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Caravanhuollot ja lisävarusteiden asennukset
Kabe ja Adria -merkkihuolto ja varaosat
Alde, Truma, Dometic ja Thetford -merkkihuolto ja varaosat
Caravantarvikkeiden myynti ja KamaFritidin -verkkokauppa
Kabe ja Adria -myyntiedustus • Käytettyjen vaunujen ja autojen myynti

TURUN

Täyden palvelun Caravan-talo

Käy sivuillamme
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

Päätoimittajan kynästä

E

nsimmäinen paikka jonossa on
tavoiteltu paikka ainakin liikenteessä. Säätilat ovat sitä mitä Suomessa on ollut ainakin siitä asti
kun ensimmäiset autot taistelivat
lumen peittämillä teillä. Kuluva talvi on osoittanut, että taas mennään, oli sää mitä tahansa. Luki tolpassa 50 tai 100 tai jotain siltä
väliltä pitää se 10km lisätä mittarivirheen takia. Yli 10km ylinopeutta ajavista lähes 50%
oli pääaiheuttaja kuolonkolareissa. Tuosta
n.50% joka viides oli lisäksi humalassa tai
huumeissa. Liikennekuolemien määrä on ollut vuosina 2016-2020 228-262 vuodessa.
vuoden 2021 arvio on 210 jonka arvioidaan
vielä nousevan. Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen kuolonuhrien määrä vuoteen
2030 mennessä. Tavoite on haastava ja siihen
tarvitaan kaikkien tienkäyttäjien yhteistyötä.
Omikron virus tuli ja sai Suomen taas polvilleen. Koronan ensiaskeleiden ollessa vuonna
2020 siinä 400 tartuntaa päivässä ollaan nyt
lukemissa 14300 tartunnassa per päivä. pikkuhiljaa lähes kaikki on suljettua. Monenlaista asiantuntijaa monelta alalta on ratkomassa omien ajatustensa mukaisesti miten korona pitäisi hoitaa. Suuri osa on saanut jo kolmannen rokotteen ja nyt on tulossa jo neljäs
kierros. Uusi varianttikin on jossain löydetty eli elämä jatkuu koronan kanssa ties kuinka pitkään.
Korona on aiheuttanut huomattavat muutokset ihmisten keskinäiseen kanssakäymiseen. Kyynärpää tervehdykset ovat tulleet
kättelyiden ja halaamisten sijaan. Useat kontaktit yhteistyökumppaneihin ovat loppuneet
työpaikkojen siirtyminen etätöiksi tai kontakti
on siirtynyt muihin tehtäviin. Koronan jälkeen
alkaa tälläkin saralla kova työ uusien työtapojen oppimisessa. Enää ei kuitenkaan tar-

vitse hamstrata wc paperia koska se ei loppunutkaan kaupoista.
Jotain hyvääkin korona on saanut aikaan.
Järjestömme on suosionsa huipulla ja uusien jäsenten määrä on kasvanut kovasti. Jäsenmäärän ollessa lähes 67000 jäsentä. Samalla kun jäsenmäärä on noussut on myös
kotimaan matkailu matkailuvälineillä on huipussaan. Leirintäalueilla on sesonki jatkunut
vuodenvaihteen yli vaikka palveluja on jouduttu supistamaan sekä välillä on jouduttu
sulkemaan koko alue vierailijoilta. Yhteisymmärrys asiakkaiden kanssa on sujunut vaikka soraääniäkin on kuulunut eri rajoituksista.
Samassa veneessä ollaan kaikki toivoen, ettei
korona pääsisi mistään tarttumaan.
Polttoaineen hinnat ovat jälleen tapissaan.
Dieselin käyttäjiä rokotetaan jo 1.90€/l ja
pohjoisemmilla asemilla tuotakin kalliimmilla
hinnoilla. Nestekaasun hinnat ovat nousseet
myös kovasti. 5€:n nousu 11kg pullon vaihdossa tuntuu jo jos käyttää kaasua lämmittämiseen. 11kg:n kaasupullon vaihtohinta on
tällä hetkellä 20€-30€ ostopaikasta riippuen.

Mikäli nestekaasun hinta jatkaa nousuaan tasautuu ero kaasulämmityksen edullisuudesta verraten sähkölämmitykseen.
Tämän lehden toimituskuntakin on joutunut
pitämään kokouksissaan taukoa kokoontumisrajoitusten puitteissa. Sähköposti on otettu avuksi joten tieto kyllä kulkee yhdistysten
välillä. Toimihenkilöiden vaihtuminen myös yhdistyksissä ja uusien henkilöiden tutuksi tuleminen siirtyy myös koronan jälkeiseen aikaan kuten tuolla alussa kirjoitin.
Messuista kaikki huomasivat että Matka
2022 messut Helsingissä siirrettiin taas vuodella eteenpäin. Seuraava messutapahtuma
on Caravan Show 2022 Turun messukeskuksessa. Tällä hetkellä messut pidetään mutta
senaikaisista rajoitteista ei vielä tiedetä. Koronan Omikron variantin huipun ennustetaan
olevan vasta edessä.
Terveyttä kaikille ja nautitaan
koronavapaista alueistamme
t. Pentti Groth
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Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

14.-18.4.
22.-24.4.
29.4.-1.5.
13.-15.5.
23.-26.6.
23.-26.6.
4.-7.8.
5.-7.8.
12.-14.8.
26.-28.8.
2.-4.9.
16.-18.9.
23.-25.9.
7.-9.10.

Naamiaistreffit

Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi

Caravan Show 2022

Turun Messukeskus | Turku

Vapputreffit

Salakallio, Halikko | Salo

Avajaistreffit

Krapuranta, Oripää | Loimaa

Perhejuhannus Krapurannassa

Krapuranta, Oripää | Loimaa

Mussalon Juhannus

Mussalo, Taivassalo | Masku ja ymp.kunnat

Haitaritreffit

Krapuranta, Oripää | Loimaa

Lavatreffit/30-vuotisjuhlatreffit

Sarapisto | Sauvo

Yhdistyksen 40-vuotisjuhlatreffit

Vankkuri-Vehmas, Vehmaa | Raisio

Unhoituksen yö -treffit

Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi

Rantalieskat

Mussalo, Taivassalo | Masku ja ymp.kunnat

Valojuhlat

Leporanta | Lieto

Yhdistyksen 35-vuotisjuhlatreffit

Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi

Valasrannan syystreffit

Valasranta, Yläne | TL-Pyhäjärvi

21.-23.10. Soppatreffit

Rairanta, Uusikaupunki | Vakka-Suomi

Numero 1/2022 (179)
44. 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@kolumbus.fi
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) ...............................
Etukansi ................ 190 x 179 mm (kehystetty) ..........................................
Takakansi ............. 210 x 270 mm ( + 3 mm ylimeno) ...............................
Takakansi ............. 190 x 260 mm (kehystetty) ..........................................
1/1 s ...................... 210 x 297 mm ( + 3 mm ylimeno) ...............................
1/1 s ...................... 190 x 267 mm (kehystetty) ..........................................
1/2 ......................... 190 x 131 mm ................................................................
1/4 ......................... 93 x 131 mm ...................................................................
1/8 ......................... 93 x 63 mm .....................................................................
Jos sama ilmoitus toistuu 4 kertaa on alennus -20 %/ilmoitus.
VankkuriViesti 2022
Nro. 1 .............................
Nro. 2 .............................
Nro. 3 .............................
Nro. 4 .............................

aineisto 11.1. ..................................
aineisto 8.3. .................................
aineisto 30.6. ..................................
aineisto 4.10. ..................................

600€
600€
500€
500€
400€
400€
250€
200€
150€

ilmestyy 7.2.
ilmestyy 6.4.
ilmestyy 25.7.
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.

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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100
112

73

1/2022

KOLUMNI

Kevättä ja kehitystä

H

yvää alkanutta vuotta 2022 – tehdään siitä yhdessä entisiäkin parempi! Perinteisesti tähän aikaan
vuodesta alkaa mieli kääntyä talvesta kohti kevään odotusta. Aurinko nousee korkeammalle ja niin tekee mielialakin.
Me tarvitsemme asioita, joita odottaa tulevalta. Ne ovat eliksiiriä elämälle.
Kaverit ovat tärkeitä tässä harrastuksessa.
Ne ovat monelle aivan keskeinen sisältö ja
syy olla karavaanari. Aivotutkijat ovat havainneet että meillä on aivoissa erityinen
alue joka reagoi tavatessamme läheisiä
tuttavia fyysisesti. Kavereiden tunnistaminen
tavatessa taitaa olla ihmiskunnalle aika perustavaa laatua oleva tekijä. Eristäytyminen
toisistaan ei ole hyvä juttu. Jokaisen harrastajan lisäksi myös jäsenyhdistyksemme
ovat vastaavassa tilanteessa. Yhdessä toimiminen on palkitsevampaa kuin yksin puurtaminen. Nostetaan silmämme omista jutuista ja tunnistetaan meille tärkeät kaverit.
Heitä ei pidä unohtaa.
SF-Caravan ry jäsenyhdistykset ovat pitkään
toimineet alueellisesti yhteistyössä keskenään. Kuten Varsinais-Suomessa toimii VankkuriViesti ry. Useallakin näistä YT-alueista

