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SF-CARAVAN YHDISTYKSET:

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

Päätoimittajan kynästä

K

orona tilanne alkaa helpottamaan
otettaan vai alkaako. Rokotuskattavuus on jo aika hyvä, jonka
johdosta maan hallitus päätti
poistaa melkein kaikki rajoitukset ja suositukset. Ihmiset lähtivät sankoin
joukoin liikkeelle parin vuoden paussin jälkeen. Rokottamattomien määrä on täyttänyt
sairaaloiden kapasiteetit huolestuttavasti.
Samaan aikaan ilmaantuvuusluvut ovat nousseet huolestuttavan korkeiksi. Paluu uuteen
normaaliin on varovaisen takkuista.
Rajoitusten poistot on helpottanut tapahtumien ja treffien järjestämistä vaikka eihän
niitä kovin montaa syksyllä muutenkaan järjestetä. Tämän lehden treffikalenteriin koottiin ainakin alkuvuoden treffit, jotta ne voisi
merkitä valmiiksi omiin kalentereihin. Treffikalenteri täydentyy vielä 1/22 lehdessä kun
yhdistykset ovat saaneet ensivuoden suunnitelmat lyötyä lukkoon.
Tämän lehden pudottua luukusta on enää
8 perjantaita jouluaattoon! Aika tuntuu vielä pitkältä, vaikka marketeissa kasvavat suklaa vuoret ja joulukalenterien kirjo sekä muut
joulukoristeet ovat jo huomauttaneet, että jotain tärkeää on tulossa. Joulu näkyy myös lehden sivuilla yhdistysten pikkujouluilmoituksina. Uskoisin, että tänä jouluna on joulujuhlissa tavallista suurempi osallistujamäärä parin
välijoulun jälkeen.
Matkailuvälinekauppa elää huippuaikaa.
Varastot ovat huvenneet uusista ja hyvistä
käytetyistä siten, että kauppiailla ei ole enää
myytävää ennen uusien mallien tuloa. Uusien mallien tulokin voi myöhästyä kun tehtailla on materiaalipulaa vielä koronan takia. Paluu uuteen normaaliin kestää.
Ilmastokriisi tuo mustia pilviä harrastuksemme ylle. Polttoaineisiin vaaditaan kovempia

korotuksia, joilla rajoitettaisiin ihmisten kulkemista. Vaikka harrastuksemme välineet ovat
hyvässä kunnossa ja huollettuja ja alittavat
varmasti kaikki saastuttavuus raja-arvot hyvin
kummastuttaa miten Suomen liikenne pelastaa maailman. Sähkökäyttöiset autot ovat nyt
markkinoiden huipulla mutta vielä ei niistä ole
matkailuvaunun vetureiksi eikä matkailuautojen moottoreiksi. Tosin muutamia kalliinluokan
hybridiautoja voi jo kutsua vaununvetäjiksi.
Kulunut vuosi on tuonut kiitettävästi kotimaan matkailun suosion esiin. Suomessa on
runsaasti nähtävää jotka ovat jääneet ulkomaanmatkojen varjoon. Syksyn ruska lapissa
täytti koko lapin matkailuvälineistä. Monella
alueella oli portilla ilmoitus alue täynnä. Ennakkovarausmahdollisuutta on kovasti kaivattu alueilla juuri yöpymispaikan varmistamisella. Kotimaan matkailu oli huomattava piristys-

ruiske matkailuelinkeinolle. Uusien jäsenien
liittyminen harrastukseemme on myös lisännyt omien alueittemme suosiota. Yöpymiset
ovat lisääntyneet huomattavasti joka myös
auttaa alueiden taloutta. Hyvä talous poikii
parempia palveluja alueille.
Nyt kun matkailuvälineitä laitetaan talviteloille kannattaa huomioida alueiden tarjoamat
kausipaikat, jotka ovat kilpailukykyisiä kausisäilytystä tarjoavien yritysten hintoihin verrattuna. Kausipaikalla voi aikaa viettää myös talviakana, jolloin matkailuvälinettä voi hyödyntää ympäri vuoden. Alueilla järjestetään monenlaista toimintaa ympäri vuoden. Sallittua
on ajan viettäminen vaikka hyvän kirjan merkeissä ulkoilun lomassa.
Rauhallista talvikautta toivottaen
Pentti Groth
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VankkuriViesti ry
toivottaa kaikille
Karavaanareille
Hyvää ja Rauhallista
Joulua sekä
Menestyksekästä
Uutta Vuotta!

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 2022
Nro. 1 .............................. aineisto 11.1. ................................... ilmestyy 7.2.

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.

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
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
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KOLUMNI

Kuurupiiloa

K

esästä 2021 on jäljellä lähinnä haikea kaipaus. Hieno matkailukesä ja
niin monia mukavia kokemuksia
muistojen repussa. Monet ajattelevat harrastustamme lähinnä kesäajan kautta,
vaikka todellisuudessa sekä luonto että useat alueet tarjoavat lähes koko vuoden aivan
erinomaisen mahdollisuuden irrottautua arjesta ja keskittyä läheisiin ihmisiin – tai vaikka omaan itseensä. Tietenkin osa palveluista on talvikauden lepotilassa ja on myös
alueita, jotka on varustettu vain lämpimän
ajan käyttöä varten. Ympärivuotinen matkailuajoneuvojen käyttö on kuitenkin yleistynyt.
Kalustostahan tämä ei jää kiinni. Niin matkailuautot kuin vaunutkin ovat suloisen lämpimiä ympäri vuoden ja kesämökkeihin verraten ne tarjoavat kuivat ja lämpimät olosuhteet aivan hetkessä. Pari-kolme tuntia
riittää alkulämmitykseen mainiosti talviaikaankin. Mukavuutta eniten arvostavat käyttävät lämmitystä etäkäyttöisenä ja välttyvät
viileältä tyystin. Osa alueista on omatoimialueita talviseen aikaan, osassa taas on
jopa isännät paikalla ympäri vuoden. Turvallisuuden tunnetta lisää, kun muita karavaanareita on läsnä. Seuraa saa halutessaan
ja omaa rauhaa on tarjolla yllin kyllin. Parhaat hetket omasta rauhasta nauttimiseen
löytää helpoiten kiihkeimmän kesäajan kymmenen viikon sesongin ulkopuolella. Nautinnollisia hetkiä.

Mikä sitten rajoittaa ympärivuotista käyttöä?
Vain vapaa-ajan puuteko? Jos pohditaan
asiaa peilin edessä, niin voimme löytää jotakin itse tehtyjä rajoitteita. Olen kuullut
monesti saman tyyppistä pohdintaa ja löytänyt itsenikin asian ääreltä. Tiedämmekö
mitkä paikat ovat avoinna, mihin voi mennä?
Jos alueet ovat omatoimialueita, niin kuinka
voin niiden palveluja käyttää? Onko alueella tehtynä lumityöt ja onko vedet käytettävissä, entä sauna? Miten yhteisiin tiloihin
pääsee, jos ne ovat lukittuina? Pärjääkö alueella, jos sitä ei ennestään tunne? Mistä
saan yleensä tietoa tarjolla olevista palveluista? Monet rajoitteista löytyvät omista
ajatuksistamme, mutta myös puuttuvista
tiedoista. Ne ovat asioita, joihin voimme
vaikuttaa.
Valitettavan useasti alueidemme markkinointi on lähinnä sitä, että keväällä avataan
puomi ja syksyllä se lasketaan alas. Ihmiset
tulevat ja tutustuvat itse sekä päättävät sen
perusteella pitivätkö kokemastaan vai jatkavatko eteenpäin. Rehellisesti sanoen erittäin harvaa aluettamme tai yhdistystemme
toimintaa todellisuudessa markkinoidaan
määrätietoisesti, vieraan harrastajan houkuttelemiseksi. Pitääkö harrastajan tutustua
käytäntöihin vuosia ennen kuin saa oikean
tuntuman siitä, mitä on odotettavissa ja kuinka pitäisi toimia? Asetammeko palvelut ja
mahdollisuudet vain löydettäväksi, vai py-

rimmekö saamaan ne tunnetuksi omilla toimillamme? Kompaktille tietopaketille olisi
tarvetta.
Mahdollisuuksia voimme kaikki tehdä tunnetuiksi. VankkuriViestin yhdistykset ja alueet voivat pyrkiä tarkastelemaan palvelujen
saatavuutta uuden harrastajan näkökulmasta. Heitähän on nyt parin vuoden aikana
tullut joukkoomme runsain mitoin. Se on
hienoa! Ehkäpä meidän olisi itse kunkin hyvä hakea uusi asenne tähän asiaan. Kertoa
selkeästi palvelujen saatavuudesta, levittää
tietoa siitä, miten itse käytämme palveluja
ympäri vuoden ja jakaa myös päivityksiä tai
kuvia ympärivuotisesta harrastuksestamme
kiinnostuksen herättelyksi. Tullaan vähän
piilosta esille muidenkin näkyville. On hienoa,
jos yhä useampi löytää näitä mahdollisuuksia oman hyvinvointinsa rakennusaineiksi.

