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

Viesti 2/2022

•  YHTEISTIEDOTE 2/2022 (180) 44. VUOSIKERTA  •

TURUNTURUNTURUN

• 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

Käy sivuillamme

Täyden palvelun Caravan-talo

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



2 2/2022

Kolumni ......................................................................................................... 5
Kaarinan kuulumiset ................................................................................. 6
Liedon kuulumiset ..................................................................................... 7
Loimaan kuulumiset .................................................................................. 8
Maskun kuulumiset .................................................................................10
Naantalin kuulumiset ..............................................................................12 
Paimion kuulumiset .................................................................................13
Paraisten kuulumiset ..............................................................................14 

Piikkiön kuulumiset .................................................................................15
Raision kuulumiset ..................................................................................19
Salon kuulumiset .....................................................................................22
Sauvon kuulumiset .................................................................................24
TL-Pyhäjärven kuulumiset ....................................................................26
Vakka-Suomen kuulumiset ..................................................................28
Ramin rattailta ...........................................................................................30

Päätoimittajan kynästä

S odan varjo on laskeutunut pääl-
lemme. Vaikka asiantuntijat 
kuinka väittäisivät, ettei Suo-
mella ole mitään vaaraa niin 
Ukrainan tilanne pistää mietti-

mään mitkä ovat naapurin seuraavat askeleet. 
Harvassa ovat ne jotka ovat aikaisemman 
sodan järkytykset kohdanneet Suomessa. 
Ihmisten elämään on tullut ahdistusta ja pa-
hoinvointia joka on paljon pahempaa kuin 
korona aikana kun ei päästy ravintolaan. 
Elämä jatkuu varjoista huolimatta kevään 
tulolla. Korona puheet ovat väistyneet eikä 
maan hallitusta enää kannata haukkua kor-
keista polttoaineiden hinnoista kun mittari-
kentillä kaikkien laatujen hinnat alkavat kah-
della eurolla. Raakaöljyn tynnyrihinnan arvi-
oidaan nousevan jopa 300 dollariin. Kovat 
hinnankorotukset vaikuttavat myös meidän 
harrastukseemme. Turusta pohjoiseen jää-
meren rannalle, erään karavaanarin arvio 
polttoainekuluissa on 150€ lisäys viime vuo-
tuiseen matkaan. Nestekaasu seuraa muiden 
polttoaineiden hintoja. SF-Caravan on irtisa-
nonut sopimuksen Teboilin kanssa eikä ka-
ravaanikortilla saa etuja tankatessa. Uuden 
kumppanin haku on käynnissä siitä tiedote-
taan liiton tiedotteissa. 

Talvi on koetellut autoilijoiden hermoja 
muhkuraisten ja liukkaiden katujen haitoil-
la. Tienpitäjien puhelimet ovat olleet kuumi-
na. Rikkoutuneet renkaat ja akselistot ovat 
aiheuttaneet autoilijoille suuria kustannuk-
sia joita tienpitäjät eivät hevin suostu kor-
vaamaan. Kilpailutukset tienpidossa on ai-
heuttanut selvästi vastuun-pakoilua ja eri-

koisia selityksiä. Erikoinen talvi ei riitä seli-
tykseksi teiden syviin kuoppiin.

Alueiden isännät ovat joutuneet urakoi-
maan tänä talvena kovasti lumen ja liuk-
kauden poistamiseksi. Isännät ovat hiekoit-
taneet minkä ovat ehtineet käytäviä ja kul-
kuväyliä jotta matkailijan olisi turvallista kul-
kea alueilla. 

Talviaskareiden lisäksi alueilla on raken-
nettu uutta ja kunnostettu vanhoja tiloja. Va-
saranpauketta on kuultu mm. Salorannassa, 
jossa valmistumassa on uusi saunarakennus. 
Ahkeran talkooporukan kädenjälkiä saamme 

nauttia tulevaisuudessa. Talkootyö on arvo-
kasta alueilla ja sen hedelmistä pääsevät 
nauttimaan kaikki karavaanarit, jotka omia 
alueita hyödyntävät.

Keväthankien joukosta alkaa oras jo nos-
taa päätään kohti auringonpaistetta. Kevät 
ja lintujen viserrykset sekä purojen lorina 
saa mielen korkealle. Nautitaan keväästä ja 
luonnon puhkeamisesta hyödyntämällä omia 
edullisia alueitamme.

Terveisin
Pentti Groth

Sisällys 2/2022

Salorannan uusi sauna.  
Kuva Timo Vanne.



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

Numero 2/2022 (180) 
44. vuosikerta

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

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   
6000 kpl

Sivunvalmistus:
Onnimainos

Osoitteenmuutokset
SF-Caravan ry, Hämeenlinna.
Puh. 03 615 311

14.-18.4. Naamiaistreffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi

22.-24.4. Caravan Show 2022
 Turun Messukeskus  |  Turku

29.4.-1.5. Vapputreffit
 Salakallio, Halikko  |  Salo

13.-15.5. Avajaistreffit 
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa

23.-26.6. Perhejuhannus Krapurannassa
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa

23.-26.6.  Mussalon Juhannus
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp.kunnat

4.-7.8. Haitaritreffit
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa

5.-7.8. Lavatreffit/30-vuotisjuhlatreffit
 Sarapisto  |  Sauvo

12.-14.8. Yhdistyksen 40-vuotisjuhlatreffit
 Vankkuri-Vehmas, Vehmaa  |  Raisio

26.-28.8. Unhoituksen yö -treffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi

2.-4.9. Rantalieskat
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp.kunnat

16.-18.9. Valojuhlat
 Leporanta  |  Lieto

23.-25.9. Yhdistyksen 35-vuotisjuhlatreffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi

7.-9.10. Valasrannan syystreffit
 Valasranta, Yläne  |  TL-Pyhäjärvi

21.-23.10. Soppatreffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi

Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

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.

VankkuriViesti 2022
Nro. 1  ............................ aineisto 11.1.  ................................  ilmestyy 7.2.
Nro. 2  ............................ aineisto 8.3.   ................................  ilmestyy 6.4.
Nro. 3  ............................ aineisto 30.6.  ................................  ilmestyy 25.7.
Nro. 4  ............................ aineisto 4.10.  ................................  ilmestyy 1.11.
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Kuusisto Leporanta  Krapuranta Mussalo Saloranta Harva luoto  Vankkuri- 
Vehmas Sarapisto Valasranta Rairanta

Kuusisto 32 71 80 50 25 64 51 76 87

Leporanta 32 49 78 53 24 62 44 59 86

Krapuranta 71 49 94 82 72 78 93 26 98

Mussalo 80 78 94 63 84 17 105 73 37

Saloranta 51 53 82 63 57 46 81 87 70

Harvaluoto 25 24 72 84 57 68 38 77 92

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

Sarapisto 50 44 93 105 81 38 89 100 112

Valasranta 76 59 26 73 87 77 57 100 73

Rairanta 87 86 98 37 70 92 31 112 73

SFC-alueet: 

➌➌

❽❽

❻❻

❷❷

❶❶

❹❹

❼❼

❿❿

❺❺

❾❾

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Olemme huolissamme, eikä syyttä. 
Viisautta on toisaalta pinnistellä 
pitääksemme asioiden merkityk-
set kohdillaan, ettemme jää pel-

kästään muutosten uhreiksi. Jos keskitym-
me vain kaikkeen uhkaavaan ja outoon, 
kadotamme näkyvistä turvallisetkin asiat. 
Vähän kuin merenkäynnissä huonovointi-
suuden saa torjuttua parhaiten pitämällä 
katse keskitettynä johonkin vakaaseen ja 
paikallaan pysyvään. Mikä sitten kaiken 
tämän muutoksen ja myllerryksen keskellä 
on pysyvää?

Joskus kepeäksi musikaaliksi luokiteltu Viu-
lunsoittaja katolla on tähän aikaan yksi hy-
vä vertailukohta asioille. Musikaali perustuu 
vuonna 1917 julkaistuun kirjaan, joka kuvaa 
muutokseen sopeutumista eri tasoilla. Ta-
rina kertoo ajankohtaan sattuvasti Ukrainan 
juutalaisten vainosta ja Tevje maitomiehen 
sekä koko Anatevka -kylän asukkaiden sel-
viytymisestä väkevän muutoksen ja epäoi-
keudenmukaisenkin myllerryksen keskellä. 
Venäjän tsaari ajaa kylän irti juuriltaan, pa-
kottaen ihmiset hylkäämään koko perustan-
sa sotilaidensa väkivallalla uhaten. Ei kaukaa 
haettu tästä päivästä tarkastellen. Samaan 
tarinaan piiloutuu myös muita isoja muutok-

sia. Perinteiden arvo rapautuu eivätkä ih-
miset saa tukea itselleen enää myöskään 
tuttujen roolien tai tapojen kautta. Pysyvik-
si koetuista asioista joudutaan luopumaan. 
Luopuminen voi olla raskasta, ainakin jos 
ei jaksa huomata mitä jää jäljelle. Anatev-
kalaiset unohtivat lopulta menetyksen het-
kellä vähäiseltä tuntuvat kiistansa ja löysivät 
läheisyyden lämmittävän voiman. Asian, 
joka lopulta on tärkeää ja jonka varaan voi 
rakentaa myös uusissa olosuhteissa.

Herättävä oivallus minulla oli havaita Etelä-
Korean sisarjärjestömme toimintaa selittävä 
näkökulma. Kun tavalliset ihmiset kohtaavat 
arkisissa asioissa, syntyy useammin ystä-
vyyttä kuin sotia. Siksi harrastuksemme 
yksi tärkeä näkökulma on kohdata uusia 
ympäristöjä, uusia asioita ja uusia ihmisiä 
henkilökohtaisella tasolla. Uusien näkökul-
mien myötä meille rakentuu vähitellen kyky 
selviytyä mistä tahansa muutoksista. Jokai-
seen tilanteeseen voi löytyä ratkaisu, jos 
olemme ennalta rakentaneet tavallisten 
ihmisten välisiä yhteyksiä ja ravinneet omaa 
mieltämme uteliaan monipuolisella uusiin 
asioihin tutustumisella. Pienentäneet vie-
rauden aiheuttamaa uhkaa tekemällä siitä 
meille ennalta tuttua. Siinä matkailuajoneu-

voharrastus voikin olla mitä oivallisin apu-
väline. 

