

Kaikesta huolimatta matka jat-
kuu ja pyörät toivottavasti pyöri-
vät, joten tervetuloa Kaarinaan! 

10575  Reima    

RIISTAA RUOKAPÖYTÄÄN
- muttei autolla!

Varsinkin näin metsästys-
aikaan liikkuu teillä au-
toilijoiden harmiksi mo-

nenlaisia metsän eläimiä. SFC 
Kuusistoonkin ajeltaessa saattaa 
hyvinkin tavata alueelle tyypillisiä 
metsäkauriita tai valkohäntä-
peuroja. Joten varovasti liiken-
teessä! 

Itse harrastan metsästystä Pir-
kanmaalla Sastamalassa. Valko-
häntäpeuran metsästysaika on 
1.9. - 15.2. Syys- ja helmikuu ai-
noastaan kyttäysjahtina, muuna 
aikana myös ajojahtina. Metsäs-
täjällä tulee olla metsästyskort-
ti, aselupa, voimassa oleva am-
pumakoe ja metsästysoikeus sil-
le alueelle, jolla hän metsästää.

Suurelta osin ampumatapah-
tuma tehdään ennalta valmistel-
luista kyttäyspaikoista, jotka on 
valittu siten että niissä on turval-

lista suorittaa riistalaukaus myös 
hämärän aikaan. Ennen riistalau-
kausta tunnistetaan ammuttava 
eläin; vasa, naaras tai uros, koska 
luvat on jaettu asia huomioiden. 
On ammuttava hyvä laukaus, jotta 
saalis löydetään. Tämä korostuu 
etenkin sulan maan aikana. Epä-
selvissä tapauksissa saalis jäljite-
tään koiran avulla.

Riistalaukauksesta alkaa työ. 
Laukauksen jälkeen eläin piste-
tään, suolistetaan ja kuljetetaan 
lahtihuoneelle. Siellä eläin nylje-
tään ja laitetaan kylmähuonee-
seen jäähtymään ja riippumaan 
muutamaksi päiväksi. Riiputuk-
sen jälkeen peura leikataan luut-
tomaksi ja rasvattomaksi. Asian 
osaava leikkaaja leikkaa yhden 
eläimen kahdesta kolmeen tun-
nissa eläimen koosta riippuen, 
harrastajilla aikaa kuluu reilut tup-

lat. Seuraavana työvaiheena on 
jauhelihan jauhatus ja kaikkien 
lihojen pakkaaminen pakastus-
kuntoon.

Riistalaukauksesta alkanut työ 
kestää eläintä kohti 6-8 tuntia. 
Osa metsästäjistä vie myös peu-
rojen lihoja tai ruhoja jatkojalos-
tuslaitoksiin. Siellä niistä valmis-
tetaan palvia, makkaraa tai säilyk-
keitä.  Näin metsästäjän pakastin 
täyttyy ”ilmaisesta” proteiinipitoi-
sesta ja vähärasvaisesta riista-
lihasta, josta voidaan valmistaa 
monenlaista ruokaa.

Esim. grillattu peuranmakkara 
maistui hyvin Kaarinan karavaa-
narien kesäkauden päättäjäisis-
sä. Muuta metsän antia voi kerätä 
karavaanialueemme lähimetsäs-
tä, jossa marjoja ja sieniä riittää 
niin metsän eläimille kuin kara-
vaanareillekin. 

Oikein mukavaa, 
toivottavasti pi-
an koronavapaata 
vuoden 2021 jat-
koa kaikille, kevät-
tä odottaen.

Jukka Markki 
(101642)

Kaarinan kuulumiset

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

PUHEENJOHTAJA
Reima Virtanen
Hiekkarannantie 4, 20540 TURKU.
Puh. 045 676 7242
puheenjohtaja@sfckaarina.com

SIHTEERI
Hanna Merkkiniemi 
Raadinkatu 1 C 90, 20750 TURKU.
Puh. 040 582 5595
sihteeri@sfckaarina.com

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla 

su 25.4.2021 kello 13.00.

 Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kahvitarjoilu.

Kaarina 11.1.2021 
HALLITUS
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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

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

Terveisiä Liedon Leporannasta!
Kuvat: Teemu Kuosmanen

Vuosi on vaihtunut, ja takana onkin 
hyvin poikkeuksellinen vuosi. Mennyt 
vuosi oli yhdistyksemme 40. toimin-

tavuosi, mutta koronatilanteen vuoksi jou-
duimme siirtämään kutsuvierasjuhlaa toistai-
seksi. Onneksi koronan vaikutukset yleises-
ti kotimaan leirintämatkailuun olivat kuitenkin 
pikemminkin myönteisiä. Olemme saaneet 

runsaasti uusia kausipaikkalaisia Leporan-
taan kuluneena vuonna. Uusia ja vanhoja 
kausipaikkalaisia on ollut alueella ilahdut-
tavan aktiivisesti myös talvikaudella. Kausi-
paikkalaisten keskinäinen viestintä on toi-
minut hienosti WhatsApp-ryhmän kautta. 
Myös yhdistyksemme jäsenmäärän kehitys 
on ollut myönteistä – jäsenmäärä kasvoi jopa 

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Liedon Seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
pidetään lauantaina 10.4.2021 klo 15.00 

Parmaharjulla, Bränikkäläntie 66, 21420 LIETO.

Koronavirustilanne saattaa aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä,  
joista tiedotamme tarvittaessa. 

Tervetuloa!

HALLITUS

HALLITUKSEN KOKOONPANO 

Puheenjohtaja
Teemu Kuosmanen

Varapuheenjohtaja
Heikki Suominen

Sihteeri
Elina Tukkiniemi

Jäsenkirjuri
Ari Hildén

Rahastonhoitaja
Seija Kerokoski

Muut jäsenet
Martti Ehrlund
Heikki Haavisto
Tapani Lahti
Lauri Nieminen

Vuoden 2021 tärkeitä päivämääriä 
Yhdistyksen 40-vuotisjuhlat, kutsuvierastilaisuus  
 (aika täsmentyy myöhemmin)
12.-14.3. Maalispilkit (koronatilanteen salliessa)
10.4. Kevätkokous klo 15
17.4. Kevättalkoot ja isäntäinfo
15.5. Uusien isäntien perehdyttäminen
25.-27.6. Juhannus
27.7. Unikeonpäivä
13.-15.8. Ajotaitoviikonloppu
24.-26.9. Valojuhlat 
23.10. Syyskokous klo 15

Talvi on saapunut Leporantaan.

Karavaanarin joulu on herkkuja täynnä.
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MAALISPILKIT 
Leporannassa 12.-14.3.2021

Perinteiset

17 jäsenellä viime vuoden aikana. 
Kotisivujamme on uudistettu, ja 

siellä voi nyt mm. ehdottaa uutta 
tapahtumaa tai kehittämisideaa 
alueelle. Maalispilkit pidetään Le-
porannassa 12.-14.3., jos korona-
tilanne sallii. Uuden Riemuriihen 
perustukset on saatu valmiiksi, ja 
rakennusprojekti jatkuu kevääl-
lä. Ensi kesänä tarjoamme edel-
leen vuosipaikan ohella myös ke-
säkausipaikkoja. Alueella on hy-
vin tilaa ja mukava porukka, joten 
toivotamme uudet lämpimästi ter-
vetulleiksi.

Yhdistyksen 40-vuotisjuhla-
vuoden kunniaksi haluttiin palki-
ta aktiivisia yhdistyksen jäseniä. 
Syyskokouksessa 24.10. kutsut-
tiin kunniajäseniksi Rauno Haa-
piseva, Mauri Hietala, Marja-Lii-

sa Laiho, Veikko Nuttunen, Rau-
ni Viiri, Heikki Suominen ja Rai-
mo Vähäkangas.

Liiton kultaisen ansiomerkin sai-
vat Rauno Haapiseva, Päivi Huh-
tala, Eero Saarikkomäki ja Rauni 
Viiri. Hopeisen ansiomerkin saivat 
Hanna Lindfors, Pentti Lindfors ja 
Lauri Nieminen. Pronssisen an-
siomerkin saivat Erkki Heinonen, 
Merja Heinonen ja Timo Juuti. 

