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Mitään suurempaa vuosijuhlaa 
ei kannata pitää Covid 19 
viruksen kunniaksi vaikka 
vuosi tuli täyteen tämän 
harmin kanssa. Sen verran 

epävarmassa tilanteessa ollaan edelleen 
juhlitaanko ensivuonna kaksivuotisjuhlaa 
viruksesta irtipääsyn vuoksi. Covid19 virus 
eli kansankielellä korona on iskostunut 
korvien väliin tiukasti kun se on ensimmäisenä 
aamulla ja viimeisenä illalla kaikissa 
infokanavissa. selvästi kyllästymistä ja 
välinpitämättömyyttä on havaittavissa. Eletään 
ajatuksessa, ettei se minuun tartu mutta 
onneksi käsien pesu ja maskien käyttö on jo 
kaikilla arkipäivää. Rokotukset ovat alkaneet 
tosin kovin rauhallisesti. Rokotteiden 
saatavuus on hidastanut rokottamista. 
Rokotusaikataulun mukaan oma on tulossa 
1.7.-1.9. välisenä aikana toinen piikki luvataan 
vuoden loppuun mennessä. Rokotuksia 
odotellessa jatkamme hiljaiseloa oman 
aikataulumme mukaan siten että viikot 
vaunulla ja viikonloput kotona ja lauantai 
aamuisin klo 08.00 kauppareissu maskit 
paikoillaan.

Alueet ovat ottaneet hyvin varotoimet 
käyttöön, käsidesiä on saatavissa ja välimatkat 
pidetään riittävinä eikä mitään suuria 
kokoontumisia pidetä. Saunaan pääsee vain 
ohjeen mukainen määrä saunojia kerralla. 
Osa alueista pitävät portit kiinni matkailijoilta, 
jolloin alue on vain oman yhdistyksen jäsenien 
käytössä. Matkailijoiden puute tekee kuitenkin 
suuren loven yhdistyksen kassaan. Lehden 
treffikalenterissa on 17 treffitapahtumaa 
tulevaksi kaudeksi, joista osa varmasti 

joudutaan peruuttamaan. Kannattaa varmistaa 
tapahtuma yhdistyksen puhelimesta tai 
nettisivuilta ennen tapahtumaa. 

Viime lehdessä ennustin että kaasun hinta 
tulee nousemaan mutta onneksi se ei vielä 
toteutunut. Myyjäliikkeet ovat tarkkailleet 
toisiaan odottaen aloitteen tekijää. Kevään 
edetessä odotellaan kaasun tukkuhinnan 
alentumista ja alentavan nousupainetta. 
Alueellamme on kaksi itsenäistä kaasupulloja 
täyttävää yritystä, jotka pitävät yllä sopivaa 
kilpailua pitäen kaasun hinnan kohtuullisena.

Ilmaston muutos alkaa tulevaisuudessa 
näkyä harrastuksessamme. Polttoaineiden 
hinnat nousevat, jonka johdosta ajettujen 
kilometrien odotetaan laskevan. Sopivien 
vetoautojen valmistuksen loppuminen 
varmistaa vetoautokaluston keski-iän 
nousemisen. Matkailuautojen uusien 
euromääräysten mukaisten kalustojen 

saamin takkuaa. Vetoautoksi sopivien 
sähköautojen puuttuminen ja niidenkin, jotka 
sopivat matkailuvaunun veturiksi hintahaitari 
on kova.  Sähköautojen latauspisteiden 
rakentaminen alueille tuo kilpailuetua mutta 
myös kuluja. Puilla lämmitettävät saunat ovat 
suurennuslasin alla ja varmaan joku huomaa 
kohta kun grillikodissa poltetaan puita ja 
grillataan makkaraa.

No, muuttolintujen keväinen laulanta on 
sen merkki että parempaan ollaan kuitenkin 
menemässä. Tämän lehden pudotessa 
postiluukuistanne ollaan jo vahvasti 
kesäajassa. Takana on jokakeväinen sadattelu 
kellojen siirtelystä ja sehän vain jatkuu, kuten 
ilmastonmuutoksesta puhuminenkin. 

Kaikesta huolimatta hyviä kevätretkiä ja 
pysytään terveinä.

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 2/2021 (179) 
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. 3  .............................  aineisto 28.6.   .................................. ilmestyy 26.7.
Nro. 4  .............................  aineisto 5.10.   .................................. ilmestyy 1.11.

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: 
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KOLUMNI

Olli Rusi
Puheenjohtaja
SF-Caravan ry

Varsinais-Suomessa on voimaa!

VankkuriViesti ja sen jäsenyhdis-
tykset kattavat yhden Suomen 
mielenkiintoisimmista matkailun 
alueista. Noin 90% Suomen kara-

vaanareista asuu muualla. Jostain syystä kaik-
kia alueen tarjoamia mahdollisuuksia ei tuo-
da kovin ponnekkaasti esille. Ehkäpä ne ovat 
meille itsellemme niin itsestäänselvyyksiä 
että ne on helppo sivuuttaa. Siihen ei ole 
tarvetta eikä se palvele meidän sen paremmin 
kuin muidenkaan etuja. On oikein olla ylpeä 
omasta kotiseudustaan. Tunnemme oman 
alueemme mahdollisuudet ja pidämme niitä 
itsekin arvossa.

Mitä mieleesi tulee VankkuriViestin alueen 
piirteistä, joita kannattaisi esitellä myös muu-
alta tuleville ( ja tuntea itsekin paremmin)? 
Onhan meillä maailmanluokassa ainutlaatui-
nen saaristo. Kaupallisesti Saariston rengas-
tietä on tuotu esille kotimaan matkailussa jo 
pitkään. Kiinnostaisiko merellisyys ja saaristo 
64 500 kotimaista karavaanaria tai ystäviäm-
me ulkomailta? Meillä on ilmainen saariston 
yhteysalusverkosto, jolla voi käydä tutustu-
massa saaristoon lähempää, tosin mukaan ei 
voi ottaa matkailuajoneuvoa. Varsinais-Suo-
messa on runsas tarjonta kansallispuistoja, 
retkeilyreitistöjä ja yksittäisiä vaellusreittejä. 
Perinteisesti Turku on ollut laivojen satama-
paikka. Koska olet itse käynyt viimeksi höy-
rylaiva Ukkopekalla tai muilla illallisristeilyjä 
tarjoavilla aluksilla? Meillä on historiaa, näyt-
tävä elinkeinoelämä, maatilamatkailun helmiä 

ja viime aikoina myös nopeasti lisääntyneet 
polkupyöräreitit. Turku alkaa olla ravintolatar-
jonnan huippua Suomessa. Historian, luonnon, 
elinkeinoelämän ja kulttuurin lisäksi kaikki 
tämä on mahdutettu pienelle alueelle. Vank-
kuriViestin alueen SF-Caravan leirintäalueiden 
verkosto on Suomen tihein. Noin 100 km 
etäisyydellä on tarjontaa runsaudeksi asti. 
Onkohan tarjottavaa niin paljon että se kai-
paisi yksinkertaistamista ja paketointia? 

Minulla on haave, jonka toteutumiselle koti-
maan matkailun suosion kasvu luo hyvät edel-
lytykset. Toivoisin että VankkuriViestin jäsenet 
ja niiden ylläpitämät alueet löytäisivät oman 
erityisen luonteensa ja keinot tuoda seutu-
kuntaa ylpeästi tarjolle yhdessä. Toiminnassa 
aiemmin mukana olleena iloitsen siitä, miten 
yhteistyö sujuu aina paremmin. Seuraava 
askel tästä eteenpäin olisi mielestäni yhteis-
ten mahdollisuuksien löytäminen ja yhteistyö 
markkinoinnissa. Kun karavaanari lähtee liik-
keelle, on alueen etu että tarjolla on useita 
laadukkaita vierailukohteita ja vaihtelevaa 
oheistarjontaa. Yhteistyö on voimaa ja se 
tuottaa jokaiselle osalliselle paremman tulok-
sen kuin yksin tehtävät ponnistelut. Destina-
tion Management on matkailun piirissä nous-
sut käsite, jolla tarkoitetaan koko alueen ve-
tovoiman tunnistamista yksittäisten palvelujen 
tai tarjoajien lisäksi.

Yksi osa tulevaa viisautta saattaa olla liittou-
tuminen alueen muiden palveluntarjoajien 

kanssa. Ehkä jopa matkailuorganisaatioiden 
kanssa? Yhä kasvava osa karavaanareita naut-
tii kiertomatkailusta, kotimaan eri maisemien, 
kulttuurien ja ihmisen kokoisen tarjonnan 
näkemisestä. Alueiden ja koko harrastuksen 
kiinnostavuus kohenee kun nähdään että 
sekä matkailuajoneuvo että leirintäalue ovat 
itse asiassa portti monenlaisiin mahdollisuuk-
siin joita lähistöltä löytyy. Jokaisen omien 
mieltymysten mukaisiin hyvinvoinnin ja mie-
lihyvän lähteisiin. Syitä tulla paikalle on mui-
takin kuin siisti ja hyvin varusteltu leirintäalue 
tai sen ystävällinen palvelu. Vierailijamme 
saavat lisää sisältöä matkalleen kun avaamme 
heille koko alueen tarjontaa saataville. Sa-
malla tulemme entistä paremmin tukeneeksi 
alueen talouden hyvinvointia.

Varsinais-Suomessa on voimaa – voimaa jon-
ka tavoitteellinen yhteistyö saa kukoistamaan.