Koko maailma ei tule hulluksi, ainakaan 
kerralla. Taistellaan hulluutta vastaan tutus-
tumalla uusiin asioihin ennalta ja kerryttä-
mällä ystävien joukkoa erilaisista ympäris-
töistä – luodaan tarttumapintaa erilaisuu-
teen, ihan vaikka varmuuden vuoksi ja uh-
kiin liittyvän ahdistuksen ehkäisemiseksi. 
Erilaisuutta enemmän arvostaen kuin erilai-
suudella kilpaillen. Tällä harrastuksella on 
mahdollisuus tehdä meistä muutoskestä-
vyyden valiojoukkoa.

Onko maailma tullut hulluksi?

Olli Rusi
Puheenjohtaja
SF-Caravan ry
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Terveiset Kuusistosta!

Tilanne maailmalla näyttää 
jatkuvan epävarmana ja 
tulee varmaan vaikutta-

maan myös matkailualalle. Pan-
demiasta selvittiin kohtuullisen 
pienin vaurioin. mutta tämä Eu-

rooppaa ravisteleva sota tullee 
korottamaan hintoja ja siten tuo 
epävarmuutta jatkossa. Kaikes-
ta huolimatta sympatiamme ja 
sydämemme ovat Ukrainan kan-
san puolella ja toivomme sodan 

Talkootoiminta osana yhteisöllisyyttä

Yhteisöllisyyttä ei voi ainoas-
taan yhdellä tavalla määritel-
lä. Se on kuitenkin yhdessä 

tekemistä, olemista ja toimimista viih-
tyen.

Talkootoiminta on oiva esimerkki 
yhteisöllisyydestä. Se oli aikoinaan 
Suomessa hyvinkin laaja-alaista: mot-
titalkoot, sadonkorjuutalkoot, koulu-
laisten talkoot jne. Valitettavasti se on 
vähentynyt ja yhä vähenemässä yh-
teiskunnassamme. Mikä ilahduttavin-
ta, talkootoiminta on voimissaan vie-
lä sf-karavaanialueilla. Niissä järjes-
tetään vuosittain ns. kevät- ja syys-
talkoot. Tarvittaessa pidetään myös 
talkoot muuna aikana. Tällaisista toi-
mista on helppoa ilmoittaa esim. yh-
distyksen yhteisessä WhatsApp-ryh-
mässä (tiedotuskanava). Talkootyö on 
ollut usein tapana palkita yhdistyksen 
tarjoamalla ja talkootyöläisten valmis-
tamalla ruualla. Suosittu talkooruoka 
on jokin keitto, sillä sitä on helppo 
valmistaa suurissa erissä ísommal-
lekin joukolle. Myös kahvi pullineen 
maistuu talkoissa unohtamatta illal-
la nautittavaa saunaolutta hauskan 
ja rentouttavan rupattelun lomassa.

Ainakin karavaanialueilla osataan 
luottaa yhdessä tekemisen voimaan. 
Ryhmässä saa paljon enemmän ai-
kaiseksi kuin yksin ja toisiltaan voi 
oppia jotain uutta; yhteisöllähän on 

yhteinen päämäärä. Talkootyöhän on 
palkatonta, mutta sillä mahdollistuvat 
edulliset kausimaksut.Karavaanarei-
den joukostahan löytyy monenlaista 
osavuutta, joten näin ollen ei tarvit-
se palkata ulkopuolista apua. Aina-
han jokainen ei voi tai kykene osal-
listumaan talkoihin, mutta jo muka-
naolo on ilahduttavaa. Positiivisella 
asenteella ja hyväksymällä ihmisten 
erilaisuus pääsee jo pitkälle. Hyviä 
ystävyyssuhteita muodostuu myös; 
suhteita, mitkä eivät rajoitu ainoas-
taan karavaanialueille. Koronakrii-
sin aikana myös yhteisöllisyys on ol-
lut koetuksella; se on toteutunut vä-
hän pienimuotoisempana sääntöjä 
ja säädöksiä noudattaen. 

Antiikin kreikkalaisella filosofilla ja 
tiedemiehellä Aristoteleella, jonka 
kiinnostuksen pääkohteina olivat ma-
tematiikka ja biologia, oli myös vakaa 
käsitys yhteisöllisyydestä. Hänen mu-
kaansa ihminen on luonnostaan yh-
teisöllinen eläin. Valtio on olemassa 
ihmisten hyvää elämää varten. Aris-
toteelle inhimillinen elämä on yhtei-
söllistä elämää; ilman yhteisöllisiä si-
teitä ja osallisuutta ihmistä ei voi tun-
nistaa ihmiseksi. Ainoastaan yhdes-
sä ihmiset voivat tuottaa aineellista 
hyvää, ystävyyttä ja turvaa.

Jaana Virtanen (10575-1)

Kattoremontti.

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

pikaista päättymistä. 
Alueen kunnostusta jatketaan 

keväällä edelleen saunan katon 
uusimisella ja lasten leikkimökin 
pystytyksellä. Myös uusi ilmaläm-
pö-pumppu asennetaan saunaan 
kattoremontin yhteydessä.

Toivottavasti tulevan kesän mat-
kailusta saamme kaikki hieman 
helpotusta ankeaan maailmanti-
lanteeseen? Tervetuloa Kaarinan 
Kuusistoon!

Reima 10575–0. 
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Kevätterveiset  
Leporannasta!
Kuvat Hanna Kastman ja Teemu Kuosmanen.

Leporannan kesää 
odotellessa.

Avanto  
odottaa  
uimaria.

Liedon kuulumiset

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

SIHTEERI
Timo Juuti 
Ylärinne 62, 24280 SALO. 
Puh. 050 558 0135 
tvpjuuti@gmail.com

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Liedon Seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään lauantaina 9.4.2022 klo 14.00 

Leporannassa Riemuriihessä,  
Kynnyksentie 121, 21420 Lieto.

 Koronavirustilanne saattaa aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä,  
joista tiedotamme tarvittaessa.

Tervetuloa!

8.3.2022  HALLITUS

Tärkeät päivämäärät 2022:
9.4.  Kevätkokous klo 14, Leporannassa
10.4.  Isäntävuorojen jako, klo 12 alkaen
23.4.  Kevättalkoot ja isäntäinfo
30.4.-1.5.  Vappu Leporannassa
24.-26.6.  Juhannus Leporannassa 
27.7.  Unikeonpäivän tapahtuma
12.-14.8.  Ajotaitoviikonloppu
16.-18.9.  Valojuhlat Leporannassa 
22.10. klo 14 Syyskokous, Leporannassa

Leporannan HINNASTO 2022
Vuosipaikka Liedon yhdistyksen jäseneltä  .................. 370 €
Vuosipaikka muilta SFC yhdistysten jäseniltä  ............... 450 €
Kesäkausipaikka (1.5. - 31.8.)  ......................................... 290 €
Vuosi-/kesäkausipaikkaan kuuluu 3-4 päivän isäntävelvoite.
Leirimaksu SFC:n jäseniltä  .........................................18 €/vrk 
+ sähkö mittarilla 0,30 €/kwh. Sähkö ilman mittaria 5 €/vrk. 
Ilman sähköjohtoa ei peritä sähkömaksua.
Viikkomaksu  ..................................................................... 100 €
/yhtäjaksoinen viikko + sähkö mittarilla (SFC-jäsenille)
Leirimaksu ei SF-C jäsenille  .......................................29 €/vrk 
+ sähkö mittarilla 0,30 €/kwh. Sähkö ilman mittaria 5 €/vrk.  
Ilman sähköjohtoa ei peritä sähkömaksua.
Seisontamaksu  ............................................................... 2 €/vrk

Alueella on ollut menneenä 
talvena aikaisempia vuo-
sia enemmän kausipaik-

kalaisia. Avannon pitäminen auki 
pumpun avulla on innostanut sau-
nomaan viikoittain. Saunomisen ja 
avantouinnin inspiroimat avantot-
reffit pidettiin ensimmäistä kertaa 
Leporannassa 11.-13.2. Paikalle 
saapui kausipaikkalaisten lisäksi 
25 vierasta. Vieraiden määrä yl-
lätti positiivisesti, koska pitkään oli 
epävarmaa, voidaanko avantotref-
fejä edes järjestää koronatilanteen 
takia. Treffien järjestäjät olivat 
suunnitelleet ohjelmaa niin aikui-
sille kuin nuoremmillekin kara-
vaanareille. Iso kiitos järjestäjille! 

Tänäkin vuonna Leporannassa 
on satanut paljon lunta ja auraus-
kalustoa on tarvittu useasti. Kiitos 
myös auraajille!

Maaliskuun alussa puheenjohta-
ja puolisoineen kävi hakemassa lii-
ton kehittämispäiviltä uusia ideoita 
Leporantaan tulevaisuutta varten. 
Esimerkiksi vastuullisuus leirintä-
matkailussa, erilaisten matkailijoi-

den huomioiminen leirintäalueel-
la ja leirikirjanpito-ohjelmavaihto-
ehdot puhuttivat.

Koronarajoitukset poistettiin 
maaliskuun alussa ja Leporanta 
on tarkoitus avata vieraille 28.4. 
eli vappuviikonloppuna. Tervetu-
loa vieraaksi!

Vankkuriviestiä jaetaan tä-
nä vuonna myös Turun Caravan 
Show:ssa. Seuraavassa tietoa Le-
porannasta:

Alueemme Leporanta on viih-
tyisä ja rauhallinen mäntymetsäi-
nen caravan-alue lammen rannal-
la. Sijaintimme on Liedon ja Pai-
mion rajalla, noin 20 km päässä 
Turusta. Kirkasvetisen ja puhtaan 
lammen rannoilla on uimapaikko-
ja niin lapsille kuin aikuisillekin. Ui-
mapukusauna lämpiää kesällä päi-
vittäin. Leporanta on oikea paratii-
si luonnon keskellä. 

