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Olemme muuttaneet uusiin tiloihin:
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Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet asiakkaat
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NETISTÄ

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

SF-CARAVAN YHDISTYKSET:

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

Caravan-treffejä

Päätoimittajan kynästä

Varsinais-Suomessa

E

ipä ole kylmän kevään jälkeen
ketään jota ei lämmin kesä miellyttäisi. Ainakin tänne LounaisSuomeen on hellettä luvattu elokuulle asti. Helteiden myötä kansalle avattiin portit kaikenlaisiin rientoihin,
joissa tunnelmat olivat kuin ennen koronaa.
VankkuriViestin alueilla oli Juhannuksena
täyttä, osa alueista joutui sulkemaan portit
alueen tullessa täyteen. Varausjärjestelmiä
pitäisi kehittää alueille jotta ei tulisi turhia
matkoja täysille alueille. Vaikka alueiden
yhteystiedoissa onkin puhelinnumerot joista
voisi kysellä alueen tilannetta mutta nykyään
mennään usein tabletin tietojen ja karttojen
mukaan ja sieltä olisi helppo tehdä ennakkovarauksia reitin varrelle.
Karavaanarikansa on lähtökuopissaan ulkomaanmatkat mielessään. Rohkeimmat
ovat jo lähteneet ja lähettäneet kauniita kuvia ja kertomuksia matkoiltaan. Jalkapallon
EM-kisat Pietarissa toivat muistiin ne vaarat,
joita vielä on kohdattavissa varsinkin ulkomaan matkoilla. Koitetaan olla kukin varovaisia, ettei se korona enää palaa neljättä linjaa takaisin meidän riesaksi. Caravan messut
Lahdessa peruttiin tältä vuodelta ja messut
siirrettään vuoden 2022 syksyyn. Syy messujen siirtoon on kaluston puute Euroopan
tehtaiden kärsiessä myös koronan aiheuttamista tuotantokatkoksista.
Karanteeni- ja testausvaatimukset ulkomaille matkatessa. Ajantasainen tieto rajamuodollisuuksista, koronatestivaatimuksista ja
karanteeneista löytyy verkosta. Euroopan
Unionin sivustolle https://reopen.europa.eu/
fi on koottu tiedot maakohtaisesti, ja sivusto
päivittyy reaaliaikaisesti. Sivusto onkin oiva
apu Euroopan matkaa suunniteltaessa.

5.-8.8.
13.-15.8.
27.-29.8.
3.-5.9.
24.-26.09.
1.-3.10.
15.-17.10.

Alueemme matkailuvälinekauppiailla varastot ovat huvenneet hyvää vauhtia joka enteilee uusia harrastajia harrastuksemme pariin. Ottakaamme nämä uudet tulokkaat vastaan iloisin mielin ja maltillisin mielin neuvotaan heitä vaikka kysymykset olisivatkin itselle hyvinkin selviä. Alueillemme tulee
uusia lapsiperheitä mikä varmaan aiheuttaa
naurua ja iloista kirkumista leikkipaikoilla ja
hyvä niin jos lapset tykkäävät ja viihtyvät
alueella tulevat vanhemmatkin sinne mielellään.
Ajokunnosta pitää jokaisen huolehtia ennen matkaan lähtöä. Hellepäiviksi riittävästi juomista sekä riittävästi lepotaukoja. Väsyneenä ei kannata lähteä ajamaan. Kesällä

loma aikana ei kannata ottaa tarhaa tressiä
sillä sekin heikentää ajokuntoa. Liikenneturvan selvityksen mukaan lähes kolmasosa tutkimukseen vastanneista vastasi ajaneensa
vuoden sisällä silloinkin kun ajokunto ei ollut kohdallaan. Yhdeksän kymmenestä kokee, ettei väsymystä oteta liikenneriskinä
riittävän vakavasti.
Nautitaan kotimaan lämpimästä kesästä ja
monista tapahtumista
Terveisin
Pentti Groth
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Haitaritreffit
Krapuranta, Oripää | Loimaa
Lavatreffit
Sarapisto | Sauvo
Unhoituksen yö -treffit
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi
Rantalieskat
Mussalo, Taivassalo | Masku ja ymp.kunnat
Valojuhlat
Leporanta | Lieto
Valasrannan syystreffit
Valasranta, Yläne | TL-Pyhäjärvi
Soppatreffit
Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi

Numero 3/2021 (177)
43. vuosikerta
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

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.

VankkuriViesti 2021
Nro. 4 .............................. aineisto 5.10. ................................... ilmestyy 1.11.

Vaunualueemme:
KAARINA

Kuusisto, Rantamäentie 170, Kuusisto,
puh. 040 764 4911
LIETO
Leporanta, Kynnyksentie 121, Lieto, puh. 040 718 0570
LOIMAA
Krapuranta, Korvenkulmantie 44, Oripää,
puh. 040 546 2058
MASKU
Camping Mussalo, Mussalontie 356, Taivassalo,
puh. 040 764 9391
NAANTALI
Saloranta, Vehotniementie 66, Poikko, puh. 044 967 4453
PIIKKIÖ
Harvaluoto, (palvelut 1.6.–30.8.), Krupuntie 65, Kaarina,
puh. 044 278 8949
RAISIO
Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,
Rautila, Vehmaa, puh. 0400 705 516
SAUVO
Sarapisto, Nokantie 3, Sauvo,
puh. 02 473 1202, 050 466 1282
TL-PYHÄJÄRVI
Valasranta, Rantapolku 49, Yläne, puh. 040 730 4921
VAKKA-SUOMI
Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki,
puh. 0500 825 899
Tiedustelut yo. yhdistykseen.

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

KOLUMNI
Oikea karavaanari?

M

oni muistaa kouluajoilta Maslowin
tarvehierarkian. Perustarpeiden,
kuten ravinnon ja turvallisuuden
saavuttamisen jälkeen ihmisille
tulee pakottavimpana tarpeena yhteenkuuluvuus, kuuluminen johonkin ryhmään ja hyväksymisen saaminen sieltä. Sen jälkeen
nousee tarve saada arvostusta ja erottua
massasta. Ylimpänä sitten itsensä toteuttamisen tarve, oman merkityksen ja arvojen
toteuttaminen. Ylemmällä tasolla on merkitystä vasta kun alempi taso tuntuu jotenkin
turvatulta. Olemme siis vahvasti riippuvaisia
toisistamme. Kuusikymmentäluvulla, harrastuksemme yleistymisen varhaisina aikoina
nuo perustarpeet ja yhteenkuuluvuuden tunne olivat yhteisöllemme keskeisiä. Oli hienoa
kuulua karavaanareiden joukkoon ja olla kaikkien kaveri. Merkkinä siitä oli myös osallistuminen isoille treffeille.

SFC-alueet:
KAARINA
➊
Kuusisto, Rantamäentie 170, Kuusisto,
puh. 040 764 4911
LIETO
➋
Leporanta, Kynnyksentie 121, Lieto,
puh. 040 718 0570

❾

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

➌

❿

MASKU
❹
Camping Mussalo, Mussalontie 356,
Taivassalo, puh. 040 764 9391
NAANTALI
➎
Saloranta, Vehotniementie 66, Poikko,
puh. 044 967 4453

❼
❹

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

❷
❺

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

❶

❻
❽

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

kiinnostuksen kohteita. Kesällä 2021 jäseniä
on noin 66 000 henkeä, ajoneuvojen määrä
on huimasti kasvanut. Karavaanareilla on mitä erilaisimpia mieltymyksiä ja toisistaan poikkeavia tapoja tuottaa hyvinvointia yhteisten
perusasioiden tuella. Joskus näissä ryhmissä
nähdään oma tapa harrastaa oikeana ja muut
ehkä vähemmän arvokkaina, tai joskus jopa
väärinä.

Jotakin on jo saavutettu kun omien mieltymystemme mukainen harrastaminen on entistä tavoiteltavampaa, pelkkä joukkoon kuuluminen ei riitä. Jokainen harrastaa matkailuajoneuvoja oikealla tavalla, jos se tapa tuottaa
itselle hyvinvointia ja mielihyvää, muiden oikeuksia loukkaamatta tietenkin. Yhteinen
harrastuksemme perusta on tärkeä ja vaalimisen arvoinen.

Miten sitten me harrastamme? Mikä on eniten
hyvinvointia tuottava tapa? Onko toisen hyvinvointi vähemmän tärkeää kuin omat rutiinit?
Me emme kaikki mahdu laadukkaiden SFCaravan leirintäalueiden sisään. Paikkoja niissä taitaa olla vain kymmenisen tuhatta. Osa
käyttää yksityisiä leirintäalueita ja osa myös
vapaata luontomatkailua. Myös matkaparkeille on omat käyttäjänsä. Meitä on tiiviisti kausipaikoillaan viihtyviä harrastajia kuten myös
jatkuvasti ulkomailla kiertäviä. Luontomatkailijoita yhtä lailla kuin kulttuurin tai harrastusten
perässä kulkevia. Yllättävän yleinen tapa käyttää matkailuajoneuvoa on vierailut sukulaisten
ja tuttavien luona. Yksikään näistä harrastamisen tavoista ei yksinään ole riittävä kuvaamaan koko kasvaneen ja monipuolistuneen
joukkomme parhaiksi kokemia asioita. Oma
tapa saattaa tuntua ainoalta oikealta vaikka
se olisi kokonaisuudesta alle viidesosa.

Järjestön historian alussa harrastajia oli ensin
vain yhdeksän perhettä. Vasta vuosien jälkeen
saavutettiin tuhannen jäsenen raja. Tuolla
joukolla oli helppo löytää yhteisiä asioita ja

Vanhemmat sisarjärjestömme esimerkiksi
Briteissä ovat jo tehneet harjoituksensa erottaa todelliset perustansa erilaisista ilmentymismuodoista. Pitää nähdä metsä puilta. Pu-

hutaan siitä, miten ihmiset joutuvat tietyn
kuplan sisään ja he eivät välttämättä ymmärrä oman kuplansa ulkopuolisia valintoja. Ovatko harrastuksen olennaiset perusasiat muuttuneet? Vuosikymmenten aikana on aina
noussut tärkeänä esiin vapaus valita kohteet
ja aikataulut omien mieltymystensä mukaan.
Vapaus tehdä omat valinnat ja nauttia niistä.
Mahdollisuus virkistäytymiseen ja vaihtelun
tavoittamiseen omien mieltymysten mukaan.
Ne ovat yhtäläisiä niin minulle kuin sinulle,
kaikille meille.
Kasvanut joukkomme ja harrastuksen suosio
edellyttää meiltä että vaalimme noita perusasioita. Pitää nauttia omasta tavastaan harrastaa, mutta myös antaa tilaa muiden palkitseviksi kokemille tavoille. Eipä haittaa vaikka
olisimme uteliaan kiinnostuneita siitä, mistä
karavaanarikaveri omassa tavassaan nauttii
eniten. Harrastuksemme on kuin kaleidoskooppi, jossa
jokainen erilainen tapa harrastaa lisää
myös muiden
tapojen saamaa hyötyä.
Yhdessä olemme enemmän.