Yhdistyksen standaareja jaet-
tiin seuraaville jäsenille: Heli De-
gerholm-Virtanen, Ari Hildén, Ris-
to Jokiniemi, Kalervo Niemi, Ju-
hani Parikka, Timo Rantanen ja 
Jyrki Viiri.

Lämpimät onnittelut kaikille pal-
kituille!

Terveisin, Elina Tukkiniemi, 
sihteeri 139104

Liittokokous Hämeenlinnassa poikkeusjärjestelyin.

Uuden Riemuriihen perustat on suojattu. Grillikota on ollut kovalla käytöllä talvikaudellakin.
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Talvinen tervehdys ja 
hyvää uutta vuotta!

Uusi vuosi on pyörähtänyt 
käyntiin ja näin ollen on 
myös aika uuden sihtee-

rin esittäytyä. Olen Kirsi Yli-Nis-
silä ja olemme perheeni kanssa 
olleet krapurannan vuosipaikka-
laisia reilun neljä vuotta. Vaunui-
lu onkin perheemme yhteinen 
harrastus, josta perheemme pie-
nimmätkin nauttivat. Asumme 
liki Krapurantaa, Loimaalla ja 
meillä onkin lyhyt matka vaunul-
le, jossa vietämmekin paljon ai-
kaa. Toimin itse myös Krapuran-
nan emäntänä, joten olet voinut-
kin jo tavata minut soppakauhan 
varresta mm. haitaritreffeillä.  

Vuosi 2020 saatiin päätökseen 
yhdistetyllä kevät- ja syyskokouk-

sella, jonne saatiinkin mukavasti 
väkeä asianmukaisin varustuksin 
tänä poikkeuksellisena aikana. 
Jouduimmekin valitettavasti peru-
maan pikkujoulutkin kiihtyvän 
Korona-tilanteen vuoksi.

 Talveen varauduttiin syystalkoil-
la ja nyt saisikin lunta tulla, sillä 
tätä kirjoittaessani näin joulun al-
la, näky ulkona ei ole kovinkaan 
luminen. 

Omasta puolestani hyvää tätä 
vuotta kaikille, pysytään terveinä 
ja nähdään Krapurannassa!

Terveisin
Kirsi Yli-Nissilä

Yhdistyksen sihteeri

Loimaan kuulumiset

Krapuranta, puh. 040 546 2058  www.krapuranta.net

PUHEENJOHTAJA
Jarmo Toivonen
Linjankoukuntie 42, 31400 SOMERO.
Puh. 050 531 4044
japitoivonen@gmail.com

SIHTEERI
Kirsi Yli-Nissilä 
Niemenkuja,  
32200 LOIMAA. 
Puh. 040 5799 536 
kirsi.ylinissila@gmail.com

Pysähtyneet vankkurit

SFC-53970
Sirpa Tuomola
s. 17.06.1955
k. 24.11.2020

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan  

Loimaan Seutu ry

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Loimaan Seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
Krapurannassa la 10.4.2021 klo 13.00

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset  
ym. esille tulevat asiat.

Kahvitarjoilu klo 12.30. 

Tervetuloa!

HALLITUS

Sihteeri syksyn 
ysäri- tunnelmissa.
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Mussalon kuulumiset

V uosi on vaihtunut ja on 
toivottava, että tästä vuo-
desta tulee normaalimpi 

ja iloisempi kuin mitä on ollut 
mennyt vuosi. Matkailun kannalta 
mennyt vuosi oli kuitenkin kaikin 
puolin alueellamme tyydyttävä.

Myöhäisestä avausajankohdas-
ta huolimatta matkailijoita on ol-
lut liikkeellä todella hyvin, ulko-
maalaiset matkailijat olivat pois-
sa, mutta kotimaiset matkailijat 
kuitenkin löysivät laadukkaan lei-
rintäalueemme.

Kevätkokous oli siirretty syys-
kokouksen yhteyteen ja molem-
mat pidettiin poikkeuksellisesti 
Taivassalon liikuntahallilla sama-
na päivänä.  Kevätkokouksessa 
hyväksyttiin tilinpäätös ja myön-
nettiin vastuuvapaus hallituksel-
le ja muille tilivelvollisille.

Syyskokouksessa hyväksyttiin 
toimintasuunnitelma, talousarvio 
vuodelle 2021. Valittiin toimihen-
kilöt ja hallitus vuodelle 2021.  
Hallitukseen valitut olivat: Kari 
Haapanen pj. Niina Ankelo siht. 
Sami Eriksson, Jari Halminen, Jar-
mo Laine, Pentti Maksula, Tuija 
Palin, Ari Rantasalo ja Jari Val-
keapää.

Kevätkokouksessa tullaan kui-
tenkin valitsemaan yksi uusi jä-
sen hallitukseen yhden jäsenen 
erotessa hallitustehtävästä valin-
nan jälkeen.

Tapahtumat
Vuoden tautitilanne vaikeutti alu-
een tapahtumia, mutta ideointi 

tapahtumien järjestämiseksi tuot-
ti tulosta, esim. Rantaliskat toteu-
tettiin aivan uudella tavalla, koko-
naan ulkotapahtumana.

Tämä uusi toteutus sai kiitos-
ta niin osallistujilta  kuin esiinty-
jiltäkin, joten jää nähtäväksi, mi-
tä tästä tulee pysymää toteutuk-
sissa myös tuleville tapahtumille. 
Pyhäinmiestenpäivänä oli vielä 
talkoot, jolloin aluetta ehostettiin 
vielä ulkoesiintymislavan valais-
tuksella ja savustus- ja grillipai-
kan hienolla terassilla ja paljon 
muita töitä saatiin tehtyä alueen 
hyväksi. Talkoot kruunasi herkul-
linen ”kokkiryhmän” nyhtöpossu-
ruokailu, joka maistui erinomai-
sesti talkoolaisille.

Perinteiset pikkujoulut oli jou-
duttu peruuttamaan, mutta kui-
tenkin haluttiin pikkujoulua joten-
kin viettää alueella, joten oli pää-
dytty jälleen ulkona tapahtuvaan 
puurotarjoiluun ja turvaväliyhdes-
säoloon.

Havukranssit kuuluvat myös 
jouluun , joten halukkaat aikui-
set saivat Katjan opastuksella teh-
dä upeita havukransseja ja lap-
set joulukortteja, upeitahan niis-
tä tulikin.

Tapahtumaa lannisti kuitenkin 
säätila, joka oli sateinen ja tuu-
linen, mutta siitä huolimatta ka-
ravaanareita oli paikalla kiitet-
tävästi.

Samassa yhteydessä yhdis-
tyksellemme kävi luovuttamas-
sa Vankkurihymiötunnustuksen 
seuraavaksi kolmeksi vuodek-

si liiton varapuheenjohtaja Ti-
mo Tarvainen.  Vankkurihymiö 
on merkki laadukkaasta leirin-
tämatkailualueesta.

Naisten puolen sauna ja pesu-
huone ovat parhaillaan remontis-
sa ja valmistuvat kevään mittaan, 
jolloin on taas laadukkaat löylyt 
tiedossa.  Alueen salaojitusta pa-
rannetaan ja hulevesiputkitusta 
uusitaan kevään aikana, näin pa-
rannamme aluetta tältäkin osin.

Tätä kirjoittaessani alue on 
ollut nyt suljettuna vierailijoil-

ta jonkin aikaa vallitsevan tilan-
teen takia, mutta toivotaan, että 
voimme taas pian avata ja aloit-
taa normaalimman leirintäalue-
tominnan.  Seuraa siis kotisivu-
jamme ja fb sivua, totta kai voit 
soitella ja tiedustella tilannetta. 

Tiedotus yhdistykseltämme
Yhdistys on päättänyt luopua pa-
perisesta kirjepostituksesta jäse-
nistölle ja siirtyä sähköiseen tie-
dottamiseen sähköpostin, Face-
bookin ja kotisivujen välityksellä.  

Maskun kuulumiset

Camping Mussalo, puh. 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
Niina Ankelo
Palkertintie 1 B, 29100 LUVIA.
Puh. 040 5370976 
niina.ankelo@edupori.fi

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
pidetään sunnuntaina 11.4.2021 klo 12.00 

Camping Mussalossa, Mussalontie 356 Taivassalo.