Olli Rusi
Puheenjohtaja
SF-Caravan ry
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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

Terveiset syksyisestä
Kuusistosta!

K

oronarajoitukset ovat poistuneet ja saadaan palauttaa matkailutoimintaa taas
normaaleihin käytäntöihin. Hygieniakäytäntöjä ja muiden huomioimista tulee tietenkin jatkaa normaalisti. Uimalaituri saatiin palautettua normaaliin käyttöön
kesän aikana.
Yhdistyksen kevät- ja syyskokous pidettiin Kuusiston Mastomajalla 19.9. 44 henkilön voimin.
Yhdistys myös muisti kahta jäsentä merkittävästä työstä yhdistyk-

sen hyväksi: Kalevi Lantonen kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi ja
Matti Koskinen kunniajäseneksi.
Alue toimii ns. omatoimialueena talven aikana ja alueen puhelin ja s-posti toimii normaalisti yhteydenpidossa. Toivottavasti syksy näyttää kauneutensa ja matkailuharrastus sitä myötä pysyy
aktiivisena.
Terveisin!
Reima Virtanen
(10575)

Ajatuksia
yhteisöllisyydestä
karavaanialueella

S

ana yhteisöllisyys itsessään pitää sisällään moninaisia merkityksiä, niitä
voi jokainen miettiä omista näkökannoistaan. Minulle näin aloittelevana kausipaikkalaisena on
herännyt ajatuksia karavaani yhteisön dynamiikasta. Tämähän on
kuin yhteiskunta pienoiskoossa,
suruineen murheineen iloineen
hiukkasen kateutta ja jääräpäisyyttäkin siellä näyttää mausteeksi lisätyn. Meitä on erilaisista lähtökohdista perheistä ja yhteiskuntaluokista. Kuitenkin meitä yhdistää halu viettää vapaa-aikaa yhdessä, samalla alueella ja vieläpä

6

lähekkäin ja taitaapa vielä jokunen siellä seassa käydä työssäkin
alueelta käsin. Eipä ihme jos tämmöinen kombinaatio ei välillä kitkaa aiheuttaisi, nähkäämme kuitenkin erilaisuus toisissamme
voimavarana ja rikkautena. Vaikka vanhakansa sanookin, että
porukka vene ei tervassa pysy
niin jos jokainen sillä omalla äyskärillä mukaan lähtee niin eiköhän
me tämä saada pinnalla pysymään ilman tervaustakin.
Seppo Korhonen
106315

Lämpimät kiitokseni SF-Caravan Kaarinan yhdistykselle
sekä kaikille jäsenille saamastani huomionosoituksesta.
Ilman jäsenistön eli Teidän kaikkien apua tämä huomionosoituksen saaminen ei olisi ollut mahdollista.
Kiitos
”Kallu” 38147 Kalevi Lantonen

4/2021

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

Elokuinen aamu Leporannassa.

Tervehdys Leporannasta!
Kuvat: Teemu Kuosmanen ja Kari Malkamäki.

T

akana on jo toinen kesä
koronatilanteen kera Leporannassa. Vierailijamäärät pysyivät kuitenkin hyvinä tänäkin kesänä. Jäsenmäärämme
ylitti 500 rajan, ja kausipaikkalaisten määrä saavutti 70 rajapyykin.
Lämpimästi tervetuloa kaikille
uusille jäsenille ja kausipaikkalaisille.
Tänä kesänä isäntien avuksi oli
palkattu kolme kesätyöntekijää.
Kiitos reippaille nuorille hyvästä
työstä. Iso rakennusprojektimme
Riemuriihi saatiin kesän aikana
valmiiksi. Suuret kiitokset ja hatunnosto kaikille projektissa mukana olleille. Kesän kuluessa alueella vieraili Rintasen puutarhatilan myyntiauto, kahvila Bulleriinan
myyntiauto sekä Jätskiauto. Unikeonpäivää vietettiin aamupuuron
ja kulkueen kera. Tämän vuoden
unikeko oli Marco Kaistila. Ajotai-

toviikonloppuna elokuussa meillä suoritettiin taas ahkerasti ajotaitomerkkejä. Lämmin kiitos jälleen Lauri Niemiselle mukavasta
ja ammattimaisesta opastuksesta!
Lasten leikkipaikkaa laajennettiin
ja aidattiin, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin nykyisiä turvallisuusmääräyksiä. Riemuriihen
valmistumisen myötä saatiin nuorisolle uusi oma tila Riemuriihen
päätyyn. Lukutupa siirrettiin Takatupaan, ja kokeiltiin myös Takatuvan käyttöä kaikille yhteisenä
oleskelu- ja keittiötilana. Syyskokouksessa päätämme kokemusten pohjalta tarkemmin Takatuvan
jatkokäytöstä.
Loppukesän paheneva koronatilanne johti siihen, että Valojuhlatreffit päätettiin toistamiseen turvallisuussyistä perua. Kysyimme

Takatupa ja Lukutupa 2021.

Ajoharjoitteluradan rakentamista.

asiassa kausipaikkalaisten mielipidettä, ja 75 % oli perumisen
kannalla. Onneksi koronatilanne
on nyt jo siinä määrin helpottunut,
että odotamme luottavaisesti ensi vuoden Valojuhlia uudessa hienossa Riemuriihessämme.
Leporanta alkaa taas rauhoittua
kesäkauden jälkeen, ja alue on
lokakuun jälkeen talvikauden ajan
avoinna vain kausipaikkalaisille.

Liiton huomionosoitus 40-vuotiaalle Liedon yhdistykselle.

Tunnelmallista syksyä
toivottaen, sihteeri Elina
139104

Pysähtyneet vankkurit

Marjatta Mutta
s. 8.4.1947
k. 25.7.2021
Muistoa kunnioittaen
SF-C Liedon Seutu ry
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Aamupuurohetki unikeonpäivänä.

Marco Kaistila oli vuoden 2021 unikeko.

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
Essi Vanamo
Mansikkatie 7,
25330 KUUSJOKI.
Puh. 044 2904 336
essi.vanamo@gmail.com

Komea pari.

Aurinkoista syksyä Krapurannasta

J

älleen kerran on saatu purkitettua yksi kausi loppuun
ja siirrytty haasteellisen kesän jälkeen omatoimiaikaan, joka
kestää toukokuun puoleen väliin.
Alue tosin on talvi kauden auki
viikonloppuisin. Kesä oli vallitsevan pandemian huomioon ottaen
kuitenkin kohtuullisen vilkas ja
näin ollen selvisimme näistäkin
vaikeuksista. Viime lehdessä lupasin, että Haitaritreffeillä päästään järjestämään tanssit kolmena peräkkäisenä iltana uudella
Kulkurinkeitaalla, joka on ollut
turhankin pienellä käytöllä näiden rajoitusten takia. Toisin kuitenkin kävi ja just ennen Haitaritreffejä tautimäärät alkoivat
nousta ja rajoitukset kiristyivät,
joten viime hetkellä päätettiin
muuttaa treffit ulkoilmatapahtumaksi. Ohjelma mentiin kuitenkin
suunnitelmien mukaisesti lop-
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puun ja tanssit järjestettiin nurmikkotansseina, joka toikin yllättävän suosion. Lauantain illan
esitykset siirrettiin jo alun perinkin lauantai iltapäivään, ja siellä
taas kuultiinkin mitä hienoimpia
esityksiä yksin ja yhdessä soitettuna. Esitysten jälkeen kuultiin
noin 50 minuutin esitys Veikko
Lavin elämäkerrasta, joka kuultiin
kahdessa osassa perjantaina ja
lauantaina.
Kiitos taas kaikille kävijöille,
saatiin alue lähes täyteen, vaikka ilmat ei kaikkein parhaimmat
olleet. Lauantai-iltapäivällä alkoi
vesisateet, jotka jatkuivat sunnuntaihin asti. Vaikka oli teltat
soittajilla niin jokainen karavaanari tietää, että vesisade latistaa aina tunnelman ulkotapahtumissa. Joka tapauksessa olimme
kuitenkin tyytyväisiä treffien onnistumiseen, josta kuuluu kiitos

taas talkooporukalle. Alueen tämän kesän suurin projekti, kunnalliseen paineviemäriin liittyminen sekä alueen järjestelmän
rakentaminen on hieman tänä
kesänä häirinnyt alueen rauhallisuutta. Kulkurintupa sekä C-alueen vessat saatiin liitettyä juuri ennen Haitaritreffejä ja A-alueen vessat sekä saunat saatiin
kuntoon syyskuun loppuun mennessä. Nyt annetaan kaivantojen
painua talven aikana ja viimeistellään nurmikot ja tiealueet keväällä ennen kauden alkua. Syyskuun 11. päivä järjestettiin toisen
kerran Krapurannan Ysäribileet.
joissa vierailija määrä tuplaantui
tänä vuonna. Jatkuvuutta tulee,
joten ensi vuonna päätettiin pitää samana viikonloppuna nämä
suuren suosion saaneet pippalot. Tässä vaiheessa haluan toivottaa kaikille hyvää loppuvuot-

ta, kiittää kaikkia kävijöitä sekä
kausipaikkalaisia kuluneesta kaudesta. Pikkujouluja odotellessa.
Terv. Jarmo Toivonen
yhdistyksen pj.