on ohjelmassaan oman jäsenlehden toimittaminen. Miten saisimme parhaiten hyödynnettyä yhdessä toimimisen? Liiton tulevaan
strategiaan on hahmotettu jäsenyhdistysten
yhteistoiminnan kannustaminen. Yhteistyöstä on hyötyä niin jokaiselle harrastajalle,
yhdistykselle kuin myös keskusjärjestönä
toimivalle liitolle. Näitä eri tahojen saamia
hyötyjä halutaan siis pyyhkiä pölyistä ja
myös kehittää.
Lehtien lisäksi esimerkkejä ovat vaikka Hämyjen, eli Hämeen alueen yhdistysten perinteinen hämyralli. Siinä osallistujat käyvät
YT-alueen eri alueilla vieraisilla ja vuosittain
ehdot täyttäneiden kesken jaetaan mukava
palkinto. Kaikki toki saavat tästä hyötyä itselleen tutustumalla moniin lähialueilla sijaitseviin laadukkaisiin SF-Caravan leirintäalueisiin. Yhdistysaktiivien tasolla tiedämme,
että keskenään erilaisista toimintamalleista
ja kokemuksista keskusteleminen auttaa
joskus paljonkin eteenpäin oman toiminnan
ratkaisuissa. Myös yhteisiä koulutuksia jne.
on toteutettu alueellisesti. Kattojärjestön
näkökulmasta yhdessä useamman yhdistyksen kanssa asioiden käsitteleminen ja
myös yhdessä toteutetut koulutukset ovat
kustannuksilta järkeviä. Erityisen suuria odo-

tuksia on alueellisen ja paikallisen edunvalvonnan suhteen. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen toimii varmasti paremmin yhdessä
toimien. Kuten myös markkinointi.
Nostetaan katse ylös kevääseen ja yhdessä toimimisen tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Yksinään ei ole hyvä olla, ei karavaanarin
kuten ei myöskään yhdistysten. Pelkästään
omaan napaan tuijottaminen ei vie paljoa
eteenpäin. Mietitäänpä jokainen mitä tämä
yhdessä toimiminen voi antaa meille itsellemme ja yhdistyksillemme. Ja käydään
vieraisilla, ollaan sopivasti uteliaita toisistamme!

Olli Rusi
Puheenjohtaja
SF-Caravan ry
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Kaarinan kuulumiset

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen

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

KEVÄTKOKOUS

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

Pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla
su 25.4.2022 kello 12.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat.

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

Kahvitarjoilu.
Kaarina 9.1.2022
HALLITUS

Talviset terveiset Kaarinasta

U

usi vuosi ja uudet kujeet. Kirjoitusvuoron sai tällä kertaa yhdistyksen
sihteeri ja ajattelin ensin tehdä pienen esittelyn itsestäni.
Perheeseeni kuuluu nyt jo 9-vuotias poika
ja meillä alkoi juuri kuudes vuosi Kaarinassa kausipaikalla. Asumme Turussa ja karavaanareita meistä tuli niin sanotusti hetken
mielijohteesta. Ensin hankimme vaunun ja
sen jälkeen aloimme miettiä, että mikäköhän olisi meille se sopivin kausipaikka-alue.
Koska SFC Kaarina sijaitsi lähimpänä kotiamme, suuntasimme sinne ensimmäiseksi ja ihastuimme alueen sopivaan kokoon,
sijaintiin ja lapsiystävällisyyteen, joten päätimme siirtää vaunumme sinne.
Vietämme aikaa Kuusistossa eniten keväällä ja kesällä. Poikani viihtyy siellä hyvin
mm. kalastellen ja uiden ja minä tietenkin
menossa mukana . Syksyn tullen käymme
myös keräämässä sieniä ja marjoja. Olemme
myös saaneet minun vanhempani ja sisko-

ni intoutumaan karavaanielämästä niin, että mummu ja vaari usein vierailevat alueella
omalla asuntoautollaan ja siskokin hommasi oman vaunun ja nykyään hänkin on Kaarinassa kausipaikalla.
Nyt odottelemme jo kovin, että kevät tulee
ja pääsemme taas vaunuilemaan.
Lopuksi palaan vielä hieman viime vuoden
pikkujoulutunnelmiin, jotka onneksi saimme
viettää yhden vuoden tauon jälkeen. Pikkujouluja vietettiin 27.22.2021. Olimme poikani Adamin kanssa ensimmäistä kertaa mukana ja lisäksemme oli parisen kymmentä muuta juhlijaa. Sauna lämpeni, paketteja
jaettiin, pöytä oli täynnä herkkuja ja lopuksi
myös hieman visailtiin.
Toivotan ihanaa Uutta Vuotta kaikille Vankkuriviestin lukijoille ja toivotan kaikki myös
tervetulleeksi vierailemaan SFC Kaarinassa.
Hanna Merkkiniemi
Sihteeri, SFC Kaarina

Hanna ja Adam.

Pikkujoulut 2021.
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Liedon kuulumiset

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Liedon Seutu ry:n sääntömääräinen

Leporanta, puh. 040 718 0570 • www.sfclieto.net
PUHEENJOHTAJA
Teemu Kuosmanen
Piispalantie 1 A 12, 21420 LIETO.
Puh. 040 508 3368
teemu.kuosmanen@lieto.fi

KEVÄTKOKOUS
pidetään lauantaina 9.4.2022 klo 14.00 Leporannassa
Riemuriihessä, Kynnyksentie 121, 21420 Lieto.
Koronavirustilanne saattaa aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä, joista tiedotamme tarvittaessa.

SIHTEERI
Timo Juuti
Ylärinne 62, 24289 SALO.
Puh. 050 558 0135
tvpjuuti@gmail.com

Tervetuloa!.
10.1.2022
HALLITUS

Laituri ja avanto uudessa valaistuksessa.

Talviset terveiset
Leporannasta!
Kuvat: Heikki Haavisto, Teemu Kuosmanen ja Elina Tukkiniemi

K

oronapandemia ja siihen
liittyvät rajoitukset ovat värittäneet vaihtelevasti Leporannan syksyä ja vuodenvaihdetta. Valojuhlien peruminen jo
toistamiseen oli iso takaisku. Kauden päätösjuhlaa pystyttiin kuitenkin viettämään isolla porukalla 6.11. upouudessa Riemuriihessä. Tunnelma oli iloinen ja lämminhenkinen. Tarjolla oli hyvää
ruokaa, hauskaa ohjelmaa aikuisille ja lapsille sekä lopuksi karaoketanssit.

kaikki erovuorossa olleet väistyivät hallitustehtävistä. Pisimpään
hallituksessa oli ollut Lauri Nieminen, jota puheenjohtaja Teemu
Kuosmanen puolisoineen kävi
vielä erikseen muistamassa ja
kiittämässä arvokkaasta työpanoksesta yhdistyksen hyväksi.
Syyskokouksessa päätettiin rajata kausipaikkalaisten lukumäärä
70:een. Lisäksi päätettiin jatkaa
hyväksi havaittua Takatuvan käyttöä kaikille avoimena keittiö- ja
oleskelutilana.

Syyskokouksessa 23.10. valittiin
jälleen uudet hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle. Tällä kertaa

Syksyn aikana Leporannan päälaituri on saanut uuden valaistuksen sekä pumpun, joka pitää

2022 HALLITUS:
Puheenjohtaja
Teemu Kuosmanen
Varapuheenjohtaja
Marco Kaistila
Sihteeri ja jäsenkirjuri
Timo Juuti
Rahastonhoitaja
Seija Kerokoski

Muut jäsenet
Martti Ehrlund
Heikki Haavisto
Tapani Lahti
Toni Leino
Ando Narusberg

Tärkeät päivämäärät 2022:
11.-13.3.
9.4.
23.4.
24.-26.6.
27.7.
12.-14.8.
16.-18.9.
22.10.

Maalispilkit Leporannassa
Kevätkokous klo 14 Leporannassa
Kevättalkoot ja isäntäinfo
Juhannus Leporannassa
Unikeonpäivän tapahtuma
Ajotaitoviikonloppu
Valojuhlat Leporannassa
Syyskokous klo 14 Leporannassa
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avannon sulana jatkuvasti. Sauna ja avanto ovatkin olleet kausipaikkalaisten ahkerassa käytössä pitkin syksyä. Kiitos ahkerille talkoolaisille laiturin päivittämisestä!
Elämme parhaillaan jännittäviä aikoja, kun
omikron-variantti leviää kaikkialla Suomessa hyökyaallon lailla. Toivotaan kovasti,
että tilanne tasaantuu ennen kesää, ja
päästään taas nauttimaan Leporannan
idyllistä ja tunnelmasta. Pidetään toisistamme huolta.
Elina & Teemu
139104

Puheenjohtajaja sihteeripäivien
edustus.

Kauden päätösjuhla Riemuriihessä.

Puheenjohtaja kiittää Lauri Niemistä
pitkästä hallitustyöskentelystä.

MAALISPILKIT
Leporannassa 11.-13.3.2022
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Ruokahuolto pelaa talkoissa.
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Loimaan kuulumiset
Krapuranta, puh. 040 546 2058 • www.krapuranta.net
PUHEENJOHTAJA
Jarmo Toivonen
Linjankoukuntie 42, 31400 SOMERO.
Puh. 050 531 4044
japitoivonen@gmail.com
SIHTEERI
Essi Vanamo
Mansikkatie 7, 25330 KUUSJOKI.
Puh. 044 290 4336
essi.vanamo@gmail.com

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Loimaan Seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Krapurannassa la 9.4.2022 klo 13.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
ym. esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu klo 12.30.
Tervetuloa!
11.1.2022
HALLITUS

Heipsan!
Uusi vuosi aluillaan ja
aika uuden sihteerin
kertoa itsestään

O

len Essi Vanamo ja Krapurannassa vuosipaikalla perheen kanssa oltu
jo vuodesta 2016. Perheeseeni
kuuluu kolme ihanaa tytärtä ja
aviomieheni Henri. Perheen mukaan lähtijät vaunuilu reissuille on
vähentyneet melkein puolella, kun
kahta vanhempaa tytärtä ei enää
saada mukaan lähtemään. Toivotaan että tulevaisuudessa nämä
vanhemmatkin tyttäret vielä innostuvat omilla tahoillaan vaunuilusta.
Koiramme Ruska kulkee myös
aina mukana. Oman työni vuoksi
vaunu viikonloppuja ei aina niin
kauheasti kerry kun pitää viikonloppuisinkin olla töissä. Vaunuilu
on kyllä mukavaa vapaa-ajan viettoa työn vastapainoksi.