Tervetuloa tutustumaan!
Elina ja Teemu  

139104
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Keväiset terveiset 
Krapurannasta

Oikein mukavan aurinkois-
ta kevättä Krapurannas-
ta. Talvi alkaa olemaan 

ohitse pikkuhiljaa ja on jo aika 
miettiä tulevaa kauden alkua. Tal-
viaikana alueella on viettänyt jon-
kin verran kausipaikkalaiset ai-
kaansa, puuhastellen monenlaisia 
pikku projekteja kevättä ajatellen. 

Suurin projekti on tainnut kui-
tenkin olla takana olevan talven 
lumityöt, joita on riittänyt jokaisel-
le paikalla olijalle. Yksi tärkeistä 
projekteista on ollut myös saunan 
yhteyteen rakennettavan vessan 

loppuun saattaminen, ja sitä on-
kin jo aloitettu hyvissä ajoin tal-
ven aikana, että saadaan se val-
miiksi ennen kauden alkua. Vii-
me syksynähän saatiin valmiik-
si kauan odotettu paineviemäri 
järjestelmä, joten lumen sulamis-
ta odotellen nähdään kuinka kai-
vannot ovat talven aikana painu-
neet ja kuinka paljon tasaamista 
vielä tulee keväällä vastaan. 

Kausi potkaistaan alkuun perin-
teisillä AVAJAISTREFFEILLÄ 13.-
15.5., joten toivotan tässä vai-
heessa jo kaikki tervetulleeksi 

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

Uudet kyltit. WC remppa saunalla.

Kevättä ilmassa.



 

 

Avajaistreffit 13.-15.5. 2022 
Krapurannassa, Oripäässä 
 

Perjantaina Makkaratarjoilu klo 20.00 

Tanssit klo 21-01 
Kulkurinkeitaalla 

Lauantaina  

Paikalla myyjiä.Tervetuloa ostoksille! 

hernekeittoa ja lettuja, keitto 5 €/annos, letut 3 €/lettu omiin astioihin. 

Lauantaina päivällä lapsille paljon ilmaista ohjelmaa, mm. 
hattara- ja jäätelötarjoilu, poniajelua, kepparikisa, 
leikkimielinen tehtäväpolku luontopolulla. 

Tanssit klo 20-24               
Kulkurinkeitaalla 

 

Treffimaksu 70€ pe-su 

Tervetuloa Krapurantaan! 
 

SF- Caravan Loimaan Seutu Ry 

Alueisäntä: 040-5462058  
Osoite: Korvenkulmantie 44 Oripää  
 

 

Tarkemmat tiedot löytyvät lähempänä 
tapahtumaa osoitteesta www.krapuranta.net 

ttaaii  yyhhddiissttyykksseenn  FFaacceebbooookk--ssiivvuuiillttaa  Krapuranta / 
SF-Caravan Loimaan seutu ry 
 
  
 

 

KKaattjjaa  &&  FFeerrnnaannddaa 

 

Vesa Formusen orkesteri 

 klo12 myynnissä 

 

 Linja-auto matka Riikaan 16.6-19.6.2022  

Matkan hinta 430€/hlö 2hh, 580€/hlö 1hh. Hintaan kuuluu kuljetukset, 
laivamatkat, hotellimajoitukset, laivaruokailut sekä hotelliaamiaiset. 
Matkan toteutumiseen tarvitaan väh.25-30 henkilöä.  

Sama linja-auto on käytössä koko matkan ajan. 
 Matkalle ilmoittautuneille lähetän tarkemman aikataulun sekä matkaohjelman.  

 

Sitovat ilmoittautumiset 10.5.2022 mennessä Japille 050-5314044 miel.tekstiviesti tai japitoivonen@gmail.com  

muistathan ottaa voimassaoleva passi tai henkilökortti mukaan.  
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kesäkauden avajaisiin. Nyt ollaan 
pari vuotta vähän jouduttu niin sa-
notusti pidättelemään noita tapah-
tumia mutta nyt alkaa jo näyttää 
paremmalta tämäkin puoli. Ava-
jaistreffeillä päästään tanssimaan 
orkesterin tahdissa molempina il-
toina, joten otetaan vähän takaisin 
näitä peruutettuja tansseja sekä 
tapahtumia. Lapsille on myös jär-
jestetty monenlaista ohjelmaa lau-
antaina päivällä. Kannattaa seu-
rata nettisivujamme, johon päivi-
tetään tarkempi ohjelma lähem-
pänä tapahtumaa. 

Pari vuotta sitten piti järjestää 
myös Baltian matka, joka myös 
peruuntui. Nyt olisi ajatuksena 
taas kokeilla, josko siihen olisi 
kiinnostusta. Eli 16.6.-19.6.2022 
olisi matka Riikaan, katso mainos 
Krapurannan kohdalla vankkuri-
viestissä. Matkasta tullaan myös 
lähettämään sähköpostia niille, 
jotka sähköpostiosoitteen on an-
tanut yhdistykselle. Myös netti-
sivuillemme www.krapuranta.
net tämä tullaan laittamaan. Jos 
olet kiinnostunut lähtemään mat-
kaan, niin ilmoittaudu Japille (050-
5314044 tai japitoivonen@gmail.
com), 2.5.2022 mennessä. Olisi 
hyvä kyllä jos laittaisitte ennenkin 
jo alustavia ilmoittautumisia niin 
tietäisin hieman määrän minkä 
verran olisi porukkaa lähdössä. 
Matkan toteutuminen vaatii vä-
hintään 25-30 henkilöä.  

Tässä vaiheessa on mukava toi-
vottaa hyvää alkanutta kevättä ja 
nähdään avajaistreffeillä. 

Terv. Jarmo Toivonen 



Juhannus
MUSSALON

Juhannus-
paketti to-su

OHJELMASSA LUVASSA MM:

23 . - 26 .6

2022

JUHANNUSTANSSIT BÄNDIN KANSSA * KARAOKEA * AAMU- JA
ILTASAUNAT * LEIKKIMIELISTÄ OHJELMAA SEKÄ LAPSILLE ETTÄ

AIKUISILLE * VIHTAPAJA* KESÄTORIMYYJÄ* YM YM 

TARKEMPI OHJELMA JULKAISTAAN LÄHEMPÄNÄ AJANKOHTAA SFCMUSSALO.FI SEKÄ
MUSSALON SOMEKANAVILLA

Asuntovaunu/auto SFC

jäsen 100€ / ei jäsen 130€
sis valosähkön

Teltta max 4 hlöä 100€
Huoneet 150€

Voit tuoda matkailuajoneuvosi

seisontaan 19.6. alkaen

Mussalon tapahtumat

2022

K E V Ä T T A L K O O T
9. -10.4.

J U H A N N U S
23. -26.6.

L A S T E N  V I I K O N L O P P U
5. -7.8.

I L L A L L I N E N  T A I V A A N  A L L A
13.8.

T A K A K O N T T I K I R P P I S
13.8.

R A N T A L I E S K A T
2. -4.9.

S Y Y S T A L K O O T
7. -9.10.

J O U L U J U H L A
26.11.

Lisätietoja lähempänä jokaista tapahtumaa: sfcmussalo.fi

seuraa Mussaloa Facessa sekä Instassa

Merkitse kalenteriisi päivämäärät jo nyt:

Y H D I S T Y K S E N  K E V Ä T K O K O U S
SU  10.4.  KLO  12.00

Y H D I S T Y K S E N  S Y Y S K O K O U S
SU  9.10.  KLO  12.00
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Tänäkin talvena olemme saa-
neet nauttia mukavan lu-
misesta ja jokseenkin hie-

man harmittavasta jäästä. Niiden 
myötä myös uudelle avantopum-
pulle on ollut koko talven käyttöä. 
Onneksi kuitenkin päivät ovat jo 
alkaneet pidentyä ja aurinko pil-
kahdella keväisesti. Mikään ei 
tunnu näin keväisin mukavammal-
ta kuin ensimmäiset kunnon ke-
vättaurinkoiset päivät. Linnutkin 
laulaa taas kovempaa ja karavaa-
narit tulevat esiin pesästään suun-
nittelemaan tulevaa kevät- ja ke-
säkautta. Eikä aikaakaan, kun on 
taas jo juhannus. 

Mussalossakin valmistaudutaan 
tulevaan kesäkauteen. Polttopuita 
on kärrätty rekkalastillinen odot-
tamaan kevättalkoita, jotta saam-
me taas saunan lämpimäksi ja ko-
taan grillitulen koko kesän ajan. 
Monta muutakin asiaa herätetään 
talviunilta ja parannellaan kesän 
vieraita varten. 

Vielä ennen kevättalkoita, jo 
maalis- ja huhtikuussa koulute-
taan uusia ja vanhoja isäntiä tule-
viin isäntävuoroihin. Näissä kou-
lutuksissa muistellaan mm. miten 
sitä kassakonetta taas käytettiin-
kään ja miten ohjataan tulevat 
vieraat turvallisesti vieraspaikoil-
le. Meillä kaikilla vuosi- ja kausi-
paikkalaisilla on iso rooli vierai-
den viihtyvyyden kannalta. Olette-
ko tekin mahdollisesti harkinneet 
vuosi- tai kausipaikkaa Mussalos-
ta? Vielä on muutama paikka va-
paana kesäkaudeksi sekä vuosi-
paikaksi. Jos asia kiinnostaa, olet-
han yhteydessä vuosipaikkavas-
taavaamme Tuijaan, joka kertoo 

mielellään lisää asiasta. Tuijan ta-
voitat parhaiten joko sähköpostil-
la tuija.palin@pp.inet.fi tai puheli-
mitse 040 535 1734.