Olli Rusi
Puheenjohtaja
SF-Caravan ry

TL-PYHÄJÄRVI ➒
Valasranta, Rantapolku 49, Yläne,
puh. 040 730 4921
VAKKA-SUOMI ❿
Rairanta, Vanhakartanontie 216,
Uusikaupunki, puh. 0500 825 899

Kuusisto
Kuusisto
Leporanta
Krapuranta
Mussalo
Saloranta
Harvaluoto
Vankkuri-Vehmas
Sarapisto
Valasranta
Rairanta
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Leporanta
32

32
71
80
51
25
64
50
76
87

49
78
53
24
62
44
59
86

Krapuranta
71
49
94
82
72
78
93
26
98

Mussalo

Saloranta

Harvaluoto

80
78
94

50
53
82
63

25
24
72
84
57

63
84
17
105
73
37

57
46
81
87
70

68
38
77
92

VankkuriVehmas
64
62
78
17
46
68
89
57
31

Sarapisto

Valasranta

Rairanta

51
44
93
105
81
38
89

76
59
26
73
87
77
57
100

87
86
98
37
70
92
31
112
73

100
112

73
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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

Aurinkoista kesää
Kaarinasta

K

un aloitan kirjoittamaan
tätä juttua elämme vapunjälkeistä aikaa ja kevät yrittää kovasti tehdä tuloaan.
Kun kyseinen lehti ilmestyy
olemme jo keskikesän säissä,
mitä sitten ovatkaan tänä vuonna.
Ajattelin etten mainitse sanaa
korona lainkaan mutta lienee kuitenkin mahdotonta koska se nyt
on osa kaikkien elämää. Uskomatonta kyllä kyseisellä viruksella on
ollut myös positiivisia vaikutuksia.
Kotimaan matkailun lisääntymisen myötä myös Kuusiston viime kesä oli vierailijoiden osalta
ainakin yhtä vilkas kuin normaa-
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lioloissakin vaikka ulkolaiset vieraat puuttuivat kokonaan. Näyttäisi myös siltä, että ainakin osa viime kesän ”karavaanarikokeilijoista” aikoo jäädä lajin pariin ja näin
ollen myös kausipaikoista tuntuu
olevan näin kesän kynnyksellä kysyntää. On hienoa, että saamme
uusia voimia mukaan joten lämpimästi tervetuloa joukkoon!
Niin kuin useimmilla alueilla
myös Kuusistossa kausipaikkalaisuuteen liittyy isäntävuoro, jokaiselle vuorollaan. Itse tulin syksyllä valituksi pitkän tauon jälkeen
taas hallitukseen ja vastuualueeksi valikoitui juuri isäntävuorot.
Toivon kovasti, että onnistumme tänäkin kesänä tältä osin luomaan sekä omalle
vakiporukalle, että vierailijoille siistit ja sujuvat puitteet vapaa-ajan
vietolle. Ennen
kaikkea pidän
kuitenkin tärkeänä, että
voisimme kukin
vuorollamme luoda ystävällisen ja
iloisen ilmapiirin,
johon juuri sen takia halutaan palata sillä seuraavallakin lomalla.
Isäntähän on se
henkilö joka tava-

KOKOUSKUTSU
Kaarina 30.6.2021

Liedon kuulumiset

SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen

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

KEVÄTKOKOUS

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

Pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla
su 19.9.2021 kello 12.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat
SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

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

Pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla
su 19.9.2021 kello 14.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat
Kahvitarjoilu.

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Liedon Seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään lauantaina 23.10.2021 klo 14.00
Leporannassa Riemuriihessä,
Kynnyksentie 121, 21420 Lieto
Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu
HALLITUS

Lämpimät terveiset
Leporannasta

HALLITUS

Kuvat Teemu Kuosmanen.

K

oronatilanne helpottui kesää kohti, ja vierailijakausi
päästiin aloittamaan kesäkuun alussa. Sää on tähän asti ollut suosiollinen, ja vierailijat ja kausipaikkalaiset ovat päässeet nauttimaan viihtyisästä alueestamme.
Kevään iso rakennusprojekti,
Riemuriihi, saatiin ahkerien talkoolaisten voimin valmiiksi hämmästyttävän nopeassa tahdissa.
Suuret kiitokset kaikille projektissa mukana olleille!
Juhannukseksi koronarajoitukset lievenivät edelleen, ja tuolloin
päästiinkin jo tanssimaan ja lau-

lamaan uudessa riihessä. Juhannusviikonloppuna alueellamme oli
hienon sään siivittämänä ennätysmäärä vaunuja, lähes 120 vaunua
tai matkailuautoa. Myös kausipaikkalaisia on nyt ennätysmäärä, lähes 70 auto-/vaunukuntaa.
Aikaisemmin Takatuvassa sijainnut nuorisotila siirrettiin nyt uuden
Riemuriihen toiseen päätyyn. Lasten leikkialuetta on laajennettu ja
muokattu vastaamaan nykyisiä turvallisuusmääräyksiä. Tänä kesänä
isäntien apuna toimii yhteensä kolme kesätyöntekijää. Näin saamme
helpotusta koulujen kesälomakau-

Kesäidylliä Leporannassa.

VALOJUHLAT
Leporannassa 24.-26.9.2021
Ohjelmassa mm.

PERJANTAI

• Saunat
• Karaoketanssit

LAUANTAI

taan ensimmäiseksi kun alueelle tullaan ja viimeiseksi kun sieltä lähdetään.
Uskon, että myös tänä kesänä, kuten aina ennekin olemme
sekä ensikertalaiset, että me jo
kokeneemmat isännät iloisina ja
hymyn kera valmiina ottamaan
vastaan niin tutut kuin tuntemattomatkin matkailijat.
Aurinkoista kesää
toivottaen,
Seija 4322

• Kisailua ja ohjelmaa aikuisille ja lapsille
• Valoasetelmien tekoa, teema vapaa
• Saunat
• Orkesteritanssit

Pysähtyneet vankkurit

SUNNUNTAI

• Luontopolku
• Arpajaiset
• Treffit päättyvät 14.00
SF-C 83430
Kari Olavi Koski
s. 5.4.1950
k. 14.4.2021
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Kaarina ry

3/2021

Upouusi Riemuriihi.

Treffimaksu 60 €, ei paikkavarauksia.
Vaunun/auton saa tuoda alueelle edellisestä
sunnuntaista alkaen ilman seisontamaksua.
Turvallisuusmääräysten takia henkilöauton voi joutua
sijoittamaan erikseen määrättyyn paikkaan.
SF-CARAVAN LIEDON SEUTU RY
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den vilkkaimpaan sesonkiin. Alueellamme vierailee tänä kesänä
säännöllisesti Rintasen puutarhatilan myyntiauto, kahvila Bulleriinan myyntiauto sekä Jätskiauto.
Syksyllä odotamme vuoden tauon
jälkeen kauden päätapahtumaamme Valojuhlatreffejä. Tulkaahan
silloin isommalla tai pienemmällä
porukalla fiilistelemään Leporannan syystunnelmaa. Ja sitä ennen
tietysti ehtii nauttia alueemme
kesäidyllistä.
Lämpimin terveisin,
sihteeri Elina 139104

Krapurannassa, Oripäässä 5.-8. 8. 2021

TORSTAI 5.8. KLO 21–23.30 ’’FÖRSKOTTI’’-humpat tanssilavalla

Perhejuhannuksen perinteisen kilpailun osanottajia.

Juhannustanssit uudessa Riemuriihessä

Vuoden 2021
tärkeitä päivämääriä
13.-15.8. Ajotaitoviikonloppu
24.-26.9. Valojuhlat
23.10.
Syyskokous klo 15
Koronavirustilanne saattaa
aiheuttaa muutoksia suunniteltuihin
tapahtumiin ja päivämääriin.

Juhannuksen viettoon valmistautumista.

PERJANTAI 6.8.
KLO 12 Soppatykkiruokaa myytävänä (AINOASTAAN OMIIN ASTIOIHIN)
KLO 14 Musiikkia Kulkurintuvan edessä
KLO 16 Haitaristien palaveri KULKURINKEITAALLA
KLO 20-21 Haitaritreffien avajaiset KULKURINTUVAN EDESSÄ, pelimannien
yhteissoitto
Klo 21-0.30 HAITARITANSSIT Kulkurinkeitaalla, pelimannit soittavat
KLO
22.00 Musiikkia
ja yhteislauluja Pelimanninpenkillä
LAUANTAI
7.8.
KLO 10 Pitkän pöydän rakentaminen/pöytäryhmien rakentaminen
KLO 12 Ruokailu (AINOASTAAN OMIIN ASTIOIHIN)
KLO 13-15 Yhteissoittoja/ Musiikkiesityksiä Kulkurintuvan edessä
Klo 21-0.30 HAITARITREFFIEN TANSSIT Kulkurinkeitaalla
KLO 22 YHTEISLAULUJA Pelimanninpenkillä
SUNNUNTAI 8.8.
KLO 10 Yhteissoitto Kulkurintuvan edessä
KLO 10.30 Arpajaiset

TERVETULOA soiton, laulun ja tanssin täyttämille HAITARITREFFEILLE!
Treffimaksu sfc-jäsen 80 € To-Su

Leikkipaikkaa on laajennettu ja aidattu.

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

Lipunnosto juhannuksena.

Haitaritreffit 5.-8.8.2021 yhteissoittokappaleet: Karjalan poikia G, Tulipunaruusut Dm
Hiljaiset sillat Fm, Rantakoivun alla Em, Muistoja vain Dm, Jos jätät minut Em, Satumaa Em,
Tavallinen Tyttö Em, Vanha Kulkuri Em, Pelimannin jäähyväiset Cm,

OHJELMA TARKENTUU VIELÄ COVID19 RAJOITUSTEN MUKAISEKSI.