6 2/2021

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

Taas on leuto syksy ja alku-
vuosi muuttuneet kunnon 
talveksi. Lunta on satanut 

niin paljon, että monille on tullut 
hätä etutelttojen kanssa suurten 
lumimassamäärien keräännyttyä 
niiden katoille.  Tällä kertaa lumi 
on ollut tavallista kosteampaa 
aiheuttaen juuri siksi ongelmia. 
Lunta on tosiaan tullut niin paljon, 
että auraaja on joutunut ’hiki 
hatussa’ tekemään lumitöitä ja 
miettimään, mihin kaikki auratut 

lumet sijoitetaan. Valtavien 
lumisateiden jälkeen oli vuorossa 
kovat pakkaset tuoden mukanaan 
myös murheita mm. huoltoraken-
nuksen vesiputkien jäätymisen. 
Onneksi asia saatiin näppärästi 
korjattua; kiitos alueella asuvien 
korjaustaitoisten henkilöiden. 
Toivotaan, etteivät pakkaset enää 
aiheuta muita ongelmia raken-
nuksille tai vaunuille, joissa on 
vesikiertolämmitys. Toivot tavasti 
jokainen on muistanut tarkistaa 

lämmityslaitteiden pak kasen 
kestävyyden.  Näin välttyy ikäviltä 
yllätyksiltä laitta essaan taas 
lämmöt päälle. Itselleni kävi juuri 
niin ikävästi karavaani taipaleeni 
alkuaikoina joskus 90-luvun al-
kupuolella. Nyt koke muksista 
karttuneempana tällaisia onnet-
tomuuksia ei ole enää itsel leni 
päässyt tapahtumaan; virheet 
opettavat. 

Nykyään olen uusien haas-
teiden edessä. Tulin valituksi hal-

litukseen ja samalla yhdis tyksen 
jäsenkirjuriksi. Näin ollen olen jou-
tunut opettelemaan uusia tietoko-
neohjelmia. Onpahan täs sä ollut 
aika monta sellaista asiaa, joita 
en osannut ajatella olevankaan.
    
 

Talviterveisin
    
 Matti Rantanen 

(58398)

Puheenjohtaja:

Vielä pandemia pitää ot-
teessaan niin yhteis-
kuntaa kuin caravan-alu-

eitakin, eli jaksamista ja mui den 
huomioimista tulee erityisesti 
vielä jatkaa. Alueemme on ainakin 
toistaisesti auki, mutta tilanne voi 
kääntyä nopeasti huonommaksi, 
jolloin vierailuja pitää rajoittaa. 
Www-sivuillamme ja facebook-
yhteisössä kerromme, jos tilanne 
muuttuu. Kevätkokous joudutaan 

ehkä myös viime vuoden tapaan 
siirtämään myöhempään ajankoh-
taan.  Kevätkunnostustalkoot kui-
tenkin pyritään mahdol li suuksien 
mukaan järjestämään. Myös ui-
malaiturin rakentaminen aloite-
taan talkoilla jäiden läh dettyä. 
Näistä ilmoitetaan kuiten kin edel-
liseen tapaan. 

Rajoituksista huolimatta haluan 
toivottaa kaikille hyvää kevättä.

Reima 10575 

Tervehdys kaikille
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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

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

Alueellemme on tullut 
mukavaa tahtia uusia 
kausipaikkalaisia, ja 

tal ven aikana oma väki on viet-
tänyt ahkerasti aikaa alueella. 
Talvi on ollut aikaisempia vuosia 
runsas lumisempi, ja paikallaolijat 
ovat kiitettävästi auttaneet lumi-
kuormien puhdistamisessa telt-
tojen ja vaunujen katoilta. Myös 
lumenauraus on hoidettu ensi-
luokkaisesti osaavien ja ahkerien 
auraajien toimesta. Suuri kiitos 
siitä! Saunat ja avanto ovat olleet 
v i ikoi t ta isessa vi lkkaassa 
käy tössä, toki porrastetusti 
korona rajoitukset huomioon 
ottaen. 

Tätä kirjoittaessa kolmen viikon 
sulkutila koronatilanteen hillitse-
miseksi häämöttää edes sä. Koro-
natilanteen vuoksi ke vään tapah-
tumia on jouduttu perumaan, ja 
tulevat suunnitelmat näyttävät 
vielä epävarmoilta. Katseet ovat 
kuitenkin jo vahvasti kesässä. 
Uuden Riemuriihen rakennus-
projekti saa taas kohta vauhtia, 
kun päästään talven jäljiltä 
kunnon rakennuspuuhiin. Ahke-
rilla talkoolaisillamme tunnetusti 
vasara pysyy kädes sä,  joten 
odotamme innolla raken nuksen 
valmistumista jo hyvissä ajoin.

 

Keväiset terveiset Liedon Leporannasta!

Valoa kohti. Kuva Teemu Kuosmanen.Leporannan avanto. Kuva Sami Lagerström

Kauden aloituspäivämäärä on 
vielä vahvistamatta, mutta kesään 
ollaan jo varauduttu va lit semalla 
tulevan kesän kesä työntekijät. 
Kesätyöntekijät ovat kahtena 
viime vuonna hel pottaneet 

merkittävästi isäntien työtaakkaa, 
joten tänäkin vuon na pidimme 
tärkeänä saada kesä työntekijät 
koulujen kesäloma-ajal le, jolloin 
on vilkkain se son ki alueellamme. 
Kuten aikai sem pina vuosina, 
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Vuoden 2021 tärkeitä päivämääriä 
Yhdistyksen 40-vuotisjuhlat, kutsuvierastilaisuus  
 (aika täsmentyy myöhemmin)
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

Koronavirustilanne saattaa aiheuttaa muutoksia  
suunniteltuihin tapahtumiin ja päivämääriin.

Leporanta hinnasto 2021
Vuosipaikka Liedon yhdistyksen jäseneltä  370 €
Vuosipaikka muilta SFC yhdistysten jäseniltä  450 €
Kesäkausipaikka (1.5. - 31.8.)  290 €
Vuosi-/kesäkausipaikkaan kuuluu 3-4 päivän isäntävelvoite.

Leirimaksu SFC:n jäseniltä  18 euroa/vrk 

+ sähkö mittarilla  0,30 €/kwh
Sähkö ilman mittaria  5 €/vrk 

Ilman sähköjohtoa ei peritä sähkömaksua.

Viikkomaksu 1 + sähkö mittarilla  
(SFC-jäsenille)                100 €/yhtäjaksoinen viikko

Ei SFC-jäsenille vuorokausimaksu  29 €
Seisontamaksu  2 €/vrk

tänäkin vuon na olemme hyödyn-
täneet lä hi kuntien kesätyötukea 
nuorten palkkaamisessa. Tänä 
kesänä saamme työllistettyä 
jopa kolme nuorta kesätyönte-
kijää. 

 Tulevalle kesälle on suunni-

teltu vihannesauton sekä 
pul la-auton säännöllisiä vie rai-
luja. Myyntiautot tuovat hyö tyä 
ja iloa niin vierailijoille kuin 
kausipaikkalaisillekin. Myös 
jäätelöauton vierailumah dol-
lisuutta selvitetään. Lapsille 

on hankittu uusi jalkapallo-
maali, joka sijoitetaan vanhan 
lentopallo kentän paikalle. 
Lasten leikki paikan uudista-
minen on seuraa va iso projekti 
Riemuriihen valmis tumisen 
jälkeen. Sitä ryhdymme suunnit-

telemaan mahdollisimman pian. 

Lämpöä ja valoa kohti
sihteeri 

Elina 139104

Palosammutin Ps Oy
Markulantie 1, Turku. Avoinna ma-pe klo 10-16

Kotimaista
nestekaasua

Markkinoiden tehokkain
vaahtosammutin 

6 l
50 €

(norm. 69 €)

Tulossa kaasugrillejä ym.

palokauppa.com



Oikein hyvää alkanutta 
vuotta minunkin puoles-
ta Krapurannasta. Viime 

lehden kirjoituksen teki uusi sih-
teerimme, joka samalla esittäytyi 
koko Vankkuriviestin väelle. On 
maaliskuun 6.päivä kun tätä juttua 
kirjoitan ja maailman tilanne ei 
tällä hetkellä kovin hyvältä näytä, 
joten ihan hirveästi ei kerrottavaa 
menneestä talvesta eikä tulevas-
ta kesästä ole. Mutta ajatus pa-
remmasta pitää kuitenkin mielen 
virkeänä. Talven aikana on Kra-
purannassa kaikesta huolimatta 
kuitenkin ollut kausipaikkalaisia 
ihan mukavasti paikalla, jopa muu-
tamia uusia talvipaikkalaisiakin 
ollaan saatu mukaan remmiin. 
Vierailijoitakin on käynyt jonkun 
verran viettämässä viikonloppuja 
ulkoillen ja saunoen. Tulevan 
kevään tapahtumia emme tällä 

hetkellä vielä voida valitettavasti 
suunnitella ja toivotaankin että 
saataisiin kuitenkin vierailijoita 
alueelle, koska meillä on kuiten-
kin väljät tilat alueella sekä hyvät 
ulkoilumaastot. Pääsiäistä meillä 
vietetään ihan normaalin viikon-
lopun tavoin, mutta jos alueelle 
saadaan vierailijoita, sekä kausi-
paikkalaisia niin pyritään järjestä-
mään jonkin näköistä ohjelmaa 
esim. lohen loimutusta, tikkupul-
lan paistoa, ym., joka liittyy ulko-
tiloihin. Saunojen aukioloista ei 
voida vielä tässä vaiheessa ilmoit-
taa mitään, mutta yksityissauna 
kuitenkin on varattavissa. Kevään 
Avajaistreffit pyritään järjestä-
mään ja ohjelma onkin jo hyvässä 
suunnitelmassa, tosin sitäkään ei 
ole vielä voitu lyödä lukkoon. Mut-
ta jossain muodossa ne pyritään 
pitämään, joten seuratkaa ohjel-
maa avajaisista netistä www.kra-
puranta.net, tai Facebookista SF-
Caravan Loimaan Seutu.  Tällä 
kertaa minulla ei muuta kerrotta-
vaa ole, joten oikein hyvää ke-
vään jatkoa, pidetään itsemme 
terveenä ja katsotaan positiivisel-
la asenteella tulevaan kesään. 
Nähdään Krapurannassa. 