Kuten jo tuli mainittua, vaik-
ka eletäänkin vasta alkukevättä, 
on juhannuskin jo pian. Tänäkin 
vuonna Mussalossa tanssitaan 
ulkolavan yhteydessä juhannus-
tansseja, tehdään juhannustai-
koja, lauletaan karaokea ja teh-
dään paljon muuta. Muistattehan 
että alue täyttyy lähes aina juhan-
nukseksi, joten Mussaloon kan-
nattaa suunnata jo edeltävänä 
viikonloppuna. Edeltävän viikon 
sunnuntaista lähtien voitte jättää 
vaunun kuluitta seisontaan Ju-
hannusta varten. Laitattehan jo 
ylös myös tulevat tämän vuoden 
tapahtumat, jotka olemme listan-
neet oheen Mussalon Juhannus 
-mainoksen kanssa. Tulossa on 
monenlaista tapahtumaa, niin uut-
ta takakonttikirppistä kuin jo tra-
ditioiksi nousseita tapahtumia. 
Lisätietoa näistä ja mahdollisista 
muista, hieman pienemmistä, ta-
pahtumista ilmoitamme aina ta-
pahtuman lähestyessä niin netti-
sivuillamme sfcmussalo.fi kuin so-
me-kanavillamme sekä Instragra-
missa että Facebookissa. Olethan 
jo laittanut sivumme seurantaan?

Toivotan kaikille oikein aurinkois-
ta kevään jatkoa. Tuokoon aurin-
ko, karavaanaruus ja ystävät sekä 
läheiset ympärillämme iloa ja va-
loa tähän hetkeen.

Kevätterveisin,
Katja

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

Tervehdys Mussalosta!
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Mussalolaiset tutuksi

Jo viime numerossa esittelimme hieman tarkemmin Mussalon 
uuden hallituksen takana olevia henkilöitä ja nyt haluamme 
jatkaa mussalolaisten esittelyä sekä kuulla heidän mietteitä 

Mussalosta. Tällä kertaa haastateltavaksi valikoitui alueen yksi pitkä-
aikaisemmista pariskunnista Heli ja Jari Herne, sekä uusia vuosipaik-
kalaisiamme, joilla ensimmäinen kesä Mussalossa takana, Pasi ja 
Johanna Rahkola. 

Esitimme molemmille pariskunnille samat kysymykset:

1) Keitä olette  
2)  Kuinka kauan olette olleet karavaanareita  
 ja mikä sai teidät ryhtymään karavaanariksi?
3)  Milloin tulitte Mussaloon vuosipaikkalaisiksi?
4)  Mitkä olivat syyt että päädyitte Mussaloon?
5)  Mukavin Mussalo-muistonne?
6)  Mitä odotatte eniten ensi kesältä Mussalossa?
7)  Vinkkinne Mussalo-vierailijalle?
Katsotaanpa mitä he vastasivat…

1) Hei! Me olemme Heli ja Jari 
Herne, asumme Turussa ja meillä 
on kaksi aikuista lasta.

2) Karavaanareiksi ryhdyimme 
vuonna 1988, kun olimme telttai-
lemassa Kemiössä juhannuksena 
ystäviemme kanssa, heillä oli vau-
nut jo tuohon aikaan. Ihanan au-
rinkoisen illan jälkeen alkoi yöllä 
satamaan räntää, jolloin päätim-

me, nyt tämä telttailu loppui tähän 
ja ostimme ensimmäisen asunto-
vaunun, Kafi merkkisen. Caravan 
numeromme on 43725.

3) Vuonna 1992 tulimme vau-
nuilemaan ystäviemme kanssa 
Mussaloon. Aluksi olimme aina 
viikonloppuisin siellä ja jätimme 
vaunun seisontaan tullaksemme 
taas seuraavana viikonloppuna 

takaisin. Lopulta siellä olevien jo 
vuosipaikkalaisten ystävien in-
nostamana otimme vuosipaikan. 
Siihen aikaan olleen seitsemän 
vuorokauden isäntävuoro, oli joka 
silloin aluksi oli meille este ottaa 
tuota vuosipaikkaa, mutta kyllä 
siihenkin sitten tottui.

4) Mussalo on kaunis ja merelli-
nen caravan alue ja siellä paljon 
mukavia ihmisiä. Se mikä myös 
innosti jäämään sinne, oli hyvä 
yhteishenki kehittää aluetta, ja 
sitähän siellä on tehty koko ajan 
tähän päivään asti.

5) Kolmenkymmenen vuoden 
aikana on ehtinyt kertyä tosi pal-
jon mukavia muistoja. Vaikea mai-
nita mitään erikseen, meillä oli 
paljon yhteisiä tapahtumia mm. 
inkkarijuhlat ja Suvilystit, joissa oli 
lastentapahtumassa erilaisia leik-
kejä rannalla ja askartelua, musii-
killista ohjelmaa, pitkät pöydät 
rantabulevardilla ja illalla tietenkin 

karaoketanssi. Syksyllä Rantalies-
kat, jossa lasten kanssa askarrel-
tiin ja tietysti myös Mussalon mes-
taruuskisat aikuisten kesken. Näi-
tä tapahtumia oli paljon ja aina 
saatiin innostettua ihmisiä mukaan 
tekemään näitä ohjelmia yhdessä.

6) Nyt tämän hetkisen maailman-
tilanteen huomioon ottaen Rau-
haa ja Rakkautta kaikille sekä 
lämmintä, aurinkoista ja vilkasta 
vierailukesää Mussaloon

7) Mussalossa on paljon teke-
mistä, mutta se on kaunis alue 
ihan vaan myös olemista varten. 
Metsästä löytyy frisbeegolfrata ja 
kioskilta saa frisbeegolfsettien 
lisäksi lainaksi sup lautoja. Mata-
lan hiekkarannan läheisyydessä 
uimista vaikka hyppyponttoonille 
tai ihan vain saunomista. Lähellä 
on Taivassalo ja Kustavi, jossa 
mukavia ruokapaikkoja ja Kusta-
vin savipaja, jossa on kaneja ki-
lejä lasten iloksi.

1) Johanna (38-v.) ja Pasi (38-v.) 
Rahkola Mynämäeltä. Perhee-
seemme kuuluu 4 lasta ja koira 
Osku. Kolme lapsistamme viettää 
aikaa Mussalossa meidän kans-
sa, vanhin asuu jo omillaan. 

2) Vaunusta ol-
tiin haaveiltu 
useampi vuosi 
ja vuonna 2020 
keväällä ostim-
me oman vau-
nun .  Ennen 
oman vaunun 
ostoa meillä oli 
kokemusta vain 
yhden vaunu-
reissun verran, 
sen jä lkeen 
vain haaveiltiin 
omasta vaunus-
ta. Johanna on 
lapsena vau-

nuillut perheen kanssa kesäisin. 

3) Tulimme Mussaloon touko-
kuussa 2021. Olimme suunni-
telleet, että olemme vain kesä-
kauden Mussalossa, mutta siinä 

kevään aikana olimme pohtineet 
että olisi kiva jos se olisi kuiten-
kin vuosipaikka. Onneksi kesä-
kauden paikka oli mahdollista 
muuttaa vuosipaikaksi.

4) Kävimme kesällä 2020 pari 
viikonloppua Mussalossa. En-
simmäisen kerran kaveriperheen 
kanssa ja toinen kerta oli Ran-
talieskoilla. Jotenkin paikka vain 
vei meidän sydämemme ja tun-
tui heti oikealta meidän perheel-
le. Mussalossa viehättää paikan 
rauhallisuus, luonto, meri ja ih-
miset. Paikka on myös juuri so-
pivan kokoinen.

5) Ei oikein ole yksittäistä asi-
aa mikä nousisi kaikista muka-
vimmaksi. Erilaiset tapahtumat 
ovat mukavia ja kausipaikka-
laisten talkootöissä on mukava 

päästä ahkeroimaan.

6) Saunomista, uimista, suppai-
lua, kalamista, uusia tuttavuuksia 
ja tapahtumia.

Jari ja Heli kesäisessä Juhannuksen vietossa vuonna 2007.

Pasi ja Johanna Rahkola.

Pysähtyneet vankkurit

Airi Anneli Kallio
s. 28.7.1934
k. 8.2.2022

Muistoa kunnioittaen 
SF-C Masku ja 

ympäristökunnat ry
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Hyvää ja aurinkoista 
kevättä karavaanarit!

Koronasta emme ole koko-
naan päässeet eroon vie-
läkään, yli kahden vuoden 

jälkeen. Saloranta piti alkuvuo-
desta taas sulkea pariksi viikoksi 
vierailta. Tosin silloin elettiin sen 
veran hiljaista aikaa, että tunkua 
suljetulle portille ei ollut, eikä ke-
tään tarvinnut käännyttää sieltä 
takaisin.

Pian portin jälleen avaamisen 
jälkeen saimmekin vieraita aina 
Saksasta saakka. Sieltä tuli au-
to- ja vaunukunta pariksi päiväk-
si kylään ja pari viikkoa myöhem-
min alueella vieraili myös saksa-
laisia vieraita persoonallisella, itse 
kuorma-auton rungolle rakenne-
tulla matkailuautolla.

Uuden saunan rakentaminen 
on edennyt talkooväen voimin 
hyvää vauhtia. Rakennuksessa on 
jo seinät ja katto, joten sään vaih-
telut eivät enää niin suuresti hait-
taa tekijöitä, joita on töissä ollut 
muutama henkilö lähes päivittäin.

Kuluva talvi on kelien puoles-
ta ollut hankala. Vuorotellen on 
ollut runsaita lumisateita ja läm-
mintä sekä vesisadetta. Saloran-
nankin tiet ja pihat ovat saaneet 
paksuhkon jääpeitteen ja liikku-
minen alueella on todella haasta-
vaa. Onneksi toistaiseksi raajoja 

tai muitakaan luita ei ole tainnut 
kaatumisen seurauksena murtua.

Talolla tullaan järjestämään isän-
nille uuden kassajärjestelmän 
käyttökoulutusta sunnuntaisin 
huhtikuun aikana. Samassa yhte-
ydessä siivousvastaavat antavat 
neuvoja ja ohjeita siivouskäytön-
töihin.