Loimaan kuulumiset
Syksyllä Korvenkulmantie sai uuden asfaltin.

KOKOUSKUTSU
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

Haitaritreffit järjestää SFC-LOIMAAN SEUTU RY

TIEDUSTELUT KRAPURANTA PUH. 040-5462058

SF-Caravan Loimaan Seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään Krapurannassa la 16.10.2021 klo 13.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
ym. esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu klo 12.30. Tervetuloa!
Krapurannassa 28.6.2021
HALLITUS
Juhannukseen mennessä
paineviemäri piilossa ja
siisti sisääntulo.

Paineviemäri saavutti Krapurannan.

Helteistä keskikesää
Krapurannasta

E

dellinen kirjoitus oli vähän
aukinainen kaikkien tapahtumien sekä muiden suunnitelmien kanssa vallitsevan tilanteen takia. Tähän kirjoitukseen en
tämän enempää korona pandemiasta kirjoita, koska itse ainakin
alan olemaan aika täynnä näitä
uutisia, joskin tilanne kuitenkin
pitää ottaa vakavasti. Avajaistreffit saatiin hienosti pidettyä ulkoil-
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ma tapahtumana, joka oli turvallisesti järjestetty ja asiakkaitakin
saatiin mukavasti, tosin ei tietenkään mitään yleisöryntäystä ollut,
kun ohjelmat oli karsittu pois.
Avajaisten jälkeen käynnistyi kauan odotettu paineviemärin rakentaminen Krapurantaan, joka aloitettiin ensin kunnan osuuksilla, ja
jo kesäkuun alkupäivillä oltiin
leirintäalueen puolella. Tämä pro-

jekti tulee häiritsemään alueen
toimintaa jonkin verran tänä kesänä, mutta pyritään järjestämään,
että suurin piirtein kaikki toimisi
vierailijoita ajatellen. Tämä investointi on erittäin tärkeä alueen
jatkuvuutta ajatellen, helppouden
sekä taloudellisten säästöjen takia. Kesäkausi alueella on alkanut
kiitettävillä vierailija määrillä, joten
Krapurannan rauhallinen Perhejuhannus oli jopa oikein menestys
vierailija määrien suhteen. Okra
maatalousnäyttelyn peruunnuttua
hieman tulee tuohon viikkoon

Yksi avajaistreffien vieraista.

3/2021

muutoksia, koska Oripään kunnassa vietetään VILLI ORI tapahtuma 9.-11.7, johon on pyydetty
paikallisia yrityksiä mukaan. Krapurannassa järjestetään silloin
takakonttikirppis, joka ei maksa
mitään muuta kuin normaalin yöpymismaksun, joten tulkaahan
kaikki myymään ylimääräiset tavaranne pois. Myynti tapahtuu
omalla vaunu tai as. auto paikalla.
Lauantaina 10.7. on myös uikkarisauna koko päivän käytössä,
tosin illalla on miehille sekä naisille omat saunavuorot normaaliin

aikaan. Haitaritreffit 5.-8.8. järjestetään tänä vuonna pienillä muutoksilla höystäen, esim. lauantaiillan Muistojen ilta jää pois ja ne
esitykset pidetään lauantaina
päivällä klo 13 alkaen ulkona (säävaraus). Aamupäivän aikana rakennetaan pöytäryhmiä esitysteltan läheisyyteen ja klo 12 aloitetaan ruokailulla. Nyt tässä vaiheessa melkein uskallan luvata,
että kolmena iltana on tanssit,
joten saadaan tuo uusi Kulkurinkeidaskin käyttöön pitkän ajan
jälkeen. Syysiltojen pimetessä

11.9. Krapurannan tapahtumat
kruunaa viime vuonna suuren
suosion saaneet K18 YSÄRIBILEET, joten kaikki joukolla mukaan
bilettämään ja päättämään kesäkausi. Tapahtumista lisätietoa paikan päällä tai www.krapuranta.
net tai Facebookissa sf-caravan
loimaan seutu. Lämmintä kesän
jatkoa kaikille.
Terv. Jarmo Toivonen
yhdistyksen pj.
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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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään Sunnuntaina 17.10.2021, klo 12.00.
Paikka Camping Mussalo, Mussalontie 356, 23310 Taivassalo
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4 §
syyskokoukselle määräämät asiat.
Tervetuloa kaikki yhdistyksemme jäsenet päättämään
yhteisistä asioista. Jäsenkortti mukaan.

LA 17.7.

OPTIMISTIJOLLAKOKEILU LAPSILLE
TULE KOKEILMAAN ENSIASKELEET PURJEHDUKSEEN

Kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua klo 11.30
HALLITUS

6.-8.8.

LASTEN VIIKONLOPPU
NORMAALI VRK-MAKSULLA PALJON OHJELMAA LAPSILLE

Mussalon kuulumiset

K

esä on taittumassa syyspuolen ja keskikesä on
ylitetty. Kesä on ollut vilkas ja alue on ollut matkailijoiden
suosiossa ja useasti myös täynnä.
Mussalon alue on ollut auki toukokuun alusta asti, ensin hieman
rajallisin palveluin, tapahtumia ja
toimintoja peruuttaen ja siirtäen.
Mutta nyt ollaan toivottavasti jo
melko normaalissa tilanteessa,
kunhan kaikki vaan muistamme
edelleen noudatella turvallisuusohjeita pitääksemme koronan
kurissa.
Kevään aikana pidettiin vuosi- ja
kausipaikkalaisille digitaaliset
Teams - isäntäkoulutukset 27.3.
ja 17.4. Koulutuksista saatiin positiivista palautetta, ja lisäksi materiaali toimitettiin kaikille sähköpostitse. Nyt kaikkien tiedossa
on isäntien velvollisuudet, siivousohjeet ja kassa- ja vastaanottotoiminnot, sekä matkailukaluston
sijoittelu alueelle.
Yhdistyksen kevätkokous oli siirretty pidettäväksi toukokuun loppuun. Kokous pidettiin kauniissa
kevätsäässä ulkona 45 jäsenen
osallistuessa kokoukseen. Kokouksessa vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös. Myönnettiin
vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Kokouksessa valittiin lisäksi
kaksi uutta toimihenkilöä eroa
pyytäneiden tilalle. Hallituksen
jäseneksi valittiin Marja Tammi-
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LA 14.8.

ILLLALLINEN TAIVAAN ALLA

nen ja ohjelmatoimikunnan vetäjäksi Katja Tervahartiala.
Kokous myönsi hallitukselle talousarvion ylitysluvan alueen korjauksiin ja kunnossapitoon.
Alueella pidettiin kevään ja alkukesän aikana useita talkoita ja
valmisteltiin aluetta viihtyisäksi ja
kaikki paikat kuntoon ottamaan
matkailijat vastaan ja viihtymään
Mussalossa.
Oli puiden pilkkomista, sepelin
levitystä, laiturin korjausta ja paljon muita pieniä ja vähän suurempia askareita. Erityiskiitos talkoolaisille panoksestanne.

VARAA PAIKKASI PITKÄÄN ILLALLISPÖYTÄÄN, JOSSA MAKOISA SAARISTOMENU
MENUN HINTA AIKUISET 12€, LAPSET ALLE 12V 6€

LA 28.8.

MUINAISTULET SYTTYY
VENETAKSIKULJETUS (10€) KUUNARIRAVINTOLAAN, JOSSA
ESIINTYY KAKKUPOJAT YHTYE

Aitaa rakennetaan.

3.-5.9.

RANTALIESKAT

KARAOKEA, LOHIKEITTOA, TANSSIA HUPILUVAN TAHTIIN
Ruokaryhmä työssään savusilakoiden parissa.

Näkyvimpänä isona työnä oli tuloalueelle portin molemmin puolin tehty tuija-aita vallikivityksineen, joka tehtiin vanhan kaadetun kuusiaidan tilalle. Siisti ja
kaunis tulotien vieri ottaa nyt
matkailijan kauniina vastaan ja
toivottaa tervetulleeksi.
Talkoolaisista piti ruokaryhmä
hyvää huolta maukkaan ruuan
ja jälkkärikakun ja kahvin kera.
Toimintakeskukseen on hankittu
yhdistelmäuuni, joka antaa lisää
mahdollisuuksia erilaisten ruokien
valmistuksiin tilaisuuksissamme.
Aina ei alueella tehdä töitä, vaan
on myös rentoutumisen ja herkuttelunkin aika. Kesäkuun alussa ei
ruokaryhmä kuitenkaan levännyt,
vaan oli ahertamassa savusilakoiden parissa, joita kaikki paikalle
tulleet saivat nauttia savustuspai-

Katso lisää: sfcmussalo.fi
seuraa meitä Facessa sekä Instassa

kalla ja vaihtaa kuulumisia karavaanareiden
kesken.
Paljon on suunnitelmissa tapahtumaa alueella myös jatkossa, joista on erillinen ilmoitus
tässä lehdessä, sekä tietysti kannattaa seurata kotisivua sfcmussalo.fi sekä myös facebookia ja instaa.
Jos et siis vielä ole käynyt Camping Mussalossa, niin kannattaa laittaa käyntikohteeksi
ja tulla nauttimaan viihtyisästä ja kauniista
alueesta meren äärellä Taivassaloon.

li.
Valmista tu

Kubota helpotti aidanteko työtä.

3/2021

Kesäisin terveisin
Jari 31185

Pysähtyneet vankkurit

Hilkka Annikki Karhu
s. 4.6.1956
k. 10.6.2021
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Masku ja
ympäristökunnat ry
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Naantalin kuulumiset

Paimion kuulumiset

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

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

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

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

Heipä hei

Kesäinen tervehdys ystävät karavaanarit!