Terv. Jarmo Toivonen 
yhdistyksen pj 

Keväiset terveiset 
Krapurannasta

Kerrankin luminen talvi Krapurannassa.

Tänne mahtuu. Tervetuloa!
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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-71459
Veikko Rekola
s. 16.07.1951
k. 16.02.2021

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan  

Loimaan Seutu ry

Tarkemmat tiedot löytyvät lähempänä 
tapahtumaa osoitteesta www.krapuranta.net

tai yhdistyksen Facebook-sivuilta  
Krapuranta / SF-Caravan Loimaan seutu ry

Avajaistreffit 14.-16.5.2021
Krapurannassa, Oripäässä
Avajaistreffit järjestetään korona- 
tilanteen ja muiden rajoitusten  
salliessa.

Tervetuloa  
Krapurantaan!

Alueisäntä: 040-5462058 
Osoite: Korvenkulmantie 44 Oripää

Treffimaksu 
70 € pe-su
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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

UUSI KOKOUSKUTSU 
Aika muuttunut vallitsevan tilanteen takia.

SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat  ry:n sääntömääräinen  

KEVÄTKOKOUS
pidetään Sunnuntaina 30.5.2021 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 24.3.2021
 HALLITUS

K ovat on olleet ajat Mussa-
lossa, kuten monella 
muullakin alueella jo yli 

vuoden vallitsevan viruksen möy-
hentäessä tunteitamme. Yhdis-
tyksemme hallitus teki kovan ja 
sydäntä särkevän päätöksen en-
nen vuoden vaihdetta, että alue 
on suljettuna vierailijoilta toistai-
seksi, sekä lisäksi alueen sauna 
ja grillitupa suljettiin käytöstä. 
Tässä suhteessa hallitus ei halun-
nut ottaa minkäänlaista riskiä tau-
din tarttuvuuden suhteen yhteen-
kään henkilöön. Grillituvan olles-
sa suljettuna ovat alueella olevat 
kuitenkin löytäneet tavan turista 
keskenään ja nauttia grillimakka-
rasta turvallisesti ulko ilmassa nuo-
tion äärellä. 

Tänä vuonna saatiin näille seu-
duille hetkeksi myös kunnon lu-
minen talvi, lukuun ottamatta Mus-
salon jäätilannetta, joka oli hyvin 
lyhyt eikä suosinut innok kaita 
pilkkijöitä.  Meren jää oli sen ver-
ran heikkoa, ettei kauas väylälle 
ollut mitään asiaa.  Kuitenkin ison 
laiturin lä hei syydestä jotkut ker-
kesivät saamaan runsaan ahven-
saaliin jään päälle.  Seuraavaksi 
odo tetaan, millainen siikavuosi 
tulee.  Innokkaimmat ovat jo sii-
kaonginnan aloittaneet.

Kevään aikana pidetään vuo  si- ja 
kausipaikkalaisi l le isän tä-
koulutuksia 27.3. ja 17.4. Koulu-
tukset pidetään olosuh teista joh-
tuen ensimmäistä ker taa digitaa-

Mussalon kuulumiset

Nuotion loimussa makkarat paistuu 
ja maistuu karavaanarien kesken.

lisena Teamsin avulla.  Näistä 
tulee tarkennus vielä sähköpos-
titse vuosi- ja kausipaikkalaisille.

Kevään ja kesän mittaan on alu-
eella kaikenlaista tehtävää ja kun-
nostettavaa talkoilla joka pidetään 
11.4.ja yhdessä tehden pitkin 
kevättä ja kesää.  Onkin tärkeää, 
että mahdollisimman moni on mu-
kana omien kykyjensä mukaan 
auttamassa alueen kunnossapitoa 
aina paremmaksi palvelemaan 
matkailijoita. 

Alueen naisten puolen sauna-
remontti on hieman viivästynyt lat-
tiassa ilmenneen kosteuden joh-
dosta, jota kuivatettiin usean vii-
kon ajan ennen laatoitusta.  Nyt 
on kuitenkin jo laatoitus tehty ja 
ollaan remontin suhteen voiton 
puolella.  Viimeistely tarvitsee vie-
lä apuavoimia siivouksen ja pin-

takäsittelyjen osalta.
Yhdistys on hankkinut yhdis-

tykselle yhdistelmäuunin, jolla 
”kokkiryhmä” voi entistä pa rem-
min ja monipuolisemmin valmis-
tella isommallekin ryhmälle tarjoil-
tavaa, niin talkoolaisille, kuin eri-
laisissa tapahtumissakin.  Uunin 
asennus paikalleen ke vääl  lä tar-
vitsee myös yhdessä tekemistä.

Toivottavasti tautitilanne rau hoit-
tuu ja pääsemme pian otta maan 
matkailijoita kauniille cam ping 
alueellemme. Muistutan vie lä, et-
tä muistakaa ilmoittaa liitton toi-
mistoon ajan tasalla oleva säh kö-
postiosoitteenne, tämä on ensi-
arvoisen tärkeää, jotta saatte jä-
senpostia yhdistykseltämme. 
( jasenrekisteri@karavaanarit.fi)

Nyt, kun mennään kovaa vauh tia 
kohti kevättä ja kesää, emme ku-
kaan voi tietää, mitä tu leman pitää 
ja milloin päästäisiin todella naut-
timaan entiseen mal liin alueemme 
palveluista ja turisemaan tuttujen 
kanssa. Kaik kien alueella olevien 
on entistä huolellisemmin huo-
lehdittava sosiaalitilojen siistey-
destä ja puhtaudesta, sekä kos-
ketus pintojen desinfioinnista an-
nettujen ohjeiden mukaisesti.

Hallitus on päättänyt viime ke-
sän tapaan ulkoistaa kesän ajaksi 
osan siivouspalvelusta ja osa to-
teutetaan isäntätehtävinä.

Yritetään jaksaa vielä ja huoleh-
ditaan omasta ja muidenkin tur-
vallisuudesta.

31185  Jari



11

Talviolosuhteet parhaimmillaan  
ja kauneimmillaan Mussalossa.

Pilkkijät saaliin vieressä, Jope 
opettaa miten kalaa pyydetään.
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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

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Naantali ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään keskiviikkona 28.4.2021 kello 18.00 

Saloranta, Naantali 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset  

ja muut esille tulevat asiat. 
Jäsenkortti mukaan. 

Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

HALLITUS

K orona tuntuu jääneen 
pitkäaikaiseksi vieraak-
sem me, ikävä kyllä.  Salo-

rannassa se onkin ollut helmikuun 
lopulta aina maaliskuun loppuun 
ainoa vieras, sillä jouduimme 
taudin leviämisen ehkäisemiseksi 
laittamaan taas alueen portin 
kiinni vierailijoilta.  Tätä lukies-
sanne portti on toivottavasti taas 
auki, mutta näin maaliskuun alku-
päivinä tilanne on vielä avoin 
huhtikuuta ajatellen.

Edellisessä lehdessä kirjoi tin 
suunnitelmastamme Aurinko-
treffien varalle.  Koronan edelleen 
raivotessa ja levitessä olemme 
joutuneet peruuttamaan treffit 
tältäkin vuodelta. Toivottavasti 
tämä peruutus on jo sitten vii-
meinen ainakin tämän syyn joh-
dosta.

Tänä vuonna ei ainakaan tois-
taiseksi ole valtiovallalta tullut 
ohjeita tai suosituksia yhdistysten 
kevätkokousten määräaikojen 
siirtämisestä, joten SF-C Naantali 
ry:n kevätkokous pidetään ohei-

sen kokouskutsun mukaisesti Sa-
lo rannassa.  Toivottavasti kevät 
etenee siihen mennessä niin, 
että ulkona pidettävä kokous 
onnistuu kaikin puolin turvallisesti 
ja asiallisesti.

Yhdistys on saanut viimeisen 
vuoden aikana uusia jäseniä niin 
paljon, että meitä on ensimmäisen 
kerran yhdistyksen historiassa 
selvästi yli 300 jäsentä.  Kiitos 
ja tervetuloa kaikki uudet jäse-
net ja toivottavasti ehditte käy-
mään reissuillanne myös Salo-
rannassa.  Alueellamme on ke-
vään koittaessa muutama kausi-
paikka vapautumassa, joten 
vakituisempikin oleskelu on mah-
dollista. 

Suuri kiitos myös kaikille ”van-
hoille” jäsenille mukana olosta ja 
toivottavasti aktiivisuutenne sekä 
kausipaikkalaisina että jäseninä 
säilyy. Tarvitsemme kaikkia tei-
tä yhdistyksen eteenpäin vie-
misessä.