Pikkujouluja vietettiin marraskuussa koronaturvallisesti, ensimmäistä kertaa Kulkurinkeitaalla. Pakkanen yllätti, mutta keidas
saatiin kuitenkin juhlia varten lämpimäksi.
Kevättä kohti mennään ja toivottavasti hiihtolomaa päästään
viettämään jo ilman koronarajoituksia. Hiihtolomalle on suunnitelmissa Krapurantaan saada joitain latuja ja muuta talvista ulkoilu aktiviteettia.
Oikein hyvää alkanutta vuotta,
nähdään Krapurannassa.
Terv. Essi Vanamo Loimaan
yhdistyksen sihteeri

Pysähtyneet vankkurit

SF-C-81844
Seppo Ilmari Allen
s. 2.9.1959
k. 3.12.2021

Talvea odotellessa.

Muistoa kunnioittaen
SF-C Loimaan Seutu ry
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Pikkujoulun tunnelmaa.

Pikkujoulun tarjoilua.

Kylmä talvi tulossa?

Taidettiin olla oltu kilttejä.
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Maskun kuulumiset
Camping Mussalo, puh. 040 764 9391 • camping@sfcmussalo.fi,
www.sfcmussalo.fi
PUHEENJOHTAJA
Ari Rantasalo
Alakyläntie 6, 21270 NOUSIAINEN.
Puh. 0400 327 333
1ari.rantasalo@gmail.com
SIHTEERI
Niina Ankelo
Palkertintie 1 B, 29100 LUVIA.
Puh. 040 537 0976
niina.ankelo@edupori.fi

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

pidetään sunnuntaina 10.4.2022 klo 12.00
Camping Mussalossa, Mussalontie 356 Taivassalo.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ym. esille
tulevat asiat. Tervetuloa kaikki yhdistyksemme
jäsenet päättämään yhteisistä asioista.
Jäsenkortti mukaan.
Kahvitarjoilu ja osallistujien kirjaus alkaa klo 11.00
Taivassalossa 8.1.2022
HALLITUS

Talvinen tervehdys
Mussalosta!

T

aas on vuosi vaihtunut ja
harmillisesti ollaan edelleen tilanteessa, jossa toivomme, että Covid-19 mörkö jo
poistuisi taka-alalle. Onneksi
myös täällä eteläisemmässä Suomessa talviset ilmat ovat kutsuneet meitä ulkoilemaan ja iloitsemaan niistä asioista, joista
voidaan näinäkin aikoina nauttia.
Vaikka vuoden vaihteessa
Mussalon uusi hallitus joutui heti linjaamaan Avin päätösten mukaisesti paikan suljetuksi vierailijoilta ainakin toistaiseksi sekä
yleisten tilojen ja saunan käyttöön erillisiä ohjeistuksia sekä
rajoituksia, olemme vahvasti sitä mieltä, että tämäkin vuosi tuo
monia kivoja ja iloisia kokemuksia Mussalossa lomailevien sekä
aikaa viettävien elämään. Eihän
tässä auta kuin ajatella positiivisesti, toivottavasti ilman positiivisia testituloksia.
Palataan hetkeksi vielä syksyn
ja loppuvuoden tapahtumiin. Kuluneen kauden aikana olemme
saaneet Mussaloon monia uusia
kasvoja, niin vierailijoiden kuin
vuosipaikkalaistenkin muodossa.
On ollut ilo seurata, miten tämä
meidän iloinen harrastuksemme/
vapaa-ajanviettotapamme on löytänyt näinä erikoisina aikoina niin
monien elämiin. Tähän kohtaan
onkin hyvä mainita, että meillä
on vielä muutama vuosi- ja kausipaikka vapaana, joten, jos tämä
ihana alueemme kiinnostaa si-

nua/teitä vakituisena vapaa-ajanviettopaikkana, niin olethan yhteydessä vuosipaikkavastaavaamme, Tuijaan.
Yhteinen tekeminen sekä uusien ja vanhojen yhteistyö näkyi
myös syystalkoissa, jossa olikin
runsaasti ihmisiä huolehtimassa alueemme kehityksestä sekä
talviteloille laitosta. Yhteinen tekeminen on aina mukavaa, kun
tekijöitä on paljon. Uutena, ensi
kesänä näkyvänä kehityksenä
on mm. tehty silta, joka muodostaa yhteyden Mussalon edustalla olevalle pienelle poukamalle
ja näin saaamme entistä enemmän palveltua myös runsain mitoin meillä vierailevia telttailijoita sekä pyöräilijöitä.
Myös talven saunojille sekä
innokkaille avantouimareille on
hankittu avantopumppu, joka
mahdollistaa uimisen Mussalossa ympäri vuoden. Toivottavasti
saamme taas pian paikan ja saunat auki ilman rajoituksia, jotta
mahdollisimman moni pääsee
tästäkin nauttimaan. Näiden asioiden osalta suosittelemme Facebook- ja nettisivujemme seuraamista, joissa ilmoitamme, kun
tilanne muuttuu.
Uusia kasvoja saatiin myös Mussalon vuoden 2022 hallitukseen,
johon syyskokouksessa valittiin
uusi puheenjohtaja, sekä kolme
uutta hallituksen jäsentä. Heistä,
sekä jo vanhoista tutuista hallituksen jäsenistä teimme teille

Tervehdys
Tämän näköinen kaveri tuli valituksi SFC Masku ja ympäristökunnat
ry:n uudeksi puheenjohtajaksi seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. Nimi on
Ari Rantasalo.
Mennyt kesä oli Mussalossa vilkas ja oli mukava nähdä paljon uusia / nuoria karavaanareita. Sekä
ulkomaalaisia matkailijoita oli ilahduttavan paljon liikkeellä tilanteesta huolimatta. Hauska seurata, useasti varsinkin ulkomaalaiset matkailijat kun tulevat
alueelle. Ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan, ollaan vain
yksi yö ja jatketaan matkaa. Kuitenkin lähes poikkeuksetta viipyvät useita öitä jotkut jopa 2 viikkoa. Täytyy meillä olla Mussalossa ” joku juttu”. Hyvä niin.
Tässä kun on tilaisuus, on hyvä kiittää aktiivisia vuosipaikkalaisia menneestä vuodesta. Ilman teitä tämä ei olisi mahdollista. Sekä hallituksen jäseniä hyvästä yhteistyöstä ja tehtävien hoitamisesta esimerkillisesti. Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä haluan kiittää edellistä puheenjohtajaa hyvästä työstä yhdistyksen hyväksi. KIITOS Kari Haapanen.
Mukavaa matkailukesää 2022 kaikille caravaanareille ja
matkailijoille.
T. 35189 Ari
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lyhyet esittelyt tutustuttavaksi.
Hetkellisesti covid-tilanteen
helpottaessa, saimme järjestettyä
taas pitkän tauon jälkeen myös
sisätiloissa tapahtuman, kun Joulujuhlia juhlittiin 27.11. Mussalossa. Koronatoimina kuitenkin päätettiin, että osallistuminen juhliin
on mahdollista ainoastaan Koronapassin kanssa, täysin terveenä. Lyhtysaunan lämmön jälkeen kokoonnuttiin kauniisti katettuihin pöytiin huuruavan glögin
tuoksuessa. Pito-Jussin emännät
olivat loihtineet maittavan jouluaterian ja yhteinen jutustelu sekä
yhdessäolo oli selkeästi kaikkien mieleen. Joulupukki jakoi lahjat niin lapsille kuin aikuisillekin,
joulubingo löysi voittajansa ja illan kruunasi vielä tanssit 4Aces
-yhtyeen tahtiin.
Vielä loppuun haluaisimme
muistuttaa kaikkia jäseniämme,
että olemme jo viime vuonna
päättäneet luopua paperisesta
kirjepostituksesta ja siirtyneet
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sähköiseen tiedottamiseen. Muistattehan pitää omat sähköpostiosoitteet jäsentiedoissanne liittoon ajan tasalla. Näin saatte yhdistyksen tiedotukset. Jos et ole
viime vuonna saanut tiedoitteitamme, ei sähköpostisi ole ajantasalla.
Kannattaa laittaa myös Mussalon somekanavat seurantaan.
Sieltä näet parhaiten viimeisimmät uutiset, kuulumiset sekä tapahtumat.
Facebook - Camping Mussalo
Taivassalo
Instagram - camping_mussalo
Nyt katse kohti kevättä ja ilolla eteenpäin. Toivottavasti nähdään pian ja pysykää terveinä!
Mussaloterveisin,
Katja
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MUSSALON HALLITUS 2022 ESITTÄYTYY
1. Kuinka kauan olet ollut vuosipaikkalaisena Mussalossa?
2. Mikä parasta Mussalossa?
3. Vinkkisi vierailijoille
Ari Rantasalo

Puheenjohtaja, Vankkuriviestin ja Caravan huiput edustaja
1.vuosi puheenjohtajana, 8 vuosi alkaa hallituksessa, 4 edellistä vuotta vara pj.
1. 19 vuotta
2. Merellinen maisema
3. Lapsiperheille paljon mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon

Tuija Palin

varapuheenjohtaja, vuosi - ja venepaikkavastaava, Vankkuriviestin edustaja
8. vuosi hallituksessa erilaisissa tehtävissä kolmeen eriin otteeseen
1. Ensimmäisen kerran Mussaloon 1997 ja vuosipaikalle tulimme 2004 eli 18 vuotta
2.Meri, luonto ja ihmiset
3. Luonnon helman tekemistä löytyy. Kalastusta, uimista, suppailua, luontopolkua,
näköalatornia sekä frisbeegolf rata. Ihana puusauna ja pulahdus mereen.