Aurinkotreffien osalta hallitus 
teki päätöksen, että treffejä ei ko-
ronatilanteen ja alueella olevien 
rakennusprojektien takia järjes-
tetä tänäkään vuonna. Kesällä on 
tarkoitus kehittää treffien korvaa-
jaksi joku yhteinen tapahtuma, 
mutta sen suhteen suunnitelmat 
ovat vielä alkuvaiheessa.

Sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään Salorannassa oheisen 
kokouskutsun mukaisesti lauan-
taina 7.5.2022 kello 12.00. Ter-
vetuloa kaikki jäsenet.

Kevään siivoustalkoot järjeste-
tään lauantaina 14.5.2022. Toi-
vottavasti sää on edellisten vuo-
sien tapaan talkoille suotuisa ja 
paikalle saapuu paljon ahkeria 
kausipaikkalaisia aluetta järjes-
telemään.

Parempia aikoja ystävät!   
Jyrki  96942

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

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Naantali ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään lauantaina 7.5.2022 kello 12.00  

Saloranta, Naantali.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset  
ja muut esille tulevat asiat.

Jäsenkortti mukaan.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

8.3.2022  HALLITUS

Tulevat tapahtumat
7.5.2022 Kevätkokous Saloranta
14.5.2022 Kevättalkoot
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Pysähtyneet vankkurit

 Ismo Glad
s. 16.10.1959 Vieremä 

k. 6.1.2022 Sauvo

Muistoa kunnioittaen 
SF-C Paimion Seutu ry

Hei

Kevät on jo hyvässä alussa 
tätä kirjoittaessa, mutta 
olipa talvi. Paimiossa saa-

tiin nauttia poikkeuksellisen pit-
kästä hiihtokaudesta, kaksi kuu-
kautta on näillä leveysasteilla 
aika harvinaista. Vielä kun selvi-
tään runsaslumisen talven jälkei-
sistä tulvista ja kelirikkoisista 
teistä, päästään suunnittelemaan 
kesän retkiä. Tosin retkien pituut-
ta voi kokoajan nouseva poltto-

aineen hinta hillitä. Mutta ajetaan 
vähemmän ja leiriydytään enem-
män, se tekeekin hyvää monen 
caravan alueen taloudelle.

Yhdistyksemme vuosikokous 
pidetään 23.4. tutussa paikassa 
Ankkalammen rannalla, koko-
uskutsu toisaalla tässä lehdes-
sä. Kokouksen jatkoksi vietetään 
jonkinmoista kesäkauden avaus-
ta yhdessäolon merkeissä. Pela-
taan mölkkyä ja petankkia, lap-

Paimion kuulumiset

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

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

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Paimion Seutu ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään 23.4.2022 klo 14:00  

Ankkalammen saunan takkatuvassa,  
Sähköyhtiöntie 193, 21530 Paimio.

 Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kahvitarjoilu, tervetuloa.

8.3.2022 
HALLITUS

MATKAILUAUTOT 
JA VAUNUT

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

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

www.autosimelius.fi 

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

sille omat pelit. Ja lapset voisi-
vat koettaa narrata ongella lam-
men aurinkoahveniakin. Saunat 
lämpiminä 16-21, oiva tilaisuus 
päästä eroon talviturkista. Muu-
rikkalettuja tietenkin ja takkatu-
vassa kevyt iltapala. Tervetuloa 
koko perheen voimin.

Iloista pääsiäistä ja aurinkois-
ta kevättä kaikille

Merja
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Terveiset Paraisilta

Kevät on pikkuhiljaa ovella, 
päivät pitenee päivä päi-
vältä. Vaihteleva sää on 

tehnyt kelin haastavaksi myöskin 
meidän alueella Stagsundissa. 
Hiekotussepeliä on kulunut aika 
moinen määrä tänä talvena.

Avantouimarit ovat päässeet 
hyvin uimaan tänä talvena vene-
laiturin luota. Aluetoimikunta on 
suoristanut venelaituriatalven ai-
kana.

Nyt keväällä uusitaan Stagsun-
dissa porakaivon pumppu ja ke-
sällä on tarkoitus maalata sauna-
rakennus ja huoltorakennus. Eli, 
talkooväkeä varmaan tarvitaan 
tulevana kesänä.

Stagsundissa on aluetoimikun-
ta, joka hoitaa alueella tarvittavat 
huolto toimenpiteet ja mahdolli-
set puunkaadot. Kausipaikkalai-
set voivat olla yhteydessä alue-
toimikunnan jäseniin, jos on tar-
vetta esim. johonkin raivaukseen 
ym. Omatoiminen puiden kaato ja 
raivaus ei ole suositeltavaa.

Ja niin kuin edellisessä lehdes-
sä kirjoitettiin, niin kesäkauden 
avajaiset siivoustalkoineen ovat 
la 23.4.2022.

Sammutintarkastus alueella on 
la 7.5.22 iltapäivällä.

120962

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

Aluetoimikunta työn touhussa.

Avanto odottaa 
uimareita.

Frisbee-golffaaja radalla.
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Piikkiön kuulumiset

Harvaluoto, puh. 044 278 8949

PUHEENJOHTAJA
Hannu Hyttinen
Puh. 040 529 0129
hannuhyttinen@hotmail.com

SIHTEERI
Janne Aaltonen
Puh. 040 556 6468
isi.aaltonen@gmail.com

Harppila on vielä hiljainen, mutta kunhan kevät 
etenee niin jo näkyy tälläkin pihalla liikettä.

Meri on talvellakin vangitseva näky.

Jos kodikas ja yhteisöllinen alue kutsuu kausipaikasta kiinnos-
tuneita, kannattaa ottaa yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan.

Toistaiseksi vihertää 
vain havuaita.

Tervehdys Harvaluodosta!
Kuvat Hannu Hyttinen.

Vaikka maa on vielä valkoi-
nen, kevät tuoksuu jo il-
massa. Siitä muistuttavat 

myös harvat, mutta eittämättä li-
sääntyvät paljaat läiskät sekä au-
rinko, joka lämmittää jo poskilla.

Harvaluodossa elettiin maa-
liskuussa vielä rauhallisia aiko-
ja, mutta kevään edetessä elämä 
vaunualueella alkaa vilkastua. Alu-
eella on sekä pitkäaikaisia kausi-
paikkalaisia että meitä uudempia 
tulokkaita. Kaarinan kaupungin ui-
maranta saunoineen ja kioskei-
neen sekä jalkapallo- ja lentopal-
lokenttä tarjoavat liikettä, kunhan 
jääpeite vain hellittäisi otettaan. 

Pieni ja yhteisöllinen alue asuk-
kaineen on rauhaa ja merta ra-
kastavalle turvallinen kotisata-
ma. Lähellä oleva saaristoluonto 

on alueen ehdoton valtti. Mikäli 
kausipaikka alueella kiinnostaa, 
kannattaa olla yhteydessä yhdis-
tyksen puheenjohtajaan.

Kevät on merkki lähestyvästä 
kesästä. Millainen siitä tulee, on 
tällä hetkellä täysi kysymysmerkki. 
Jos viimeiset kaksi vuotta on jo-
tain opettanut niin sen, että kaik-
ki on epävarmaa. Silti varovaisia 
merkkejä siitä, että koronapan-
demia olisi helpottamassa otet-
taan Suomesta, on havaittavissa 
alkukeväästä. Toivottavasti tauti-
tilanne helpottaisi riittävästi, jotta 
niin isoja kuin pienempiäkin kesä-
tapahtumia voitaisiin taas järjes-
tää tavalliseen tapaan.

Hanna Hyttinen
165836

Tulevia tapahtumia 2022
23.4.  Harppilan siivoustalkoot, kello 12
14.5.  Harppilan kevätvalmistelut, kello 10  
 jatkuvat haravoinnin ja risusavotan merkeissä
13.-15.5.  Karavaanialueen toimintakauden avajaiset
26.-28.8.  Karavaanialueen kesäkauden päättäjäiset

HALLITUKSEN KOKOONPANO 2022 
Puheenjohtaja
Hannu Hyttinen
Varapuheenjohtaja
Katja Kalliovaara
Sihteeri
Janne Aaltonen

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



Tervetuloa J. Rinta-Joupin osastolle Caravan 
Show -messuille Turun messukeskukseen!

Esittelemme Kaben, Adrian ja Bürstnerin  
uutuusmalleja. Lisäksi löydät osastoltamme  
vuoden kovimmat caravan-tarjoukset.

Tervetuloa tutustumaan ja 
tekemään elämäsi kaupat!

J. Rinta-Jouppi mukana

CARAVAN SHOW -MESSUT    TURUN MESSUKESKUS   22.-24.4.2022.

PALVELEMME 
ma – pe 10 – 18  \  
la 10 – 15

J. RINTA-JOUPPI OY
Soininkatu 3, Raisio  \  

p. 020 788 1460



Elämysretki Turun alueelle ja saaristoon 
Markkinointipäällikkö Kirsi Storckovius,
Turun kaupunki/vapaa-ajan palvelut

Autolla ulkomaille
Matkailupäällikkö Susanna Suokonautio- Hynninen, 
Autoliitto

Näin kehitän ajotaitoani matkailuajoneuvolla
Asiantuntijat Olof Bussman ja Lauri Nieminen, SF-Cara-
van ry

Elämyksiä matkailuajoneuvolla
Asiantuntija Irmeli Valve,
SF-Caravan ry

Viron leirintäalueet
Yrittäjä Markku Lehtonen,
Pikkseke Camping Haapsalu/Eesti Kämpingute Liit

Millainen on karavaanarin ympäristövastuu?
Asiantuntija Patrick Holmström,
SF-Caravan ry

Millainen on hyvä ja vastuullinen leirintäalue?
Asiantuntija Hannu Kivikoski,
SF-Caravan ry

Turvallisesti liikenteessä matkailuajoneuvon kanssa
Asiantuntija Jiri Kattelus,
SF-Caravan ry

Poimintoja Caravan Show’n tieto-ohjelmasta

Caravan Show tuo tullessaan kiinnostavia asiantuntijaluentoja, hyödyllisiä vinkkejä ja alan parhaat auto- ja 
vaunumerkit! Caravan Treffeillä tapaat uudet ja vanhat tutut ja pääset nauttimaan iltaohjelmasta. Illalla 

esiintyvät Tanssiorkesteri Tsuubiduu (pe) sekä Jarkko Salmi & Sunset (la), solistineinaan tangokuninkaat 
Sebastian Ahlgren (pe) ja Risto Nevala (la)!