Esillä sääntömääräisten asioiden lisäksi hallituksen jäsenen 
eronpyyntö hallituksesta ja henkilövalinta uudeksi jäseneksi 

hallitukseen kaudelle 2021-2022. Lisäksi hallitus esittää  
ylityslupaa talousarvion kohtaan korjaukset ja kunnossapito.

Tervetuloa kaikki yhdistyksemme jäsenet  
päättämään yhteisistä asioista.

Jäsenkortti mukaan.

Kahvitarjoilu ja osallistujien kirjaus alkaa klo 11.00

Taivassalossa 10.1.2021   |   HALLITUS

Tarkkaa kranssien valmistusta.
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Saunaremontti menossa.

Vankkurihymiötunnuksen luovutus.

Mussalon 

tapahtumat 2021

 

Kokoukset

Kevätkokous 11.4.2021, klo 12.00

Syyskokous 17.10.2021, klo 12.00

 

Muut tapahtumat

 

Kevättalkoot 9.-11.4.2021

Mussalon juhannus 24.-27.6.2021

Lasten viikonloppu 6.-8.8.2021

Illallinen taivaan alla 14.8.2021

Rantalieskat 3.-5.9.2021

Syystalkoot 15.-17.10.2021

Joulujuhla 27.11.2021021  

Pysähtyneet vankkurit

SFC  4499

Rolf Eriksson
s. 3.12.1947

k. 18.12.2020

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Masku ja 
Ympäristökunnat ry

Pysähtyneet vankkurit

SFC 87415-1

Veijo Hellsten
s. 7.12.1948

k. 19.10.2020

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Masku ja 
Ympäristökunnat ry

Pysähtyneet vankkurit

SFC 154546-1

Esa Tapani Virtanen
s. 8.1.1961

k. 16.1.2021

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Masku ja 
Ympäristökunnat ry

Tietysti Vankkuriviesti pysyy pa-
perisenakin versiona edelleen 
tiedotusvälineenämme.

Onkin siis tärkeää, että Te 
kaikki jäsenet pidätte yhteys-
tietonne ajan tasalla ja tarkistat-
te ne liiton jäsenrekisteriin, jot-
ta saatte kaiken tarvittavan infor-
maation yhdistykseltämme.

Kevätkokous 11.4.2021, klo 
12.00

Edelleen on aika matkailla ko-
timaassa, kuljetaan turvallisesti.

Jari 31185 



Hyvää alkanutta vuotta 2021 Naantalista!

Vuosi 2021 on alkanut vä-
hemmän talvisissa mer-
keissä, mutta nyt, heti 

loppiaisen jälkeen on ollut pientä 
pakkasta ja luntakin maassa niin, 
että riittää. Iloitkaamme siitä.  Ko-
ronan jatkuessa olemme joutu-
neet rajoittamaan normaalien 
vuosien toimintaamme jatkuvas-
ti ja valitettavasti helpotusta ei ole 
näköpiirissä alkavien rokotusten 
tuomasta toivosta huolimatta.  

Pidimme keväältä siirtyneen ke-
vätkokouksen Salorannan ladolla 
keskiviikkona 2.9.2020. Kokouk-
sessa oli läsnä 37 äänivaltaista jä-
sentä. Onneksi sää suosi meitä ja 
saatoimme kokoustaa suhteellisen 
lämpimissä olosuhteissa. Kokous 
vahvisti ja hyväksyi hallituksen esit-
tämän toimintakertomuksen ja ti-

linpäätöksen ja myönsi vastuuvel-
vollisille vastuuvapauden edelli-
sen vuoden toiminnasta ja tileistä.

Pidimme sääntömääräisen syys-
kokouksen marraskuun 18. päivä-
nä 2020 Turun Messukeskukses-
sa.  Kokouksen aikana, ikävä kyllä, 
puheenjohtaja Mika Sarja ilmoitti 
luopuvansa tehtävistään yhdistyk-
sessä vuoden 2020 lopussa. Mika 
kiitti kaikkia jäseniä, isäntiä, talkoo-
väkeä, eri vastuuhenkilöitä ja hal-
lituksen jäseniä toimessaan saa-
mastaan tuesta ja toivoi kokouk-
sen valitsevan yhdistykselle valit-
sevan uuden, yhdistyksen asioita 
eteenpäin vievän puheenjohtajan.

Kokousväeltä, joita oli paikal-
la ennätyksellisesti yhteensä 76 
henkilöä, tuli ehdotus kahdesta 
ehdokkaasta uudeksi puheenjoh-

tajaksi ja käydyn vaalin tuloksena 
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Jarmo Kivinen. Onnittelut Jarmol-
le valinnan johdosta.

Hallitukseen valittiin puheenjoh-
tajan lisäksi Saara Husu, Jani Jo-
kela, Sami Järvinen, Antti Meriö, 
Sirkka Mäkinen, Kari Rainetsalo, 
Petri Rinneranta ja Jyrki Räisänen. 
Hallitus valitsi järjestäytymiskoko-
uksessaan varapuheenjohtajaksi 
Sami Järvisen, taloudenhoitajik-
si Kari Rainetsalon ja Sanna Rin-
dell-Kivisen sekä sihteeriksi Jyr-
ki Räisäsen.

Vuoden vaihdetta Salorannas-
sa oli viettämässä noin 15 vau-
nukuntaa.  Perinteiseen tapaan 
uimarannalle oli vuosien tuoman 
kokemuksen varmuudella raken-
nettu näyttävä ja korkea kokko, mi-

kä sytytettiin illalla ja sen palamis-
ta seurattiin kaikki yhdessä.  Koro-
nan takia yhdistys ei osallistunut 
uuden vuoden juhlan järjestämi-
seen, mutta haluan esittää sydä-
mellisen kiitokseni henkilöille, jot-
ka järjestivät meille iloisen illan ko-
kon äärellä. 

Tulevista tapahtumista sen ver-
ran, että koronan salliessa pyrim-
me rakentamaan ohjelmaa Aurin-
kotreffeille.  Ajankohtaa ei ole vie-
lä voitu valitettavasti edes suunni-
tella. Muutenkin koetamme kaikki 
elää tahoillamme ja Salorannassa 
käydessä terveellisesti ja tautia le-
vittämättä. 

Toivotan teille kaikille hyvää,  
tervettä ja onnellista vuotta 2021! 

Jyrki  96942

12 1/2021

S F-C Saloranta on perin-
teisesti jo vuosia ollut 
varsin kansainvälinen 

leirintäalue. Muun muassa ke-
sällä 2019 vierailijoita oli Suo-
men lisäksi 17. eri maasta. Ko-
rona vaikutti kesän 2020 ulko-
maisiin vieraisiin. Heitä toki oli, 
mutta huomattavasti vähem-
män kuin aiemmin.

Kuitenkin marraskuun 1. päi-
vänä alueelle saapui eksoot-
tinen vierailija  kaukaa. Vieras 
viipyi alueellamme kahdeksan 
vuorokautta. Sen jälkeen hän 
poistui tuntemattomaan suun-
taan.

Vieras aiheutti melkoisen lii-
kenneruuhkan Salorantaan. Ym-

Naantalin kuulumiset

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

PUHEENJOHTAJA
Jarmo Kivinen
Puh. 0400 525 713
taksi.kivinen@jataxi.fi

SIHTEERI
Jyrki Räisänen
Linnavuorenkatu 14 E 20, 21100 NAANTALI.
Puh. 050 408 5596
jyrkirai@luukku.com

päri aluetta makasi raavaita miehiä 
henkilöauton hintaisine kameroi-
neen. Kausipaikkalaisten piti olla 
tarkkana. Vaarana oli kompastu-
minen noihin bongareihin.

Vieraamme oli tipu, joka ei todel-
lakaan kuulu meidän linnustoom-
me. HARJALINNUN pitäisi marras-
kuussa olla viettämässä talveaan 
jossakin Israelin – Arabian niemi-
maan nurkilla.

Harjalintu on toimelias matojen 
kaivelija ja veikeä ”punkkari”, joka 
hermostuessaan nostaa komean 
harjansa pystyyn. Kaipaamaan jäi. 

”Lintumies”  
KR SFC 40809
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Hyvää alkanutta vuotta

N iin kuin viime lehdessä 
kerroin, emme edes yrit-
täneet järjestää kesäkau-

den päättäjäisiä eikä pikkujoulu-

ja. Kokoontumisrajoitukset vaih-
telivat niin, että yhteisten tapah-
tumien järjestäminen oli aika 
toivotonta.