Y

hdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin
28.4.2021 Salorannassa.
Suuri osa yleisöstä oli kokouksen
ajan ladon ulkopuolella, mutta
äänentoisto toimi ja kaikki kuulivat, mitä asiaa milloinkin käsiteltiin. Hallitus ja muut vastuuhenkilöt saivat vastuuvapauden edellisen vuoden tileistä. Ajankohdasta ja paikasta huolimatta kokouksessa oli läsnä 46 äänivaltaista
jäsentä.
Salorannan kevättalkoot järjestettiin lauantaina 15.5.2021. Mukana oli jälleen edellisten vuosien tapaan hyvin runsaasti innokkaita tekijöitä. Talkoiden aikana saimme myös hyvää palvelua
sammuttimien ja kaasulaitteiden
huollon kautta. Kiitos kaikille mukana olleille ahkerasta työskentelystä ja makkaran paistajille runsaista antimista.
Edellisessä jutussa mainostin
aietta kesäsuihkujen parantamisesta. Suihkut on kevään aikana,

Pysähtyneet vankkurit

SFC 42120
Timo Rantanen
s. 28.8.1960
k. 11.6.2021
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Naantali ry
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ei vain pintakorjattu, vaan uusittu
niin, että niihin kehtaa isäntä neuvoa vieraat peseytymään. Tekijät
ovat todella tehneet parastaan
ja suihkut ovat nyt todella upeat.
Suuri kiitos kaikille talkoolaisille.
Kesän isäntävuorot ovat olleet
varattavissa hyvän aikaa ja halukkaita on ollut toistaiseksi hyvin.
Saanemme vuorot hoidettua aiempien vuosien mukaan niin, että syksyllä saamme pelkkiä kehuja toimistamme.
Isäntien työtä toivottavasti helpottaa toimistoon hankittu uusi
kassajärjestelmä. Kävin itse pikaisen henkilökohtaisen koulutuksen kassalla ja uskon oppivani sen käytön ennen ensimmäistä
isäntävuoroani. Kassa jo käyttäneiltä olen kuullut pääasiassa kiittävää palautetta uudistuksesta.
Olemme saaneet ELY-keskukselta avustusta alueen viihtyisyyden parantamiseksi. Hakemuksemme sisälsi kaksi kanoottia ja
kaksi sup-lautaa. Anomus hyväksyttiin ja tähän mennessä on jo
hankittu kaksi kanoottia ja suplaudat ja kaikkien näiden säilytykseen tarvittava katos ovat tulossa.
Salorantaan ”kaavoitettiin” keväällä viisi uutta kausipaikkaa ja
yhtä lukuun ottamatta kaikki on
jo varattu. Tervetuloa kaikille uusille kausipaikkalaisille. Toivottavasti viihdytte alueella.
Kesäkuun alkupuolella olemme
saaneet nauttia helteisistä keleistä. Vaikka ilman laatu saattaa tästä
viilentyä, voimme varmasti nauttia
hienosta kesäsäästä jatkossakin.
Uuden saunarakennuksen ra-

K

esä tuli ja onneksi kaikenlaiset rajoitukset helpottivat, mekin saimme vuosikokouksen sentään pidettyä sääntöjen mukaisessa järjestyksessä.
Kokouspaikka tosin piti kutsun
jälkeen muuttaa, siitä jäsenille lähetettiin sähköpostia ja ilmoitus
julkaistiin myös Kunnallislehdessä. Jos viesti ei tavoittanut, kannattaa tarkastaa SFC:n tiedoissa
oleva osoitteenne. Käytän niitä

Päärakennus juhannuksena.

tietoja viesteissä.
Kokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi edelleen
Esa Hautala, hallituksen jäseninä jatkavat Kari Virta, Pekka Parviainen, Ismo Lankinen ja Merja Maula.
Kokous pidettiin Paimion hiihtomajan tunnelmallisessa salissa
ja puheenjohtajamme yllätti väen
kakkutarjoilulla, hän kun keväällä täytti kunnioitettavan määrän

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

sä vaiheessa kesää tarkempi ohjelma on vielä kesken, siitäkin sitten sähköpostilla lisää.
Sihteeri kiittää luottamuksesta ja saamastaan huomionosoituksesta.
Oikein leppoisaa kesää
Merja

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Paraisten seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään lauantaina 9.10.2021 kello 13.00 alkaen
Mälö Bygdegårdenissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
4§:n syyskokoukselle määräämät asiat.
Ennen kokousta kahvitarjoilu.
Parainen 24.6.2021 I HALLITUS

Lämpöiset terveiset
Paraisilta

Uudistettu kesäsuihku/ulkorakennus.
kennuslupa on siinä vaiheessa,
että voimme aloittaa perustusten
teon syksyllä ja uuteen saunaan
pääsemme toivottavasti ensi kesän aikana.
Itse olen lähdössä lomamatkalle jonnekin päin Suomea juhannusaattona, joten en voi kertoa
juhannuksen vietosta Salorannassa muuta kuin, että aaton aattona, torstaina, alueelle tuli ilah-

täysiä vuosikymmeniä.
Nyt on jo juhannus juhlittu ja
paras lomakausi meneillään helteiden helliessä. Silti kaikki tämä
ihanuus loppuu aikanaan. Sen
verran katse jo tulevaan, vietämme taas kesäkauden päättäjäisiä
4.9.2021 klo 14-21:00 Ankkalammen rannalla. Käytössämme takkatupa ja molemmat saunat. Täs-

duttavan runsaasti sekä omaa väkeä että vieraita. Tiedossa on karaoke-esityksiä sekä perjantaina
että lauantaina. Aivan varmasti juhannuksenviettäjät löytävät muutakin hauskaa tekemistä ja hyvää
seuraa Salorannasta.
Hyvää kesän jatkoa kaikille
karavaanareille toivoo
Jyrki 96942

3/2021

L

ämpöä on riittänyt, kesäkuu
on ollut todella lämmin. Lomakausi on alkanut ja sekin
myös näkyy Stagsundissa. Väki
on löytänyt alueelle. Toukokuussa alueella raivattiin puita pois
nostolava-auton kera. Homma
sujui hienosti. Kiitokset kaikille
talkoissa mukana olleille. Alueen
teitä paranneltu ja yhdistykselle

hankittiin ajettava ruohonleikkuri
ala-alueen nurmikon leikkausta
varten.
Juhannusta vietettiin perinteisin menoin hienossa ja lämpimässä kelissä. Aattona pitkäpöytä ja
lipunnoston jälkeen yhdistys tarjosi kahvia ja pidettiin arpajaiset.
Reinhold Johansson soitti tanssimusiikkia saunan terassilla ja
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väki viihtyi myöhään yöhön.
Juhannuspäivänä pidettiin perinteinen StagsundOpen metsägolf kilpailu.Kilpailu oli jännittävä alusta alkaen. Voittajaksi selvisi tänäkin vuonna Nicklas Engman,
toiseksi tuli Robin Keihäs ja
kolmanneksi Reinhold Johansson. Kilpailun osanotto
oli runsaslukuinen.

Harpin kioskin
edustalle nousi
komea juhannussalko. Kuva: Merja
Kalliovaara.

Stagsundissa pidetään la
21.8.2021 grillijuhlat. Lisää
infoa kotisivulla ja Stagsundin ilmoitustaululla.
Stagsundin kesäkauden
päättäjäisiä vietetään la
2.10.2021
Syyskokous pidetään Mälö
Bygdegårdissa la 9.10.2021
klo 13.00.

SFC Piikkiön väki nostamassa Suomen lippua salkoon
juhannuksen kunniaksi. Kuva: Juhani Aaltonen.

Hyvää kesän jatkoa ja
turvallisia kilometrejä
matkoille lähteville.
SF-C 120962

Piikkiön kuulumiset
KOKOUSKUTSU
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

SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
Pidetään torstaina 07.10.2021 klo. 19.00
Pop pankin kerhohuoneella
Hadvalantie 10, 21500 Piikkiö.

Varma kesän merkki on myös
isännän viiri, joka auttaa vierailijoita tunnistamaan isännän
vaunun. Kuva: Hanna Hyttinen.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen
Syyskokoukselle määräämät asiat.
HALLITUS

Toukokuusta asti vieraspaikoilla on ollut kävijöitä.
Kuva: Hanna Hyttinen.

Helteiset terveiset Harvaluodosta!

K

esä tuli rytinällä myös Harvaluotoon, ja edelliskesän
hiljaisemman ajan jälkeen
myös vierailijoiden paikat ovat
olleet kysyttyjä. Ensimmäiset vieraat nähtiin jo toukokuussa, ja
sen jälkeen heitä on ollut tasaisesti joka viikko.
Huhtikuussa Harvaluodossa järjestettiin pihatalkoot, jolloin
aluetta siivottiin yhteistuumin.
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Varma kesän merkki on myös se,
että trampoliini koottiin alueen
lasten iloksi.
Yhdistyksen hallitus päätti hankkia Harppilan oleskelutilaan uuden television, josta onkin jo
ehditty seuraamaan muun muassa Huuhkajien edesottamuksia jalkapallon EM-kisoissa.
Kesäkuun loppupuolella lämpö-

tila kohosi hellelukemiin, ja sääennusteen mukaan näyttää siltä,
että helteet jatkuvat heinäkuun
alkupuolelle asti. Helteet näkyvät
myös siinä, että kaupungin omistamalla uimarannalla on riittänyt
vilskettä jo toukokuun loppupuolelta asti.
Aurinko ei unohtanut myöskään juhannuksen viettäjiä. Harpin Kioskin edustalle nousi komea juhannussalko, jonka koris-

telemiseen kaikki saivat osallistua. Rannalla riitti juhannuksen
viettäjiä ja sää suosi uimista. Illalla rannalle pystytettiin paloturvallinen kokko, ja lisäksi meren
laineilla keinahteli myös edellisvuonna nähty lautta, jolla oli neljä pihatulta.
Hanna Hyttinen
165836

3/2021

Rantaan pystettiin paloturvallinen kokko tynnyriin.
Kuva: Juhani Aaltonen.

Keskikesän yöttömässä yössä veden
pinnalla kelluva lautta tulineen on
rauhoittava näky. Kuva: Juhani Aaltonen.

Kesäkauden päättäjäiset
Kauden päättäjäiset alueellamme harvaluodossa 3.-5.9.2021.
Jäsenet joukolla harvaluotoon muistelemaan mennyttä kesää.

Kun kokko on valmis, on helppo hymyillä.
Kuvassa Mika Hyttinen Kuva: Juhani Aaltonen.
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Suomen suurin caravan-kauppa!

HUUTAVA PULA
KÄYTETYISTÄ
MATKAILUAJONEUVOISTA!
Olemme kiinnostuneita ostamaan matkailuautosi tai -vaunusi hyvään hintaan.
Ota yhteyttä myymäläämme ja
tarjoa autoasi heti!