Pysähtyneet vankkurit

SFC-12576
Pentti Mäkinen
s.11.05.1940
k.22.09.2021
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan
Loimaan Seutu ry
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Tanssitilaa oli Haitaritreffeillä.
Kultainen Harmonikka-kilpailun voittaja Vilma Wiren
esiintyi Haitaritreffeillä.

Tauko paikallaan.

Sateen sattuessa sateessa.

Iltatunnelmaa.
Haitaristien yhteissoittoa.

Ysäribileet nosti taas kannat kattoon.

SF-C Loimaan seutu ry:n
Uhkaavia pilviä.

PIKKUJOULU

lauantaina 27.11. klo 18
Kulkurinkeitaalla Krapurannassa.
Osallistumismaksu 25€/hlö,
alle 15v. 15€/hlö. Alle 7v. 0€.
Sisältää ruokailun ruokajuomineen.
Maksu yhdistyksen tilille sitovan
ilmoittautumisen yhteydessä.
FI25 5309 0220 0435 89/pikkujoulu.
Ilmoittautumiset 20.11. mennessä
Pirjolle puh. 040 8327609.
n.5€ paketti

Krapurannasta lähdettiin bussimatkalle Keskiselle Tuuriin.

Tervetuloa!
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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

Mussalo oli kesällä matkailijoiden suosiossa.

Mussalon kuulumiset

V

iheliäinen COVID-19-tauti on edelleen kiusannut
toimintaa alueellamme
ja laittanut miettimään tapahtumien järjestämistä eri tavalla kuin
perinteisesti.
Juhannuksena ja treffeillä matkailuautojen ja –vaunujen määrää rajoitettiin niin, että vain merkityille, tilaville paikoille otettiin
yksiköitä ja suurimmalla osalla
oli mahdollisuus markiisipaikkaan. Tästä järjestelystä saatiin
viime vuoden tavoin taas positiivista palautetta. Tämä takasi
myös sen, että resurssit suihkuis-

Ruokaryhmä valmisti
herkullisen savulohiaterian.
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sa ja saunoissa olivat riittävät ja
tiloissa oli turvallista.
Kaikki tapahtumat järjestettiin
ulkotiloissa, niin lastentapahtuma, letunpaistot, ruokailut, karaoke kuin tanssitkin.
Kaikesta huolimatta iloisia ja
mukavia tapahtumia saatiin järjestettyä. Kiitos siitä kuuluu kaikille tapahtumien järjestäjille.
Kesän ensimmäinen lapsille ja
nuorille järjestetty purjehdustapahtuma sai hyvän vastaanoton
ja merenkulua ja purjehtimista
sai kokeilla useat lapset kolmel-

la optimistijollalla. Mukava ja uudenlainen tapahtuma.
Sitten mentiinkin jo kohti keskikesän juhlaa. Alue täyttyi nopeasti. Tunnelma oli hyvä ja torstaina ja lauantaina tanssittiin karaoken tahtiin ulkolavalla turvallisesti. Samoin perjantain tanssit
tanssittiin ulkolavalla orkesteri
Aikalisän tahdittamana. Lapsille
oli juhannuskukkapaja, aarteenmetsästystä, bingo ja kisailua oli
myös aikuisille.
Elokuun alussa alueella oli lastentapahtuma, jossa oli runsaasti
erilaista ohjelmaa mm. ongintakilpailu, ajotaitoharjoittelu polku-

auto ja vaunuyhdistelmällä, maalauspaja, nukketeatteria, poniratsastusta ja tietysti lettukestit,
kaikkien lasten herkkua.
Alueella edettiin vilkkaana kohti loppukesää ja niin olikin jo illallinen taivaan alla-tapahtuman
aika.
Tapahtuma on saanut hyvän
suosion ja nytkin paikalla oli runsaasti nälkäisiä ja hyvän ruuan ja
savulohen ystäviä. Kyllä oli ruokaryhmä loihtinut jälleen maittavan aterian, joka maistui kaikille.
Puheensorina ja yhteinen ruokailu onnistui pienen sateenpelonkin varjossa.

Poniratsastus oli lasten mieleen.

4/2021

Optimistijollan purjehduskokeilua
oli järjestetty lapsille.

Ruokaa odotellessa suostuksi tulleessa
tapahtumassa illallinen taivaan alla.
Perinteiset rantalieskat pidettiin syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna ja kuten ennakoitiinkin, alue oli täyttynyt hyvissä
ajoin viikonloppua varten.
Ohjelma rantalieskoilla noudatti edellisvuosien kaavaa ja alkoi
karaokella, jatkuen seuraavana
aamuna saunalla ja sitten olikin
ruokailun ja lohisopan aika, jonka ruokaryhmä oli valmistanut ja
tarjoili soppatykistä kaikille. Ruokaa sulateltiin sitten frisbeegolfin,
tietovisailun ja tietysti illan tanssien orkesteri Hupiluvan tahdissa.
Vuosi on jo loppupuolella ja toivotankin kaikille karavaanareille
hyvää Joulua, sekä tervettä ja
matkailullista vuotta 2022!
Syysterveisin
Jari 31185

Lettuherkkut maistui lapsille, minkä aikuiset kerkesivät paistamaan.
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KOKOUSKUTSU

Naantalin kuulumiset

SF-Caravan Naantali ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

Saloranta, puh. 044 9674 453, www.sfcnaantali.yhdistysavain.fi
PUHEENJOHTAJA
Jarmo Kivinen
Puh. 0400 525 713
taksi.kivinen@jataxi.fi

pidetään keskiviikkona 17.11.2021 kello 18.00
Naantalin lukion auditoriossa, Kristofferinkatu 1, Naantali.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Jäsenkortti mukaan.
Kahvi- ja kakkutarjoilu.
Tervetuloa!

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

5.10.2021 | HALLITUS

Hyvää syksyn jatkoa ystävät!

K

esä on takana ja alkusyksy
oli viileähkö ja melko sateinenkin. Syys-lokakuun
vaihtuessa ilmat ovat sentään olleet suosiolliset karavaanareille.
On ollut sopivasti aurinkoa ja lämmintä ulkona oleskeluun. Toivottavasti säiden haltija suosii harrastustamme myös jatkossa.
Juhannus Salorannassa oli sujunut kaikin puolin mukavasti ja ladolla oli riittänyt laulajia ja tanssijoita myöhään yöhön saakka.
Salorannan kesä on ollut vierailijoiden suhteen kohtuullisen
vilkas, joinain aikoina jopa kiireinen. Isännät ovat kuitenkin selviytyneet taas kerran vuoroistaan
hienosti ja kaikille tulijoille on voitu osoittaa paras paikka vierailun ajaksi. Vierailta tulleen palautteenkin perusteella olemme onnistuneet myös tänä kesänä hyvin.