Myös hyvänä uutisena voin 
kirjoittaa, että kevääseen men-
nessä Salorannan kesäsuihkut 
saavat uutta ilmettä pienen 
pintaremontin myötä. Päätaloon 
on myös valmistumassa ns. 
nuo risotila eli yksi huone kun-
nostetaan ja sisustetaan nuorem-
man karavaanariväen viihtymistä 
silmällä pitäen.

Toivon teille kaikille hyvää ja 
aurinkoista kevättä!  

Jyrki  96942

Keväinen tervehdys arvoisat karavaanarit!

Helmikuinen aamu Salorannassa.
Kuva: Armi Filppu.

Iltapalalla.
Kuva: Mika Forsman.
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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

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Paimion Seutu ry:n sääntömääräinen 

VUOSIKOKOUS
pidetään lauantaina 22.5.2021 klo 14.00 

Ankkalammen saunan takkatuvassa,  
Sähköyhtiöntie 193, 21530 Paimio. 

Tervetuloa!

HALLITUS

T alvilomat  on vietetty ja  
kevättä kohti mennään.  
Itse piipahdimme talvea 

jatkamassa Sallan hiihtokes kuk-
sessa.

Vaikka meillä oli mökkimajoi-
tus, piti tietysti tutustua paikalli-
seen caravan alueeseenkin.  Ja 
hyvältä näytti.  Alueelta oli lyhyt 
matka hiihtohisseille  ja ladut kul-
kivat aivan vierestä.  Silti alue tun-

tui olevan omassa rauhassaan ja 
kesällä varmasti kauniilla paikal-
la järven rannalla. Vierailijoille oli 
hyvin auratut avarat paikat viihtyi-
sästi kausipaikkalaisten joukossa.  
Hiihtoladun varrelta bongasin lin-
tujen kerroskodin.

Yhdistyksemme on viettänyt 
karhun lailla talviunta, niin kuin 
varmasti suurin osa yhdis tyk sistä.  
Pääsiäisen viettoon on perintei-

sesti kaivettu kalusto talvisäilytyk-
sestä, mutta tänä keväänä sekin 
näyttää epä var malta kun aluei-
den aukeamista ja rajoitusten ta-
soa on vaikea ennustaa.

Vuosikokous olisi kuitenkin 
saatava järjestymään ja  kokous-
kutsu on tässä lehdessä.  Kun 
tämä pahuksen pandemia kui-
ten kin aiheuttaa niin suurta 
epävarmuutta, mahdolliset 

muu tokset ja kokouksen yh-
tey dessä järjestettävä muu 
ohjelma ilmoitetaan  jäsenistölle 
sähköpostilla ja Paimion Kunnal-
lislehden  yhdistykset palstalla 
pari viikkoa ennen kokousta.

Aurinkoista kevättä 
Merja

Hei taas kaikille
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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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään lauantaina 24.4.2021 klo 15.00 

karavanalueella  Harvaluodossa 
Krupuntie 65,  21500  Piikkiö.

 Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

3.3.2021 - HALLITUS

Rannassa ritisee, paukah telee 
ja pulputtaa. Jos pysähtyy 
lai turille kuun telemaan, 

kuulee, miten talvi antaa vähi-
tellen periksi tulossa olevalle 
keväälle. Vesi levittäytyy jään 
päälle ja jää pehmenee. Ahtojäät 
ovat nousseet dyyniksi Harva-
luodon rannan läheisyyteen.

Mistään muusta kuin meren 
ottamasta erävoitosta kevään 
tuloa ei maaliskuun ensimmäisenä 
viikonloppuna voi ennustaa. Kylmä 
tuuli puhaltaa niin, että vau-
nun teltta paukahtelee yöllä ja 

tuuli pöllyttää maahan satanutta 
lunta ympäri aluetta. Helmikuun 
puolella muutama päivä antoi jo 
viitteitä keväästä ehkä jopa 
kesästä, kun aurinko lämmitti ja 
lumi tuntui katoavan silmistä. 
Maaliskuu toi  kuitenkin mukanaan 
pakkasia ja lunta pakottaen ke-
vään perääntymään. 

Vuosi sitten olimme uuden 
edessä ja tuntuu, että olemme 
edelleenkin. Niin kuin vuosi sitten, 
myös tänä vuonna Suomi meni 
kiinni maaliskuussa.

Karavaanaaminen  on yhtei-

söllistä puuhaa, ja harrastuksen 
sosiaalinen puoli onkin koronasta 
jonkin verran kärsinyt. Onneksi 
jutella voi kauempaankin ja ulkona 
tartunnan riski on pienempi. 

Jäät kuitenkin sulavat ja kevät 
tulee. Valo lisääntyy myös sen 
tunnelin päässä, jossa virusta 
vastaan käydyn kamppailun 
käännekohta on. Rokotteita tulee 
joka viikko Suomeen. Iso osa 
riskiryhmiin kuuluvista on jo 
piikin saanut. Jokainen viikko tuo 
kesän vähän lähemmäs ja jokainen 
rokotelähetys on yksi askel kohti 

aikaa, jolloin raskaista rajoitteista 
voitaisiin vähitellen luopua.

Olisipa pian kesä sanotaan tänä 
keväänä vielä vähän aikaisempia 
vuosia painokkaammin. Kesän 
odotuksen syyt ovat tänä vuonna 
syvempiä kuin pelkkä suven 
lämpö. Kesän toivotaan myös 
tuovan helpotusta vaikeaan 
tilanteeseen. Ehkä kesä tuo 
mukanaan jopa tapahtumia ja 
ihmisten kohtaamisia.

Olisipa siis pian kesä.
Hanna Hyttinen

165836

Jäät antoivat periksi Harvaluodossa!

Kevättä kohti mennään ja 
toivotaan, että korona-pan-
demia hellittäisi pikkuhiljaa. 

Talvea on vietetty viikonloppuisin 
Stagsundissa muutaman vau-
nukunnan kesken. Tulihan se talvi 
sitten viimein tänne Lounais-
Suomeenkin. Lunta oli ihan riit-
tävästi talviharrastuksiin.

Stagsundissa on korjailtu vene-

laituria ja puita on kaadettu.
Tällä hetkellä kaikki kausipaikat 

ovat täynnä.
Hiihtolomaviikolla pidettiin Stag-

sundissa ulkoilupäivä, kylläkin vä-
hällä osanotolla. Naistoimikunta 
oli järjestänyt alueelle kuntoradan 
erilaisine rastitehtävillä. Rastien 
kysymykset olivat hyvin kirjattu, 
myöskin kompakysymyksin. 

Paikalla oli vähän yli 20 henkilöä.  
Yhdistys tarjosi kuumaa mehua ja 
osallistujat saivat paistaa vohve-
leita ja alakerran grilli oli kuumana 
makkaranpaistoa varten.

Kevätkokous pidetään Stag-
sundissa lauan taina 15.5.-21, klo 
13.00, seurataan koronatilannet-
ta ja Hallitus tulee tiedottamaan 
muutoksista Stagsundin ilmoitus-

taululla, Facebookissa ja yhdistyk-
sen kotisivulla.

Kevätkauden avaus siivous-
talkoineen yritetään pitää 24.4.21, 
niin saadaan alue siistiin kuntoon 
vappuun mennessä.

Pysytään terveenä!!!
SF-C 120962

Kevään odotusta...
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Kausipaikat
Kausipaikkalainen, mikäli haluat uusia kausipaikkasi
aj. 01.05.2021 - 30.04.2022 maksa yhdistykse tilille 280 € 
24.04.2021 mennessä. Tilinumero FI5147141020063480.
Kirjalliset sopimukset allekirjoitetaan kesäkauden 
avajaisten yhteydessä lauantaina 01.05.2021.
Muistathan, että kausipaikkaan sisältyy viikon
 isäntävelvoite, isäntäviikosta voit jättää toivomuksen
etukäteen puheenjohtajalle.

Tulevia tapahtumia 
24.4. Kevätkokous lauantaina klo 15.00
 (koronan takia kokous 4.3. siirretty)
24.4. Siivoustalkoot alueellamme klo 12.00
 Kaikki joukolla siivoamaan ja haravoimaan
30.4.-2.5. Kesäkauden avajaiset
3.9.-5.9. Kesäkauden päättäjäiset
7.10. Syyskokous

Vaikka lumi oli vielä maassa, kevätaurinko helli jo Harppilan taloa. 

Auringon lämpö ei vielä riittänyt maaliskuussa sulattamaan  
kaikkea lunta leirintäalueelta. 

Päivän aikana tupruttanut lumi kertyi vaunun ikkunoihin  
ja teltan seiniin.

Rannan lumiset kalliot tarjosivat hyvän mahdollisuuden  
mäenlaskuun. 

Ahtojäät nousivat harjanteiksi Harvaluodon rannan läheisyydessä. 

Kun kylmä kevättuuli tuivertaa, nuotiopaikan nuotio lämmittää 
paitsi kädet myös makkarat.





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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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

044 705 5566 www.liedonautopesu.com
Tuulissuontie 31  
halli 2         LIETO

LIEDONLIEDON
AUTOPESUAUTOPESU

Varaa auton pesu ja sisäsiivoukset kätevästi netistä !

Asuntoautot / -vaunut 
puhtaaksi kevään rientoihin!
PESU

PESU+
vahaus

60 60 €€ 220 220 €€
110 110 €€

PESU+vahaus+
hytin kiillotus+
kovavahaus
PESUMME SISÄLTÄÄ AINA 
MYÖS KATON PESUN!