Elämän
pituinen
kumppanuus
Best Caravanin kanta-asiakkaana et ole tien päällä yksin,
vaikka omia polkujasi kuljetkin. Nauti erityiseduista,
huolettomasta matkailusta ja Bestis-yhteisön tuesta.
Bonusta ostoksistasi
Kanta-asiakkaanamme saat bonusta ajoneuvo- ja tarvikeostoksistasi
sekä huoltopalveluista. Ansaitsemasi bonukset voit käyttää
toimipisteissämme huolto-, ajoneuvo- ja tarvikeostoksiin.

Pesukadut ja matkaparkit
Kanta-asiakkaana peset ajoneuvosi ilmaiseksi lämmitetyillä pesukaduillamme ympäri Suomen. Pysähtyessäsi matkaparkkeihimme
Hyvinkäällä, Turussa ja Oulussa pääset kanta-asiakaskortillasi
saunomaan ja suihkuun kellon ympäri.

Showroom ja CaravanMarket 24/7

Best-Caravanin
kanta-asiakkaana
elämä tien päällä
ei voisi olla
helpompaa!

Myy matkailuautosi meille jo
tänään osoitteessa: rintajouppi.fi

BÜRSTNER
CAMPEO
Fiat 2.3 JTD 140
Multijet -retkeilyauto

52 590€
BÜRSTNER CAMPEO C600 ACTIVE
• Truma Combi 4E -ilmakeskus-lämmitys
sähköllä ja kaasulla
• Parivuode
• Pöytäryhmä
• Sivukeittiö
• Kompressorijääkaappi 90 l
• Liesi
• WC ja suihku

•
•
•
•
•
•
•
•

Ohjaamoilmastointi
Vakionopeudensäädin
Kääntyvät etuistuimet
Sähköporras
Ajotietokone
Sähköikkunat
Sähkösäätöiset peilit
Keskuslukitus kaukosäädöllä

•
•
•
•
•
•
•

Ohjaamon pimennysverhot
Led-päivänajovalot
Hyttysverkko liukuovessa
16” alumiinivanteet
Nukkumapaikat 2:lle
Rekisteröity 4:lle
Saa ajaa B-kortilla 120 km/h

Adria Aviva

Adria Action

Kabe Ametist

21 770 €

21 730 €

44 700 €

522PT 2021

361LH 2021

560 GLE KS 2021

Voit asioida Seinäjoen CaravanMarketissa ja Hyvinkään
viihtyisässä Showroomissa oman aikataulusi mukaan.

Best Caravan Tiepalvelu
Tarjoamme ajoneuvon ostaneille seikkailijoille vuodeksi maksutta
Best Caravan Tiepalvelun*. Tiepalvelu auttaa 24/7, tuli autoosi sitten
tekninen vika tai rengasrikko. Matkusta siis huoletta!
*max. 3500 kg painavat ajoneuvot, vain yksityshenkilöille.

Tutustu kaikkiin
etuihin osoitteessa:
bestcaravan.fi

KYSY MYÖS MUITA KABE-, ADRIA- JA BURSTNER-MATKAILUAJONEUVOJA!
J. RINTA-JOUPPI OY
Matkailuajoneuvomyynti
ma – pe 10 – 18 \ la 10 – 15

RAISIO
Soininkatu 3,
p. 020 7881 450

Varaa auton pesu ja sisäsiivoukset kätevästi netistä !

Raision kuulumiset

LIEDON

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

AUTOPESU
ASUNTOAUTOT / - VAUNUT

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

60,- Pesu+vahaus+hytin
kiillotus+
Pesu +
kovavahaus 220,vahaus 110,VOIT TILATA AJAN SEKÄ OSTAA TUOTTEITA
VERKKOKAUPASTA liedonautopesu.com
Tuulissuontie 31
halli 2 LIETO

044 705 5566

www.liedonautopesu.com

Ostamme matkailuautoja- ja vaunuja!
Kutsu Misevan Ostopartio luoksesi osoitteessa ostopartio.ﬁ

Vai haluaisitko vaihtaa toiseen?

K

irjoitan tätä juttua nyt juhannuksen jälkeen Koronatautikurimuksen hellittäessä ja helteiden jatkuessa..
On hienoa, että kotimaan matkailu, etenkin matkailuautoilu ja
–vaunuilu on saanut uusia harrastajia etenkin niistä ennen ulkomaille matkailleista henkilöistä.
Meillä Vankkuri-Vehmaalla on
uusi Markkinointitoimikunta saanut aikaan uutta pöhinää ja uusia
kasvoja on nähty vierailemassa.
Myös tälle vuodelle valittu Perhetoimikunta on panostanut lapsiperheille toimintaa ja ohjelmaa.
Suuri kiitos siitä menee kaikille ahkerille ideoitsijoille.
Kevään yhteiset kokoontumiset
jäivät kokonaan pitämättä, mutta
kevätkokous järjestettiin kuitenkin Vankkuri-Vehmaalla etäisyydet ja maskit pitäen. V. 2020 toimintakertomus ja tilit käsiteltiin ja
hyväksyttiin.
Pääsiäinen ja vappu tulivat ja
menivät, mutta isoja yhteisiä rientoja ei järjestetty.
Toukokuussa piti päättää siitä,

L

asten juhannuskisa pelattiin
lauantaina aurinkoisella kelillä. Osallistujamäärä oli
runsas, alle 7 v ryhmässä oli kolme osallistujaa ja yli 7 v ryhmässä
oli 14 osallistujaa. Lajeina tänä
vuonna oli saappaanheitto, nännikumien heitto maitotonkkaan,
frisbeen heitto ja noppien heitto.

Tervetuloa liikkeeseemme osoitteessa
Tammimäenkatu 8, Turku. Puhelin 010 235 0233.
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pidetään sunnuntaina 24.10.2021 klo 12.00
Vankkuri-Vehmaalla, Rautilassa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
syyskokousasiat, mm. yhdistyksen puheenjohtajan
valinta vuosille 2022 - 2023
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.
HALLITUS

Vankkuri-Vehmaan kesäisiä terveisiä
että järjestetäänkö juhannustreffit ja -tanssit. Silloin oli vielä tanssikielto meneillään ja rajoitukset
vahvoina, joten peruttiin tanssien
järjestäminen. Viikko ennen juhannusta tanssikielto peruttiin,
mutta se oli meidän juhannusjuhlien osalta myöhäistä
Liiton myöntämä Vankkurihymiö
on jälleen haettavissa, ja siihen
liittyy myös alueen toimintojen
hoito ja kunto. Liiton edustajat
tulevat alueelle tekemään arvioinnin ja katselmuksen, että vieläkö olemme hymiön arvoisia.
Uusien ja kokeneidenkin karavaanarien tulisi muistaa myös turvallisuusasiat matkaillessa ja kausipaikoilla. Kaasulaitteiden koeponnistus tulisi tehdä ainakin kahden vuoden välein. Sähköjohdot
kuntoon, eli on määritelty, että
sähköjohdon tulisi olla 2,5 mm2
paksua eli ei ohuempaa. Meillä
Vankkuri-Vehmaalla on tarkoitus
suorittaa sähkölaitteiden ja johtojen tarkistus kesän ja viimeistään
syksyn aikana.

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

SYYSKOKOUS

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

Pesu

Pesumme sisältää aina myös katon pesun!

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Raision seutu ry:n sääntömääräinen

Kilpailu pelattiin laji kerrallaan
kannustuksien kera. Pääpalkinnot
Korkeasaareen voittivat Elsa 5 v
ja Iiro 13v. Kiitos kaikille osallistujille.
			
Ohjelmatoimikunnan
puolesta
Kirsi

Syyssiivoustalkoot pidetään
lauantaina 23.10. Vankkuri-Vehmastoimikunta löytää varmasti
kaikille mielekästä hommaa, kun
laitamme alueen jälleen kesän jälkeen odottamaan talven tuloa.
Klapitalkoot pidetään varmaankin ennen sitä, jotta saadaan kuivat puut katon alle.
Syyskokous pidetään 24.10., jolloin jäsenistö päättää ensi vuoden
toiminnasta ja talousarviosta. Olen
toiminut kymmenen vuotta yhdistyksen johdossa, ja nyt on aika
vaihtaa puheenjohtaja. Aika on
mennyt nopeasti, mutta nyt alkaa
loppua oma jaksaminen ja ideat
on käytetty. Uudistusta tarvitaan
ja jäsenistöllä on nyt kolme kuukautta aikaa miettiä ehdokkaita.
Suuret kiitokset kaikille isännille
ja talkoolaisille, ilman teitä emme
pystyisi ylläpitämään aluettamme.

Ensi vuonna salkoon
uudet numerot.

Alueemme siisteydestä olemme
saaneet kiitosta vierailijoilta.
Toivotan hyvää loppukesää
ja alkavaa syksyä
kaikille jäsenille.
Hanne

Hallituksen
jäsenen esittely
Terve kaikki. Olen Jari Maula ja
jälleen muutaman vuoden poissaolon jälkeen uudelleen valittuna VankkuriVehmaan hallitukseen vastuun jakajaksi. Ja alkoikin
raskas vastuu tulin sitten valituksi
varapuheenjohtajaksi.
Vaunu elämää on tullut
harrastettua jo vuodesta 1986
ehkä?
Jäsen numero on 35206.
Pienimuotoinen kuntoilun
harrastaminen on lähellä sydäntä sekä moottoripyörällä päristely.
Perhesuhteet on kohdallaan, olen siis naimisissa Tuijan kanssa.
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Kevätsiivoustalkoot

Juhannussalon koristelua.

Juhannusnostalgiaa.

Juhannussalko matkalla.

Matka jatkuu.

Kevätsiivoustalkoot.

Nännikumien heittokisa.

Iloinen arpojen myyjä.

Juhannus 2021 Vankkuri-Vehmaalla

A

lkuvuodesta suunnittelimme viettävämme perinteisiä juhannustreffejä.
Mutta kuinkas kävikään!
Koronavirus oli jo hieman hellittänyt, mutta ei vielä niin paljon
että olisimme voineet järjestää
treffejä.
Päätettiin vain järjestää pientä ohjelmaa. Sää suosi meitä tällä kertaa ja juhannusta vietti alu-
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eella niin oma väki kuin vieraatkin.
Saunominen kuuluu juhannukseen, joten meillä oli perjantaina
ja lauantaina useita saunavuoroja. Jokainen varmaan löysi oman
vuoronsa. Perjantaina alueella kävi muutamia myyjiä ja lauantaina
sammutintarkastaja.
Perjantaina naisväki laittoi juhannussalkoon uudet koristeet ja
salko nostettiin ylös ennen lipun-

nostoa. Lipunnoston ja lippulaulun jälkeen hallituksen jäsen lausui tervehdyssanat.
Lauantaina perhetoimikunta järjesti lapsille omaa ohjelmaa. Alueella oli myös sanavisa eli yksittäisiä kirjaimia oli laitettu eri puolille
aluetta. Kirjaimista muodostui yksi
sana, jonka kaikki etsijät löysivät.
Oikeita vastauksia oli useita, joten
voittaja arvottiin oikein vastan-

neiden kesken. Arpoja oli myös
myynnissä. Arpajaiset ja kilpailujen voittajat palkittiin lauantaina.
Taas on vietetty keskikesän
juhla mukavissa merkeissä. Kiitos
kaikille isännille, arpojen myyjille, kisojen tekijöille sekä juhannuksen viettäjille mukavasta
juhannuksesta! 			
Maiju

3/2021

Juhannusjuhlijoita.