Suurta kiitosta on palautteissa annettu uusituille suihkutiloille, joten tekijöiden keväinen uurastus on ollut vaivan arvoista.
Myös rantasauna on ollut ahkerassa käytössä. Heinä- ja elokuu
olivatkin kesämatkailun kannalta
hienoa aikaa, vaikka luonto olisi
jossain vaiheessa kaivannut vähän kosteutusta.
Kesän aikana alueella siivottiin telttailualueen rantaa niin, että rannasta saatiin kauniin puistomainen alue. Sieltä poistettiin risukkoa ja ylimääräisiä puita hyvin
runsaalla kädellä. Tämäkin työ
saatiin valmiiksi ahkerien talkoolaisten voimin. Samoin sup-lautojen ja kanoottien säilytyskatos valmistui talkootyönä ja sen pystytys
rantaan samoin. Suuret kiitokset
kaikille töihin osallistuneille. Laudat ja kanootit ovat olleet kesällä

Possujuhliin tulossa.
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varsin usein vesillä, joten niiden
hankinta osui oikeaan.
Syyskuun ensimmäisenä lauantaina salorantalaiset kokoontuivat ns. pitkään pöytään. Aiemmista kerroista poiketen nyt ei pidetty nyyttikestejä, vaan yhdistys
oli tilannut kokonaisen palvatun
porsaan ja sen leikkaajaksi ammattilaisen. Ilta sujui upeasti hyvän ruoan ja juoman sekä mahtavan seuran merkeissä. Lopuksi sitten laulettiin ja tanssahdeltiin
juhlatelttojen suojassa.
Yhdistyksemme sääntömääräinen
syyskokous pidetään oheisen kokouskutsun mukaisesti Naantalin
lukion auditoriossa keskiviikkona
17.11.2021 kello 18.00. Koska
yhdistyksen 40-vuotista taivalta
ei toistaiseksi ole voitu juhlistaa,
tarjoaa yhdistys kokousväelle kak-

kukahvit. Toivottavasti kokouksessa on osanottajia runsain joukoin. Voidaksemme tilata suunnilleen sopivan määrän tarjottavaa, pyydän ennakkoilmoittautumista kokoukseen viimeistään
10.11.2021 joko tekstiviestillä
numeroon 050 408 5596 tai sähköpostilla osoitteeseen jyrkirai@
luukku.com. Tervetuloa!
Mahdollisesta joulujuhlan vietosta ei vielä ole tietoa, mutta siitä
tiedotetaan asian varmistuttua
yhdistyksen WhatsApp -ryhmissä
ja tietysti Salorannan ilmoitustaululla. Uutta vuotta uskoisin vastaan otettavan Salorannassa perinteisin menoin.
Hyvää syksyä ja alkavaa
talvea toivoo
Jyrki 96942

Juhannustanssit.
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Pitkää pöytää.

Possu ja sen leikkaaja.

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

Heipä hei

O

lipa kesä! Ensin hehkuva hellejakso ja sitten
kolea elokuu. Ja lopuksi aivan mahtava ruska. Ja koronakin on saatu melkein kuriin,
kunhan viimeisetkin piikkikammoiset uskaltautuisivat rokotukselle.
Upean kesän hyvästelimme
4.9. tutussa paikassa Ankkalam-

men rannalla. Tietenkin piti hieman kisaillakin. Petankkia pelattiin joukkueittain ja tiukka kisa
päättyi lopulta tasapeliin. Mölkkyä pelattiin yksilöittäin ja siinäkin kilpailu oli tiukkaa mutta
hauskaa. Leikkimielellä kun pelattiin, ei tuloksia kirjattu.
Ulkoilun jälkeen oli mukavaa
päästä saunan lämpöön ja vie-

lä tarkeni pullahtaa uimaankin.
Saunan jälkeen kahvit ja iltapala takkatulen äärellä ja mukavaa
seurustelua jatkettiin iltaan asti.
Joulun odotukseen voimme
valmistautua taas porukalla glögin, piparien ja saunomisen merkeissä. Muu iltapala pitää tällä
kertaa jokaisen tuoda itse.
Käyttöömme on varattu taas

Ankkalammen saunarakennus takkatupineen lauantaina
27.11.2021 klo 16-21:00. Tervetuloa!
Oikein mukavaa syksyä ja
talven odotusta
Merja
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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
Grillaajat.

Talvea odotellessa...

N

iin se kesä meni ohi ja saadaan odotella talven tuloa. Koko kesän oli useita
vaunukuntia Stagsundissa läpi
kesän. Ilmat suosivat varmasti jokaista kesälomalaista. Elokuussa
pidettiin grilli-ilta. Ruoka oli maistuvaa ja saatiin tanssia hyvän musiikin tahdissa myöhään yöhön.
Siitä suuri kiitos naistoimikunnalle ja illan esiintyjälle Reinhold Johanssonille.
Elokuun lopussa pidettiin perinteinen Stagsund-open paripelikilpailu. Voittajiksi selviytyivät tänä
vuonna Janine ja Bengt Keihäs.
Reinhold Johansson ja Timo Keihäs tulivat hopeasijalle ja pronssille Henri Lehmussola ja Hannu
Kankarjärvi.

Kesäkauden päättäjäisiä vietettiin 2.10.2021 perinteisellä neliottelulla. Voittajaksi tänä vuonna
tuli Merja ja Henri Lehmussola.
Arpajaisissa arvottiin ilmainen
kausipaikka ensi vuodelle.
Joulujuhlaa vietetään tänä
vuonna vähän erilaisesti kuin
edellisinä vuosina. Jouluruokaa
syödään ravintola Råttiksessa. la 4.12.2021. Hinta on 25€/
hlö. Ilmoittautumiset viimeistään
12.11.2021 Merja Lehmussolalle, puh. 0504258680 tai sähköpostitse. merja.lehmussola@
gmail.com

Satu ja valmiit herkut.

Hyvää loppuvuotta kaikille!
120962

Illan tunnelmaa 21.8.21.
Metsägolf käynnissä.

Voittajat.
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Kolme
parasta
joukkuetta.
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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

Syksyinen aamuaurinko luo
aivan omanlaistaan valoa.

Syksyiset terveiset
Harvaluodosta!

S

yksyn kirpeä ja viilenevä ilma on merkki siitä, että
siirrymme uuteen vuodenaikaan. Puiden lehdet kellastuvat,
punastuvat ja putoavat. Harvaluodossakin on saatu nauttia jos ei
nyt aivan ruskan väriloistosta niin
ainakin syksyisistä väreistä.
Alueella vietettiin kesäkauden
päättäjäisiä syyskuun alussa. Ne
sujuivat perinteiseen tapaan yh-

Syksy on värjännyt vaunualuetta
reunustavat puut keltaisellaan.

dessä kisaillen. Alueen karavaanarit ottivat toisistaan mittaa muun
muassa porraspelissä sekä tikan
ja renkaan heitossa. Kisailijoita oli
moneen lähtöön ja nuorin osallistuja oli täyttänyt elokuussa viisi. Voittajakin selvisi lopulta, mutta se ei ollut pääasia vaan yhdessä vietetty aika.

Laila Aaltonen
heittovuorossa
porraspelissä.

Hanna Hyttinen
165836

Kesäkauden päättäjäisiä vietettiin
perinteiseen tapaan kisaillen.

Renkaan
heittovuorossa
ollut Niilo Hyttinen,
7, keskittyi suoritukseensa.

Kisan nuorin
osallistuja Emmi
Hyttinen, 5, sai
ikänsä ja kokonsa
vuoksi vähän
tasoitusta ja pääsi
heittämään lähempää
kuin aikuiset
osallistujat.
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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!

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

Paimion Autohuolto Helenius

MUISTATHAN MYÖS
TOIMIPISTEEMME VASKIOLLA!
● Määräaikaishuollot
● Korjaukset
● Katsastuspalvelu
● Pakokaasunmittaukset
ja säädöt

UUTTA!

Nyt huoltotilat myös
korkeille autoille.

HUOM!

Fixus varaosat kätevästi
ja edullisesti kauttamme

PYYDÄ RENGAS
TARJOUS MEILTÄ!

Renkaiden kausisäilytys!
Nopea palvelu!

● Rengastyöt ja myynti
● Vikakoodin luvut ja
huoltovalon nollaukset
● Myös MP ja MOPO
huollot ja korjaukset

● Nelipyöräsuuntaukset uusilla
nykyaikaisilla laitteilla
● Katsastuspalvelu
● Laajentunut rengashotelli
● Ilmastointihuollot

NYT MYÖS SIJAISAUTO MAHDOLLISUUS!
Tuulilasin myynti
ja asennus sekä
kiveniskemien
korjaukset

Noudamme
myös tarvittaessa
autosi tai sinut!

Paimion Autohuolto Helenius

Kalevantie 2, 21540 Preitilä
puh. 02-470 2055, 040-720 9077
pahasennus@gmail.com
Avoinna: arkisin 8-16 / sop. mukaan.

KYSY LISÄÄ!

HUOM!

Meillä voit maksaa myös

OSAMAKSULLA
(Vaatii hyväksytyn
luottopäätöksen).

Vaskion Autohuolto

Ruuhikoskentie 25, Vaskio
puh. 050 352 4444
vaskionautohuolto@gmail.com
Avoinna: arkisin 8-16 / sop. mukaan.
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Varaa
auton pesu ja sisäsiivoukset
kätevästi netistä !
Renkaanvaihdot
+ rengashotellipalvelut!

LIEDON

AUTOPESU
ASUNTOAUTOT / - VAUNUT

60,- Pesu+vahaus+hytin
kiillotus+
Pesu +
kovavahaus 220,vahaus 110,Pesu

Pesumme sisältää aina myös katon pesun!