Verkkokauppa avattu, tervetuloa tutustumaan! 
kauppa.liedonautopesu.com
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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

Aurinko paistaa ja lunta on vielä 
maassa, kun maaliskuu on 
me neillään. Korona jyllää edel-
leen Suomessa ja kaikkialla 
maail massa. Rajoitukset kiristy-
vät ku ten vuosi sitten, jolloin 
tauti iski tänne meille. Maskeilla, 
käsien pesulla ja turvavälejä 
noudattaen voimme turvata 
itsemme ja lähim mäisemme. 

Vankkuri-Vehmaalla on eletty 
hiljaiseloa talven aikana. Kuiten-
kin vuosi- ja kausipaikkalaisilla 
on ollut mahdollisuus käydä. Pie-

nellä joukolla on kuitenkin 
tavattu.

Kuten viime vuonna, mitään 
ns. yhteistä ei ole voitu järjestää, 
mitä itse kukin alkaa jo odottaa.

Koska on rajoitetut olot, pää  -
timme tehdä WC-tiloissa remont-
tia. Remontti on edennyt ja toi-
von, että siinä vaiheessa kun vie-
railijat saavat tulla, ovat tilat jäl-
leen käytettävissä. Oheisena on 
kuvia remontin edistymisestä.

Maukujaisia ei kuitenkaan hel  -
mikuussa vietetty, vaikka tam-
mikuussa niin ajattelinkin, mutta 

saatte kuitenkin lukea tapahtu-
mia viime vuoden 2020 Mau-
kujaisista.

Pääsiäisenä toivomme vapaam-
paa toimintaa, jotta voisimme 
jotakin järjestää jäsenistölle, 
mutta näillä rajoituksilla sitä ei 
tule tapahtumaan.

Kevätkokous on suunniteltu huh-
tikuuhun, mutta jos sitä täy tyy 
siirtää, toivon, että ne jä se net, 
jotka eivät vielä ole lait taneet 
sähköpostiosoitettanne jäsen-

rekisteriin, ilmoittaisivat sen tie-
dottajalle ajoissa.

Juhannustreffeille on orkesterit 
varattu, mutta jos tanssikielto 
jat kuu kesäkuun loppuun asti, 
niin juhannus on silloin peruttu.

Jospa kesä toisi hieman enem-
män vapautta, niin toivon mat-
kailijoiden jälleen löytävän veh-
reän Vankkuri-Vehmaan. 

Hanne 74067

MUUTOKSET MAHDOLLISIA CORONA VIRUKSEN TUOMIEN ONGELMIEN VUOKSI

Tapahtumien peruuntumisista ilmoitetaan  
ajankohtaisesti yhdistyksen nettisivuilla www.sfc-raisio.fi ja fb -sivuilla.  

Sähköpostilla ilmoitetaan niille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Tässä tilanteessa jokainen päättää itse osallistuuko kokoukseen tai tapahtumiin.

KOKOUSKUTSU 
SF-Caravan Raision seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
pidetään sunnuntaina 25.4.2021 klo.12.00  

Vankkuri-Vehmaalla, Rautilassa. 

Kokouksessa käsitellään  
sääntömääräiset kevätkokousasiat.

Jäsenkorttien tarkastus klo 11.30 alkaen. 
Kokousajankohdan muuttuessa asiasta tiedotetaan 

sähköpostitse jäsenten tiedossa oleviin @osoitteisiin.

20.3.2021 - HALLITUS

Terveiset Vehmassalmen rannalta

Hallituksen  
jäsenen esittely
Kari Helenius
Jäsennumero 112462

Karavaanihistoria:
Karavaanailun aloitin matkai-
luautolla vuonna 2006 ja nyt 
pienen tauon jälkeen meillä 
on perheen kanssa asun-
tovaunu Vankkuri-Vehmaalla.

Harrastukset:
Kalastelu, kuntosali, sienestys 
ja muu ulkoilu metsässä per-
heen kanssa, sekä nyt myös 
yhdistystoiminta.Tästä se alkaa...
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Purkuhommat käynnissä.

Näistäkö vielä käyttöön?

Maalia pintaan.

Teippaaja.

Hiontahommia. Putkien maalausta.

Turvavälit puuttuu.

Hyvältä näyttää.
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Koska tänä vuonna ei 
Maukujaisia järjestetty, 
voidaan muistella viime 
vuoden tapahtumia:

MAUKUJAISET 2020
Lunta tulvillaan on raikas talvisää 
vai onkos tullut kesä nyt talven 
keskelle?? Näitä tässä mietimme, 
kun suunnittelimme Maukujaisten 
ohjelmaa hiihtolomaviikon päät-
teeksi. Muutamia vuosia olemme 
voineet järjestää pilkkikisoja ja 
muita ulkona suoritettavia kisoja. 
Nyt ei ollut jäätä eikä lunta, mutta 
Maukujaiset oli.

Perjantai-iltana pelasimme 
sau nojen jälkeen bingoa ja oli 
mukava katsella voittajien hymyjä.

Lauantaina tarkoituksena oli 
suorittaa muutamia tehtäviä ulko-
na mutta sade ja tuuli pitivät siitä 
huolen, että toisin kävi. Mutta ei 
huoleen, tehtävät saatiin tehtyä 
sisällä Vankkurisalissa.

Ensimmäinen tehtävä oli 
tun nistaa erilaisia mausteita. 
Mausteita oli 5 erilaista. Oli ne 
kyllä aika vaikeita ja tuskin ketään 
sai täydet pisteet. Seuraavana oli 
hajutesti.

Pulloissa oli 5 erilaista nestet-
tä, jotka piti hajun perusteella tun-
nistaa. Tässä tehtävässä mel kein 
kaikki tunnisti yhden tuok sun eli 
etikan. Seuraavana oli heittoki-
sa. Kisassa piti heittää 9 nänni-
kumia maitotonkkaan ja taas kä-

vi niin että ketään ei saanut täy-
siä pisteitä. Seuraavana oli tava-
roiden tunnistaminen pi meästä 
laatikosta. Sisällä laa tikossa oli 9 
erilaista tavaraa, jotka tuli tunnis-
taa yhdellä kädellä. Aikuisilla oli 
aikaa 2 min. ja lapset saivat käyt-
tää tunnistamiseen hieman enem-
män aikaa. Viimeisenä oli 5 kink-
kistä kysymystä. Tästäkään tehtä-
västä ei tullut kenellekään täysiä 
pisteitä. Taisivat olla liian vaikeita 
tehtäviä vai oliko vaan väellä har-
maat aivosolut hieman solmussa. 
Tiedä sitten sitä! 

Onneksi kyllä voittajat löytyivät. 
Lasten kisan voitti Sofia ja ai-
kuisilla oli 3 tasatulosta, joista 
arvoimme voittajan. Voittajaksi 
tuli Kennet. Onnea vielä kerran 
kaikille voittajille!

Saunojen jälkeen lauantaina 
laulettiin karaokea täysin rinnoin 
dj. HL:n soittaessa musiikkia.

Näin saatiin Maukujaiset 
vietettyä ilman lunta ja jäätä. 

Seuraavaksi tapahtumia Veh-
maalla on pääsiäisenä. Pääsiäi-
sen ohjelma löytyy facebookis-
ta ja net tisivuiltamme lähempä-
nä ajankohtaa.

Terveisin Maiju

24.6. Torstai:  
Karaoke  

 
25.6. Juhannusaatto:  

KASARI-show  
Atlas & Timo Rautala  

 
26.6. Juhannuspäivä: 
Tanssiorkesteri Kaiho 

Jos korona suo  

 
24.-27.6.  

Vankkuri-Vehmaalla ja  
Vehmassalmen lavalla

Treffimaksu 75€ 

SF-CARAVAN RAISION SEUTU RY  
Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25, 

23260 Rautila  
0400-705516 | www.sfc.raisio.fi 

JUHANNUSTREFFIT

Vankkuri-Vehmas ilmasta.

Iltarusko.

Vehmassalmen lava.

Koirat ovat tervetulleita.
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KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Salon seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
pidetään keskiviikkona 26.5.2021 klo19.00  

Uskelan koulun auditoriossa, 
Kavilankatu 1, 24100 Salo. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen  
kevätkokoukselle määräämät asiat.

Kahvitarjoilu klo 18.30. 
Ota mukaan voimassa oleva jäsenkortti.

Tervetuloa!

25.2.2021 - HALLITUS

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. 0400 534 908
tero.leino@salo.salonseutu.fi

K orona koitteli karavaa-
nareita, treffit ym. tapah-
tumat jäivät pitämättä. 

Päätös jäädä paikoilleen oli 
helppo.

Vaunun vaihto isompaan ja kau-
si paikan rakentelu Salakalliolla 
alkoi. Terassi, grillipaikka, teltta 
ja alue vaunun ympärillä kuntoon 
ja siellä sitten vapaa-ajan vietto 
olikin helppoa ja kivaa. Kesällä 
vierailijoitakin kävi ja rajoituksien 
puitteissa tapahtumiakin järjes-
tettiin. Silakkarieha taisi olla suu-
rin tapahtuma.

 Miehen osallistuessa Salakal-
lion parannustalkoihin,  minä 
kudoin sukkia, lankaa kului ja 
sukkapinot kasvoivat. Niitä sitten 
ystäville ja sukulaisille annoin ja 
osa meni myös myyntiin. Monen-
moisia pitsitöitä olen myös saanut 
aikaiseksi.