Niina Ankelo

Sihteeri, tiedotusvastaava
4. vuosi hallituksessa erilaisissa tehtävissä
1. 7 vuotta
2. Parasta Mussalossa on meri ja luonto, siisti ja rauhallinen alue.
3. Mussalossa on paljon tekemistä kaikille ja läheltä löytyy hyviä nähtävyyksiä
ja palveluja.
Marja Tamminen
Rahastonhoitaja
2. vuosi hallituksessa, 6. vuosi rahastonhoitajana

1. 8 vuotta
2. Meri, se on alati muuttuva elementti
3. Hyvät ulkoilumaastot, sup-laudat, soutuvene, Frisbeegolf rata, hyvä uimaranta

Sami Eriksson

Tekninen asiamies, Mussalotoimikunnan vetäjä
9. vuosi hallituksessa erilaisissa tehtävissä
1. 17 vuotta
2. Meri, luonto, siisteys ja ihmiset
3. Kannattaa käydä tutustumassa Mussalon luontopolkuun / luontoon

Antti Piironen

Isäntävuorovastaava
1. vuosi hallituksessa

Mia Salakka

1. 1,5 vuotta
2. Luonto, ihmiset ja hyvin hoidettu alue
3. Tuu ajoissa, paikkoja rajoitetusti

Siivousvastaava
1.vuosi hallituksessa
1. Yli 10 vuotta
2. Parasta on Mussalon kaunis luonto, ympäristö, meri ja ihanat ihmiset
3. Mussalo on kokemuksen arvoinen, kannattaa tulla käymään

Katja Tervahartiala

Kioski- ja kaasuvastaava, Vankkuriviestin kirjoittaja
1. vuosi hallituksessa
1. 4,5 vuotta
2. Paikan kokonaisuus, siisteys, merimaisemat ja lähikuntien palvelut
3. Paljon tekemistä eri-ikäisille lapsille, hyvä uimaranta ja rantasauna, Kustavin
savipajan tuoreet munkit ja Rahin kotieläinpiha myös vierailun arvoisia

Jari Valkeanpää

Tilasto - ja tietosuojavastaava, jäsenkirjuri
4. vuosi hallituksessa erilaisissa tehtävissä
1. 5 vuotta Mussalossa, nyt kuitenkin vaihteeksi liikutaan kotipihasta eri
paikkoihin, moikkailemaan tuttuja
2. Meri, alueen kauneus ja siisteys, lisäksi hyvät palvelut ja tilat.
3. Ehdottomasti leirintäalue, jossa jokaisen tulisi käydä.
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Naantalin kuulumiset
Saloranta, puh. 044 9674 453 • www.sfcnaantali.fi
PUHEENJOHTAJA
Jarmo Kivinen
Puh. 0400 525 713
puheenjohtaja@sfcnaantali.fi
SIHTEERI
Jyrki Räisänen
Linnavuorenkatu 14 E 20,
21100 NAANTALI.
Puh. 050 408 5596
jyrkirai@luukku.com

Syyskokouksessa 2021 palkitut.

Hyvää alkanutta
vuotta 2022!

K

orona tuntuu olevan pysyvä vitsaus, joka rajoittaa
kaikkien elämää ja olemista jatkuvasti. Virus on viime aikoina levinnyt paljon aikaisempaa
enemmän ja nopeammin. Toistaiseksi olemme Salorannassa välttyneet leviämistapauksilta, eikä
tiedossani ole myöskään alueelta
alkaneita altistumisia. Salorantaan
ei toistaiseksi ole suunniteltu tai
sovittu uusia rajoituksia tai ohjeita viruksen välttämiseksi. Muistetaan kaikki edelleen huolehtia
omasta ja käyttämiemme tilojen
puhtaudesta, että rajoituksilta vältyttäisiin jatkossakin.
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 17.11.2021 Naantalin lukion
auditoriossa. Kokoukseen oli saapunut ilahduttavasti 66 jäsentä ja
kaksi kutsuvierasta. Puheenjohtaja Jarmo Kivinen kertasi avauspuheessaan lyhyesti yhdistyksen
40-vuotista historiaa ja valitteli, että varsinaista vuosijuhlaa ei korona takia ole pystytty järjestämään.

Juhlan kunniaksi juotiin kokouksen alussa kuitenkin kakkukahvit.
Puheensa päätteeksi puheenjohtaja pyysi kutsuvieraana olleen
SF-Caravan ry:n puheenjohtaja
Olli Rusin jakamaan yhdistyksen
jäsenille myönnettyjä ansiomerkkejä. Merkkejä jaettiin kaikkiaan
14 erilaista liiton platinamerkistä
yhdistyksen vuoden tekijä merkkiin. Olli Rusi kiitti ja onnitteli vielä kaikkia muistettuja yhdistyksen ja koko harrastuksen hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä.
Saimme vieraaksi myös Naantalin kaupunginjohtaja Laura Leppäsen. Kaupunginjohtaja onnitteli
40-vuotiasta. Hän kertoi Naantalin
matkailumahdollisuuksista, kesän
2022 asuntomessuista, joille odotetaan yli 100.000 kävijää. Kaupunginjohtaja esitti myös toiveen
yhdistyksemme ja kaupungin yhteistyöstä messuvieraiden majoitustarpeiden tyydyttämiseksi.
Jarmo Kivinen kiitti kaupunginjohtajaa onnitteluista ja pu-

Salorannan HINNASTO 2022

Kausipaikka��������������������������������������������������������������������������/vuosi 400€
Kesäpaikka���������������������������������������������������������������������������/vuosi 300€
Vuorokausi/Sfc-jäsen������������������������������������������������������������� /vrk 23€
Vuorokausi/ei jäsen���������������������������������������������������������������� /vrk 30€
Talvikausi/Sfc-jäsen���������������������������������������������������������������� /vrk 28€
Talvikausi/ei jäsen������������������������������������������������������������������� /vrk 35€
Teltta ������������������������������������������������������������������������������������������ /vrk 22€
Riippumatto ������������������������������������������������������������������������������ /vrk 12€
Rantasauna ��������������������������������������������������������������������������� /tunti 18€
Ajoneuvon säilytys
alueella, ei sähköä �������������������������������������������������������������������� /vrk 5€
Vuorokausimaksut sis. sähkön.

14

heesta ja kertoi yhdistyksen tehneen jo valmisteluja vaunu- ja autopaikkojen lisäämiseksi Salorannassa messuja silmällä pitäen.
Olli Rusi toi liiton onnittelut yhdistykselle. Hän kertoi liiton jäsenmäärän olevan suurempi kuin koskaan aiemmin. Rusi kertoi myös
kiertäneensä kesän 2021 aikana
SFC-alueita eri puolilla maata ja
todennut matkoillaan, että alueiden kehitystyö on ollut reipasta.
Rusi kertoi myös liiton kansainvälisestä toiminnasta ja mainitsi
olevansa FICC:n hallituksen jäsen
vuodesta 2020 alkaen.
Petteri Uusilehto toi kokoukselle edustamansa Länsi Vankkurit Oy:n onnittelut ja lahjan yhdistykselle. Uusilehto kertoi lyhyesti Länsi Vankkurit Oy:stä ja yhtiön
uudesta toimipaikasta Kaarinassa.
Varsinaisen syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin liiton puheenjohtaja Olli Rusi. Kokous sujui hänen johdollaan sujuvasti.
Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022 hallituksen esittämässä
muodossa. Hallitukseen valittiin
erovuoroisten tilalle Kai Lepistö

ja Sanna Rindell-Kivinen. Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja
Jarmo Kivinen, varapuheenjohtaja Sami Järvinen, Jani Jokela,
Sirkka Mäkinen, Petri Rinneranta, Antti Meriö ja Kari Rainetsalo.
Salorantaan kauan suunniteltu
uusi saunarakennus alkoi nousta
heti rakennusluvan tultua. Rakentamassa on ollut pieni, mutta sitäkin ahkerampi ja sitkeämpi talkoojoukko. Valutyöt valmistuivat
ja runko nousi todella nopeasti. Rakennus oli harjakorkeudessa loppiaiseen mennessä. Suuri kiitos ja kunnioitus kaikille mukana olleille rakentajille ja huoltojoukoille.
Uutta vuotta otettiin Salorannassa vastaan perinteisin menoin
kokon ääressä. Taas kerran kokon
rakentajat olivat tehneet upeaa
työtä ja kokossa oli näköä ja kokoa. Kokon jälkeen suuri osa uuden vuoden viettäjistä kokoontui
talolle yhdessä olon ja karaoken
merkeissä.
Terveyttä ja kaikkea muuta
hyvää kaikille toivoo
Jyrki 96942
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2021 syys-kokoukous Naantalin lukion auditoriossa.