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

Tervetuloa liikkeeseemme osoitteessa
Tammimäenkatu 8, Turku. Puhelin 010 235 0233.
18

4/2021

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

Puheenjohtajan
terveiset

H

elteisen kesän jälkeen on
lämmin syksykin tuntunut
ihan mukavalta. Ruskaaikana on hienoa kulkea luonnossa, poimia marjoja ja sieniä metsässä. Loka- marraskuun jälkeen
ovat sitten taas mietteet jo joulun
ajassa.
Koronarajoitusten takia, olemme kyllästymiseen asti odottaneet vapaampia aikoja, jotta voisimme viettää aikaa toisten seurassa. Vankkuri-Vehmaalla ei ole

vuoden aikana järjestetty mitään
illanviettoja ja karaokeiltoja Vankkurisalissa.
Elokuun lopulla vietettiin Muinaistulien yötä ex tempore rantagrillin luona. Miehet askartelivat päivällä kelluvat valot Vehmassalmen laineille. Valot olivat
oikein onnistuneet ja näyttivät hienoilta pimenevässä yössä. Oli oikein mukavaa, kun iso joukko kokoontui rannalle grillaamaan ja
kuuntelemaan musiikkia.

SF-C Raision seutu ry:n

JOULUJUHLA
Vankkuri-Vehmaalla
lauantaina 4.12.2021 klo 18.00
Tarjolla jouluista ruokaa.
Vuoden karavaanarin julkistaminen.
20€/aikuinen ja 5-12v. 10€
Ilmoittaudu
maksamalla yhdistyksen tilille
FI25 5280 0020 0725 26
/ joulujuhla x hlö
perjantai 26.11. mennessä.

Tervetuloa!

Solifer klubi järjesti tapaamisen Vankkuri-Vehmaalla. Oli sovittu heidän kanssaan, että tilojen järjestämisen lisäksi tarjoilutoimikunta tekee heille lounaan.
Mukava joukko saapuikin alueelle
ja saimme majoitettua heidät mukavasti nurmikentälle turvavälejä
noudattaen.
Koronarajoitusten hellittäessä voidaan taas miettiä tapahtumia alueilla. Joten pystytään jälleen ko-

koontumaan. Kokoukset olemme
alueella tänä vuonna järjestäneet,
mutta ei mitään muuta yhteistä
toimintaa.
Tämän lehden ilmestyessä on
syksyn siivoustalkoot pidetty ja
alue on laitettu talvikuntoon. Haravoimista on varmaan riittänyt
kaikille.
Syyskokous oli samana viikonloppuna ja yhdistys on saanut uuden puheenjohtajan. Toivon, että
toimikuntien jäsenet on valittu uu-

Solifer klubin vierailu.
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Vankkuri-Vehmas Rautilantieltä kuvattuna.

delleen, koska esim. ohjelmatoimikunta ei ole kahteen vuoteen
toiminut lainkaan, kun ei ole ollut tarvetta. Seuraavassa lehdessä tiedotetaan varmaankin valinnoista ja päätöksistä.
Pyhäinpäivänä 6.11. järjestetään
Halloween juhlat Vankkurisalissa.

Pukeudutaan teeman mukaisesti ja syödään jotain pientä. Kaikki
tulkaa joukolla mukaan. Tämä illan
suunnittelu alkoi heti, kun vapautettiin nuo koronarajoitukset, siksi tieto tässä lehdessä tulee hieman myöhään, mutta nettisivuillamme ja Facebookissa on iltaa
mainostettu ajoissa.

Riistakäristys valmisteilla.

Joulujuhlat pidetään 4.12.
Vankkurisalissa.
Uusi vuosi vastaanotetaan yhdessä ja toivottavasti keksitään
mukavaa ohjelmaa iltaan.
Olemme olleet Juhan kanssa
Vankkuri-Vehmaalla viisitoista
vuotta, joista olen toiminut yhdis-

tyksen puheenjohtajana kymmenen vuotta. Kiitos kaikille näistä
vuosista, omasta ja yhdistyksen
puolesta toivotan kaikille
Hyvää ja Rauhallista
loppuvuotta sekä Onnea
Uuteen Vuoteen 2022
Hanne

Käristetään lihat.
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Syksy.

Muinaistulien
valmistelua.

Miesten aikaansaannos, hieno.

Muinaistulien yö.
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Salon kuulumiset
www.sfc-salonseutu.fi
PUHEENJOHTAJA
Sinikka Koivunen
Artunkuja 8, 24260 SALO.
Puh. 050 551 5257
sinikka.koivunen@nordea.fi
SIHTEERI
Tero Leino
Polkustenkatu 16 A, 24100 SALO.
Puh. (02) 733 1908, 0400 534 908
tero.leino@salo.salonseutu.fi

MITÄS ME
KARAVAANARIT!

M

aatalousyrittäjinä asumme työpaikalla. Halusimme vuosittain viettää viikon lasten kanssa lomaillen. Emme kumpikaan muista, miksi päädyimme vuokraamaan asuntovaunun, mutta näin teimme. Ja se
osoittautui hauskaksi tavaksi
viettää lasten kanssa laatuaikaa.
Kaikkiaan kolmena vuotena 90-luvun alussa vietimme lomaa vuokravaunuillen. Niistä viimeisenäkuitenkin satoi ja vaunun lattiatila
ei oikein riittänyt neljän lapsen
leikkitilaksi.
Joten vapaa lomailu vaihtelevissa paikoissa jäi tauolle ja lomailimme mökeissä. Mutta kokonaan emme vaunuilua unohtaneet! Vaihdoimme ajokorttimmekin pikku-e kortteihin, kun
tieliikennelakiuudistus toimeenpantiin. 2000-luvun loppupuolella teimme lomasuunnitelmia
ja pohdimme, mistä päin Suomea
nyt mökin varaisimme. Silloin tuli
puheeksi myös vaunuilu. Ei muuta kun tuumasta toimeen. Saimme vaunun vuokrattua haluamaksemme viikoksi ja vielä pari bonuspäivääkin, kun palautusviikonloppuna vuokrausfirmassa ei ollut
ketään töissä. Olimme liittyneet
myös Salon SF-karavaanareihin,

joten meillä oli yllin kyllin valinnanvaraa leirintäalueissa. Saimme
viettää lomaviikkomme kauniissa,
helteisessäkin säässä. Nautimme
vapaudesta ja vaihtuvista maisemista. Jo tällä reissulla ollessa tuli puheeksi oman vaunun hankinta. Asiaa kypsyteltiin talven yli ja
seuraavana kesänä oma vaunu
hankittiin. Ensimmäisellä omalla
vaunulla tehdyllä matkalla kaikki lapsemme olivat mukana. Sen
jälkeen olemme matkailleet vaihtelevilla kokoonpanoilla. Viimeiset vuodet kahden. Meitä on koko ajan viehättänyt vaunuilun vapaus. Voi mennä sinne missä sää
on paras. Matkaillessamme olemme olleet sekä SFC:n omilla leirintäalueilla ja yleisillä sekä yksityisten omistamilla leirintäalueilla. On
aina jännittävää tulla uudelle alueelle ja katsottavaa ja koettavaa
Suomesta löytyy paljon!
Kotieläimistä luopumisen jälkeen on ollut aikaa myös Caravan yhdistyksessä toimimiselle.
Sitä kautta olemme saaneet runsaasti uusia tuttavuuksia ja kokemuksia. Joten kun on loma edessä ja mökki takana, niin mikäs on
ollessa!
Arto ja Liisa

Tulevat tapahtumat
31.12.2021
22.1.2022
29.01.2022
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Uusi vuosi Salakalliolla
Matkamessut Helsingissä
Tammitanssit Perttelin urheilutalo

Syysruskaa.

Teräsmieskisan osallistujia.

Vuoden 2020 Karavaaniperhe
Vuoden 2020 karavaanariperheeksi valittiin Arto ja Liisa Niemi.
Arto toimii yhdistyksen hallituksessa ja leiritoimikunnassa, lisäksi
hän suoritti järjestyksenvalvojan kortin ja Liisa on mukana
ohjelmatoimikunnassa.
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TAMMITANSSIT

Lauantaina 29.1.2022 klo 18-0.30
Perttelin Urheilutalolla, Kaivolantie 14, 25360 Pertteli

Tanssit tahdittaa

SARI SILTANIEMI

Silakan paistoa Silakkatreffeillä.

Tarjolla maittavaa ruokaa, kakkukahvit ja tanssia.
Liput 25€
Mahdollisuus linja-autokuljetukseen Salon tori 17.30, paluu 00.30.
Edestakaisen kuljetuksen hinta 5€. Maksu linja-autossa.
Ilmoittautuminen Tero Leino, puh. 0400 534 908.
Lippuja saa Areva-Service, Satamakatu 20, Salo tai maksamalla
21.1.2022 mennessä SF - Caravan Salon Seutu ry:n tilille
FI11 5410 0250 3436 32. Laita viitenumero 1232.
Maksetut liput saa paikan päältä. TERVETULOA!