Onneksi syksyllä oli sen verran 
rauhallisempaa tautirintamalla, että 
uskalsimme kokoontua porukalla 
ulkoilemaan. Lokakuun 10. päivä 
suuntasimme minulle ennestään 
tuntemattomaan Hevonlinnan ul-
koilukeskukseen, joka sijaitsee 
Koski TL:ssä. Ilma suosi ulkoilua 
ja paikalle saapuikin ihan muka-
vasti väkeä. 

Kävelyn lisäksi alueella voi pela-
ta frisbee-golfia. 24-väyläinen rata 
kiertelee metsässä. Ulkoilureitte-
jä on useita ja talvella hiihtolatuja.

Rohkeimmat meistä kiipesivät 
näkötorniinkin ja se ponnistelu kyl-
lä kannatti, ylhäältä oli mahtavat 
näkymät. 

Alueella on tilava pysäköintialue, 

jolla kunnalta saatujen tietojen mu-
kaan on luvallista yöpyä ns. pus-
kaparkissa. Palveluja ovat puucee 
tai niin kuin hienommin sanotaan 
biokäymälä ja grillitupa.

Tämän vuoden vuosikokouk-
sen saamme toivottavasti pitää 
ajallaan, siitä kutsu seuraavassa 
lehdessä.

Jos mielessäsi on jokin kohde, 
johon voisimme porukalla tutus-
tua joko päivä- tai viikonloppureis-
sulla, laitathan minulle siitä vinkin.

Tätä kirjoittaessa Paimiossa luis-
telukentät on juuri saatu avattua, 
hiihtokelejäkin ehkä luvassa.

 Mukavaa talvea kaikille.
Merja

Paimion kuulumiset

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

SIHTEERI
Merja Maula
Korvenalantie 292, 21540 PREITILÄ.
Puh. 0400 812 964
merja.maula@gmail.com



14 1/2021

Talviset terveiset Paraisilta!

Vihdoin on lunta maassa 
täällä saaristossakin. Toi-
vottavasti lumi pysyy 

maassa ja tulee mukava talvi. 
Hallitus on pitänyt järjestäyty-

miskokouksen, ja samat henki-
löt jatkavat tehtävissään. 

Joulujuhlia ei vietetty korona-

pandemian vuoksi. Korona on uu-
tislähetyksissä päivittäin. Toivot-
tavasti tulevat rokotukset saavat 
viruksen leviämisen loppumaan 
ja päästään takaisin normaalin 
elämänrytmiin. 

 Uutta vuotta otti vastaan Stag-
sundissa muutama vaunukunta. 

Hiihtolomaviikolla Stagsundis-
sa järjestetään mahdollisesti ul-
koilupäivä, jos sää sallii. Kannat-
taa seurata yhdistyksen kotisi-
vuja ja Facebookia, josta voi lu-
kea lisää infoa ajankohdasta ym. 

Yhdistyksen kevätkokous lau-
antaina 10.4.2021 Mälö Bygde-

gårdissa ja kevätkauden ava-
jaiset  Sragsundissa  pidetään 
24.4.2021. 

 
Mukavaa kevään odotusta! 

SF-C 120962

Terveiset lumihunnun  
peittämästä 
Harvaluodosta!

Talvi tuli sittenkin käymään 
Harvaluodossa. Nurmikent-
tä peittyi tammikuussa val-

koiseen lumihuntuun, vaikka 
muisto kesän vihreydestä kuulsi 
edelleen läpi. Leirintäalueella on 
hiljaista, mutta autonrenkaiden 
jäljet lumessa paljastavat, että 
vaunuilla on käyty.

Syksyllä vaunualueen pienim-

mät karavaanarit iloitsivat, kun 
Kaarinan kaupunki toi hiekkaran-
nalle uusia leikkivälineitä. Rannal-
le näyttää huuhtoutuneen ihan 
oikea merirosvolaiva yhdessä 
muiden uutuusvälineiden kans-
sa. Suuri musta lintu tarjoaa mo-
nenlaisia liikkumismahdollisuuk-
sia vähän isommille kuntoilijoille.

Kesää kohti mentäessä nämä 

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään torstaina 4.3.2021 klo 19.00 

PoP pankin kerhohuoneella  
osoitteessa Hadvalantie 10, 21500 Piikkiö.

 Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

HALLITUS

KOKOUSKUTSU 
SF-Caravan Paraisten seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
pidetään lauantaina 10.4.2021 klo.13.00 alkaen  

Mälö Bygdegårdissa, Airistontie 287. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n  
määrämät kevätkokousasiat.

Paraisilla 8.1.2021

HALLITUS

Piikkiön kuulumiset

Harvaluoto, puh. 044 278 8949

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

SIHTEERI
Merja Vuorinen
Tiilentekijänkatu 3 b A23 20810 TURKU.
Puh. 0400 806 715
merja.elina.vuorinen@gmail.com

Paraisten kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Timo Keihäs
Frälsintie 5 B 6, 21200 RAISIO.
Puh. 050 342 3925
timo.keihas@hotmail.com

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

Talvi tuli Piikkiön Harvaluotoonkin.
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HALLITUKSEN 
KOKOONPANO 

Puheenjohtaja
Riitta Katajainen

Varapuheenjohtaja
Katja Kalliovaara

Sihteeri
Merja Vuorinen

Muut jäsenet
Juhani Aaltonen
Hannu Hyttinen
Mika Hyttinen
Jouko Kalliovaara
Katja Kalliovaara
Kalevi Katajainen
Jarmo Leppänen
Marja-Leena Peltonen

SF-Caravan Piikkiö ry:n aluemaksut 2021

Yöpymismaksu 17€ 
- SFC-jäsen sis. valosähkön
Yöpymismaksu 27€ 
- ei SFC-jäsen sis, valosähkön
Päiväkävijä 10€ /päivä + 2€ valosähkö
Seisontamaksu 3€ päivä 
- vain SFC Piikkiön jäsen
Kausimaksu (1.5.2021-30.4.2022) 280€ 
- SFC Piikkiön jäsen sis, isäntäviikon
Kausimaksu (1.5.2021-30.4.2022) 360€ 
- SFC muun yhdistyksen jäsen sis, isäntäviikon
Kausipaikkalaisten vierailijat 3€ yli 15 vuotias
Sähkö 0.30€ /kwh 
- mittarin mukaan
Sähkö 10€ /vrk 
- ilmastointi tai lämmitys
(EI KÄYTÖSSÄ KORTTIMAKSUA)

Harvaluodossa on hiljaista, mutta vaunuille johtavat autonjäljet 
kertovat, että alue ei ole vaipunut talviuneen.

Leirintäalue peittyi 
kevyeen lumeen 
tammikuun alku-
puolella.

Tammikuun alkupuolella leirintäalueen  
nurmen vihreys vaihtui valkoiseen. 

Kaarinan kaupunki toimitti syksyllä rannalle uusia 
leikkivälineitä, jotka ilahduttavat niin virkistysalu-
een kuin leirintäalueenkin pieniä kävijöitä.

Merirosvolaivan kannella olevalla kaukoputkella voi tähystellä 
vaunualueen tapahtumia tai katsella merelle.

välineet ovat varmasti niin virkis-
tysalueen kuin leirintäalueenkin 
kävijöiden ahkerassa käytössä. 

Viime vuoden lopulla korona-
virusepidemia otti murheelliseen 
käänteen huonompaan, kun maa-
kunta siirtyi leviämisvaiheeseen. 
Vaikka tartuntamäärät ovat vuo-
denvaihteen jälkeen vähän pu-
donneet, on tilanne edelleen 
huolestuttava. 

Kunnissa aloitetut rokotukset 
ja lähestyvä kevät tuovat kuiten-
kin toivoa siitä, että niin Harva-
luodossa kuin muuallakin saatai-
siin jo nauttia vähän tavanomai-
semmasta kesästä.

Hanna Hyttinen
165836





J. RINTA-JOUPPI OY
Matkailuajoneuvomyynti

ma – pe 10 – 18  \  la 10 – 15

RAISIO 
Soininkatu 3, 
p. 020 7881 450

rintajouppi.fi

Autokauppa, jossa on jiitä. rintajouppi.fi

Raision valikoimasta löydät Adrian lisäksi myös uudet Bürstner-, Kabe- ja Sun Living -matkailuajoneuvot.