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

Hei! Hyvää alkanutta
vuotta kaikille

O

nneksi viime kesä oli henkäsdys tauko tässä kurjassa tautipandemiassa.
Ja kun vielä saatiin nauttia pitkästä
hellejaksostakin, toivon että kaikki
saivat ladattua itseensä virtaa
tämän talven varalle.
Paimiossa ennätimme viettää
pikkujoulun vielä vapaan kokoontumsen aikaan saunoen ja seurustellen marraskuun lopussa. Osallistujia oli ilokseni paikalla mukavasti ja ilta sujui rattoisasti saunan,
takkatulen, glögin ja yllätysherkkujenkin merkeissä. Pieni kisakin
järjestettiin ja tuloksista päätellen
aika joulupukkimaisia taidamme
olla kaikki.

Päivän jo pidentyessä, ollaanhan jo menossa kevättä kohti, olisi aika suunnitella tämän vuoden
tapahtumia. Tätä kirjoittaessa on
kuitenkin juuri julkaistu uusia ankaria rajoituksia kaikkiin kokoontumisiin, joten tapahtumista ja kokouksista lisää sitten keväämmällä seuraavassa lehdessä.
Pieneksi piristykseksi Paimiossa saatiin ensimmäiset ladut
hiihtokuntoon 8.1. vaikka lunta ei
kovin paljon olekaan. Hyviä hiihtoja ulkoilupäiviä kaikille, nautitaan
talvesta. Ja jaksamista rajoitusten kanssa.
Valoisaa kevään odotusta
Merja
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UUTTA UUTTA UUTTA!
PIKAHUOLLOSTA:

jarruremontit • ölljynvaihdot
suodattimien vaihdot yms.
Teemme samalla myös
sisäpesun+kovavahauksen
+pinnoituksen.

LIEDON

AUTOPESU
Meiltä ammatitaidolla
mm. pesut, huollot, vahaukset

Asuntoautot / -vaunut
PESU
60 € PESU+vahaus+
hytin kiillotus+ 220 €
PESU+
vahaus

110 €

+ myllytys+
kovavavahaus

PESUMME SISÄLTÄÄ AINA MYÖS KATON PESUN!

Varaa aika verkkokaupasta tai soita 044 705 5566
kauppa.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.
16
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Laki vähäpäästöisten ajoneuvojen
hankinta- ja muuntotuista voimaan
Tasavallan presidentti vahvisti lain vähäpäästöisten ajoneuvojen
hankinta- ja muuntotuista 22.12.2021. Laki tulee voimaan 1.1.2022.
Uusi tukiohjelma on määräaikainen.
Nykyistä täyssähköisten henkilöautojen ja kaasukuorma-autojen
hankintatukea sekä henkilöauton muuntotukea on mahdollista hakea
vuosina 2022 ja 2023. Lisäksi tukea voi saada sähkökäyttöisen
kuorma-auton hankintaan vuosina 2022 ja 2023 sekä sähkö- tai
kaasukäyttöisen pakettiauton hankintaan vuonna 2022. Tukea voidaan myöntää, jos tuelle varattua määrärahaa on jäljellä.
Ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuilla on tarkoitus kannustaa sekä
kotitalouksia että yrityksiä siirtymään fossiilisista polttoaineista vaihtoehtoisiin käyttövoimiin, mikä vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Uutena hankitut sähkö- ja kaasuautot päätyvät myöhemmin käytettyjen autojen markkinoille, jolloin ne ovat entistä useampien saatavilla. Lisäksi tarkoituksena on vaikuttaa sähkö- ja kaasuajoneuvojen hankintakustannuksiin, jotta vähäpäästöisen ajoneuvon
hankinta olisi mahdollista yhä useammalle ajoneuvon ostajalle.
Uudet tuet sekä nykyisten hankinta- ja muuntotukien jatkaminen ovat
osa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, josta hallitus päätti toukokuussa 2021. Tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen
2030 mennessä vuoden 2005 tasosta ja pudottaa päästöt nollaan
vuoteen 2045 mennessä. Kotimaan liikenteen päästöistä henkilöautojen osuus on noin 54 prosenttia ja paketti- ja kuorma-autojen noin
41 prosenttia.
Liikenne sähköistyy nopeasti. Esimerkiksi täyssähköautojen myynti
on tänä vuonna vilkastunut ja uusia malleja tulee markkinoille. Vuonna 2021 ensirekisteröidyistä autoista lähes kolmannes on ollut täyssähköautoja ja ladattavia hybridejä.

Lain mukaan voi hakea kuutta eri tukea:
1) Nykyisen täyssähköisen henkilöauton
hankintatuen jatkaminen
Kuten nykyisin, tukea voidaan myöntää kokonaiskustannuksiltaan enintään 50 000 euroa maksavan täyssähköauton
hankintaan 2 000 euroa. Tukea voivat hakea yksityiset
henkilöt.
2) Nykyisen henkilöauton muuntotuen jatkaminen
Kuten nykyisin, tukea voidaan myöntää 200 euroa, kun
bensiiniauto konvertoidaan etanolikäyttöiseksi ja 1000
euroa, kun auto konvertoidaan kaasukäyttöiseksi.
3) Uusi sähkökäyttöisen pakettiauton hankintatuki
Sähkökäyttöisen pakettiauton hankintatuki on porrastetusti
kokoon perustuen 2 000, 4 000 tai 6 000 euroa. Tukea
voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset.
4) Uusi kaasukäyttöisen pakettiauton hankintatuki
Kaasukäyttöisen pakettiauton hankintatuki on 2 000 euroa.
Tukea voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset.
Uusi laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta
tulee voimaan 1.1.2022. Laki on voimassa 31.12.2024 asti.
Tukikausi on 2022-2023, mutta tukea voi hakea 31.3.2023
asti. Pakettiautoa varten tukea voi hakea 31.12.2022 asti.

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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Paraisten kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Timo Keihäs
Frälsintie 5 B 6, 21200 RAISIO.
Puh. 050 342 3925
timo.keihas@hotmail.com
SIHTEERI
Merja Lehmussola
Puh. 050 425 8680
merja.lehmussola@gmail.com

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Paraisten seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään lauantaina 12.3.2022
kello 13.00 alkaen Mälö Bygdegårdenissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n
kevätkokoukselle määräämät asiat.
Ennen kokousta kahvitarjoilu.
Parainen 10.1.2022
HALLITUS

Talviset terveiset Paraisilta

V

uosi on vaihtunut, ja saa
nähdä miltä tuleva vuosi
näyttää? Saadaanko pandemia kuriin ja saamme ruveta
pikkuhiljaa elämään normaalia
elämää taas.
Yhdistyksen joulujuhla peruuntui, koska ravintolassa, missä juhlat piti järjestää, jouduttiin sulkemaan henkilökunnan sairastuttua
vatsatautiin. Toivottavasti tänä
vuonna saadaan taas järjestää
joulujuhlat perinteisesti.
Hallitus on pitänyt järjestäyty-

miskokouksensa. Uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Harri Vuori. Yhdistyksen edellinen
rahastonhoitaja Marjo-Riitta Koponen ei enää ollut ehdokkaana hallituksen. Suuri kiitos Marjo-Riitalle näistä vuosista rahastonhoitajana.
Uudeksi rahastonhoitajaksi
hallituksen ulkopuolelta valittiin
Mirva Kinnala.
Yhdistykseen kevätkokous pidetään lauantaina 12.3.20221
Mälö Bygdegårdissa.

Piikkiön kuulumiset
Harvaluoto, puh. 044 278 8949
PUHEENJOHTAJA
Hannu Hyttinen
Puh. 040 529 0129
sfc.piikkio@gmail.com
SIHTEERI
Janne Aaltonen
Puh. 040 556 6468
isi.aaltonen@gmail.com

Stagsundin kesäkauden avajaiset talkoineen pidetään lauantaina 23.4.2022. Muistuttakoon, että kausipaikkalaisten
tontit on oltava siivottuna vapun mennessä.
Stagsundissa on vapautunut
muutama kausipaikka. Jos kiinnostusta, niin voi olla yhteydessä puheenjohtajaan.

Pysähtyneet vankkurit

SF-C-4808
Henry Åkerblom
s. 12.2.1933
k. 31.12.2021

Hyvää kevään odotusta!
SF-C 120962

Muistoa kunnioittaen
SF-C Paraisten Seutu ry

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään keskiviikkona 30.3.2022 kello 19
POP-pankin kerhohuoneella
osoitteessa Hadvalantie 10, 21500 Piikkiö.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
10.1.2022
HALLITUS

Talvi on tarjonnut lumisen
peiton koko alueen ylle.

18

1/2022

Harvaluodon uimarannan uusi laituri odottelee
lumen alla kesäisempiä päiviä.

Vaunutkin ovat peittyneet lumeen. Teltan kanssa saa
olla tarkkana, ettei lumikuorma käy liian suureksi.