Kun tämä pandemia jatku-
nee, jäämme varmasti paikoil-
leen. Korona teki meistä kausi-
paikkalaisia Salakalliolle.

Riitta ja Martti Merivirta

K ireämpien koronarajoi-
tusten astuessa voimaan 
olem me mekin joutuneet 

perumaan kaikki kevääksi suun-
nitellut tapaamiset. Toivottavasti 
rokotusten määrän lisääntyminen 
ja nämä kokoontumisrajoitukset 

auttavat pelastamaan edes kesän 
kotimaanmatkailun, jotta pääsem-
me nauttimaan harrastukses tam-
me täysin rinnoin. 

Ajotaito- ja merkkisuoritusajot 
yritämme järjestää syksyllä, jos 
siihen on mahdollisuus. Kevät-

kokouksen ajankohta on muutettu 
toukokuun lopulle (26.5.2021), 
mutta varmuutta miten voimme 
sen järjestää ei vielä ole.

Matka Viroon on siirretty 
9 -12.6. 2022.

Seuraava suunniteltu tapaa-
minen on Salon yhdistyksen jä-
se nille tarkoitettu Raatalan tapaa-
minen elokuun lopulla.

Kaikista toimintaan liittyvistä 
muutoksista ilmoitamme netti-
sivulla ja vankkuriviestissä.

Parempaa kevättä kohti

Erilainen vuosi takana

Vaunu kausipaikalla.

Pitsiliina. Hame ja säärystimet.Valikoima sukkia.
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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.

Karavaanareitten kaikki mu-
ka vat tapahtumat ovat jou-
duttu perumaan koronan 

vuoksi – kuten muutkin kulttuuri-
riennot ja iloa elämään tuovat 
kokoontumiset.

Ovatko karavaanarit peruneet 
myös talven viettonsa auringon 
alla? Eivät sentään kaikki! 

Espanjan Aurinkorannikolla 
s ijait seva Camping Suomi Village 
on kuin oma pikku ky län sä Fuen-
girolan ja Mijaksen välimaastossa 
vuorten sylei lyssä. Tervehdys-
käynnille lei rin täalueelle ajelles-
samme, mimo sat kurkottelevat 
kutsuvasti tien varrella. Päästyäm-
me por tin sisäpuolelle, mietimme 
uinu taanko täällä talviunta; kulku-
väylät näyttävät hiljaisilta ja auti-
ommilta kuin ennen. Kukat kui-
tenkin ku kois tavat hyvin hoidet-
tuina, ja siestalta aletaan ilmes-
tyä pihoille. Iloiset tervehdykset 
hihkaistaan kuten aiemminkin. 

Tutut, joita käymme cämppä-
rillä yleensä tervehtimässä, ei-
vät ole tänä vuonna saapuneet. 
Koska ka ravaanareitten kanssa 
on help  poa käydä juttusille, An-
neli ja Juhapekka Lyhde kutsui-
vat meidät rupattelemaan. 

”Me suuntasimme matkailu-
automme Perniöstä kohti Espan-
jaa lokakuussa ja pääsimme pe-
rille marraskuun alussa. Matka 
sujui yhdessä ystäväpariskunnan 
kanssa ja ilman ongelmia”, ker too 
Juhapekka. ”Yleensä läh demme 
jo aiemmin matkaan. Syyskuus-
sa ilma on Euroopassa vielä ke-
säinen, ja matkalla on valtavasti 
hienoja paikkoja, joita on muka-
va käydä katsomassa.” 

”Reittimme Espanjan ja Suo-
men välillä on vaihdellut”, jat kaa 
Juhapekka, joka kir joit taa mat-
kapäiväkirjaa. Mie heltä saamme 
hyviä vinkkejä tulevaisuutta var-
ten, kun it se kin pääsemme ensi 
syksy nä taittamaan matkan Es-
pan jan kotiimme uudella mat-
kailuautollamme. ”Nyt korona 
vaikuttaa siihenkin, että puska-
parkkeihin ei voi matkan varrella 
autoa enää ajaa”, kertoilee Anneli.

Pariskunta liikkui ennen ko ro-
naa matkailuautollaan pai kasta 
toiseen nauttien mai semien vaih-
dosta. Noin kerran kuukaudes-
sa kaasujalka alkoi vipattaa, ja 
he vuokrasivat mielei seltä tun-
tuvasta paikasta huvilan tai asun-
non. ”Nyt on pysytty pai kallaan ja 
asuttu autossa ensim mäistä ker-
taa näin pitkään yhtä soittoa, nel-
jä kuukautta. Koronaa ei kannata 
lähteä uhmaamaan.” 

Lyhteet ovat kokeneet olon-
sa turvalliseksi pienessä yhtei-
sössään. Vain yksi tartuntatapaus 
on tullut tietoon. Kaupassa käy-
dään suusuoja kasvoilla, mut ta sii-
tä on tullut tavalliseksi muodos-
tunut tapa, sillä Espan jassa on 
maskipakko. ”Maski tulee laitet-
tua jo ihan automaattisesti, kun 
tästä omalta autolta lähtee kä-
velemään.”

”Ruoka valmistetaan koti-
olois sa, ravintoloihinkaan ei ol-
la lähdetty. Sosiaalisesta elämäs-
tä silti nautitaan riittävästi.” Lyh-
teet viettävät muutaman ystävä-
pariskunnan kanssa yhteisiä 
mukavia hetkiä päivittäin. Kerho-
tiloissa voisi osallistua pelihet-
kiin ja baarin puolellakin käydä 

maskin kanssa, mutta Lyhteille 
on riittänyt hyvin oma turvallinen 
porukka. Vaikka tämän talven il-
mat eivät ole olleet parhaimmas-
ta päästä, voittaa se silti lumen-
luonnin ja liukastelun. Ja kiire ei 
ole minne kään!

Pikkuhiljaa suomalaiset ovat 
lähteneet ajelemaan koh ti Suo-
mea. Ennen laivalle me noa vaa-
ditaan koronatesti. Asiat ja mää-
räykset kuitenkin muut tuvat jatku-
vasti, joten pie ni jännitysmoment-
ti leijuu ymmär rettävästi ilmassa. 
Lyhteet eivät ole sopineet vielä 
lähtöpäivää, mutta lähiaikoina sa-
notaan hyvästit Espanjalle ja läh-
detään nauttimaan Suomen ke-
väästä ja kesästä.

Espanjassa Covid-19 tartunta-
tilanne on laskenut loppiaisen 
aiheuttaman jyrkän nousun ja 
Andalusian rajojen sulkemisen 
jälkeen. Rajat olivat kiinni kuu-
kauden päivät ja niiden aukea-
misen jälkeen tartunnat ovat py-
syneet yhä laskussa. Aurinko-

rannikolla on ollut hyvä talvehtia 
tänäkin vuonna.

Kuulumisia Espanjan Aurinkorannikolta
Teksti: Taina Köykkä
Kuvat: Taina Köykkä, Anneli ja Juhapekka Lyhde

Anneli ja Juhapekka Lyhde,  
kuva Taina Köykkä.

Itsenäisyyspäivän juhlakuvassa mukana Erkki Hankonen, Paavo 
Koskinen, Maarit Halkomäki, Irja Mikkolainen ja Juhapekka Lyhde, 
kuva Anneli Lyhde.

Camping Suomi Village portti,  
kuva Taina Köykkä.
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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

Sain viestin Maaritilta, joka taval-
lisesti kirjoittaa lehteen, että hän 
on estynyt kirjoittamaan juttua 
tällä kertaa, joten minä tartuin 
kynään ja kirjoitan hieman erillai-
sia kuulumisia Sarapistosta.

Tuntuu että korona on pakotta-
nut meitä kaikkia miettimään 
asioita uudesta näkökulmasta ja 
minun mielestäni, tämä on erittäin 
hyvä, silloin emme jää orjiksi 
vanhoille tavoille vaan löydämme 
uusia mahdollisuuksia.

Jokainen meistä haluaa vä lil-
lä pois arjen rutiineista mut  ta ny-
kytilanne rajoittaa matkus tamista 
ja vapaa-ajanviettoa rajusti. Meil-
lä on kuitenkin loistava harrastus, 
jota voi harrastaa melko hyvin 
nykytilanteesta huolimatta. Mo-
ni suomalainen myös huo masi 
tämän mahdollisuuden vii me ke-

sänä, joka myös näkyi jäsenmää-
rässä, toivon että mennessämme 
kohti normaalia, tämä ei muuttui-
si. Tarvitsemme uusia jäseniä toi-
minnan jatka miseen.

Sosiaalinen kanssakäyminen 
on osaa karavaanarielämää, va-
li tettavasti tämä mennyt vuosi on 
rajoittanut nimenomaa juuri kin si-
tä, olemme joutuneet miet ti mään 
miten voimme jat kaa toimintaa 
turvallisesti suojel len kaikkien hy-
vinvointia. Olem me kuitenkin sel-
vinneet täs tä tilanteesta, kun yh-
dessä olem me miettineet ratkai-
suja. Paljon uusia ideoita on syn-
tynyt ja voi sin melkein väittää, 
että ilman tätä synkkää tilannet-
ta ei näitä ideoita olisi edes tul-
lut mieleen. Pystyimme järjestä-
mään karaokea turvallisesti, tans-
sittiin juhannustanssit hieman 

varo vaisemmin, järjestettiin tref-
fit mutta hieman eri tavalla, kuin 
tavallisesti. Tästä isosta panos-
tuksesta saamme kiittää meidän 
uskomatonta pientä porukkam-
me, joka mahdollisti kaikki nä-
mä tapahtumat ja kehittivät työ-
kalut meille tulevaisuutta varten. 
Voim me vain todeta, että yhdes-
sä kun tehdään, niin on kivaa ja 
hyvää syntyy.  