TURUSSA TAVATAAN TAAS!
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Tervetuloa liikkeeseemme osoitteessa 
Tammimäenkatu 8, Turku. Puhelin 010 235 0233.

Ostamme matkailuautoja- ja vaunuja! 

Vai haluaisitko vaihtaa toiseen?

Kutsu Misevan Ostopartio luoksesi osoitteessa ostopartio.fi

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

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

LIEDONLIEDON  
AUTOPESUAUTOPESU

PESUMME SISÄLTÄÄ AINA MYÖS KATON PESUN!

PESU

PESU+
vahaus

60 60 €€ 220 220 €€
110 110 €€

PESU+vahaus+
hytin kiillotus+ 
hytin kovavahaus

Varaa aika verkkokaupasta tai soita 044 705 5566 
kauppa.liedonautopesu.com

UUTTA UUTTA UUTTA! 
PIKAHUOLLOSTA: 

jarruremontit • öljynvaihdot
suodattimien vaihdot yms.

Teemme myös sisäpesut, 
kovavahaukset ja pinnoitukset

RENGASHOTELLI ja RENGASMYYNTI

Asuntoautot / -vaunut 

Meiltä ammatitaidolla 
pesut, huollot, vahaukset!
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Tikkupullaa ja makkaraa.

Morjentes  
vaan kaikille

Alkaa olla jo hyvin vahvat 
merkit ilmassa, että tal-
ven selkä on taittumassa 

ja kevätaurinko aloittelee lumen 
ja jään sulattelun matkailukulki-
neittemme ympäriltä. Kulunut tal-
vi koetteli aluettamme vähän ko-
valla kädellä.Märkää lunta ja vet-
tä satoi monta päivää peräkkäin. 
Sen jälkeen reilusti pakkasta ja 
sama uudelleen monta kertaa, 
niin ymmärtäähän sen mihin se 
johti. Pellolla vesi nousi jo sellai-
siin tulvakorkeuksiin, ettei ole 
vuosiin nähty. Yhdessä etuteltas-
sa oli jo kymmenkunta senttiä 
vettä ja sitten vesi jäätyi ja jokai-
nen voi vain kuvitella miten siinä 
kävi. Siitäkin selvittiin joten kuten.

Alueemme avattiin "julkiseen" 
käyttöön helmi-maaliskuun vaih-
teessa, jolloin pidettiin jo perin-
teeksi muodostuneet "Mauku-
jaiset". Keli oli mitä parhain ja oli 
houkutellut ihmisiä sankoin jou-

koin ulkoilemaan ja osallistumaan 
leikkimieliseen pilkkikisaan. Mak-
karat ja tikkupullat paistettin nuo-
tiolla ja kaikilla tuntui olevan mu-
kavaa. 

Elokuussa yhdistyksemme täyt-
tää 40 vuotta ja pääsiäiseksi kut-
sutaan toimikunnat ja kaikki yhdis-
tyksemme jäsenet koolle yhtei-
seen palaveriin keskustelemaan 
mitä juhliin sisällytetään. Tervetu-
loa mukaan...

Siivoustalkoot ja vuosikokous 
pidetään huhtikuun lopulla. Koko-
uskutsu lehdessä toisaalla.

Pääsiäisen ohjelmasta tuon-
nempana seuratkaa yhdistyksen 
kotisivuja, sähköpostia ja naama-
kirjaa

Eipä tässä tällä kertaa muuta kun 
tervetuloa kesä ja uudet haasteet.

Puheenkuljettaja Jari

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

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Raision Seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään sunnuntaina 24.4.2022 klo 12.00 Vankkurivehmaalla.

 Kokuksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat 
sekä hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät muut asiat.

Kahvitarjoilu ja jäsenyyksien  
tarkastus klo 11.30 alkaen

Tervetuloa. 

8.3.2022  HALLITUS

Maukujaiset 22 tyyli oli vapaa mutta pakollinen.

Lavalla tanssitaan perjantaina ja lauantaina.
Tervetuloa!

SF-Caravan Raision Seutu ry

SF-Caravan Raision Seutu ry:n

 40-vuotis
Juhlatreffi t  

12.-14.8.2022
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Terveisiä Vankkuri-
Vehmaalta!

Lyhyt yhteenveto viime vuon-
na uusitusta kassajärjestel-
mästä: Viime vuonna uusit-

tiin kassajärjestelmä, vanhan 
ollessa jo elinkaarensa loppu-
päässä. Jeemly-kassajärjestel-
mästä tehtiin tilaus helmikuun 
lopulla ja käyttöön se saatiin ke-
säkuun alussa.

Uutta järjestelmää opeteltiin 
ensin pienellä porukalla, määri-
teltiin asetuksia, luotiin kassan ul-
koasu ja tuotepainikkeet, tutustut-
tiin raporttimahdollisuuksiin, tes-
tailtiin toimintoja harjoituspuolella 
ja pidettiin toimittajan kanssa etä-
koulutuksia.

Joitakin järjestelmän osia jou-
duttiin odottelemaan pitkään ja 
osittain käyttöönotto viivästyi ke-
säkuulle viivästysten takia, liekö 
viivästyneet järjestelmän osat ol-
leet jossain kanaalissa poikittain 
odottelemassa.

Toisaalta viivästysten ansiosta 
saatiin lisää aikaa harjoitteluun 
ja määrittelyjen tekemiseen, kun 
vapaa-ajalla, oman työn jälkeen 
projektia edistettiin vapaaehtois-
voimin.

Käyttöohjeiden tekemisen jäl-
keen saatiin kassajärjestelmä vih-
doin käyttöön kesäkuun alussa 
ja käyttöönotto sujui helposti ja 
olemme olleet tyytyväisiä uuteen 
järjestelmään.

Vankkuri-Vehmas somessa:
Viime vuoden alussa perustetun 
markkinointitoimikunnan toimes-
ta on kasvatettu näkyvyyttä mm. 
Facebookissa ja avattiin alueen 
Instagram-tili, joka tosin on vielä 
alkuvaiheissa. Näkyvyyden kas-
vattaminen somessa, sopivalle 
kohderyhmälle jatkuu myös tänä 
vuonna. Toivomme näkyvyyden 
kasvattamisen lisäävän vierailijoi-
den määrää alueellamme.

Lasten leikkialue:
Viime syksyn siivoustalkoissa leik-
kialueelta purettiin vanhentunei-
ta, huonokuntoisia rakenteita. 
Tänä vuonna perhetoimikunta 
suunnittelee leikkipaikkaa uusik-
si ja tekee hankintoja purettujen 
rakenteiden tilalle. Odottelemme 
innolla, minkälainen uudesta leik-
kipaikasta tulee!

Maukujaiset 2022:
Tämän vuoden maukujaisia vie-
tettiin 25.-27.2. Maukujaisissa 
pidettiin pilkkikisa, paistettiin mak-
karaa ja tikkupullia ja vietettiin 
aikaa yhdessä...

Kari Helenius

Voittajakolmikko Tate 3. 
Seppo L 2. Seppo M 1.

Naisten voittaja Marjo, 
todistetusti 1 tärppi. Vankkuri ”jäätikkö”

Voisipa lukea Nuutin ajatukset?

Punnitus... ei reagoi vaaka?

Nuorisoketju.

Eikä ihme 1. 910 gr ja 3. 1.0 gr.

Päivä oli mahtava.
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Suomen sääoloihin suunnitellut ja kotimaiset
aurinkosähkötuotteet

Salorankatu 5-7
24240 SALO

02 737 5777

solarfinland.fi / salosolar.fi / salotech.fi / salotelineet.fi

Miksi sijoittaa aurinkosähköön?
 » Pienentää sähkölaskua
 » Pienentää hiilijalanjälkeä
 » Sähkön tuottaminen ilmaista
 » Huoltovapaa
 » Kotitalousvähennys työn osuudesta
 » Sijoitetun pääoman tuotto n. 4-7%
 » Kiinteistön arvo nousee

Salo Solar tarjoaa täydelliset avaimet 
käteen ratkaisut verkkoon kytkettäville 
aurinkosähköjärjestelmille. Asennamme 
järjestelmät ammattitaidolla, opastamme 
käyttöönotossa ja olemme tukenasi
takuuasioissa, jolloin sinun tarvitsee
vain nauttia puhtaasta energiasta!

Sivutoimipisteestämme
myös kaikki tarpeellinen
matkailuajoneuvoihin!

• Kosteusmittaukset
• Huollot
• Koeponnistukset
• Varaosat ja tarvikkeet

Satamakatu 20, 24100 SALO
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Tulevat tapahtumat
14.-18.4. 2022 Pääsiäistapaaminen Salakalliolla
29.4.-1.5.2022 Vapputreffit Salakalliolla
11.5.2022 Ajotaito- ja merkkisuoritusajot Salakalliolla
9.-12.6. 2022 Matka Pärnuun ja Kihnun saarelle

Hyvää alkavaa kevättä!

Ajotaito- ja merkkisuoritusajot 
Salakalliolla, Salaistentie 782, 
Salo, keskiviikkona 11. 5. 2022 
kello 17.

Ajo mahdollista matkailuvau-
nun- ja/tai auton kanssa. 

Tule ajoissa paikalle. 

Tervetuloa!

Salon kuulumiset

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

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

Kevättä odottaen.