Uusi vuosi uudet kujeet,
myös Harvaluodossa

U

usi vuosi alkoi valkoisena Harvaluodossa. Tammikuussa vaunualue uinui lumipeitteen alla. Auton jäljistä näkee silti, että vaunuilla vieraillaan joskaan ei niin usein kuin
sulaan aikaan. Edellisvuoteen
verrattuna lunta on roimasti enemmän. Viime vuonna samaan aikaan vihreä nurmi kuulsi lumen
läpi, mutta tänä vuonna lunta on
kahlattavaksi asti.
Vaikka Harvaluodossa on kesään
verrattuna hiljaista, leirintäalueen
ympäristö tarjoaa hyvän retkipaikan myös talviaikaan. Grillikatoksessa paistuvat makkarat ja lumisessa maastossa riittää lääniä
juosta ja leikkiä. Laduista päätellen Harvaluodossa on myös hiihdetty.

Lumen alla kesää odottelee
myös Harvaluodon uimarannan
uusi komea laituri, joka tulee olemaan hyvin ahkerassa käytössä kesäaikaan.
Uusi vuosi toi mukanaan muutakin
uutta. SFC Piikkiön yhdistyksen
puheenjohtajana aloitti vuoden
vaihteessa Hannu Hyttinen, kun
pitkäaikainen puheenjohtaja Riitta Katajainen jättäytyi pois tehtävästä.
Kiitos Riitalle kuluneista vuosista ja ansiokkaasta työstä yhdistyksen hyväksi.
Hanna Hyttinen
165836

Lumi paljastaa heti ketä alueella on liikkunut - sekä kausipaikkalaiset että ohikulkumatkalla olleet luonnoneläimet.

HALLITUKSEN KOKOONPANO
Puheenjohtaja
Hannu Hyttinen
Varapuheenjohtaja
Katja Kalliovaara
Sihteeri
Janne Aaltonen

Muut jäsenet
Juhani Aaltonen
Anneli Eskola
Mika Hyttinen
Rauno Jerkku
Jouko Kalliovaara

SF-Caravan Piikkiö ry:n ALUEMAKSUT 2022
Yöpymismaksu����������������������������������������������������������������������������� 17€
- SFC-jäsen sis. valosähkön
Yöpymismaksu����������������������������������������������������������������������������� 27€
- ei SFC-jäsen sis. valosähkön
Päiväkävijä���������������������������������������� 10€ /päivä + 2€ valosähkö
Seisontamaksu������������������������������������������������������������������� 3€ /päivä
- vain SFC Piikkiön jäsen
Kausimaksu (1.5.2022-30.4.2023)��������������������������������������280€
- SFC piikkiön jäsen sis. isäntäviikon
Kausimaksu (1.5.2022-30.4.2023)�������������������������������������360€
- SFC muun yhdistyksen jäsen sis. isäntäviikon
Kausipaikkalaisten vierailijat (yli 15-vuotias)������������������������� 3€
Sähkö��������������������������������������������������������������������������������0,30€ /kwh
- mittarin mukaan
Sähkö��������������������������������������������������������������������������������������10€ /vrk
- sis. ilmastointi tai lämmitys
(EI KÄYTÖSSÄ KORTTIMAKSUA)
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Raision kuulumiset
Vankkuri-Vehmas, puh. 0400 705 516 • www.sfc-raisio.fi
FB vankkurivehmas / sf caravan raisio
PUHEENJOHTAJA
Jari Maula
Juolukkatie 1, 21530 PAIMIO.
Puh. 0400 912 103
jarimaula@gmail.com
SIHTEERI
Marjo Korpelainen
Puh. 044 286 5991
m.korpelainen@hotmail.com

Tervehdys kaikille

V

uosi on vaihtunut Vankkuri Vehmaalla ja on sitten vaihtunut paljon muutakin. Nimittäin yhdistyksemme
pitkäaikainen puheenjohtajamme
Hanne Lassila päätti sitten 10
vuotta kestäneen puheenjohtaja
kautensa tulleen päätökseen ja
luovuttaa tehtävät seuraavalle.
Valituksi tuli sitten allekirjoittanut.
Haluan sydämestäni kiittää Hannea kaikesta siitä mitä hän yhdistyksemme hyväksi näinä vuosina
on tehnyt. Vuosiin mahtui sekä
ylämäkeä ja myöskin vasta painoksi alamäkeä elikä asiat olivat
hyvin tasapainossa. Hymyssä suin
ja hyvässä yhteisymmärryksessä
asiat tulivat hoidettua mitä parhaimmalla tavalla. Isot kiitokset
siitä Sinulle Hanne ja näihin kiitoksiin ottavat osaa varmastikin
myös kaikki yhdistyksemme jäsenet.
Alueemme on taas siirtynyt talvihorrokseen kaikilta vierailijoilta
helmikuun loppuun saakka. Omatjäsenethän saavat käyttää aluetta kuten tähänkin mennessä. Talkoohengessä mennään, joten
kaikkien on syytä ottaa se huomioon.
Syyskokous pidettiin lokakuussa.
Hieman oli syytä korottaa alueemme maksuja, mutta maltilla mennään ja kaikkien hyväksi näitä
pitää tehdä. Uusi hallitus tuli valituksi seuraavalla kokoonpanolla:
Pj Jari Maula, Vpj Jukka Mäkitalo,
Rahuri Eero Halomo, Sihteeri Marjo Korpelainen, jäsenet Hanne
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Lassila, Hannu Virtanen, Kari Helenius, Taito Korpelainen, Seppo
Määttä ja Sirpa Rantanen.
Pysytään vielä syksyn tapahtumissa. Marraskuussa, kun veli corona antoi hieman väljyyttä elämisen laatuun, järjestimme Halloween naamiaiset ja niistähän
muodostui varsin mukavat kekkerit. Noin 30 henkeä ilmoittautui ja väkeä oli tiloihimme nähden
varsin sopivasti. Ilokseni sain havaita miten paljon ihmiset viitsivät
panostaa naamiaisasuihin,sehän
oli tarkoituskin ja siinä onnistuttiin. Naamiaisiimme oli ilmoittautunut kolme pariskuntaa yhdistyksemme ulkopuolelta ja heiltä
saatin seuraavanlainen palaute:
"Nämä kekkerit on merkattu jo
vuoden 2022 kalenteriin ja olemme tulossa taas silloin, vaikka ei
edes tiedetä pidetäänkö juhlia"
Minusta varsin positiivista palautetta. Kiitokset ohjelmatoimikunnalle ja tarjoilutoimikunnalle kaikista järjestelyistä.
Pikkujoulut pidettiin joulukuun
alussa. Nautittiin runsaista ja
maukkaista jouluruuista, laulettiin
joululauluja. Joulupukki vieraili
pikaisesti, tosin hänet oli kutsuttu
hieman toiseen tilaisuuteen. Petteri poro oli vetänyt pari kurvia
liian pitkäksi ja sen vuoksi päätyi
sitten meille. Siitäkin selvittiin tyylikkäästi. Illan päätteeksi laitettin
vielä jalalla koreasti ja musiikista
vastasi Tero Vall.
Lopuksi vielä raotetaan hieman
tulevaisuuden näkymiä. Kuten tiedätte, yhdistyksemme täyttää syk-

Vuoden 2021 karavaanarit Hanne ja Juha Lassila.

Vankkurihymiö
2022-2024.

1/2022

syllä 40-vuotta ja sen asian tiimoilta aloitetaan valmistelut näillä
hetkillä. Tuokin tapahtuma tulee
vaatimaan meiltä kaikilta panostusta, joten toivon kaikkien osallistuvan talkoisiin.
SF-CARAVAN ry on järjestämässä
yhden päivän koulutustapahtumia
eri yhdistyksissä ja oma alueemme on varattu 19.3.2022 tilaisuuden isännäksi. Tästä pitää olla
hieman ylpeä, koska vain neljä
yhdistystä on valittu tällä hetkellä

ko. tapahtumaan ja me olemme
yksi niistä. Eiköhän hoideta tämäkin tapahtuma kunnialla kotiin, jos
veli corona sen suo.
Eipä tässä tällä kertaa tämän
enempää hyvää kevään ja kesän
odotusta teille kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Ja tietysti
tämä vakio " On tää hienoo hommaa" Pidetään pyörät pyörimässä.
Puheenkuljettaja
Jari

Marraskuun Halloween...

Joulupukki piipahti pikkujouluissa.

...naamiaiset...

...onnistuivat...

...varsin mukavasti.
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Salon kuulumiset

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Salon seutu ry:n sääntömääräinen

www.sfc-salonseutu.fi
PUHEENJOHTAJA
Sinikka Koivunen
Artunkuja 8, 24260 SALO.
Puh. 050 551 5257
sinikka.koivunen@nordea.fi
SIHTEERI
Tero Leino
Polkustenkatu 16 A, 24100 SALO.
Puh. 0400 534 908
tero.leino@salo.salonseutu.fi

KEVÄTKOKOUS

pidetään keskiviikkona 30.3.2022
klo 19.00 Uskelan koulun auditoriossa,
Kavilankatu 1, 24100 Salo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat.
Kahvitarjoilu klo 18.30.
Ota mukaan voimassa oleva jäsenkortti.
Tervetuloa!
6.12.2021 HALLITUS

Puheenjohtajan
ajatelmia vuodelle 2022
Korona sotkee edelleen...

T

akanamme on taas erikoinen, monella tapaa haastava ja odottamaton vuosi,
jonka aikana olemme jokainen
niin henkilökohtaisessa elämässä
kuin täällä karavaanareissa kohdanneet alati muuttuneita tilanteita ja reagoineet nopeasti niihin.Viime vuonna olemme peruneet monia tapahtumia.
Alkuvuodesta 2022 ainakin yritämme saada tilaisuuksia järjestettyä, mutta ei tiedetä tuleeko

taas jotain rajoittavia määräyksiä, toivotaan parasta.