SAIMME ERÄN ADRIA MATRIX  
J.EDITION-ERIKOISMALLEJA. 

Tule ja varaa omasi 
kevään toimituksiin!

Adria Matrix J.Edition
• J.Edition-erikoisväritys
• 16” aluvanteet
• Markiisi
• Multimedialaite, jossa 

navigaattori ja peruutuskamera

• Ohjaamon ilmastointi
• Vakionopeudensäädin
• LED-päiväajovalot
• Alaslaskettava vuode
• Iso takatalli

• Rekisteröity viidelle
• Mattosarja
• Lattialämmitys
• 7 vuoden tiiviysturva

69 900 € 74 900 €
FIAT 140 HV MANUAALI FIAT 160 HV AUTOMAATTI

Saatavilla:
MATRIX 670 SL J.EDITION  
ERILLISVUOTEILLA

MATRIX 670 SC J.EDITION  
SAAREKEVUOTEELLA

Saatavilla ainoastaan
J.Rinta-Joupilta!

OSTAMME
MATKAILU-
AJONEUVOJA!
Olemme kiinnostuneita ostamaan  
matkailuautosi tai -vaunusi hyvään hintaan. 
Ota yhteyttä myymäläämme 
ja tarjoa autoasi heti!

Myy matkailuautosi meille jo 
tänään osoitteessa: rintajouppi.fi
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044 705 5566 www.liedonautopesu.com
Tuulissuontie 31  
halli 2         LIETO

Tuulissuontien 
remontti valmis
TERVETULOA!

LIEDONLIEDON
AUTOPESUAUTOPESU

Varaa auton pesu ja sisäsiivoukset kätevästi netistä !

Asuntoautot/-vaunut
puhtaaksi talven rientoihin!

PESUMME SISÄLTÄÄ AINA 
MYÖS KATON PESUN!

PESU

PESU+
vahaus

60 60 €€ 220 220 €€

110 110 €€

PESU+vahaus+
hytin kiillotus+
kovavavahaus

Tervetuloa liikkeeseemme osoitteessa 
Tammimäenkatu 8, Turku. Puhelin 010 235 0233.

Ostamme matkailuautoja- ja vaunuja! 

Vai haluaisitko vaihtaa toiseen?

Kutsu Misevan Ostopartio luoksesi osoitteessa ostopartio.fi

Tutustu jatkuvasti vaihtuvaan valikoimaamme kuntotarkastettuja
matkailuautoja- ja vaunuja osoitteessa miseva.fi
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Puheenjohtajan  
mietteitä

Toivotan jäsenille Hyvää al-
kanutta uutta vuotta. Kaik-
ki me varmaan toivomme, 

että tästä vuodesta tulisi hieman 
erilainen kuin viime vuodesta. 
Olemme jo tottuneet pesemään 
käsiämme ja käyttämään maskia 
tarpeen tullen, joten tästä saattaa 
tulla meille jopa rutiini.

Viime vuosi jäi kaiken kaikkiaan 
koko yhdistyksen toiminnan kan-
nalta aika ohueksi, koska mitään 
ei ole pystytty järjestämään, tuon 
korona viruksen takia.

Viime keväälle ja kesälle suun-
nitellut tapahtumat jäivät kaikki 
toteuttamatta. Juhannus ja tans-
sit jäivät unholaan. Mutta kauniis-
ta kesästä saimme nauttia. Uusia 
karavaanareita oli liikkeellä, jopa 
ensikertalaisia, joten tervetuloa 
mukavaan joukkoomme. 

Pitkä syksyinen keli on hillinnyt 
myös vuosipaikkalaisten kävijöi-
den määrää alueella. Ainainen sa-
teen tihutus ja märät nurmikot ei-
vät houkuta alueella oleskelijoita.

Ehkä on tämän vallitsevan ko-
ronaepidemian vuoksi parempi-
kin, että olemme koolla pienem-
missä joukoissa. Saunatilat on ra-
jattu siten, että löylyyn voi mennä 
kerrallaan kuusi henkeä ja sauna-
tiloissa muuten voi olla yhteensä 
10 henkilöä. Joten isomman jou-
kon ollessa liikkeellä, on hyvä hie-
man vuorotella saunatiloissa. Nyt 
omatoimitilanteessa se siivoaa, jo-
ka käyttääkin. Hyvin on toiminut, 
kiitos siitä jäsenistölle. Pidetään 

huolta alueestamme.
Pikkujoulut vaihtuivat viime 

metreillä Puurojuhlaksi, joka on-
nistui vallan hyvin. Emännät jakoi-
vat puurot kippoihin keittiön ovel-
ta ja puurot syötiin pääasiassa ul-
kona. Jälkiruoaksi tarjoiltiin glögiä 
ja joulutorttuja.

Vuodesta 1985 on vuosittain 
myönnetty Vuoden Karavaanari 
titteli. Vuoden Karavaanariksi vali-
taan yleensä henkilö tai henkilöt, 
jotka ovat tehneet työtä Raision 
yhdistyksen hyväksi, ja ovat huo-
mattavalla panoksellaan tukeneet 
yhdistyksen toimintaa. Karavaani-
henkisyys ei myöskään ole pahit-
teeksi. V. 2020 yhdistyksen halli-
tus valitsi tittelin saajaksi Seppo J. 
Rantalan, joka on ollut vuosipai-
kalla pitkään. Hän on aina valmii-
na alueella osallistumaan talkoi-
siin, likaisetkaan työt eivät pelo-
ta. Hänen harrastuksensa valo-
kuvaus antaa meille silmäniloa 
ja hienoja ikuistuksia. Hänen ul-
komaan matkoista olemme myös 
saaneet lukea.

Vuodesta 2000 asti on myön-
netty Puuhapannu ahkeralle toi-
mijalle. Mutta tänä vuonna sitä ei 
enää jaettu, vaan laitettiin kierto-
pannu Vankkurisaliin pitkäaikai-
sen talonmiehemme Reikko ”Pup-
pe” Laaksosen kuvan vierelle.

Vankkuri-Vehmas on kiinni vie-
railijoilta viikkoon 8 asti, jonka jäl-
keen alkavat viikonlopun isäntä-
vuorot. Tämä talvi on ensimmäi-
nen, jonka minä muistan, että 

olemme kiinni sydäntalven ajan. 
Lumitöistä ei ole tätä kirjoitetta-
essa vielä ollut huolta.

Hallitus on päättänyt kunnostut-
taa Vankkurisalin WC- ja suihku-
tilat kevään aikana. Ainakin joku 
vessoista, kesävessat ja saunan 
suihkut ovat kuitenkin silloin käy-

tettävissä, samoin keittiötilat, nii-
hin ei kosketa tällä kertaa. Cara-
van liitto on myöntänyt avustuk-
sen remontin toteutukseen.

Jos vaan on mahdollista, pide-
tään taas helmikuussa 26.-28.2. 
perinteiset koko perheen Mau-
kujaiset. Treffi - ja huvitoimikunta 

Raision kuulumiset

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

PUHEENJOHTAJA
Hanne Lassila
Hietalahdentie 6, 23140 HIETAMÄKI.
Puh. 0400 186 357
hanne.lassila@dnainternet.net

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

Seppo Määttä.Matti Nurmi.

Jätkänkynttilän hehkua.
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Vuoden 2020 Karavaanari  
Seppo J. Rantala
Milloin sinusta tuli karavaanari ja mikä sai  
sinut tämän harrastuksen pariin?
Liityin jäseneksi 1976, koko perheemme näet vaunuili. Sitten 
kaksi sisarusta siirtyi mökkilinjalle ja kysyttiin minultakin 
josko lähtisin mukaan. Paikoillaan oleminen mökissä ei 
kuitenkaan napannut vaan reissuun oli aina päästävä.  
Ja näin onkin vaunuilu jatkunut jo pitkään.

Kuinka kauan olet ollut SF-Caravan Raision  
seutu ry:n jäsen?
Vuodesta 2007. Lomamatkalta oltiin tultu edellisenä iltana 
ja aamulla kun olimme menossa tyhjentämään vaunua, niin 
sinne olikin yön aikana murtauduttu! Siitä lähti ajatus että 
vaunu on saatava vuosipaikalle karavaanarialueelle.