Sähköisestä viestinnästä sekä 
sosiaalisesta mediasta on ollut 
iso hyöty tilanteisiin, joissa on 
jouduttu reagoimaan hyvinkin 
nopeasti. On tärkeää luoda 
uusia tiedotuskanavia, vanhoja 
unohtamatta. Hyvä viestintä luo 
vähemmän epävarmuutta.

Toimintamme jatkuvuus vaa-
tii myös hallituksen kokoontumi-
sia. Kokousten järjestäminen etä-
mah dollisuudet on taannut tur-
vallisen tavan kokousten järjes-
tämiseksi. Olemme todenneet, 
että etämahdollisuus on loista vaa 
varsinkin silloin kun osal lis tujia 
asuu kauempana varsi naisesta 
kokouspaikasta. On tärkeää muis-
taa, että jäse net ovat luottamuk-
sensa anta neet jokaiselle halli-
tuksen jäse nelle, siksi on tärke-
ää, et tä päätöksenteoissa jokai-

sen hallituksen jäsenen mie li pide 
kuullaan. Etänä osallis tuminen pa-
rantaa myös näitä mahdollisuuk-
sia, jo ten etämahdollisuus on tul-
lut jäädäkseen meidän kokouk-
siimme.

Pysytään terveinä ja otetaan 
vastaan uusia haasteita, yhdes-
sä me selviämme kaikesta, onhan 
meille karavaanareille jo entuu-
destaan tuttu sana tuo turvaväli :)   
Moikataan kun tavataan!

Annica

Aurinkoiset terveiset!

Ronja ja Robin nauttivat ihanasta talvikelistä.

Viime vuonna ei päässyt pilkille kun ei ollut jäitä mutta tänä 
vuonna ollaan jälleen saatu nauttia tästä.

Kyllä mekin saadaan pian 
halata niin kuin Ronjan ja 
Robinin lumiukot rannalla.
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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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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

H allitus ja huvitoimikunta 
suunnittelee tulevaa ke-
sää kovaa vauhtia. Alu-

een kehittämistä ja kunnostusta 
suunnitellaan yhdistyksen varo-
jen puitteissa. Hallituksella on 
pitkä lista kehitys- ja parannus-

kohteista, osa suunnitelmista on 
pitkällä tähtäimellä toteutettavia 
ja osa lyhyemmällä aikavälillä 
toteutettavissa. Hallitus käyttää 
joka kokouksessa ison osan ajas-
ta, pohtiessa niiden tärkeysjär-
jestystä ja mitkä asiat on mah-

dollista tehdä yhdistyksen varo-
jen puitteissa. Päätökset pyritään 
tekemään kaikella viisaudella ja 
hyvän pohdinnan jälkeen, jotta 
voitaisiin varmistaa tehdyt ratkai-
sut mahdollisimman hyviksi.

Kevättalkoot ovat 24.-25.4.2021 
ja talkoisiin osallistuvat voivat tuo-
da vaunun/auton alueelle sinä 
viikonloppuna. Kevättalkoisiin 
osallistuvat voivat myös halutes-
saan osallistua, mahdollisesti va-
pautuvien, rantapaikkojen arvon-

KOKOUSKUTSU

Sf-Caravan TL Pyhäjärvi ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään lauantaina 22.5.2021 klo 13.00 

SFC Valasrannalla, 
osoite Rantapolku 49, Yläne

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kahvitarjoilu

Tervetuloa!

14.3.2021 - HALLITUS

Kesän suunnittelua Valasrannalla

Kevättä ilmassa Valasrannalla 28.2.2021 (kuva: Merja Nieminen).
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Tulevat tapahtumat Valasrannalla:
 30.4.-2.5.  Vappu
 24.6.-27.6.  Juhannus
 16.7.-18.7.  80 & 90´s Bileet
 13.8.-15.8.  Rosvopaistit
 27.8.-29.8.  Venetsialaiset
 1.10.-3.10.  Syystreffit

taan. Lisäksi pidämme talkoita jo 
aiemmin, heti säiden sen sallies-
sa, sillä alueella on ainakin puu-
hommia paljon tarjolla. Näistä 
tiedotetaan yhdistyksen netti-
sivuilla sekä facebookissa (SFC 
Valasranta).

Alue avataan vappuaattona 
30.4.2021 klo 10 ja on avoinna 
30.9.2021 asti, jonka jälkeen vie-
lä vietämme Syystreffejä. Kesän 
tapahtumista tiedotetaan yhdis-
tyksen nettisivuilla, facebookissa 
ja instagramissa. Josta tulikin mie-
leeni, että yhdistyksen nettisivut 
uusitaan kevään aikana, joten 
kannattaa käydä niitä kurkkimas-
sa aina välillä, josko olisivat jo 
uudistuneet.

Hallitus päätti siirtää kevätkoko-
uksen myöhemmäksi vallitsevan 
tilanteen vuoksi. Uusi kokouspäi-
vä on 22.5.2021 ja kokouspaik-
kana on SFC Valasrannan cara-
van-leirintäalue. Tästä lähetettiin 
jäsenille tieto hyvissä ajoin, joko 
sähköpostilla tai postitse. Olethan 
muistanut varmistaa, että SF Ca-

ravan ry:llä on oikeat yhteystieto-
si (osoite, sähköpostiosoite ja 
puhelinnumero)? Ne on helppo 
tarkastaa liiton nettisivuilta. Kir-
jautumalla jäsensivuille, pääset 
katsomaan omat tietosi ja samal-
la lähettämään uudet tiedot, mi-
käli niissä on korjattavaa. Tuo 
liiton jäsenrekisteri on se, mikä 
yhdistykselläkin on käytettävissä, 
joten on tärkeää, että siellä on 
tiedot ajan tasalla. Toivomme et-
tä mahdollisimman monella olisi 
siellä sähköpostiosoite ilmoitet-
tuna. Näin saamme tiedon kulke-
maan huomattavasti nopeammin 
ja edullisemmin kuin perinteisenä 
kirjepostina.

Vietetään kiva kesä yhdessä 
Valasrannalla

Mira Kulmala-Sjöman 
(105302-1)

puheenjohtaja

Retkiluistelua Pyhäjärvellä helmikuu 2021
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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

T ähän talveen on mahtunut 
monenlaista. Luntakin oli 
hetken melko runsaasti, 

mutta  tässä maankolkassa hiih-
tokelejä oli varsinaisesti maas-
tossa melko vähän. Rairantaankin 
ehdittiin ajaa ladut hiihtolomaksi 
ja niitä jotkut ehtivät käyttääkin, 
mutta vain lyhyen aikaa, kun 
tulivat sadekelit jne. No kaikkina 
talvina ei ole ehditty lainkaan 
hiihtämään, joten nyt oli tilanne 
hiukan  parempi. Jäällekin saatiin 
tehtyä luistinrata ja siitä lapset oli 
mielissään ja muutama aikui-
nenkin.

Korona on kuitenkin ollut ko ko 
ajan kaikkea toimintaa säätä vänä 
tekijänä. Kun toimintaa Rairan-
nassakin on pyritty hoitamaan 

rajoituksin niin saunomisessa 
kuin muussakin lähikontakteja  
vaativissa toiminnoissa. Valitet-
tavasti täytyy todeta, että kaik-
ki eivät muista suosituksia 
noudattaa ja näin saatetaan 
päätyä täyskieltoihin kuten on 
käynyt valtakunnankin tasolla. 

Viime kesänä valmistunut 
frisbeerata on osoittautunut  
eri tyisen hyväksi  karavaanari-
harrastusta tukevaksi toimen-
piteeksi . Sitä on käytetty melkoi-
sesti talvellakin ja ensi kesäksi 
on tulossa joitakin turneita, sekä 
”oman porukan”  että ulkopuo-
listenkin taholta. Ratahan on 
myös  kaupunkilaisten vapaasti 
käytettävissä.

Onko ilmastonmuutoksesta 

johtuvaa vai mistä, kun myrskyjä 
on ollut entisiä aikoja enemmän. 
Syysmyrsky aiheutti melkoisesti 
hankaluuksia. Puiden oksia kat-
kesi ja puitakin kaatui, sähköt oli 
pois jne, mutta onneksi Rai ranta 
säästyi silloinkin  pa him malta. Tal-
vimyräkkä tammi kuun puolivälis-
sä aiheutti Rairan nassakin mel-
koisesti harmia kun oksille jäänyt 
tykkylumi katkaisi puiden oksia ja 
kallisteli puita. 

Nostolava-autolla poistettiin 
kolmeen otteeseen katkenneita 
ja painuneita oksia. Onneksi mi-
tään pahempia vahinkoja ei eh-
tinyt tapahtumaan.