Tapahtumakalenterissa olevat
päivämäärät saattavat muuttua /
peruuntua kulloinkin vallitsevan
tilanteen mukaan. Seuraa tiedotusta nettisivuilta.

sivulla ja vankkuriviestissä lähempänä ajankohtaa.

Vapputreffit pyritään järjestämään 29.4.- 1.5. 2022 Salakalliolla, ohjelmassa mm. karaoke- ja
orkesteritanssit ym. mukavaa
yhdessäoloa. Lisää tietoa netti-

Uskon ja toivon, että vuonna
2022 keväämmällä saamme
aikaan suunniteltuja tapahtumia.
Toivottavasti saamme tavata
monissa tapahtumissa. Parempaa aikaa odotellessa.
Hyvää Uutta Vuotta
Teille kaikille.
Sinikka

Kevättä odotellessa.

SF - Caravan Salonseutu ry:n
on suunnittelemassa matkaa
PÄRNUUN ja VIROLAISTEN
AARRESAARELLE KIHNUUN
9.-12.6.2022.
Lisää tietoa matkan toteutumisesta ilmoitetaan nettisivuilla.

Tulevia tapahtumia:
18.-27.2.2022
30.3. 2022
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Hiihtolomatapaaminen Salakalliolla
Kevätkokous Uskelan koululla

Halikon kurpitsat.

1/2022

Joulutähti.

MATKAILUAUTOT
JA VAUNUT

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

Syksyn kukat.

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

Venelaiturin ruoppaus.

Talvi Sarapistossa

T

alvi nyt parhaimmillaan,
lumiset maisemat kauneimmillaan ja ulkoilukelit mitä houkuttavimmat. Joulun
merkit siivottu pois loppiaisena,
neulasia kyllä vielä putkahtelee
esiin pitkän aikaa. Nyt nautitaan
kevääseen suuntaavista päivistä,
mutta muistellaanpa ensin viime
vuoden lopun hetkiä.
Syksyllä alue saatettiin talvikuntoon talkooväen voimin. Sen jälkeen pääsi käyntiin kauan toivottu ja suunniteltu ruoppaus rannassa. Venelaiturimme on ollut
kovin matalan veden ympäröimä,
veneiden kulku merelle ja takaisin
laituriin on saanut huvittaviakin
piirteitä. Milloin on työnnetty ja
milloin vedetty veneitä väljemmille vesille, kukin parhaaksi katsomallaan tyylillä.
Ruoppauksen myötä saamme
veneilylle paremmat olosuhteet,
merestä nauttiminen on yksi alueemme suosikki harrastuksista.

Uimaranta säilyy entisellään, siellä
on yhtä turvallista kahlailla matalassa vedessä, myös pikkulasten
rantaleikit sujuu kuin ennenkin.
Talven tultua on leikit ja puuhat
muuttuneet kesästä, onneksi tehtävää riittää kaikille vuodenajoille.
Kuvista näemme miten upeita
hetkiä aluetta ympäröivä luonto
meille antaa. Alueemme puitteet
antaa monipuoliset mahdollisuudet nauttia vaunuilusta kaikkina
vuodenaikoina. Päivän aktiviteettien jälkeen on mukava rentoutua
vaikka tynnyrisaunan löylyissä!
Terveisin Maarit
104031.

Talvisia puuhia.
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Tuleeko saalista?

Jäiset leikit.

Loppiainen.

Vuoden viimeiset auringonsäteet.
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TL-Pyhäjärven kuulumiset

Tulevia tapahtumia:

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

29.4.-1.5.
23.6.-26.6.
9.7.

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

15.7.-17.7.
12.8.-14.8.
26.8.-28.8.
7.10.-9.10.

Vappu
Juhannus
Mustion Linnan Kesäteatteriin retki
Ilmasta rahaa -näytökseen
Ajotaitotapahtuma
Rosvopaistit
Venetsialaiset
Syystreffit

Terveiset
Valasrannalta

Hyvää tätä vuotta kaikille!

A

lueemme on talvilevolla.
Avaamme jälleen keväällä, 29.4.2022. Toivottavasti lumet ovat sitten jo
sulaneet ja jää järvestä lähtenyt.
Siivoustalkoita tullaan pitämään
ennen alueen aukeamista, talkoisiin osallistuva voi tuoda vaununsa/autonsa jo silloin alueelle. Kannattaa seurata nettisivuja
ja facebookia niissä tiedotetaan
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tarkemmin talkooajankohdasta.
Kevätkokous tullaan pitämään
toukokuussa, kokouskutsu julkaistaan seuraavassa lehdessä.
Toivotan kaikille hyvää kevään odotusta, nähdään Valasrannalla!
t. Ulla
80840

Miisa toimii mallina uusille pipoille, joita
saadaan keväällä lisää myyntiin.

1/2022

Syystalkoissa
mm. koottiin
uusi varastokoppi.

Huoltorakennuksen remontointi

A

lueen perällä olevan huoltorakennuksen, jossa on
sekä naisten että miesten
wc- ja suihkutilat, astianpesupaikka ja pyykinpesukone, perusparannustarve on ollut tiedossa ja
hankkeeseen on haettu rahoitusta Leader Jokivarsikumppaneilta
kahdesti. Ja kahdesti olemme
valitettavasti saaneet kielteisen
päätöksen. Syystalkoissa rakennuksesta otettiin vedet pois tal-

veksi, ja samalla rakennuksen
kuntoa lattian osalta tutkittiin tarkemmin. Huoltorakennus oli jopa
huonommassa kunnossa kuin
olimme arvelleet, ja olimme sen
tosiasian edessä, että rakennusta ei voi avata käyttöön ennen
remonttia. Alueen toiminnan kannalta on kyseessä kuitenkin erittäin tärkeä huoltorakennus.
Marraskuun loppupuolella talkooporukka kääri hihat ja aloit-

ti purkutyöt. Kosteusvahinko oli
painottunut miesten ja naisten
suihkujen kohdalle ja ei ollut onneksi levinnyt ulkoseiniin. Purkutyöt saatiinkin lähes tehtyä yhden
viikonlopun aikana ja seuraavana aloitettiin jo uuden tekemistä.
Muutamat viikonloput rakennuksella ehdittiin ahertaa, kunnes tuli joulun ja uudenvuoden kiireet.
Lisäksi rupesi pakkasmittari näyttämään niin korkeita lukemia, et-

tä talkooporukka ei enää tarjentunut hommia tekemään. Talkoita jatketaan kelien mukaan talven
aikana, ja keväällä sitten oikein
kovalla pöhinällä, niin että huoltorakennus saataisiin valmiiksi,
alueen avautumiseen 29.4.2022
mennessä.
Mira Kulmala-Sjöman
(105302-1)
puheenjohtaja

Huoltorakennuksen
purkuhommia.

SFC Valasrannalle myönnettiin
Vankkurihymiö.
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Vakka-Suomen kuulumiset

KOKOUSKUTSU

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

KEVÄTKOKOUS

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

SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n
sääntömääräinen

Rairannassa 26.3.2022 klo 14.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
kevätkokoukselle määräämät asiat.
16.1.2022 HALLITUS

Kuulumisia Rairannasta

K

aunis kesä kääntyi vilkkaaksi talkoosyksyksi. On
pilkottu saunoihin polttopuita, rakennettu Mimminmutkan
uutta WC-rakennusta, kaadettu
ongelmapuita, maalattu uutta kalanperkuupaikkaa, korjailtu saunan kiuasta ja siivottu aluetta.
Kiitoksena kaikesta vuoden aikana tehdystä talkootyöstä pidettiin taas ahkerille jäsenillemme talkookauden päättäjäiset.
Tapahtumaan osallistui 80 talkoolaista. Tarjolla olin hirvipaistia,
savukalaa ja muita herkkuja notkuva ruokapöytä ja tietysti kahvia
Riitan maukkaiden kakkujen kera. Ruokailun jälkeen sulateltiin
kertyneet kalorit tanssien mahtavan Jarkko Salmi & Sunset -orkesterin tahdissa. Tunnelma oli
loistava ja ihmiset iloitsivat, kun
koronasta johtuvan hiljaiselon

jälkeen päästiin viettämään aikaa
yhdessä muuallakin kuin ulkotiloissa. Nämä ihmiset olivat todellakin juhlansa ansainneet!
Hyvä niin, sillä heti tämän jälkeen
Varsinais-Suomessa taas kiristettiin pahentuneen koronatilanteen
johdosta kokoontumisrajoituksia
ja hetken näytti siltä, että se vaarantaisi myös pikkujoulujuhlamme. Onneksi perinteinen puurojuhla saatiin kuitenkin järjestettyä, kun otettiin koronapassit
käyttöön. Hyvin toimi systeemi;
toinen tarkisti puhelimeen ladatulla sovelluksella passit ja toinen
antoi leiman käteen. Tuli niin nostalginen olo - nuoruudessakin
piti tansseissa näyttää leimaa,
että pääsi ovesta sisään! En kuitenkaan usko, että tässä porukassa kukaan tuli ”pummilla”

sisään tekemällä nk. räkäleiman.
Väkeä oli paikalla 122 henkeä
eli tupa täynnä, hyvin siis on rokotettuja meidän alueella! Puurot
ja tortut tuli syötyä, arpajaiset
pidettyä ja perinteiset pikkupaketit jaettua joulupukin ja hänen
pikku apulaistensa toimesta. Yhdistys muisti puheenjohtajaa
herkkukorilla ja keittiön emäntää
isolla kukkapuskalla. Sitten olikin
aika tanssia Törmälä Bros:in tahdissa aina pikkutunneille saakka.
Syksyn aikana toteutettiin myös
alueellemme uudet nettisivut.
Viestintäyhtiö Bonde loi meille
uusien sivujen lisäksi markkinointilogon ja graafisen ohjeiston
Canva- pohjineen. Nyt uudet nettisivut ovat visuaalisesti näyttävämmät, nykyaikaiset ja helposti päivitettävät. Graafisen ohjeis-

Riitta Satoniittyä muistettiin
pikkujoulussa kukkakimpulla.