Juhannusjuhlat alkakoon.
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RAATALASSA TAVATAAN

KOKOUSKUTSU

Salon kuulumiset

SF-Caravan Salonseutu ry:n sääntömääräinen

27.–29.8.2021

KEVÄT- ja SYYSKOKOUS

www.sfc-salonseutu.fi
PUHEENJOHTAJA
Sinikka Koivunen
Artunkuja 8, 24260 SALO.
Puh. 050 551 5257
sinikka.koivunen@nordea.fi

järjestetään 22.9.2021.
Kokous alkaa kello 18.00,
kahvitarjoilu kello 17.30.

TERÄS
MIES

Paikka Uskelan koulun auditorio,
Kavilankatu 1, Salo

Ohjelmassa mm Teräsmies- ja Rautarouva-kisat.
Keittotarjoilu, lauantaina ladossa viihdyttää
haitaristi Tuomas Virtanen.
Tarkempi ohjelma löytyy nettisivulta
lähempänä tapahtumaa.

Ota jäsenkortti mukaan!

SIHTEERI
Tero Leino
Polkustenkatu 16 A, 24100 SALO.
Puh. 0400 534 908
tero.leino@salo.salonseutu.fi

11.5.2021 - HALLITUS

Hiiohoi, Finnlinesilla
leppoisasti kotiin!

Itämerta
kauneimmillaan.

Taina ja Jukka-Pekka Köykkä

O

lemme taittaneet Suomen ja Espanjan välistä
matkaa joskus asuntovaunu auton perässä kulkien, toisinaan ilman, joskus lentäen. Jatkossa kuljemme väliä uudella
matkailuautollamme. Huhti-toukokuun vaihteessa ajoimme henkilöautolla Aurinkorannikolta Suomeen päin koirat kyytiläisinä.
Valitsimme koronavirusepidemian vuoksi suorimman ja mahdollisimman nopean reitin. Päätimme hemmotella itseämme ja
helpottaa matkantekoa varaamalla Finnlinesilta laivamatkan Travemündesta Helsinkiin.
Laivalle pääsyyn vaadittiin negatiivinen koronavirustestitulos.
Olimme ottaneet testit Saksan
Lauterbachissa matkan varrella.
Lähellä satamaa testin voi käydä ottamassa esimerkiksi Cittipark- tai LUV-kauppakeskuksissa. Myös lemmikit ovat käytettävä madotusta varten eläinlääkärissä 1-5 vrk ennen Suomeen
saapumista.
Saavuimme Travemündeen
vappuaattona, ajoa oli takana
2800 km. Laivamme Finnmaid
lähti kohti Suomea vasta kolmelta yöllä, joten oli huojentavaa, että laivaan pääsi ajoissa.
Päästyämme hyttiin, odottamattoman upeat ja tilavat puitteet toivottivat meidät tervetulleiksi kuoharein ja karamellein. Tilaa oli ruhtinaallisesti ja Lux-hytin sisustus
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hieno. Lemmikkisiivessä on siis
saatavilla myös isompia hyttejä,
kuten Junior Pet Suite ja Lux-hytti. Kyllä nyt kelpaisi huilia! Tarjolla
olisi ollut yöpalaa, mutta kaipasimme vain unta. Aamun sarastaessa havahduin ja ihmettelin, miksei laiva ollut vieläkään lähtenyt.
Oli se. Meri oli vain ihan tyyni, ja
paatti kulki niin tasaisesti eteenpäin, etten ollut edes herännyt
sen lähtiessä.
Sitten: Odotetulle aamiaiselle!
Ooo, sehän olikin kunnon brunssi.
Skool vappupäivälle! Pöydät notkuivat herkkuja Mare Balticumissa! Turvallisuus oli otettu hyvin
huomioon: Heti ravintolaan tultaessa tiskiltä löytyi käsidesit ja käsineet. Joka toinen pöytä oli merkattu rastilla, etteivät ihmiset istuisi liian lähellä toisiaan. Saimme
siis nauttia ihan rauhassa omassa pöydässämme ruoasta. "Pelisilmää" käyttäen haimme omat
ruokamme kunnioittaen sääntöjä
ja muita matkustajia turvavälein.
Poikkeusajasta huolimatta matkassa oli yllättävän paljon rekkakuskien lisäksi muitakin ihmisiä.
Ehkä he olivat samoissa ajatuksissa kuin me; palata Suomen suvesta nauttimaan.
Koirat pääsivät tuulettumaan
omalle kannelleen, missä tehdä
tarpeensa. Pieneen hiekkalaatikkoon oli kyllä oma haasteensa
saada homma hoitumaan. Muita
karvakuonoja ei sattunut samaan

aikaan paikalle, vaikka siivessämme oli muitakin nelijalkaisia matkaamassa. Koiria ei voi kuljetella
laivalla mukaan baariin tai ravintolaan, vaan niiden on odotettava
hytissä. Meillä koirilla on toisistaan
seuraa, eivätkä ne onneksi jää ulisemaan ja häiritsemään muita.
Olemme matkanneet Finnlinesillä ennenkin ja käyneet joskus
kuntosalilla ja saunassa. Poikkeusoloissa palveluita on jouduttu
supistamaan, mutta nyt en edes
kaivannut mitään erityistä ohjelmaa. Tuntui, että aika meni siivillä
muutenkin, koirien kanssa on aina

oma tohinansa. Meillä oli kaksikin
ikkunaa ulos, ja välillä oli ihanaa
vain katsella merta, täysin sinistä taivasta ja aurinkoa. Meillä onkin ollut aina matkatessamme ikkunallinen hytti, sillä minusta siitä ilosta kannattaa maksaa. Mutta
maisemia voi tietysti ihailla myös
baarissa tai kahvilassa, jotka nyt
olivat hyvin hiljaiset. Kävimme lasillisilla Bar Navigaressa.
Sailor´s shop-kaupassa toki piti käydä tutustumassa tarjontaan.
Kauppaa vastapäätä oli lapsille
mukava leikkipaikka ja sen vieressä kahvila, joten uskon, että

Tulevat tapahtumat 2021
27.-29.8.
22.9.
29.9.
2.-4.10.

SFC Salon seutu ry:n jäsenten tapaaminen
Raatalassa, osoite Mäentie 210, Salo
Kevät- ja syyskokous Uskelan koulu,
Kavilankatu 1, Salo kello 18.00
Ajotaito- ja merkkisuoritusajot Salakalliolla,
Salaistentie 782, Salo, alkaen klo 17.00
Silakkarieha Salakalliolla

3/2021

Haaveillen.

myös lasten kanssa matkaaminen on hauskaa. Omat lapseni
eivät varmaan olisi tulleet pois
leikkimästä ollenkaan. Tai pelihuoneesta tai -koneilta.
llallinen oli muhkea viineineen
ja oluineen. En muista, milloin olisin syönyt niin hartaasti ja niin
paljon. Ruokaa voi täydestä sydämestä kehua! Ateriapaketti on
rahansa arvoinen, siihen kuuluu
peräti neljä ruokailua juomineen.
Vitriinistä kyllä löytyy sämpylöitä
ja pientä purtavaa, jos ei halua ottaa ateriapakettia. Mutta tällaisina
hetkinä en itse pihistele, on ihana
nauttia lomasta, sillä lomalta matkan teko laivalla tuntui!
Kylläisenä oli taas ihana köllähtää puhtaisiin lakanoihin, seinään
maalatun purjeen alla tuli nukuttua jälleen erityisen sikeät yöunet.
Sää suosi meitä koko matkan, josta olin kiitollinen, sillä tulen
herkästi merisairaaksi. Nyt
en tuntenut ensimmäistäkään keinahdusta!
Hiiohoi, maata näkyvissä! Kipinkapin aamiaiselle
ennen rantautumista Helsinkiin, joka tapahtui aamukymmeneltä. Kahvikupin
äärellä mietimme, kuinka
aika laivalla oli mennyt nopeasti, vaikka emme olleet
tehneet mitään erityistä nautiskelleet "vain".
Hieman vielä malttia tavaroiden ja koirien pakkaamisessa autoon, ja letkassa kiemurtelua sataman
päässä olevalle teltalle.

Negatiiviset testituloksemme tarkistettiin ja annettiin jatko-ohjeet
karanteeniin, sekä seuraavaan
testiin Suomessa, joka olisi kolmen päivän kuluttua.
Olin helpottunut päästessämme
turvallisesti kotiin; turvallisuusasioista ei Finnlines ole tinkinyt poikkeusajan konseptista huolimatta.
Pitkän matkamme kyllä kruunasi
tämä laivalla lepäily, nautiskelu ja
syöpöttely. Olemme Star Clubin
jäseniä, ja syksyllä matkaamme
taas toiseen suuntaan matkailuautoinemme. Sitten onkin juhlavaa aloittaa matka laivalla ja kerätä voimia nopeille Saksan autobaanoille ja Euroopan teille kohti määränpäätä – ja toivottavasti
syksyllä koronatilanne olisi jo paljon parempi.

SF-CARAVAN SALON SEUTU RY
Toivottaa kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen
tervetulleeksi yhteiseen syystapaamiseen.
Kokoonnumme Raatalaan, Kauppilan ladon idyllisiin
maisemiin, Mäentie 210, Salo.
Mukaan pääsee maksamalla paikan päällä
20 €/ matkailuajoneuvo.
Ohjelmaan voi tulla muutoksia.

Ajotaito 2021
Salakalliolla
29.9.

MATKAILUAUTOT
JA VAUNUT

Merituulta haistelemassa.

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

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

www.autosimelius.fi

23

Sauvon kuulumiset

Juhannussalko.