Puiden karsiminen ja kaa ta-
minen on Rairannassa perin tei-
sesti ollut tiukasti kontrolloitua 

eikä kausipaikkalaisten oma-
toiminen homma ole ollut  luval-
lista eikä ole edelleenkään, vaik-
ka henkilöt ovat vaihtuneet. Nyt 
on otettu käytännöksi, et tä asi-
aa lähestytään kaavak keella, jo-
hon merkitään esim. karsimistar-
ve. Hallitus on ni men nyt vastuu-
henkilön, joka hoi taa asiaa eteen-
päin. Aina tällaisten myräköiden 
jälkeen viriää keskustelua yhdis-
tyksen vastuusta. Yhdistys on vas-
tuussa esim sellaisista puista, jot-
ka selvästi katsotaan vaarallisiksi, 
lahoiksi tai kuivuneiksi. Näi hin ot-
taa kantaa juuri ko vas tuu henkilö 
ja tarvittaessa esit tää asian halli-
tukselle. Kausi paikkalaisten pelk-
kä oma  toive ei riitä.

Tuotakoon vielä esille, että 
jokainen vastaa omasta kalus-
tostaan ja vakuuttaa ne esim 
säätilan aiheuttamien vahinkojen 
varalta. Kasko-vakuutuksen pi-
tää olla sellainen, että se korvaa 
ulkopuolelta aiheutuneet  vahin-
got. Jokaisen kannattaa varmistaa 
vakuutusyhtiöltä, korvaako se 
juuri tällaiset vahingot. Moni vie 
vaununsa talveksi pois ja se on 
tietysti turvallisin ratkaisu.

Pienimuotoisia talkoita on edel-
leen tehty pandemiasta huolimat-
ta ja niissäkin on ollut ohjeena 
noudattaa yleisiä suo situksia. Vii-
me vuonna tehtyyn venelaituriin 
on talven aikana lisätty lankutusta.

Vielä puuttuvat veneiden kiin-
nitys köysien silmukat. 

Päävenelaiturin korjaus on 
edel leen kesken, mutta ehkä jol-
lain tilapäisratkaisulla saadaan 

Terveiset Rairannasta

Luminen vaunu.
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Ramin rattailta

venepaikkoja järjestettyä lisää. 
Lopullinen korjaus on varsin suuri 
ja vaativa työ.

Nk Mimminmutkan wc-ra ken-
nuksen toteutustapa on edel-
leen auki. Taalkoolaisia ei ole 
liiemmin ilmoittautunut, joten 
toteutustavaksi saattaa tulla 
”avaimet käteen”-systeemi. Se 
vaan tietää roimaa muutosta 
budjetoituun hintaan.

Tulevia tapahtumia
Tätä kirjoitettaessa on juuri astu nut 
voimaan sulkutila ja lehden 
ilmestyessä tila todennäköisesti 
jatkuu tai ainakin kokoontumis-
rajoitukset jatkuvat, joten treffit ja 
tapahtumat eivät alueilla onnistu. 
Rairannastakin on  jo NAAMI-
AISTREFFIT peruttu ja kevät-
kokous siirretty myöhemmin 
ilmoitettavaan ajankohtaan. 
Muitten treffien ja tapahtumien 
toteutumisesta ilmoitetaan netti-
sivuillamme. KESÄN AVAJAIS-
TENKIN  toteutuminen on epävar-
maa ja siitä ilmoitetaan nettisivu-
jemme ilmoitustaululla www.
rairanta.fi/ilmoitustaulu.  Pyrimme 
pitämään alueen auki myös 
vieraille, mutta kaikki riippuu siitä, 
miten vastuullisesti me kaikki toi-
mim me. Kesään mennessä tilan-
teen on ennustettu helpottuvan ja 
kesän tapahtumia JUHANNUS 
mukaan lukien voidaan ainakin  
jossakin muodossa järjestää.

Vanhoja muistellen
Jos mennään parikymmentä vuot-
ta taaksepäin, voimme todeta, että 
maailma on muuttunut ja myös 
tämä meidän harrastuk semme. 
Kalusto on aivan erita soista, 
vaatimukset ovat kasva neet, 
talkootyö ei enää kiinnosta siinä 
määrin, että toimintaa alu eilla ei 
voi siihen perustaa. Myös ennen 
niin vankka ja hyvä yhteis henki on 
muuttunut. Liekö syynä yleisen 
hyvinvoinnin kasvu vai joku muu. 
Jotenkin tuntuu, että innostus 
yhteiseen tekemiseen osin 
puuttuu. 

2000-luvun vaihteessa oli tule-
viksi vuosiksi iso rakenta mis buu-
mi. Niinpä ensin rakennutettiin ”tal-
koosauna”, johon tehtiin iso teras-
si. Rakentamisaikana joka lauantai 
pidettiin talkoosauna, johon osal-
listuivat  melkein  kaikki menneen 
viikon aikana talkoissa olleet. Yh-
distys tarjosi grillimakkarat ja pa-
ri olutta. Joskus joku saattoi tuo-
da sinne viinipullonkin ja pahoit-
teli, kun ei ollut ehtinyt talkoisiin. 
Se oli hieno ele ja kuvasi juuri sil-
loista talkoohenkeä. Toinen tärkeä 
asia oli, että talkooporukalle tar-
jottiin ruoka ja kahvit samoin kuin 
heidän puolisoilleen. Tosin puoli-
sot olivat suurin osa myös töissä, 
joku keittiössä ja jotkut siivosivat 
rakennustyömaita. Esim Railakan 
rakentaminen oli varsin suuri pro-
jekti, yli 10000 talkootyötuntia. Sil-

loin saattoi lauantaisin olla yli 40 
talkoolaista töissä ja monesti sa-
ma porukka jatkoi myös sunnun-
taina, vaikka oli sovittu, että pide-
tään pyhää. Joku meni vaan na-
puttelemaan ja kohta alkoi mui-
takin valumaan työmaalle. Silloin 
tuli myös keittiön väelle kiire. Ja 
kaikenkaikkiaan silloin oli poru-

kalla hauskaa ja koettiin mielihy-
vää yhteisestä tekemisestä. Mi-
nun lisäksi moni muukin muiste-
lee niitä aikoja tyytyväisenä ja hy-
villä mielin.

Kevättä odotellen  

Reijo

Tehkää juttua, niin minä lähden 
hommiin, sanoi Isän tänä oleva 
Jorma Kor honen, kun aloin 

tehdä haastat telua tätä palstaa varten. 
No onneksi Jorma jäi haastatteluun. 
Marja vaimo hymyili tilanteelle 
toimistopöydän takana.

Jorma ja Marja olivat ensim-
mäis  tä kertaa isäntinä ennen viime 
juhannusta ja juhannuksena Kristiina 
ja Tapio Sahan kanssa. Osallistuminen 
isäntävuoroihin on helpottunut, sillä 

Marja on eläke putkessa ja Jorma on 
ollut tuore eläkeläinen helmikuusta 
lähtien.

- Isännillä on täällä kaikilla muka-
vuuksilla ja kodin ominai suuksilla to-
teutettu iso huoneisto, jossa on makuu-
huone ja tupa-keittiö, esittelevät tyyty-
väisinä olosuhteita Marja ja Jorma.

- Kyllä on kiva tulla ahtaasta vau-
nusta isännäksi tänne muka viin tiloi-
hin. Työ myös palkitsee, kun täällä ta-
paa sekä vierailijoita, että alueen omia 

Jorma ja Marja viihtyvät 
isäntinä

 Haasteita riittää, mutta eiköhän me niistä yhdessä 
selvitä, sanoo puheenjohtaja Asko Peräntie. 
Kuva viime syksyltä.
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asukkaita. On mukava vaihtaa 
kuulumisia. Päi vät menevät no-
peasti erityisesti sitten, kun tu-
ristikausi elpyy ke sän lähesty-
essä. Tänne tullaan maksamaan 
säh kö laskua, osta maan kaasua, 
kioskituotteita, lukemaan lehtiä ja 
hakemaan apua ja neuvoja koh-
danneisiin ongelmiin jne, sano-
vat Marja ja Jorma.

Korona-virus on elvyttänyt mer-
kittävästi kotimaan matkailua, 
kun ulkomaille ei ole voinut mat-

kustaa. Karavanmatkailu on kas-
vanut voi makkaasti ja uusia kara-
vaanareita on tullut lisää. Monet 
ovat vuok ranneet ensin asunto-
auton tai -vaunun kokeillakseen, 
miltä maistuu karavaanarina olo. 
Vau nuja ja autoja on myyty pal-
jon. Eri tyisesti juuri uudet har-
rastajat tule vat isännäntoimistol-
le kysymään ohjeita moniin asi-
oihin ja ongel miin. Rairannassa 
on kiinni tetty erityinen huomio 
isäntä pal velui den hyvään toimi-

vuuteen ja alu een ja tilojen siis-
teyteen. Se on tärkeää sekä tu-
ristien että oman väen viihtymi-
sen kannalta.  

Jorma ja Marja tulivat Rairan-
taan ensin kausipaikalle ja sitten 
vuonna 2002 vuosipaikalle ja he 
ovat viihtyneet alueella hyvin.

Haastattelun jälkeen Jorma to-
tesi:  - Nyt minä ainakin lähden 
hom miin. Menen lakkaamaan 
saunan lauteet. Ja Jorma läksi. 

Lopuksi vielä kevennys:
Muusikko oli joutumassa leikka-
ukseen. Huolissaan hän kysyi: 
- Tohtori, voinko soittaa haitaria 
heti leikkauksen jälkeen? 
- Todennäköisesti voit. Edellinen 
potilaanikin soitti harppua heti 
leikkauksen jälkeen.

Hyvää kevättä ja kesää. Näh-
dään Rairannassa. 

Terveisin Rami

Valokuvaaja Pasi Annala ikuisti aurinko-
terassilta kauniin  näkymän.

Marja syventyneenä  tehtäväänsä. Marja ja Jorma iltakahvilla.



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
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