Pysähtyneet vankkurit

Pekka Allan
Lähteenmäki
s. 13.9.1936 Säkylä
k.19.10.2021 Rauma

Pikkujoulussa sali täyttyi osanottajista.
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ton fontit ja värit sekä Canvapohjat helpottavat viestinnän
tekemistä ja pitävät sivujen ilmeen yhdenmukaisena. Samalla
uudistettiin myös Facebook vastaamaan samaa graafista linjaa.
Sivustolla on Yhdistys-välilehden
alla oma salasanalla suojattu osio
jäsenille, jossa tiedotetaan esim.
talkootoiminnasta ja muista alueen sisäisistä asioista. Sieltä löytyy myös yöpymiskalenteri, alueen ohjeistukset ja lomakkeet.
Salasanan saa toimistolta. Jos
ette ole vielä nähneet uusia sivujamme, niin käykäähän vilkaisemassa: https://rairanta.fi.
Uusi Vuosi on alkanut melko masentavissa merkeissä, kun koronatilanne vaan tuntuu päivä päivältä pahenevan. Josko tässä
pian saavutettaisiin se laumaimmuniteetti ja päästäisiin viettä-

mään normaalimpaa kevättä ja
kesää kuin kahtena edellisenä
vuonna. Mikäli sää sallii, niin helmikuussa tehdään hiihtolatu ja
luistelualue palvelemaan hiihtolomalaisia. Seuratkaa ilmoitustaulua tilanteesta lähempänä
ajankohtaa.
Mimminmutkan WC-projekti on
viivästynyt rakennusmateriaalin
saatavuuden vuoksi. Nyt kuitenkin ollaan sisärakennusvaiheessa. Laatoitus ja vesikalusteiden
asennus alkaa helmikuussa, joten
pyritään saamaan WC valmiiksi
pääsiäiseen mennessä. Ja kevään ensimmäiset treffit ovat
Naamiaistreffit 14.-18.4.2022,
toivottavasti!
Puheenjohtaja
Asko Peräntie

IKÄVÄ
VUOSIPAIKKALAINEN

K

esä on kääntynyt syksyyn
ja syksy talveen. Millainen
kesä! Vilkas ja aurinkoinen,
paljon on ollut vierailijoita ja tullut
uusia vuosi- ja kausipaikallaisia,
joista yksi on; Herra Korona! Ensin
hän piipahti vain vierailulle, mutta
päätti sitten tulla uudelleen ja tuntuu nyt, että hän on ottanut vuosipaikan, eikä vain meiltä vaan
myös muiltakin alueilta. Herra
Korona tuli aika salakavalasti paikalle ja majoittui lupia kyselemättä. Herrasta on tullut paljon valituksia, mutta kukaan ei ole saanut
häntä kiinni itse teossa. Hän onmuun muassa onnistunut pilaamaan treffejä, rajoittamaan ystäväporukoiden yhteisiä illanviettoja, vienyt useamman ihmisen
paikan saunoissa ja hiippailut
nurkissa pelottelemassa varomattomia karavaanareita.
Hallitus onkin miettinyt päänsä
puhki, miten saisi karkotettua Herra Koronan, erittäin häiritsevän
vuosipaikkalaisen. Hänelle on jo
annettu varoituksia, mutta Herra
Korona ei ota niistä onkeensa.
Pikkujouluja hän ei sentään on-

nistunut yrityksistään huolimatta
pilaamaan, lieneekö ollut rokottamaton ja pelännyt passin tarkastusta, kun ei saapunut paikalle. Onneksi! Sitä ilonpilaajaa ei
sinne kyllä kaivattukaan!
Pitäisiköhän kysyä liitolta, miten tällaisesta hankalasta vuosipaikkalaisesta pääsee eroon?
Jos emme saa häntä pian karkotettua, saattaa Herra Korona luikerrella tiensä vielä aktiivisemmin
toimintaan mukaan, ties vaikka
ihan hallitukseen saakka! Mahtaakohan hänellä olla tavoitteena päästä jopa ihan puheenjohtajaksi asti! Sitten kyllä muuttuisi meno alueella ihan kokonaan.
No, ehkä meidän jokaisen alueella
olevan vaan tulee kieltäytyä olemaan missään tekemisissä hänen
kanssaan, josko hän sitten tuntisi
olonsa niin tukalaksi, että poistuisi
ihan itse alueeltamme. Eli yhteistuumin Herra Koronaa vastaan ja
mukavaa kevättä odotellen toivottavasti ilman ikävää vuosipaikkalaistamme!
Toivoo karavaanari
112987-1

Raija ja Ossi Nummi, paluumuuttajat
Rairannassa. Tervetuloa!

Marja ja Aulis Harju ja Taape Prami
syksyn siivoustalkoissa.
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Ramin rattailta
Yhdistyksemme
juhlavuosi

V

uosi on vaihtunut jälleen uuteen vuoteen. Tämä vuosi on juhlavuosi, sillä
yhdistyksemme SF-C Vakka-Suomi ry
perustettiin 35. vuotta sitten. Kuulin puheenjohtajalta, että syksyllä on tarkoitus juhlia
merkkivuotta, jos kutsumaton vieras eli virus
sen sallii. Yhdistyksemme ensimmäinen puheenjohtaja Eero Aitamurto vastasi ahkerine
talkoomiehineen alueen kehittämisestä 10
vuotta. Ja uskomaton nousu ryteiköstä viihtyisäksi alueeksi oli tosi asia. Sen jälkeen
Rairanta on noussut loistoonsa puheenjohtaja Reijo Silokosken ja talkoolaisten voimin.
Puheenjohtajana vuosia kertyi 23 ja nyt on
menossa jo 2. vuosi varapuheenjohtajana
uuden puheenjohtajan Asko Peräntien tukena. Peräntiellä on menossa 2. vuosi puheenjohtajana ja varapuheenjohtaja vuosia kertyi
neljä.

Tapani Salmi nosteli jäälle
ahvenia tasaiseen tahtiin.

Puheenjohtajat 35-vuotiselta tapaleelta vas. Eero Aitamurto,
Reijo Silokoski ja Asko Peräntie.

Yhdistykssen pikkujoulussa emännöivät vas. Mervi Hiljanen, Sini Saine,
Marika Metsä-Tokila, Riitta Satoniitty ja Päivi Peltonen.

Lähiruokaa merestä
- Kalaa saa hyvin sekä pilkillä, että verkolla,
sanoo Rairannan ahkerin kalastuksen harrastaja Markku Roivas kalanperkuupaikalla, juuri pilkkimästä tultuaan. Pilkillä saa isojakin
ahvenia pienten ahventen lisäksi. Verkolla
olen saanut lähinnä matikkaa ja haukea. Ja
se hyvä puoli on, että ei tarvitse mennä kauas. Kalaa saa ihan läheltä. Toki olen käynyt
muutaman kerran myös Rairannan vastarannalla. Kalaa voi laittaa vakuumiin pakattuna
pakastimeen ja sitä voi ottaa sieltä silloin kun
haluaa. Usein meillä on tuoretta kalaruokaa,
sanoo Markku. Myös Pirkko- vaimo lähtee usein
kaveriksi kalaan. Joku kertoi jutun tekijälle,
että eräänä päivänä Markulla oli tuomisina
pilkkiahvenia kolme ämpärillistä ja väitti, ettei
se ole kalavale, ja uskon kyllä häntä.
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Myös Tapani ja Seija Salmi olivat olleet pilkillä ja olivat valmistelemassa ahventen savustamista. Ahvenia on tullut ihan kohtalaisesti
ja muutama päivä sitten ihan hyvinkin. Ne olivat silloin melko isoja. On kiva, kun täällä on
hyvät savustus mahdollisuudet, niin voi tuoreeltaan laittaa kalansa savustumaan, toteavat Tapani ja Seija.
Loppukevennys: Esko oli lääkärintarkastuksessa ajokortin uusimista varten. - Vasemman
silmän näkökyky on heikentynyt ja on enää
30 %., totesi lääkäri. - Eipä hassumine, kun
ottaa huomioon, että siinä on lasisilmä, hehkutti Esko.
Hyvää ja turvallista kevättä
toivottaa Rami rattailtaan.
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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
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MATKAILUAJONEUVON

VALIKOIMA

Vuoden
matkailuajoneuvokauppias
2021*

MATKAILE SUOMEN
TALVISISSA MAISEMISSA
Laaja valikoima uusia ja käytettyjä matkailu- ja retkeilyautoja
sekä matkailuvaunuja koko kansalle. Aina huollettuna.
EDUSTAMAMME MERKIT

Katso lisätiedot osoitteesta RINTA-JOUPPI.COM

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

PORI
Hyväntuulentie 2
28100 Pori
020 777 2307

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

TURKU
Piiskakuja 10
20380 Turku
020 777 2402

*Valinnan teki Matkailuajoneuvotuojat ry, joka palkitsee vuosittain merkittävimmät matkailuajoneuvotoimijat.

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä
020 777 2024