SFC Salon Seutu ry järjestää matkan

PÄRNUUN JA KIHNUN 
SAARELLE  9.-12.6.2022
Hinta:  500€ / henk. kahden hengen huoneessa, 
 590€ / henk. yhden hengen huoneessa.
Ilmoittautuminen viimeistään 2.5.-22 sähköpostilla 
sinikka.koivunen@gmail.com tai puh. 050 5515 257. 
Vahvista mukaanpääsysi maksamalla matkan hinta SF-Caravan Salon 
Seutu ry:n tilille  FI1154100250343632 / 2.5.-22 mennessä. Viite 1232. 
Muista mainita jo ilmoittamisen yhteydessä ruoka-aineallergiat.
Lisätietoja: www.sfc-salonseutu.fi  

SF Caravan Salon Seutu ry järjestää

VAPPUTREFFIT

Perjantaina karaokea, 
lauantaina tanssit 
Level orkesterin 
tahdissa.
Myyjiä paikalla ja 
leikkimielisiä kilpailuja.
Treffi maksu 60€, 
vain käteismaksu, 
sisältää valosähkön. 
Salakallio, 
Salaistentie 782, SALO.

29.4.-1.5.2022
Halikon Salakalliolla

Tervetuloa viihtymään 
kanssamme!

Koronarajoitukset ovat vähi-
tellen poistumassa ja voim-
me taas järjestää tapahtu-

mia. Perinteisiä vapputreffejä 
voimme viettää taas parin vuoden 
tauon jälkeen Salakalliolla. Pärnun 
ja Kihnun matka on jo kahdesti 
peruttu, joten nyt paremmalla on-

nella lähdemme matkaan kesä-
kuun alkupäivinä. On mukava taas 
tavata tuttuja pitkän ajan jälkeen, 
joten nähdään tapahtumissa. 

Kaikista tapahtumistamme löy-
tyy lisätietoa nettisivulta. www.sfc-
salonseutu.fi
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Tšehov - Anhava - Jämsä

Esitykset 8.4.-8.5. ja 26.8.-10.9.2022
Liput: www.kaarina-teatteri.fi/liput 

Ryhmät: p. 040 0963 860

Elämä on juhla

Viipurintie 118, 20780 Kaarina
Näytelmän tekijänoikeuksia valvoo Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry
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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

Kevään odottelua 
Sarapistossa

Aurinko lämmittää jo mu-
kavasti, jäiset polut ja tie-
noot sulaa päivän mittaan 

ihan silmissä. Öiset pakkaset kui-
tenkin saa aikaan takapakkia jo-
ten varovaiset liikkumiset nyt tar-
peen. Monin paikoin Suomessa 
on lumimassat olleet valtavia, 
niistä huolestuneena onkin tullut 
talven mittaan kyseltyä mikä on 
vaunujen ja telttojen tilanne, pi-
tääkö olla huolissaan.

Aina ei itse paikalle pääse mut-
ta hienosti on alueella kävijät lait-
taneet kuvia ja videoita tilantees-
ta ja on voitu etänäkin todeta et-
tä maltillista on siellä ollut lumen 
määrä. Eli kiitos vaunukavereil-
le tiedoista!

Oheiset kuvat ovat maaliskuun 
alkupuolelta joten tätä lukiessan-
ne on kevät jo harpannut aimo as-
keleen eteenpäin.

 
Sarapiston palvelut kehittyvät, 
alueelle on kevään mittaan tulos-
sa uusi rakennus, johon tulee WC 
– ja suihkutiloja. Rakennus sijoit-
tuu alueen keskikohdille, joten 
saavutettavuus on hyvä eri puo-
lilta. Näin saamme parannettua 
palvelua näiltä osin mukavasti, 
etenkin erillistä suihkutilaa on kai-

vattu kun nykyiset suihkut ovat 
saunojen yhteydessä.

 
Useammat toimikunnat ovat työs-
kennelleet jo talven aikana ja nyt 
kevään myötä toiminta vilkastuu, 
suunnittelemme tapahtumia, il-
lanviettoja ja monenmoista muu-
ta puuhaa, niin kausipaikkalaisille 
kuin vierailijoillekin. Kannattaa siis 
seurata nettisivuja ja facebook 
sivujamme, kevään mittaan ilmoit-
telemme siellä eri tapahtumista, 
ohjelmasta ja ajankohdista.

Tänä vuonna suuri ponnistus on 
yhdistyksemme 30-vuotisjuhlat-
reffit 5.-7.8., ne kannattaa jo pis-
tää kalenteriin!

 
Pääsiäinen on varmaan ensim-
mäinen vilkkaampi ajankohta, sii-
tä monella karavaanilla kausi al-
kaa. Mukava nähdä kesänaapu-
reita talven jälkeen ja tavata uusia 
alueelle tulijoita. Ja onhan se 
talviturkki perinteisesti pääsiäise-
nä heitettävä mereen.

Alueen kevättalkoot on pääsi-
äisen jälkeen, lauantaina 23.4., 
tervetuloa! 

 
Aurinkoisia päiviä toivotellen,

Maarit – 104031

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Sauvon Seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Sarapistossa sunnuntaina 24.4.2022 klo 12.00.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen  
kevätkokoukselle määräämät asiat.

Jäsenkortti mukaan.

Tervetuloa!
5.3.2022 
HALLITUS

Tulevia tapahtumia:
23.4.2022 Kevättalkoot
24.4.2022 Kevätkokous
5.-7.8.2022 30-vuotisjuhlatreffit
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Kevättä ja kesää  
kovasti odotellaan

TL-Pyhäjärven kuulumiset

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

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

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

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään lauantaina 28.5.2022 klo 13.00  

SFC Valasrannalla, osoite Rantapolku 49, Yläne.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät  
asiat sekä päätetään 70 vuotta täyttäneiden  

isäntävelvoitteesta.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

8.3.2022  HALLITUS

Tulevat tapahtumat 2022:
29.4.-1.5. Vappu
7.5. ja 4.6. Isäntäkoulutukset
23.-26.6. Juhannus
9.7. Mustion Linnan Kesäteatteriin retki  
 Ilmasta rahaa-näytökseen (omakustanne)
15.-17.7. Ajotaitotapahtuma
29.-31.7. Lasten tapahtuma
12.-14.8. Rosvopaistit
26.-28.8. Venetsialaiset
7.-9.10. Syystreffit

SFC Valasrannan HINNASTO 2022
Päiväkäynti  ......................................................................... 12 €
Vuorokausi SFC-jäsen, sis. valosähkön,  .......................... 20 € 
( joka 7. vuorokausi ilmainen)
Vuorokausi ei SFC-jäsen, sis. valosähkön,  ...................... 28 € 
( joka 7. vuorokausi ilmainen)
Telttapaikka  ........................................................................ 15 € 
Kuukausi + sähkö 0,31 € / kWh, vain SFC-jäsen  .......... 240 € 
Kesäkausipaikka, (sis. isäntävelvoitteen)  ....................... 300 €
+ sähkö 0,31 € / kWh, vain SFC-jäsen
Uuden kesäkausipaikkalaisen 1. kausi,  ........................ 200 € 
(sis. isäntävelvoitteen) + sähkö 0,31 €/kWh, vain SFC-jäsen
Asumattoman matkailuajoneuvon seisontamaksu ... 5 €/vrk 
(voimassa toukokuussa ja syyskuussa ma-pe)
Hinnat sisältävät uikkarisaunan yleisillä vuoroilla.
Muut maksut
Vaunun talvisäilytys kausipaikkalaisille  ......................... 50 €
Veneen säilytys (+ trailerin) kausipaikkalaisille  ................ 20 €
Mittarisähkö, alin maksu 3 €  ...............................0,31 €/kWh
Sähkö ilman mittaria  ...................................................10 €/vrk 
Tilaussauna 50 min. ........................................................... 20 €
Pyykinpesu/koneellinen  ......................................................3 €
Vierailijoiden saunamaksu/aikuinen/kerta ................... 2,50 € 
( jo alueella olevien vieraat, matkailuajoneuvon  
haltija huolehtii maksun)

Sähkölämmityksen käyttö on kielletty. Ilmastoinnin ja  
sähköauton lataaminen mittarisähköllä tai sähkön  
vuorokausihinnalla. Rikemaksu 50 €.

5.3. otettu kuva leikkikentältä, lunta on paljon. Kuva: Jyrki Lindell

Tätä kirjoittaessani on kovin 
talviset kelit vielä, toivotta-
vasti tilanne muuttuu pian. 

Kuten tuosta leikkikentästä ote-
tusta valokuvasta näkee, on Va-
lasrannassa lunta paljon. Saas 
nähdä, onko sitä lunta vielä ju-
hannuksenakin. Alue kuitenkin 
avataan 29.4. klo 10 ja toivotta-
vasti saamme jo tuolloin vieraili-
joita paikalle, Vappua viettämään 
kanssamme. Naapurissa VPK: 
tanssilavalla on tämän hetken tie-
don mukaan, esiintymässä 30.4. 
Finlanders, joten tanssijalallakin 
pääse panemaan koreasti. Olette 
lämpimästi tervetulleita.

Yhdistyksen kotisivut ovat vaih-
tumassa ja tästä johtuen niitä ei 
ole nyt päivitetty. Uskoisin, että 
tämän lehden tipahtaessa posti-
laatikkoon, olemme saaneet uu-
det sivut jo käyttöömme, joten 
käykääpä niitä vilkaisemassa. Fa-
cebook-sivu kannattaa myös pi-
tää seurannassa, sillä siellä tie-
dotamme tapahtumista.

Kevättalkoot pidämme jo pääsi-
äisenä 15.-18.4. ja tuolloin kausi-
paikkalaiset saavat tulla matkailu-
ajoneuvojen kanssa paikalle. En-
nen alueen avautumista, uusien 
kausipaikkalaisten kannattaa ol-
la yhteydessä minuun käytännön 
järjestelyistä. Alueen avauduttua 
voi soittaa joko minulle tai isän-
täpuhelimeen. Molemmat puhe-
linnumerot löytyvät yhdistyksen 
nettisivuilta. Tervetuloa niin van-
hat kuin uudet kausipaikkalaiset 
kesäkaudelle 2022.