Mitä asioita arvostat karavaanielämässä eniten?
Vapautta. Tien päällä on hieno olla, maisemat vaihtuvat 
ja ennen koronaa maatkin. Olen käynnyt 31 maassa joko 
autolla tai auto-vaunu-yhdistelmällä.

Mikä on hauskin muistosi karavaanielämästä?
Pakoputken korjaus Norjassa hernesoppapurkilla, 
Romaniassa hevonen seisoi keskellä tietä eikä suostunut 
väistymään. Sitten niitä ei-hauskoja hetkiäkin on ollut eri 
maissa: vaunun paloi ajossa, vetokoukku katkesi, jakopään 
remmi meni poikki ja kerran vaunua vedettiin ilman 
jarrutehostina.

Joulupuuroa tarjolla.

Jos et olisi karavaanari, niin mitä muuta harrastusta 
voisit harkita – tai jo nyt harrastat?
2009 aloin harrastaa uudestaan valokuvausta digikameroiden 
yleistyttyä. Valokuvaus ja matkailu on hyvä yhdistelmä.

Mikä tekee Vankkuri-Vehmaasta sinulle parhaan 
paikan viettää karavaanielämää?
Vihreä nurmikenttä, hiekkapohjainen uimaranta ja tietysti 
hyvät asukkaat. Kun etsin aikoinaan vuosipaikka-aluetta niin 
Vehmassalmi erottautui selkeästi edukseen muista alueista.

Mitä asioita parantaisit Vankkuri-Vehmaalla?
Aina löytyy jotain parannettavaa, mutta kaikkea ei saada 
yhdellä kertaa.

Mitä terveisiä lähettäisit yhdistyksemme jäsenille?
Laulun sanoja lainatakseni ”Karavaanari on kaikkien kaveri”.

suunnittelee viikonlopuksi pientä 
ohjelmaa. Samoin

pääsiäisenä tapahtuu Vankkuri-
Vehmaalla, mutta siitä tiedotam-
me tarkemmin nettisivuillamme 
ajankohdan lähestyessä.

Kevätsiivoustalkoista ja kevät-
kokouksesta ilmoitetaan seuraa-
vassa lehdessä. Nettisivuilla www.
sfc-raisio.fi ovat ajankohtaiset tie-
dotteet.

Vuosipaikkamaksu v.2021 on 
Raision yhdistyksen jäsenille 400 
€. Maksu kerralla 28.2.2021 men-
nessä, tai on mahdollista suorittaa 
kahdessa erässä 1. erä 28.2.2021 
ja 2. erä 30.4.2021 yhdistyksen 
tilille Op FI25 5280 0020 0725 
26. Viite 1122.

Venepaikat  maksettava 
30.4.2021 mennessä.

Hinnasto kokonaisuudessaan 
löytyy nettisivuiltamme www.sfc-
raisio.fi

Lämmin kiitos hallituksen jäse-
nille, sihteerille, toimikunnille ja 
teille kaikille jäsenille, jotka olet-

te antaneet oman panoksenne 
Vankkuri-Vehmaan hyväksi.

Hallituksesta poisjäävät Matti 
Nurmi ja Seppo Määttä kukitettiin 
vuoden viimeisessä kokoukses-
sa kuuden vuoden hallituksen jä-
senyydestä. Seppo on lisäksi toi-
minut Vankkuri-Vehmastoimikun-
nassa viiden vuoden ajan.

Hallituksesta ja muistakin luot-
tamustoimista luopunut Hannele 
Mattsson on toiminut mm. treffi- ja 
huvitoimikunnassa 7 vuotta, halli-
tuksessa 10 vuotta ja tarjoilutoimi-
kunnassa 3 vuotta. Hän on aktiivi-
nen osallistuja ja hänen kädentai-
toa olemme saaneet ihailla mon-
ta kertaa, ja kädentaidonpäivissä 
hieman itsekin yrittäneet.

Hannelelle on luovutettu Cara-
van liiton myöntämä Ansiolevyke. 

Toivotan myös uudet hallituk-
sen ja toimikuntien jäsenet ter-
vetulleiksi mukaan toimintaan.

Nähdään Vankkuri-Vehmaalla
Terveisin Hanne 
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Ailan talkoo look.

Katon ja rännien 
puhdistus.

Hannele Mattsson sai  
liiton Ansiolevykkeen.Vuoden vaihteen kukitetut.

Oksiston karsintaa. Pajutöiden askartelua.

Kahvit maistuu välillä.

Pieniä talkoolaisia.
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KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Salon seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
pidetään keskiviikkona 17.3.2021 

klo 19.00 Uskelan koulun auditoriossa, 
Kavilankatu 1, 24100 Salo. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen  
kevätkokoukselle määräämät asiat.

Kahvitarjoilu klo 18.30. 
Ota mukaan voimassa oleva jäsenkortti.

Tervetuloa!

HALLITUS

Hyvää alkavaa vuotta 2021

T akanamme on erikoinen, 
monella tapaa haastava 
ja odottamaton vuosi, 

jonka aikana olemme jokainen 
niin henkilökohtaisessa elämäs-
sä kuin täällä karavaanareissa 
kohdanneet alati muuttuneita 
tilanteita ja reagoineet nopeas-
ti niihin.

Viime vuonna olemme peru-
neet monia tapahtumia. Alkuvuo-

desta 2021 on myös peruutus-
ten aika. 

Uskon ja toivon siihen, että en-
si vuonna keväämmällä saamme 
aikaan suunniteltuja tapahtumia. 
Vapputreffejä suunnitellaan pi-
dettäväksi Salakalliolla, kahte-
na iltana tanssitaan. Matka Pär-
nuun ja virolaisten aarresaarel-
le Kihnuun järjestetään 10 – 13. 
6.2021. Matkaohjelma, hinta ja 

aikataulut päivittyvät nettisivuil-
le myöhemmin.  

Yhdistys on jälleen lähettä-
nyt jäsentiedotteen postitse 
tai sähköpostilla. Oletko jo tu-
tustunut siihen? Voit myös la-
data tapahtumakalenterin ja 
jäsentiedotteen verkkosivuil-
tamme  www.sfc-salonseutu.fi  

Voit tehdä sähköpostitietojen päi-
vityksen jäsensivuille joko tarkis-
tamalla ne omilla SFC jäsenpal-
velun tunnuksillasi (kun/jos olet 
rekisteröitynyt palveluihin jäsen 
numerollasi) tai lähettämällä säh-
köpostia asiasta jasenrekisteri@
karavaanarit.fi

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
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MATKAILUAUTOT 
JA VAUNUT

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

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

www.autosimelius.fi 

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

Tulevat tapahtumat
20. - 28.2.2021 Hiihtolomatapaaminen Salakalliolla
17.3.2021  Kevätkokous Uskelan koululla klo 19
1. - 5.4.2021  Pääsiäistapaaminen Salakalliolle
10.4.2021  Huhtitanssit Perttelin Urheilutalo

HUHTITANSSIT 
Lauantaina 10.4.2021 klo 18-0.30
Perttelin Urheilutalolla, Kaivolantie 14, 25360 Pertteli

Tanssit tahdittaa Tangoprinssi 2006 
ja Tangofi nalisti 2019 

JARNO ITKONEN
Tarjolla maittavaa ruokaa, kakkukahvit ja tanssia.

Liput 25€

Mahdollisuus linja-autokuljetukseen Salon tori 17.30, paluu 00.30. 
Edestakaisen kuljetuksen hinta 5€. Maksu linja-autossa. 

Ilmoittautuminen Tero Leino, puh. 0400 534 908. 
Lippuja saa Areva-Service, Satamakatu 20, Salo tai maksamalla 
tilille 31.3.2021 mennessä SF - Caravan Salon Seutu ry:n tilille

FI11 5410 0250 3436 32. Laita viitenumero 1232. 
Maksetut liput saa paikan päältä. TERVETULOA!



24 1/2021

Talvinen Sarapisto 

U usi vuosi ja uudet kujeet 
– tähän lauseeseen var-
maan nyt voimme kaik-

kia yhtyä ja toivoa tilanteen nor-
malisoitumista. 