MATKAILUAUTOT
JA VAUNUT

Yhteislaulua Tuomas Virtasen säestyksellä.

SF-Caravan Salon seutu ry järjestää matkan

Caravan- ja Matkamessuille 22.1.2022
Helsingin Messukeskukseen.
Lähtö Salon torilta kello 8.00. Matkan hinta 20€.
Ilmoittautumiset 14.1.2022 mennessä
sinikka.koivunen@gmail.com tai 050 5515257

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

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

www.autosimelius.fi
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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

Kepparikisat.

Syystunnelmia
Sarapistosta

N

autinnollisen lämmin kesä
on takana ja nyt päästään
ihastelemaan syksyn väriloistoa ja kuulaita syyspäiviä.
Alueemme ympäristössä on runsaasti hyviä marja -ja sienimaastoja, saaliita on saatu runsaasti
samalla nauttien ulkoilusta.
Poikkeuksellisista oloista johtuen
jouduimme perumaan elokuun Lavatreffit, joka on alueemme vuosittainen päätapahtuma.
Saimme kuitenkin alueelle muutamia myyjiä ja mm. sammuttimien tarkastukset järjestettyä. Nautimme siis minitapahtumasta. Nyt
keskitymmekin sitten tältä osin
ensivuoden juhlatreffitapahtuman järjestelyihin, tehdään niistä unohtumattomat niin vieraille
kuin omalle väellekin.
Monenmoista viihdykettä ja ohjelmaa on kuitenkin pystytty järjestämään pitkin kesää, uutena
tapahtumana oli Perheviikonloppu. Tekemistä lapsille löytyi monesta suunnasta, oli tehtäväpolkuja, taitotehtäviä ja askartelua.
Suuren suosion sai Keppihevosten teko sekä iloinen Kepparikisa
esteitä ylitellen. Varmasti ensi
kesänä saadaan jatkoa tälle tapahtumalle. Tarjolla oli myös herkkuja hattarasta savuloheen, kullekin maun mukaan.
Jo useana vuonna olemme loppukesästä tehneet rosvopaistia,
vaunukunnat paketoi lihoja ja li-

24

sukkeita omien
mieltymystensä
mukaan. Yhteisesti sitten päivän
ajan vahtivuoroilla pidetään tulta
yllä ja illan tullen
on herkut valmiina.
Mukava traditio, yhteistä tekemistä kuten myös
nyt ensi kertaa toteutettu lohen loimutus, ensikertalaisia oli asialla
lukuisia, ja täytyy
sanoa että lopputulos oli kerrassaan suussa sulavaa.
Ei varmasti jäänyt viimeiseksi
kerraksi, sen verran helppoa ja kivaa puuha tämäkin oli. Ilo oli myös
huomata että lukuisat vierailijatkin olivat paikalle saapuneet, lohipaketit mukanaan.
Yhteinen tekeminen onkin tämän
harrastuksen tärkeä punainen
lanka, yhdessä saamme aikaan
paljon asioita joita ei yksin tule
toteutettua.
Toki se myöskin vaatii meiltä jokaiselta, vaatii panostusta yhteisiin asioihin, toisten huomioimista ja kompromisseja Mutta mitä
kaikkea saammekaan tilalle, on
varmasti panostusten arvoista.
Yhdistyksen syyskokous pidettiin
tanssilavalla, paljon oli asioita kä-

Suut makeaksi.

siteltävänä, yksi tärkeimmistä tietysti uusien jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen, erovuorolaisten tilalle.
Hienoa huomata että kiinnostusta ja ehdokkaita riitti jopa äänestettäväksi asti. Eri tehtäviin
saatiin nimettyä henkilöt ja näin
on hyvä jatkaa eteenpäin.
Lokakuun lopulla pidämme alueen siivous- ja korjaustalkoot sekä illalla vielä seurustelemme
October- illanvietossa. Sen jälkeen varmaan on” muuttolinnuilla” edessä talvitaukoa ja kevään
tullen taas kokoonnutaan yhteen
isommalla porukalla.
Tai olisiko tämä talvi sittenkin
se jolloin auton nokka kääntyykin useammin Sarapistoa kohti?

Se jää nähtäväksi, ihania talvikelejä odotellen!
Maarit - 104031
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Lohet.

Rosvopaistia vahtimassa.

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

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 -

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

Kesän tapahtumia
Valasrannalla

H

einäkuun puolessa välissä
vietimme 80 & 90´s bileitä,
joiden kohokohta oli ehdottomasti Dj. Mossen disco lauantaina illalla. Osa porukasta oli
ihanasti panostanut pukeutumiseen, joten pääsimme oikeasti
sinne kasari-ysäri-tunnelmaan.
Heinäkuun lopussa oli lasten
viikonloppu, joka oli meillä ihan
uusi tapahtuma. Huvitoimikunnan
ideoima viikonloppu sisälsi mm.
mönkkäriajelun, valokuvasuunnistuksen, moottoripyöräajelun
ja kilpailuja sekä leikkejä. Taikuri Aaro Sorva esiintyi lauantaina
alkuillasta ja taiteli ilmapallohahmoja lapsille esityksensä jälkeen.
Taisi siellä kyllä olla aikuisiakin ilmapallojonossa. Alueella oli tuona
viikonloppuna varmaankin kesän
ennätysmäärä lapsia, jotka toivottavasti olivat viikonlopun jälkeen
väsyneitä, mutta onnellisia. Palaute oli ainakin vierailijoilta hurjan positiivista.
Elokuun puolessa välissä pääsimme laittamaan lihat rosvokuoppaan ja kalat loimutettua. Ja hy-

väähän ne taas olivat. Venetsialaisia vietimme elokuun viimeisenä viikonloppuna. Perjantai-iltana
viihdyttämässä oli bileduo Olli Lepänrinne & Samuli Jokinen. Pojat
pistivät parastaan ja lauantai päivä meni kehuja kuunnellessa, sen
verran bileduo sai suitsutusta. Toivottavasti näemme heidät myös
ensi kesänä Valasrannassa. Lauantai-illan loppuhuipennus koettiin, kun aluevalot sammutettiin
klo 22-23 väliseksi ajaksi ja väki
lähti kiertämään alueelle valaistuksia katsomaan. Sekä vierailijat että kausipaikkalaiset olivat
todella panostaneet valaistuksiin,
ja meidän oma ”Puuha-Pete” Manu oli laittanut upeita valoja/ulkotulia järveen. Koko SFC Valasrannan alue oli suorastaan henkeäsalpaavan upea näky. Kauneimmin koristeltu matkailuajoneuvo
äänestettiin kahdessa eri sarjassa, vierailijat ja kausipaikkalaiset,
ja voittajat julkistettiin sunnuntaina aamulla.
Valasrannan Syystreffit
Syystreffejä vietettiin lokakuun

Treffit 2021.
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Syystreffit.

ensimmäisenä viikonloppuna hienossa syksyisessä ilmassa. Tällä
kertaa olimme vuokranneet lisäalueeksi myös ns. Järvenpään
alueen, jolloin saimme lisää myös
sauna-, suihku- ja wc-tiloja. Pakko
on tässä välissä kehaista tuota
Järvenpään alueen puusaunaa,
siellä kyllä saa niin makiat löylyt.
Perjantaina bingoiltiin, jonka jälkeen laitettiin tanssit pystyyn Sakke Kotilaisen ja Focuksen tahdissa.
Lauantaina oli ohjelmassa mm.
luontopolku, (jossa ei muuten tehnyt Googlella mitään, niin hyvin
oli kysymykset tehty), sekä lapsille nikkarinurkka. Oi sitä lasten
riemua, kun pääsivät vasaralla
nauloja naputtamaan aikuisten
ohjaamana. Leikkejä ja kilpailuja oli sekä aikuisille, että lapsille.
Aikuisten pussijuoksu osoittautui
jännittävimmäksi kilpailuksi, sen
verran oli ollut vauhtia ja vaarallisia tilanteita tuossa lajissa. Laku-Tapsa ja vaateliike BeWoman
olivat myymässä tuotteitaan ja
yhdistys tarjosi lounaan kaikille
treffivieraille. Illalla vielä päästiin
laulamaan ja tanssimaan Laululintusen karaoketansseihin.
Sunnuntaina sitten saatiin näh-

täväksi ne luontopolun oikeat vastaukset, jotka selvästi kiinnostivat
osallistujia. Sen verran kinkkisiä
olivat kysymykset olleet, että yhtään 10 oikein vastausta ei tullut.
Paras tulos oli 7 oikein ja niitä löytyi 6 kappaletta. Myös arpajaiset
suoritettiin sunnuntaina aamulla, ja tuon armottoman jännityksen jälkeen oli kotiinlähdön aika.
Suuret kiitokset kaikille meidän
treffivieraille, teitte treffeistämme hienon tapahtuman. Ja ilman
treffi-isäntiä, ei olisi ollut treffejä
lainkaan. En voi kyllin kiittää teitä työpanoksestanne.
Valasranta menee talviunille
Haikein mielin täytyy taas todeta,
että kesä tuli ja meni, aivan liian
nopeasti. Upea kesä on kuitenkin
takana, kiitos vierailijat sekä meidän kausipaikkalaiset. Valasrannan tanhuvilla voi olla ihan huoleton. Nyt laitetaan rakennukset
talviteloille, ja odottelemme ensi
kesää. Tervetuloa taas Valasrantaan 29.4.2022.
Mira Kulmala-Sjöman
(105302-1)
puheenjohtaja

Treffivieraita.
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Arpajaiset.