Vuoden
Karavaanareiksi
2020 on valittu
Eija ja Otto Kärkkäinen

Sarapisto, puh. 050 466 1282, toimisto@sfc-sarapisto.net,
www.sfc-sarapisto.net
PUHEENJOHTAJA
Annica Sandberg
Puh: 044 974 2394
puheenjohtaja@sfc-sarapisto.net

ahkerasti puuhaileva pariskunta.
Kunniamaininta kukituksineen
luovutettiin kevätkokouksen
yhteydessä.
Onnea!

SIHTEERI
Kirsi Kallio
sihteeri@sfc-sarapisto.net

Hellettä hiekkarannalla !

J

uhannus on juuri saatu juhlittua mitä parhaimmassa
säässä, luvattuja sade- ja
ukkoskuurojakaan ei tullut, kaukana kumisten meni ohi.
Juhannuksen ohjelmistona
meillä oli mm. paljon toimintaa
lapsille, perinteisestä juhannussalon koristelusta lähtien.
Aattona nautittiin elävästä musiikista, tanssijalat sai vauhtia pitkin iltaa. Seuraavana päivänä musiikkia tuotimme me itse, karaokessa hyviä esityksiä monelta
musiikin eri saralta.
Bingo alkaa saada jo perinteen
tuntua, onnekkaita osallistujia oli
tanssilavalla runsaasti, kaikki ikäluokat edustettuina.
Suuri vetonaula Sarapistossa on
ihana hiekkaranta, turvallinen eri
ikäisille polskijoille vauvasta vaariin ja mummiin asti.
Nuoria erityisesti kiehtoo laiturilta ja tornista mereen hyppiminen, vaikka kyllä vähän aikuisempaakin pommihyppääjää ai-

Pysähtyneet vankkurit

Kjell-Erik Richard
Wennström
s. 30.9.1951
k. 28.4.2021
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Sauvonseutu ry

na löytyy mukaan.
Hellepäivinä myös mukavaa
harrastaa vaikkapa vesijuoksua,
suppailua tai vaikka ihan pehmeässä hiekkapohjassa kahlailua.
Uutuutena rannalla on tilaussaunana toimiva tynnyrisauna. Sinne
pääsee nauttimaan merimaisemasta ja pehmeistä puukiukaan
löylyistä. Suosittelen kokeilemaan!
Sää on ollut lomailulle erityisen
suosiollinen jo viikkoja. Nyt onkin
oiva aika karavaaniharrastukselle liikuttiinpa sitten kohteesta
toiseen tai kausipaikalla nauttien.
Itse olen sekä kausipaikkalainen että reissaava karavaanari,
ihana löytää ja tutustua uusiin
paikkoihin, tai palata käymään
ennestään tutuissa, hyväksi havaituissa kohteissa.
Hienoja alueita on niin paljon
että aina tuntuu aika loppuvan
kesken, mutta jääpähän mieleen
vielä ideoita seuraavia kesiä ajatellen.

Tervetuloa löylyihin!

Rakastamme campingelämää, sen huomaat pian!
Ruotsalainen suunnittelu ja valmistus takaavat
parhaan mahdollisen laadun sekä palvelun.

Grillin ääressä
juhlakansaa ruokkii
Mirga ja Joni.

y
Lavalla esiinty
.
uo
D
n
la
Tutta Carpe

Kesä jatkuu ja monenlaista mukavaa puuhaa on edessäpäin.
Tulossa perheviikonloppu 2325.7. silloin ohjelmaa koko perheelle ja elokuussa taas perinteiset Sarapiston Lavatreffit
Joten pistetäänpä taas pyörät
pyörimään ja vieraillaan eri alueilla.

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.

Tervetuloa Sarapistoon !
t.Maarit 104031

- Vuodesta 1994 -

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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään lauantaina 4.9.2021 klo 13.00 Valasrannalla,
osoite Rantapolku 49 Yläne.

Järviköydenvetokisa vierailijat vastaan kausipaikkalaiset.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
HALLITUS
Alueen uudet
vuokrakajakit.

Kesän riemua
Valasrannalla

Järviköydenvetokisan joukkueet.

K

esäkausi saatiin alkuun
kovalla tohinalla. Ennen
alueen aukeamista vappuaattona, oli siivoustalkoot, johon osallistui ennätysmäärä talkoolaisia. Keli oli aivan kauhea,
järveltä puhalsi pohjoistuuli ja
satoi vettä/räntää. Sitkeästi kuitenkin hommat tehtiin viikonlopun
aikana, ja siitä suuret kiitokset
kaikille talkoolaisille. Vappuna
herkuteltiin simalla ja munkilla
sekä lapsille oli ilmapalloja. 29.5.
hemmoteltiin naisia saunarituaaleilla. Kerta oli ensimmäinen, mutta ei varmasti viimeinen. 19.6. oli
alueella leikkimielinen koirien
Match Show, jossa sarjoina oli pie-

Auringon lasku juhannuksena.
net koirat, isot koirat ja lelukoirat.
Tämäkin tapahtuma oli alueella
ensimmäistä kertaa ja oli kiva huomata, että osallistujia oli paljon.
Hetken aikaa oli grillikatoksen vieressä haukkua ilmassa, kun puolitosissaan kisattiin. Lelukoiria taisi kuitenkin olla eniten sarjassaan.
Juhannuksena alueemme täyttyi jo torstaina alkuillasta ja valitettavasti jouduimme käännyttämään karavaanareita portilta pois.
Ohjelmaa oli järjestetty runsaasti,

sekä aikuisille että lapsille. Kovin
jännitysnäytelmä kuitenkin koettiin järviköydenvedon lasten sarjassa, kausipaikkalaiset vastaan
vierailijat. Kaikki 3 vetoa olivat varmasti Valasrannan järviköydenvedon historian tiukimmat, niin tasaiset joukkueet olivat. Kausipaikkalaisten lapset lopulta veivät voiton, mutta molemmat joukkueet
palkittiin jäätelöllä tiukan kisan
jälkeen. Iltaviihteestä vastasivat
torstaina Laululintusen karaoke

ja perjantaina Duo Nostalgia. Ilmat suosivat meitä ja hauskaa oli
toivottavasti kaikilla vieraillamme.
Onneksi on vielä kesää jäljellä ja
useita tapahtumiakin, joten toivotan kaikki karavaanarit tervetulleiksi Valasrantaan.

Iloisia mölkyn
pelaajia.

Vietetään kiva kesä yhdessä
Valasrannalla
Mira Kulmala-Sjöman
(105302-1)
puheenjohtaja

Juhannusvieraita.

Puheenjohtajan tervehdys juhannusaattona
lipunnoston yhteydessä
puoliso tulee täysin omaksi. Toivottavasti ei nyt kuitenkaan tuolla alueen perällä, meidän puupinon luona, tule kovaa ruuhkaa illan aikana.
Sää on suosinut meitä ja kaikkea kivaa ohjelmaa on ollut ja
paljon on vielä ohjelmaa tulossa. Järviköydenvedossa voiton
vei aikuisten sarjassa sekä lasten sarjassa kausipaikkalaiset.
Heitämmekin jo nyt, vierailijoille
haasteen, vuoden 2022 juhannuksen järviköydenvetoon. Toivottavasti näemme silloin viimeistään uudestaan.
Olette lämpimästi tervetullei-

ta, Suomen suven suloisimman
juhlan viettoon, tänne Valasrantaan. Juhannusyö ei pimene, se
tuoksuu raikkaalta ja hellii. Tänä
juhannuksena, kauniina keskikesän iltana, toivota itsellesi huikean onnellista ja hurmaavaa tätä
päivää. Valasrannan tanhuvilla
voi olla ihan huoleton.”

Lasten kilpailuja ja leikkejä juhannuksena.
Kuva Eino Kari
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juhannustanssit. Suomessa juhannus on myös virallinen liputuspäivä, jolloin liputetaan koko juhannusyön ajan.
Juhannustaiat ovat osa juhannuksen juhlintaan liittyvää kansanperinnettä. Nykyisin juhannustaiat
ovat vähentyneet ja usko taikuuteen on hiipunut huomattavasti.
Kuulemma, yleinen nykypäiviin
säilynyt taika, on kävellä juhannussaunan yhteydessä takapuoli
edellä kohti puupinoa. Mihin halkoon takapuoli osuu, sellaisen rakastajan saa. Jos halko on halkaistu, se on toisen varattu puoliso tai
leski, ja jos puu on kokonainen,

Kuva Eino Kari

”Juhannusta vietettiin alun perin
vuoden valoisimpana päivänä eli
kesäpäivänseisauksen aikaan,
josta katolinen kirkko siirsi juhlan
vieton kesäkuun 24. päivään, eli
vietettäväksi puolta vuotta ennen
joulua. Nykyisin juhannusta juhlitaan Suomessa ja Ruotsissa kesäkuun 20. ja 26. päivien välisenä
lauantaina. Suomessa näin on
ollut vuodesta 1955 lähtien. Juhannus, joka myös mittumaarina
tunnetaan, tarkoittaa valon ja keskikesän juhlaa. Suomalaiseen juhannukseen kuuluvat kiinteästi
esimerkiksi juhannussauna koivuvastoineen, juhannuskokko ja

Tulevat tapahtumat
Valasrannalla:
13.8.-15.8. Rosvopaistit
27.8.-29.8. Venetsialaiset
1.10.-3.10. Syystreffit

3/2021

Match Show voittaja pienet koirat.

Match Show voittaja isot koirat.