Vielä muutama talvikuukausi 
edessä ja sitten voimmekin jo 
suunnata katseet kevääseen. Alu-
eellamme on ollut asukkaita kaik-
kina aikoina, milloin enemmän ja 
välillä vähemmän. Hienoa että 
kävijöitä riittää ympäri vuoden, 
talven rauhaisasta elosta kesän 
hulinaan.

 

Säätilan mukaan ympäristökin 
muuttuu hetkessä. Itse vierailin 
alueella vuodenvaihteen jälkeen 
ja kameraan tallentui muutama 
kuvan metsän antimista ja kesäs-
tä muistuttavasta kyltistä. 

Parin päivän kuluttua olikin jo 
laiturit ja ranta ihan erinäköise-
nä,  lumikerros saatu ja pakkas-
takin. Lunta ilmeisesti luvassa rei-
lusti lisää joten nautitaan talven 
tunnelmasta ja alati valoisammik-
si muuttuvista päivistä.

Ulkoiluterveisin  
Maarit 104031

Sauvon kuulumiset

Sarapisto, puh. 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 Sauvonseutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
18.4.2021 klo 12.00 

Sarapistossa, Nokantie 3 Sauvo.

Muutokset mahdollisia koronatilanteen vuoksi.

Voimassa oleva jäsenkortti mukaan.

12.1.2021  HALLITUS
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Rakastamme campingelämää, sen huomaat pian! 

Kaikki valmistus tapahtuu tehtaassamme Ruotsissa.
Valintasi, joka suosii tuotteitamme, suosii todella myös Sinua.
Moderni ja viihtyisä tehtaamme sijaitsee Doroteassa, Ruotsin Etelä-Lapissa.
Olemme perheyritys vuodesta 1983. - Vuodesta 1994 -

Ruotsalainen suunnittelu ja valmistus takaavat 
parhaan mahdollisen laadun sekä palvelun.

www.svenskatalt.se  -  +46 942 513 14  -  info@svenskatalt.se
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Syyskokouksen kuulumiset

Yhdistyksemme syyskoko-
us pidettiin 18.10.2020 
Yläneen Osuuspankin 

kokoustiloissa. Kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Manu 
Laaksonen ja sihteeriksi Ulla Heis-
kanen. Asialistalla oli sääntömää-
räiset asiat mm. hallituksen jäsen-
ten valinta erovuoroisten tilalle, 

jäsenmaksut, talousarvio sekä 
toimintasuunnitelma vuodelle 
2021. Hallituksen jäseniksi valit-
tiin äänestyksen jälkeen Manu 
Laaksonen, Ulla Heiskanen ja 
Joonas Suominen. Hallituksessa 
jatkavat myös jäljellä olevan kau-
tensa Mika Aaltonen, Mika Leino 
ja Jyrki Lindell. Jäsenmaksu pää-

tettiin kokouksessa hallituksen 
esityksen mukaisesti, ollen tänä 
vuonna 10 €/jäsen ja 5 €/perhe- 
tai nuorisojäsen. Hallitus myös 
kertoi alustavia suunnitelmia en-
si kesän kunnostustöistä alueella 
sekä esitteli Valasrannan hinnas-
ton tälle vuodelle. Hinnasto hie-
man koki muutoksia ja sitä kan-

nattaa käydä kurkkaamassa yh-
distyksen nettisivuilla.

Hallituksen järjestäytymisko-
kouksessa valittiin mm. varapu-
heenjohtajaksi Jyrki Lindell, ra-
hastonhoitajaksi/kirjanpitäjäksi 
Hannele Aittamäki sekä leiripääl-
liköiksi Mika Leino ja Mika Aal-
tonen. Huvitoimikunnan puheen-

TL-Pyhäjärven kuulumiset

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

PUHEENJOHTAJA
Mira Kulmala-Sjöman
Kettutie 11, 31600 JOKIOINEN.
Puh. 050 520 4065
mira.kulmala@sotainvalidit.fi

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

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
pidetään sunnuntaina 14.3.2021 klo 13.00  
Yläneen Osuuspankin kokoushuoneessa,  

osoite Haverintie 6 Yläne.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa!

HALLITUS
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Tulevat tapahtumat Valasrannalla:
 30.4.-2.5.  Vappu
 24.6.-27.6.  Juhannus
 16.7.-18.7.  Tapahtuman teema avoin
 13.8.-15.8.  Rosvopaistit
 27.8.-29.8.  Venetsialaiset
 1.10.-3.10.  Syystreffit

Hallituksen uuden 
jäsenen esittely
Olen Joonas Suominen, 43-vuo-
tias näyttelijä ja ohjaaja Salosta. 
Perheeseeni kuuluu avovaimo 
Laura, isä, äiti, pikkuveli, Viima-
koira ja kissat Viivi ja Omar. Työk-
seni teen tällä hetkellä teatteri-
näyttelijän ja -ohjaajan töitä, sekä 
esiinnyn tv-sarjoissa ja mainoselo-
kuvissa. Karavaanariharrastus alkoi 
jo nuorena poikana, kun perheem-
me hankki asuntovaunun. Sillä 
sitten kierrettiin ympäri Suomea monta, monta vuotta. Noin  
5 vuotta sitten löysin harrastuksen uudelleen ja hankin ensim-
mäisen oman asuntovaunun. Haluan toivottaa kaikki sydämelli-
sesti tervetulleeksi kesällä Valasrantaan Pyhäjärven rannalle!

Joonas Suominen
hallituksen jäsen

johtajaksi nimettiin Joonas Suo-
minen sekä jäseniksi Joni Pihla-
va, Piia Pihlava, Janne Kranni ja 
Päivi Henninen (huvitoimikun-
taan voidaan nimetä lisää hen-
kilöitä myöhemmissä hallituksen 
kokouksissa). Voimme siis odot-
taa riemukkaita tapahtumia tule-
valle kesälle.

Malttamattomina odotamme 
kevään ja kesän tuloa, jotta pää-
semme taas Valasrannan tanhu-
ville olemaan ihan huolettomina.

Mira Kulmala-Sjöman 
(105302-1)

puheenjohtaja
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Terveiset Rairannasta

Vuosi on vaihtunut ja pan-
demiasta huolimatta toi-
minta jatkuu vaikkakin 

huomattavasti normaalista poik-
keavasti. Kovat rajoitukset ovat 
edelleen voimassa ja rajoitusten 
kiristäminen  johtuu osittain siitä-
kin, että noihin rajoituksiin on vä-
sytty ja noudattaminen on jossa-
kin päin niin ja  näin. Yhdistykses-
sämme kevätkokous  pidettiin 
syyskuussa tilapäislain mukaises-

ti ja kokouksen asialistalla olevis-
ta asioista hyväksyttiin tilinpäätös 
ja vastuuvapaus.  Syyskokous 
pidettiin aikaisemmin ilmoitettuna 
aikana ja koska listalla oli henki-
lövalintoja, osattiin varautua suu-
reen osanottajamäärään. Koko-
uksessa hyväksyttiin vuoden 
2021 talousarvio ja toimintasuun-
nitelma. Toimintasuunnitelman 
merkittävämpiä kohtia ovat ns 
Mimminmutkan wc-rakennuksen 

rakentaminen, asfaltoinnin paran-
nukset ja korjaukset sekä lintu-
tornin rakentaminen Trainkalliolle. 

Asfaltointityö ehdittiin kyllä-
kin toteuttaa jo menneen vuo-
den puolella. Muut investointikoh-
teet ovat melko pieniä.

Kokouksen puheenjohtajaksi va-
littiin Olli Rusi.  Koska hän on yh-
distyksen jäsen, kausipaikkalai-
nen ja entinen yhdistyksen vara-

puheenjohtaja, hän on hyvin pe-
rillä yhdistyksen toiminnasta, joten 
hän oli hyvä valinta kokouksen 
puheenjohtajaksi ja sen homman 
hän osasikin hoitaa ammattitai-
dolla.

Vakka-Suomen kuulumiset

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

PUHEENJOHTAJA
Asko Peräntie 
Puh. 044 275 0067
asko.perantie@gmail.com

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

Molemmat kokoukset pidettiin 
Railakassa, johon saatiin sopi-
maan turvavälit huomioiden yli 
100 henkeä. Kaikilla oli myös 
suositusten mukaisesti  maskit.

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
pidetään Rairannassa 27.3.2021 klo 14.00. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 

kevätkokoukselle määräämät asiat.