Ruokailua treffeillä.

Arpajaistunnelmaa.

Bingon peluuta.

Lasten leikkejä treffeilla.

Leikkejä treffeillä.

Nikkarinurkka.

Syysruskaa.

Luontopolun kävijöitä.

Syyskävelyllä.

Luontopolun kysymysten laittoa.
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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

Terveiset Rairannasta

V

ilkas matkailukesä on
takana ja syksy käsillä.
Vaikka kevät oli vielä
rajoitusten aikaa ja tapahtumia
vielä peruttiin, päästiin kesän
vierailijamäärissä vuoden -19
tasolle ja ylikin. Matkailijoita on
edelleen lokakuun alkupuolella
melkoisesti liikkeellä. Silmiinpistävää on ollut uusien karavaanarien mukaantulo. Kaikki eivät
vielä olleet ehtineet edes liittyä
jäseniksi. Ilmeisesti suurella
osalla kysymys oli jonkinlaisesta kokeilusta, onko tämä minun
harrastukseni. Monesti vinkki
Rairannan alueesta oli tullut sukulaisilta tai tuttavilta. Nk puskaradio on ehdottomasti tehokas mainoskanava. Sitä kautta
tulevat hyvät sekä huonot puolet tietoisuuteen.
Unhoituksen yö-treffeillä oli jo
vieraita lähes menneiden vuosien tavoin. Edelleen oli pitkässä pöydässä ja ruokajonossa
tiukka kontrolli turvaväleistä ja
maski piti olla suositusten mukaisesti. No tottakai siitä jotkut
lipesi, mutta sekään ei tuottanut
ongelmia. Järjestyksenvalvojia
oli puolen tusinaa ja heitä uskottiin.

Koronan vaikutus on ollut koko
ajan tapetilla vaikkakin pikkuhiljaa unohtunut syksyä kohti mentäessä ja elokuussahan rajoituksia alettiin myös purkaa. Mutta
koronahan on tullut jäädäkseen
ja sen kanssa on elettävä, joten
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edelleenkin on parasta jatkossa
noudattaa suosituksia, joihin
olemme jo oppineet ja tottuneet.
Maski, käsidesi, käsienpesu ja
hihaan yskiminen ovat tulleet
jo tavaksi ja vähemmän sanotaan enää käsipäivääkään. Nyrkkitervehdys on tullut tilalle jo
esim valtioiden päämiehille, Mistään ”luuvitosen” versiosta ei
siinä ole kysymys.
Rakentaminen Rairannassa on
tänä vuonna ollut vähäistä. Lintutorni Trainkalliolle oli mittavin
työ, johon käytettiin yli 200 talkootyötuntia sekä ulkopuolista
ostopalvelua lähinnä konetöihin.
Tähän yleishyödylliseen projektiin saatiin Leader-tukea. Muut
talkootyöt kohdistuivat lähinnä
erilaisiin korjauksiin, huoltotöihin
ja maalaamisiin. Uuden pienen
huoltorakennuksen rakentaminen ”Mimminmutkaan”aloitettiin
ostopalveluna, jolloin rajana oli
rakennuksen pohja ja runko ja
se jatkuu nyt omana talkootyönä
siitä eteenpäin. Rakennus valmistunee talven aikana ja on
keväällä käyttökunnossa. Vanhan purku ja ympäristötyöt jäävät kevääseen.
Isoa saunaprojektia on kaavailtu vuosien 2022 ja 2023 väliseksi talveksi, jolloin yleiset saunat uusitaan kokonaan. Pannuhuone jää paikalleen mutta levennetään, koska nykyisiä kiukaiden polttimia mahtuu
huoltamaan vain hyvin pienet ja

Taas kolme palvattua possua teki kauppansa muun ruoan kera.

kaposet huoltomiehet ja niitä on
vähän ainakin iäkkäämpien keskuudessa. Öljypoltinkiukaat säilyvät, koska muita varteenotettavia vaihtoehtoja ei ole. Saunat
sekä pesu- että pukuhuoneet
suurenevat samoin kuin terassit.
Työ on haastava, koska saunat
saavat olla pois käytöstä vain
mahdollisimman lyhyen aikaa ja
kustannuskin lienee 6-numeroinen luku euroja. Toteutus talkootyönä näin suuressa työssä
ei ole nykyään enää mahdollista.

tuna useita, lähinnä koululaisia,
eripituisin jaksoin.

Isäntätyössä on ollut puutetta
henkilöistä ja hallitus joutuikin
tekemään ratkaisun vakituisen
isännän palkkaamisesta. Ensimmäinen jakso on puoli vuotta ja
siihen saadaan TE-keskukselta
tukea. Katsotaan sitten miten
jatketaan. Asiasta on keskusteltu jo useammassa yhdistyksen
kokouksessa, mutta parannusta
ei ole saatu aikaan ilman nykyisen kaltaista ratkaisua. Jatkossa
se tulee näkymään hinnoissa.
Useimmilla alueilla on käytössä
isäntävelvoite, mutta Rairanta
on niin suuri alue ja toiminta
myös suurta, joten isännän vaihtuminen esim joka kolmas päivä
ei ole mahdollista, kausipaikkalaisia kun on yli 200. Opastus ja
valvonta kävisi isäntätyöstä vastaaville ylivoimaiseksi.

Saa nähdä, onko kuva kyllin suuri, jotta teksti näkyy tarpeeksi
kauas. Se on nk Smart-tv, jossa
on myös nettiselain varusteena.

Myös siivoustyöhön on palkattu ulkopuolinen työntekijä. Kesäisin siivoojia on ollut palkat-

Rairannan juhlasali eli tähtisali
on ollut enenevässä määrin
myös ulkopuolisten käytössä,
lähinnä kokous- ja koulutustapahtumissa. Videotykin käyttö
on yleistynyt ja nykyisin tykin
rinnalle ovat tulleet erikokoiset
led-näytöt tai isot televisiot. Rairantaan hankittiinkin uusi 75
tuumainen led-tv juhlasalin seinälle juuri kokouksissa käytettäväksi.

Tulevia tapahtumia:
Yhdistys järjestää kuluneen vuoden mittaan yhdistyksen toimintaa pyörittäneille henkilöille ja
talkootöihin osallistuneille 6.11.
talkookauden PÄÄTTÄJÄISTILAISUUDEN. Tilaisuus on avec. Ilmoittautumiset toimistoon välittömästi tämän lehden ilmestyttyä, jotta keittiön naiset voivat
varautua tarjoiluun. Tilaisuudessa elävää musiikkia.
PIKKUJOULUA vietetään 27.11.
Hyvää loppuvuotta ja
Hyvää Joulua toivottaa
Reijo
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Pitkäpöytä.

Led-näyttö.

Ensimmäistä kertaa isäntänä

V

uosia Rairannassa vierähti useita, ennen kuin löysin itseni ensimmäistä
kertaa töistä isäntäkopilta! Isäntäviikko oli helteinen, kuten oikeastaan koko kesä- ja heinäkuu.
Kuten muidenkin alueiden kirjoituksista on ollut luettavissa, matkailijoita oli kesällä liikkeellä todella paljon. Juhannuksenahan
myös meillä alue täyttyi ääriään
myöten, rajoitukset huomioiden.
Havaitsimme viikon aikana, että
moni oli liikkeellä ensimmäistä
kesää, jotkut jopa aivan ensimmäisellä reissullaan. Lisäksi nuoria lapsiperheitä oli joukossa run-

saasti, mikä tietysti on mukavaa,
että saadaan uusia harrastajia
mukaan!
Isäntäviikkoon osui paljon hauskoja sattumuksia ja mukavia matkailijoita. Ensikertalaisilla oli monenlaista kysyttävää ja mielellään
me heitä autoimme. Meillä isännät
saavat paljon kiitosta vierailta siitä, miten turistit ohjataan paikalle
ja heidän toiveitaan pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan. Voipa isäntä jopa hurauttaa
sähkömopolla tilaussaunalle viemään sipsipussin vierailijalle !
Saimme myös olla mukana ilahduttamassa lapsia; yhden saim-