Lelukoirien sarja
menossa Match Showssa.
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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

KOKOUSKUTSU

UNHOITUKSEN YÖ-treffit

SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n siirretty
sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS pidetään
Rairannassa lauantaina 4.9.2021 klo 14.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat.
Ennen kokousta kahvitarjoilu
HALLITUS

SOPPATREFFIT

SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n
sääntömääräinen SYYSKOKOUS pidetään
Rairannassa lauantaina 23.10.2021 klo 14.00
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat.
Ennen kokousta kahvitarjoilu.
HALLITUS

K
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tä isäntäkoulutuksen kautta pystytte auttamaan yhdistystä tässä
ongelmassa.
Trainkalliolle valmistui
lintutorni
Trainkallio on Rairannan vuokratonttiin kuuluva kalliomaasto, jota
ei voi hyödyntää vaunupaikkojen
muodossa, mutta kuntoilun, patikoinnin ja muiden erilaisten luontoon sopivien harrastusten parissa. Kallioperä on otollista kivien
louhintaan ja siellä on aikanaan
ollut lukuisia kivien louhintapaikkoja. Mitä lie kivistä tehty, ehkä
käytetty rakennuksiin tai jalkakäytäviin. Kalliolle johtavat pari vuotta sitten rakennetut kuntoportaat
ja siellä on myös 18-korinen frisbeerata.
Jo viime syksynä budjetin teon
yhteydessä heräsi ajatus lintutornista. Trainkalliolla on mitä parhain
paikka lintutornille, koska se on
jo melko korkea, korkeuskäyrien
mukaa jo yli 20 metriä merenpinnasta ja lähellä eli näköetäisyydellä on lintujen rauhoitusalueita.
Jo alunperin tarkoituksena oli
tehdä hankkeesta yleishyödyllinen eli lintutorni on kaikkien käytettävissä, ei vain yksinomaan
karavaanareiden. Yleishyödyllisiä
hankkeita tukee myös Ravakka,
joten otimme yhteyttä sinne ja
siellä pidettiin hanketta hyvänä ja
tervetulleena. Niinpä päätettiin
hakea hankkeeseen tukea. EU
tukee tällaisia hankkeita Euroopan maaseudun kehittämisen

RAIRANNASSA
15. – 17.10.

Perinteinen seisova pöytä:

Terveiset Rairannasta
esä on parhaimmillaan.
Matkailijat ovat taas lähteneet liikkeelle. Koronakin
on saatu osittain rauhoittumaan
mikäli tuo jalkapallofanien Pietarista hakema delttamuunnos ei
aiheuta suurta muutosta tilanteeseen. Näyttäisi, että tästä kesästä
on myös tulossa hyvä kotimaan
matkailukesä, joka on ollut nähtävissä jo alkukesästä asti, mutta
varsinkin juhannus oli saanut ihmiset viimeistään liikkeelle. Meilläkin alue oli juhannuksena lähes
täynnä! Onneksi yhdistyksen talous ei juurikaan kärsinyt koronavuodesta, ainoastaan liikevaihto
pieneni pitämättä jääneiden tapahtumien verran ja nyt näyttää
siltäkin osin toiminta olevan parantumaan päin. Se on myös tärkeä asia alueemme tulevaisuutta
ajatellen, sillä isohkot investoinnit
odottavat.Täyttäähän Rairanta
kohta jo 30 vuotta. Myös jäsenmäärät ovat nousseet niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin,
joten voimme hyvillä mielin katsoa tulevaisuuteen.
Talkoohenki Rairannassa on
myös näyttänyt elpymisen merkkejä, josta olemme todella tyytyväisiä. Haluamme kiittää niitä talkoolaisia, jotka ovat pystyneet antamaan tärkeän työpanoksensa
yhdistyksen hyväksi, mutta toivomme silti, että saamme jatkossa
lisää aktiivisia talkoolaisia.
Isäntätoimintaan pitäisi kuitenkin saada ehdottomasti uutta porukkaa. Ottakaa siis yhteyttä toimistoon, jos ajattelette, et-

RAIRANNASSA 27.8. – 29.8.

3 palvattua possua,
Paistetut perunat
Uunijuurekset
Punajuurisalaatti
Hedelmäinen vihersalaatti
Leipä ja levite
Kotikalja

Yhdistys tarjoaa sopan
kaikille alueella oleville.
Omat juomat sallittuja pitkässä pöydässä.
Pitkässä pöydässä yllätysviihdyttäjä.
Illan tansseissa soittaa Bad Wedding.

koska sinne ei mene minkäänlaista tietä. Ravakan virkailijoiden mukaan johonkin lintutornityömaalle on materiaali jouduttu kuljettamaan jopa helikopterilla.
Rakennustyö tehtiin talkootyönä ja talkoolaisia oli monia jopa
naispuolisiakin ”kaappaporukassa”. Suuret kiitokset kaikille työhön osallistuneille. Loppupäiville
sattuivat vielä kovat helteet ja taisipa siellä jonkun kaljukin palaa.

maatalousrahaston kautta ja Leader-Ravakan kautta tulee valtion
ja kunnan tuki. ELY-keskus tuet
myöntää ja päätöksen saimme
tosin mutkikkaan ja tarkan
anomusprosessin kautta
kesäkuun
alussa. Työ oli
jo aloitettu,
koska sääntöjen mukaan
työ voidaan
aloittaa omalla riskillä heti,
kun hanke on tullut vireille.
Jo varhaisessa vaiheessa oli
varmistettu, että löytyy sitoutunutta talkooporukkaa tornia tekemään ja niinpä työ pääsikin välittömästi vauhtiin. Kuvat ja luvat oli
hankittu jo hyvissä ajoin alkukeväästä. Työ sisänsä oli selväpiirteinen, mutta paikka oli haastava,

Torni on nyt valmis ja harrastajien
käytettävissä. Näköalat sieltä ovat
mahtavat. Tornissa olevassa postilaatikossa on ”havaintovihko”,
johon merkitään lintuhavainnot.
Rairannan toimistosta voi lainata
myös lintukiikarin pientä korvausta vastaan.

Illan tansseissa soittaa
Hupilupa-orkesteri

Puheenjohtaja
Asko Peräntie
toivoo lisää isäntätoiminnasta
kiinnostuneita.

nnus
Rairannan juha
aasti
ns
veti alueelle ru
.
ta
ei
karavaanar
Juhannusmöllkky keräsi 20 neljä henkistä joukkuetta.
Voiton vei Lofoten, Anna Peräntie, Aki Peräntie,
Tarmo Berg ja Jari Heininen.

Ramin rattailta
Iloa uimisesta ja
aurinkosta
Tulevia tapahtumia 2021:
27.-29.8. UNHOITUKSEN YÖ
-treffit Rairannassa
4.9.
Siirretty
KEVÄTKOKOUS
15.-17.10. SOPPATREFFIT
23.10.
SYYSKOKOUS
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On ollut upeaa huomata, kuinka vapautuneita ja iloisia ovat
ihmiset olleet Rairannassa koronaviruksen hellittäessä
otettaaan ja rajoitusten löystyessä. Pitkään jatkunut kaunis
sää ja lämmin vesi on houkutellut karavaanareita uimaan
tai muuten vain seuraamaan rantatapahtumia. Aurinkoterassilla on ollut paljon käyttöä. Erityisesti lapset ovat tuoneet
ilonsa esille vesileikeillään ja uimisellaan. Iloiset äänet
kaikuvat alueella kauaksi ja sehän on kiva asia.

Kari Siirilä, Asko Peräntie, Petri Lundan,. Mikko Satoniitty ja Petri Hämäläinen suunnittelupalaverissa Mimminmutkan uuden huoltorakennuksen pohjan luona.
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Mervi ja Lasse Siparin asuntovaunu ja
vetoauto herättivät paljon kiinnostusta.
Rairantaan ihastuneet Lasse ja Mervi.

Mervi ja Lasse ihastuivat
- Aivan sairaan hieno paikka ja
ystävällinen vastaanotto ja palvelu isännäntoimistolla, kun tulimme
alueelle ensimäisen kerran 8.6.

Ihastuimme kertaheitolla ja tulimme kaksi viikkoa myöhemmin jälleen uudelleen, kertoivat Mervi ja
Lasse Sipari (Kellokoski). Itseasi-

assa Mervillä oli hyviä muistoja
Rairannasta, sillä hän oli käynyt
aiemmin vanhempian mukana.
Hieno vastaanotto, siisteys, erin-

Kesänautintoa ja huumoria
Piipahdin kyselemässä kuulumisia
Taape (Taapani) ja Marja Pramin
teltassa. Prameilla oli vieraana
Ismo ja Annukka Willman. Pramit

ovat olleet alueella parikymmentä vuotta ja Willmannit 28 vuotta.
Siinä juttelun välissä Ismo kertoi
varaavansa tilat 100 vuotisjuhlien

omainen keittiö ja ruokailutila,
paljon wc- ja huoltotiloja, luettelee
Mervi tyytyväisenä.

Pramit ja Willmannit.

järjestämistä varten. Siihen on
tosin aikaa vielä 23 vuotta. Ismo
täydentää puhettaan, että saattaahan juhlien järjestämiseen vie-

lä tulla matkan varrella muutoksia.
Tyypillistä ismon huumoria ja hymy päälle. Ja nauru maistui kaikille.

Kittipeukalo lähti
Kittipeukalo eli alias Pentti Koski
siirtyi mökkeily harrastukseen,
kun hän osti lähempää Nokian
kotiaan mökin tai oikeastaan siihen kuuluu useampia rakennuksia ja iso tontti. Kalavesi on myös
lähellä. Onhan täällä Rairannassakin viihdytty kymmenisen vuot-

ta. Täällä on paljon ystäviä, hyvät
saunat ja erinomaiset kalavedet,
kiittelee Kittipeukalo. Pentti Koski oli ennen eläköitymistään lasittaja ja oli lasittamassa mm 135
metrin korkeudessa Näsinneulaa.
Railakkan lasittaminen tapahtui
paljon alempna.
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Tuulissuontie 9
21420 Lieto
050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi
www.turunajovaruste.fi
Soliferin ja Polarin
valtuutettu huoltokorjaamo

Kittipeukalo suuntasi mökkeilyyn.
Loppukevennys:
Opettaja kysyi silmät säihkyen luokaltaan:
- Tiedättekö lapset kolme hyvää syytä opettajaksi ryhtymiseen?
- Joo heitti Pikku-Ville välittömästi: -Kesäkuu, heinäkuu ja elokuu.

Matkailuajoneuvojen
korjaukset (kaikki merkit),
maalaukset, lasinvaihdot,
kosteusvauriokorjaukset,
vuosihuollot, nestekaasulaitteiden tarkastukset ja
huollot, varaosat jne.

RAITSUN PYÖRÄILY
La 7.8. klo 10. Lähtö isännäntoimistolta. Huoltoauto seuraa
mukana. Mehutauot. Lopuksi saunomista. Tervetuloa.
Tiedustelut: Raimo Holopainen puh. 044 2032777
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KOKO KANSAN

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

EDUSTAMAMME MERKIT

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

RAUMA
Nortamonkatu 17
26100 Rauma
020 777 2752

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

TURKU
Piiskakuja 10
20380 Turku
020 777 2402

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä
020 777 2024

PORI
Hyväntuulentie 2
28100 Pori
020 777 2307

  