Tervetuloa!

3.1.2021  HALLITUS
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Ramin rattailta

Asfaltoinnin uusimiset ja korjaukset tehtiin lokakuun puolivälissä, 
vaikka se oli tämän vuoden toimintasuunnitelmassa. Asfaltissa oli 
niin paljon vikoja , että korjaukset katsottiin tarpeellisiksi jo ennen 
ensi kesää. Asvaltoinnin ohessa tehtiin toimiston kahden puolen 
hidasteet, jotta tiealue on sillä kohtaa turvallisempi siinä kun on 
usein ihmisiä ja varsinkin lapsia.

Ehkäpä tärkein asia oli yhdis-
tyksen puheenjohtajan valinta. 
Uudeksi puheenjohtajaksi valit-
tiin Asko Peräntie, joka on toimi-
nut varapuheenjohtajana jo usei-
ta vuosia. Vanha puheenjohtaja 
valittiin hallitukseen ja myöhem-
min järjestäytymiskokouksessa 
nimettiin varapuheenjohtajaksi, 
jolloin on helpompaa tukea uut-
ta puheenjohtajaa ja hyödyntää 
runsaan kahdenkymmenen vuo-
den kokemusta ainakin onnistu-
misten osalta. Vanhana puheen-
johtajana toivon Askolle menes-
tystä ja pitkää pinnaa uudessa 
tehtävässään.

Hallituksesta  jäi pois Kari Rais-

kinmäki, muut erovuoroiset valit-
tiin uudelleen.  Kiitos Karille hy-
västä työpanoksesta yhdistyksen 
hyväksi. Askolta vapautunut paik-
ka jäi sääntöjen mukaisesti täyttä-
mättä ja täytetään vuoden kulut-
tua. Hallitukseen kuuluvat: Asko 
Peräntie pj, Reijo Silokoski varapj, 
Tapio Saha siht. sekä jäseninä 
Petri Hämäläinen, Juhani Varjo-
nen, Jorma Korhonen, Auli Sii-
vonen ja Sinikka Vehmanen. Jä-
senkirjurina toimii Reijo Silokoski.

Alue oli koko loppusyksyn auki  
ja noudatettiin parhaan mukaan 
kaikkia koronasuosituksia. Kävi-
jämäärät olivat kuitenkin pande-

mian takia edellisvuosia pienem-
mät. Liikevaihdon seurannan mu-
kaan se pienenee melko tarkkaan 
treffien ja tapahtumien perumisen 
aiheuttaman loven verran.

Pieniä ja rajoitettuja talkoita to-
ki tehtiin. Ison venelaiturin kor-
jaus siirrettiin , mutta kiviarkun 
jäänteet kuitenkin poistettiin. Sii-
hen tarvittiin pitkäpuominen kai-
vinkone. Myöhemmin kivet siir-
rettiin tulevan wc-rakennuksen 
pohjalle. Rakennuksen perustan 
kaivuu ja täyttö sekä alkutasaus 
tehtiin saman tien.

Tämän vuoden treffejä ja tapah-
tumia ei voi vielä varmasti päättää 
koronatilanteesta johtuen. Toivot-

tavasti voimme järjestää ainakin 
joitakin tapahtumia jonkinmuotoi-
sina, mutta esim tanssien järjestä-
minen sisätiloissa on mahdotonta 
nykyisten suositusten mukaisesti. 
Odotetaan, että tilanne paranee 
ja pääsemme taas täysillä toimi-
maan harrastuksemme parissa. 
Pysykäämme terveinä.

Seuratkaa nettisivujamme. Siel-
lä pyrimme ilmoittamaan tapah-
tumista ja muutakin alueemme 
tilanteesta.

Terveisin Reijo

Asko Peräntie astui  
Reijo Silokosken suuriin 
saappaisiin

Syyskokous valitsi yhdistyksemme 
uudeksi puheenjohtajaksi rauma-
laisen Asko Peräntien. Hän seurasi 

kaksikymmentäneljä vuotta puheenjohta-
jana toiminutta Reijo Silokoskea, jonka 
ansiokas työ yhdistyksen eteen huomioi-
tiin  myös liiton taholta.

 -  Haasteita riittää paljon. Reijo on teh-
nyt valtavan työn, ja sitä eivät kaikki edes 
ymmärrä. Talousasiat, rakentamiset, isän-

tätoiminta, sähkötyöt ym ym. Työ ei todel-
lakaan ole vain puheenjohtajana toimimis-
ta, vaan valtavasti enemmän, toteaa uusi 
puheenjohtaja.  Onneksi Reijo jatkaa hal-
lituksessa ja varapuheenjohtajana. Minul-
la on häneltä paljon oppimista. Yhdistyk-
sessä toimiminen on yhteistyötä, ja sitä 
on  toteutettu tähänkin saakka, mutta sii-
nä on aina kehittämistä. Niinpä on tärke-
ää, että tehtäviä jaetaan entistä enemmän 

Syyskokouksen aluksi liiton puheenjohtaja Olli Rusi luovutti väis-
tyvälle pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Reijo Silokoskelle platina-
merkin yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä. Merkki on tunnustus-
merkkisarjassa uusi ja sitä on jaettu vasta 4 kappaletta. 

Asko Peräntie.
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ja saadaan näin siirrettyä  vas-
tuuta  useammille tahoille. Tämä 
työ on jo alkanut, toteaa uusi pu-
heenjohtaja.

 Asko Peräntie on yhdistyksem-
me kolmas puheenjohtaja. Pio-
neerityön alueen löytämiseksi ja 
menestyshistorian 10 ensimmäi-
sen vuoden toteuttamiseksi, hoi-
ti nykyinen kunniapuheenjohtaja 
Eero Aitamurto ahkerine talkoo-
henkilöineen. Hän sai houkuteltua 
Reijo Silokosken Rairannan alu-
een sähkösuunnitelmien tekoon 
vuonna 1990 ja siitä alkoivat mo-
ninaiset tehtävät toiselle puheen-
johtajalle Reijo Silokoskelle. 

 - On hyvin tärkeää, että  uu-
si puheenjohtaja Asko Peräntie 
saa kaiken mahdollisen tuen. Pi-
dän hyvänä myös sitä, että uusi 

puheenjohtaja saa ammennet-
tua aiemmat kokemuksen tuo-
mat vinkit puheenjohtajan teh-
tävät luovuttaneelta Reijolta. En 
olisi osannut kuvitella sitä, kuin-
ka paljon Rairanta on kehittynyt  
Reijon puheenjohtajakaudella, 
sanoo kunniapuheenjohtaja Ee-
ro Aitamurto.

Loppukevennys: Vankilanjoh-
taja puhui vangeille. - Vankilam-
me täyttää ensikuussa 100 vuot-
ta. Onko teillä mitään ehdotuksia 
siitä, millä voisimme juhlia merk-
kipäivää? Pidetään silloin avoi-
mien ovien päivä, kuului vanki-
en joukosta. 

Turvallista alkanutta vuotta 
toivottaa Rami

Mennyt vuosi oli monella tavalla haasteellinen. Myrskyn ha-
joittaman laiturin korjaamiseen tarvittiin myös konevoimaa.

Talkootyö on Rairannan vahvuus.Yhteispelillä se sujuu, Tarmo Pakola ja Markku Roivas.

Aurinko laskee länteen. Taitaa olla meressä jo ohut jää.Niin kaunista talvea odotellessa.

Mimminmutkan pienoishuoltorakennuksen pohjatyö.



Tuulissuontie 9
21420 Lieto

050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi

www.turunajovaruste.fi
Soliferin ja Polarin 

valtuutettu huoltokorjaamo

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

huollot, varaosat jne.



EDUSTAMAMME MERKIT

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

LEMPÄÄLÄ*
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä 
020 777 2024

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

RAUMA
Nortamonkatu 17 
26100 Rauma
020 777 2752

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

    

KOKO KANSAN  
CARAVAN-KAUPPA
Laaja valikoima uusia ja huollettuja käytettyjä 
matkailu- ja retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.

*Lempäälä maaliskuusta alkaen

RJ_Vankkuriviestii_210x297_mm.indd   1RJ_Vankkuriviestii_210x297_mm.indd   1 19.1.2021   14.3619.1.2021   14.36