😊

me onnelliseksi löytämällä sopivat patterit hänen varjotaskulamppuunsa ja erään perheen lapset
saivat lettunsa, kun Riitan keittiöstä löytyi heille jauhoja myytäväksi.
Viikko sattui olemaan yksi kesän kiireisimmistä, sillä joka päivä keskikenttä oli lähes täynnä ja
pitkän vaunun näkeminen isäntäkopin ikkunasta aiheutti aika
ajoin melkoista päänvaivaa meidän ”prätkähiirelle”. Puhelin soi
myös tiuhaan ja tavallisimmin kysyttiin a) onko alueella tilaa b) onko hyttysiä ja c) onko sinilevää, joihin vastatiin on, ei, ei! Vaikka hetkeksi tulikin Epäilys, niin kaikki ha-

lukkaat lopulta mahtuivat sisään.
Mutta oli kyllä kiva, vaikkakin
työntäyteinen viikko! Suosittelen
kaikille! Mielestäni jokaisen vuosipaikkalaisten tulisi aivan aluksi
olla viikko tai edes viikonloppu
apuisäntänä, niin alueen toiminta
avautuisi heille aivan eri tavalla.
Myös kaikkien vierailijoilta saatujen kehujen myötä ylpeys omasta
alueesta ja halu tehdä töitä sen
eteen varmasti kasvaisi.
Hyvää loppuvuotta kaikille
toivoo karavaanari
112987- 1

Ramin rattailta
Ruotsalainen Ole:

SUOMI ON PAREMI JÄÄKIEKOSSA

L

ähdin kauniina elokuisena
iltana ihailemaan tyyntä merta. Rannalla, venelaiturin
kohdalla käyskenteli mieshenkilö.
Sanoin hänelle, että onpa kaunis
ja tyyni meren pinta. Mies ei ymmärtänyt Suomen kieltä. Tarjosin
hänelle englantia ja keskutelumme
aukesi siitä. Hän kertoi olevansa
ruotsalainen, ja niinpä käytimme
keskuteluun myös ruotsin kieltä.
Mies kertoi nimekseen OLE ja olevansa kotoisin Etelä-Ruotsista,
ILIJE paikkakunnalta, 80 kilometriä Tukholmasta. Ole oli reissussa
vaimonsa kanssa matkailuautolla
ja ensimmäistä kertaa Suomessa
nimenomaan karavaanarina. Rai-

rannassa pariskunta viipyi vain
yhden yön ja jatkoi seuraavana
päivänä tutustumaan enemmän
Länsi-Suomeen. Sieltä matka jatkui
Suomussalmelle ja Suomen Karjalaan.
- Täällä on ystävällinen ilmapiiri, ja rakennukset ovat siistejä ja
muutenkin alue on kaunis ja siisti.
Pidämme alueestanne, totesi Ole.
Otin puheeksi urheilun ja sanoin,
että Ruotsilla on hyvä joukkue jääkiekossa. - Hmmmmm, Suomi on
tällä hetkellä parempi, tunnusti Ole
rehdisti. Suomi pelaa tasaisemmin
ja myös menestyy. Ruotsin jääkiekkojoukkueella on ylös-alas liikettä
eli sahaavaa liikettä. Sain ottaa vie-

lä kuvan ja luvan julkaista tämän
jutun. Kiitos ja hyvää matkaa, sanoin Olelle.
Ja tässäpä tulee loppukevennys:
Kalle ja Liisa olivat ratsastamassa.
Yht`äkkiä Kallen hevoselta pääsi
valtava pieru, joka haisi kuin myrkky. - Olen todella pahoillani, Kalle
sanoi hiljaa ja punastui korviaan
myöten. - Ei se mitään, Liisa vastasi. - Mutta minä luulin aluksi, että se olisi ollut hevonen.
Hyvää pikkujoulu aikaa
ja sieltähän se joulukin
lähestyy!
Rami

Olen mielestä Suomen
joukkue pelaa hyvää
jääkiekkoa.
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Koronan jälkeen
Euroopan rajoilla

S

uomi jäi taakse kun välivuoden jälkeen
lähdimme Paraisten karavaanareiden
kausipaikalta talveksi kohti Espanjaa
pe 1.10.-21 iltalaivalla Naantalista Finnlinesin
matkassa Kapellskäriin.
Mielenkiinnolla seurasimme miten rajamuodollisuudet sujuvat. Naantalissa tarkastivat
passit, eivät olleet kiinnostuneita rokotustodistuksista.
Ruotsiin saavuttaessa aamulla ketään ei ollut
rajalla, ei muuta kuin läpi tullin ja ajo kohti
Tanskaa alkoi. Matka sujui hyvin taukoja ja
kuskia vaihtaen olimmekin jo lautarannassa
matkalla Helsingöriin jossa sama juttu, ketään
ei ollut kiinnostunut meidän papereista.
Tanskassa oli tarkoitus yöpyä, mutta hyvä
tempo päällä ja ilmat suosi, niin päätimme
jatkaa vielä Saksan puolelle Puttgardeniin. Ei
sielläkään ollut ketään satamassa tarkastamassa papereitamme joten ajoimme campingille aivan sataman lähelle. Se on tuttu aiemmilta vuosilta siisti ja ystävällinen henkilökunta voimme suositella, halukkaille siitä kävelytien päässä janojuomia ostettavissa isosta
laivamyymälästä matkaevääksi.

Syksyinen Stagsund 1.10.-21.

Sunnuntai aamuna matka jatkui keski Saksan
Camping Seepark Kircheimiin, ei vieläkään
kysytty rokotustodistuksia Camping key Europe kortti riitti, maskit päällä oli kaytössä
kaikkialla sisätiloissa. Tämäkin paikka oli tuttu kesälomilta vuosituhannen alussa, ei ollut
muuttunut paljonkaan yhtä siisti ja kohtelijas
henkilökunta toivotti tervetulleeksi. Nyt ei
lomailla vaan yövytään tarpeen tullen matkan
edetessä kohti 9.n talven viettoa Espanjan
Torremolinoksessa.
Seuraavaksi oli vuorossa ajo Ranskaan Alsace Ribeauville ristikkokaupunkin campingille
jossa myös oltu aiemmin, tuttu iso kotieläinlintu oli heti kerjäämässä toivoen uusien tu-

Voiko kauniimpi olla tyhjennyskaivo, Camping Pierre de Coubertin Ribeauville.

lokkaiden heltyvän antamaan ruokaa kielloista huolimatta. Rajan ylitys tapahtui Rein rajajoen ylityksellä, rajaviranomaisista ei näkynyt
jälkeäkään. Kylän keskustan ravintolassa
pyydettäessä saimme näyttää EU rokotutodistuksen ensi kertaa ja läpi meni kun juomia
tuli pöytään. Täällä jopa ulkona on maskeja
suurimmalla osalla kulkijoista, jopa huoltorakennuksessakin käyttävät ei tietenkään hampaita pestäessä.
Kirjoitusta lukiessanne olemme jo Espanjassa
talvenvietossa, eikä loppu matkan edistyminen
ehtinyt tähän lehteen. Sunnitelmana oli olla
perillä noin 10.10.21.
Yhteen vetona voisi todeta, miten koko Saksa on yhtä työmaata, aiemmin reittejä suunnitellessa pääteillä tuntuisi olevan massiiviset
tien parannustyöt menossa sen verran oli
merkkejä kartoilla. Hyödynsivät ehkä aloittaessaan hiljaista liikenettä ja työntekijöiden
saatavuutta korona vuonna.
Siltä osin ajoittain ruuhkilta ei voinut välttyä,
pahin oli autopalo 3 kaistatiellä joka muuttui
yhdeksi, 2 h madeltiin ohitse turmapaikan.
Kelit ollut vaihtelevia ja sateita tullut välillä, reitimme varrelle on osunut etelästä pohjoiseen ulottuva saderintama joka seurannut meitä, toivotaan kuivempaa keliä loppuosaan matkaa.
Eurooppa on avautunut pikkuhijaa, liikenteesä oli paljon kulkijoita ja karavaanareita entiseen malliin tulossa ja menossa. Aika näyttää
miten Ranskan ja Espanjan rajalla takastetaan,
mutta 4 maan rajanylitys tapahtui ilman tarkastuksia kuten EU.sa aiempina vuosina ollaan
totuttu.
Leena Grönroos
079725-1
Ribeauville, asukkaat
saa ajaa ja pysäköidä.
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Matkailuajoneuvojen
korjaukset (kaikki merkit),
maalaukset, lasinvaihdot,
kosteusvauriokorjaukset,
vuosihuollot, nestekaasulaitteiden tarkastukset ja
huollot, varaosat jne.
Tuulissuontie 9
21420 Lieto
050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi
www.turunajovaruste.fi
Soliferin ja Polarin
valtuutettu huoltokorjaamo

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

  