Huoltorakennuksen remontin, 
toivomme valmistuvan vapuksi, 
mutta jos ihan siihen ei ehditä, 
niin kuitenkin toukokuun aika-
na pitäisi valmistua viimeistään.

Yhdistyksen kevätkokous pide-
tään toukokuun viimeisenä lau-
antaina Valasrannalla. Tervetuloa 
kaikki jäsenet paikalle.

Mira Kulmala-Sjöman 
(105302-1)

puheenjohtaja
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Rakastamme campingelämää, sen huomaat pian! 

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

Ruotsalainen suunnittelu ja valmistus takaavat 
parhaan mahdollisen laadun sekä palvelun.

www.svenskatalt.se  -  +46 942 513 14  -  info@svenskatalt.se
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Kuulumisia Rairannasta

Jotain mukavaakin tähän ny-
kyiseen maailmantilantee-
seen: viime päivinä on sel-

västi huomannut, että kevät on 
tulossa; aurinko paistaa lämpi-
mästi, lumet sulavat ja linnut lau-
lavat.

Kun nyt vihdoinkin on saatu ko-
ronarajoitukset lähes täysin puret-
tua, maailman sekoitti uusi kriisi 
sodan muodossa. Rairannan halli-
tus päätti, että myös Rairanta kan-
taa kortensa kekoon ja lahjoitti 
mm. vaatteita ja sidetarpeita lä-
hetettäväksi Ukrainaan. 

Hiihtolomaksi suunniteltua hiih-

tolatua ei sitten saatu. Vaikka lun-
ta on tullut runsaasti, juuri siihen 
ajankohtaan osui vesikeli. Mutta 
muuten on ollut runsaasti kauniita 
talvipäiviä ulkoiluun ja hyviä hiih-
tokelejäkin on ollut. Lumitöitä on 
saanut tehdä ihan kyllästymiseen 
saakka. Toivottavasti jokainen on 
muistanut huolehtia telttansa ka-
ton tyhjennyksestä. Muistakaa 
myös ottaa palovaroittimista pat-
teri irti, kun olette pitemmän ajan 
pois vaunulta, ettei naapureille ja 
isännille aiheudu haittaa piipaa-
vista hälyttimistä. Jos hiihtämään 
lähteminen on tuntunut liian työ-

läältä, helmikuussa saattoi aset-
tua television ääreen katsomaan 
olympialaisista, kuinka muut hiih-
tivät. Rairannassakin järjestettiin 
pikaisella aikataululla jääkiekon 
kultaottelun kisastudio tähtisaliin, 
jossa uusi TV palveli tässä tarkoi-
tuksessa oivallisesti. Paikalle ker-
tyikin parikymmentä aamuvirkkua 
jääkiekkofania hurraamaan Suo-
men voitolle. 

Mimminmutkan WC on pikku-
hiljaa valmistumassa. Laatoitus-
työ on saatu valmiiksi. Seuraa-
vaksi vuorossa on sisäkaton ja lis-
tojen sekä vesikalusteiden asen-

nus, jotka työt saadaan käyntiin 
lähiaikoina. Edelleen ollaan siinä 
tavoitteessa, että WC olisi käyt-
tökunnossa pääsiäisenä.

Naisten saunan kiuas hajosi ja 
nyt ollaan jouduttu pärjäämään 
yhdellä saunalla ja porrastamaan 
sauna-ajat miesten saunaan. Uusi 
kiuas on tilattu, mutta vielä kestää 
hetken, ennen kuin päästään sau-
nomaan molemmissa saunoissa.

Muuten isompien talkoiden suh-
teen on ollut hiljaisempi jakso, 
vaikka ainahan sitä jotain pientä 
remontoitavaa ja huollettavaa on 
ilmaantunut. Keittiötiimi siivosi ja 

Vakka-Suomen kuulumiset

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

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

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

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n  
sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
Rairannassa 23.4.2022 klo 14.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
kevätkokoukselle määräämät asiat.

16.1.2022 HALLITUS

Mimminmutkan huoltorakennus uudistuu.
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Pysähtyneet vankkurit

SF-C-66106

Anne Marjatta Haka
s. 3.5.1956 Turku
k. 29.1.2022 Aura

Muistoa kunnioittaen 
SF-C Vakka-Suomi ry

Raitsun pyöräilytapahtumat 
järjestetään 
Lauantaina 4.6. klo 10 alkaen ja lauantaina 6.8. klo 10 alkaen
Lähtö  Rairannan isännäntoimistolta. Ajetaan leppoisaa,  
kaikille sopivaa vauihtia. Pidetään juomataukoja tarpeen 
mukaan, yleensä 4-5 taukoa. Huoltoauto seuraa mukana.  
Lopuksi saunomme ja nautimme kahvista ja pullasta  
sekä grillimakkaroista. 
Tervetuloa! Tiedustelut Ramilta puh. 0442032777

inventoi keittiön valmiiksi tuleviin 
tapahtumiin, joista ensimmäinen 
on pääsiäinen. 

Jännityksellä odotamme, millai-
nen matkailukesä on tulossa. Mi-
ten siihen tulee vaikuttamaan 
korkea polttoaineen hinta, Ukrai-
nan sota ja korona? Lähtevätkö 
ihmiset ulkomaille nyt kun rajat 
ovat avautuneet?

Seuraavat treffit ovat naami-
aistreffit pääsiäisenä 14.-18.4. 
Toivottavasti ne tänä vuonna 
päästään pitämään, sillä kaksi 
edellistä vuotta jäi koronan vuoksi 
väliin! Kevätkokous on 23.4.2022. 

Kokousta ennen on kahvitarjoi-
lu! Kesäkauden avajaiset/turva-
päivät pidetään 22.-25.5. Silloin 
järjestetään ainakin perinteinen 
sammuttimien tarkistus ja mah-
dollisesti paikalle saadaan myös 
kaasutarkastaja/kosteusmittaa-
ja. Seuratkaa nettisivuilta lähem-
pänä kaikkien tapahtumien ajan 
kohtaa, mitä kaikkea ohjelmaa on 
saatu järjestettyä.

Ja edelleen on pulaa isännistä, 
katsokaapa kalentereistanne 
löytyisikö sielä sopiva viikko 
auttaa ongelmassa! 

Asko 

Melko tuoreita Rairantalaisia,  
Marika Laatikainen ja Joni Peltonen.

Sami, Päivi, Minna sekä Mikko ja keskustelu-
tuokio lumitöiden välissä.

Iloisesti iltapäiväkahvin merkeissä 
Lasse Suomi ja Arja Nurmi.

Hyvää karawankesää ja treffejä odotellessa.
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Ramin rattailta
Hilkka-Leena Ruohonen:
Rairannassa eivät seinät  
kaadu päälle

Hilkka-Leena Ruohonen jäi leskeksi 
viime toukokuussa, kun Turkan 
vankkurit pysähtyivät. - Haluan jat-

kaa edelleen täällä Rairannassa, sillä ker-
rostalo asunnossa seinät "kaatuvat muuten 
päälle", jos niitä koko ajan tuijottaa, sanoo 
Hilkka-Leena. "Karavaanarius on sellainen 
sairaus, josta koskaa ei pääse irti", hän to-
teaa. Ensimmäisen vaunun Ruohoset hank-
kivat vuonna 1976, ja reissata he ehtivät 
myös asuntoautolla. Karavaanarivuosia on 
kertynyt 46. Hilkka-Leenan silmät kostuvat, 
kun hän muistelee, mitä Turkka sanoi hä-
nelle ennen kuolemaansa: - Muista pitää 

tämä paikka. Ja hän tarkoitti sillä vaunu-
paikkaa ja Rairannan aluetta.

- Uuteenkaupunkiin muuttamisen myötä 
oli luonnollista, että liityimme SF-C Vak-
ka-Suomi ry:een ja saimme vaunupaikan. 
Elettiin vuotta 2009. Olimme täällä Rai-
rannassa myös isäntinä. Autoin myös 
siivouksessa, jotta oli jotakin tekemistä. 
Hilkka-Leena toimi ennen eläkeelle jään-
tiään 35 vuotta yrittäjänä. Hänellä oli 
vaateompelimo , jossa hän teki virkapu-
kuja ja monenlaisia virkavaatteita. Turkka 
oli puolestaan töissä Turun Sanomissa. 

Hilkka-Leena viihtyy Rairannassa.

Jouko Päivilä. Teuska tykkää traktorihommista.

Teuska tykkää traktorihommista

Tietääkö joku, kuka on Teuska? Kan-
nattaa ehkä paljastaa. Hän on Rau-
malainen Teuvo Laaksonen ja elä-

mänkumppani on Maaret. Pariskunta on 
ollut Rainassassa neljä vuotta. Teuska on 
ollut eläkkeellä jo useita vuosia maanraken-
nus töistä, johon kuuluivat kaivinkone-ja 
traktorihommat. Siihen liittyivät myös lou-
hintapanostajan työt.  Hyvänä vastapainona 
työuralle on ollut karavaanari harrastus vuo-
desta 1985. - Meillä on ollut koko ajan asun-
toauto ja myös mökki meren rannalla Rau-
malla. Me viihdymme hyvin Rairannassa, 
joten myimme mökin pois. Meri kiehtoo 
täälläkin ja myös viihtyisä,  sopivasti metsäi-
nen karavan alue, joka ei ole avonaista pel-
toaluetta, sanoo Teuska. - Niin ja satapro-
senttinen siisteys ja puhtaus, täydentää 
myös eläkkeellä oleva Maaret vaimo.

Työurasta tuttu traktorityö kiinnosti Teus-
kaa heti myös Rairantaan tultua, ja hän ha-
lusi auttaa yhdistystä talkoolaisena.  Ei olisi 
kiva koko ajan istua vain vaunussa. - Kulu-
neena talvena on ollutkin kiitettävästi aura-
usta ja lumensiirtotyötä, joka on ollut mie-
luisaa ajankulua. Toki muulloinkin kuin tal-
vella, tarvitaan traktoriapua. - En minä yk-
sin ole tarvinnut kaikkea tehdä, sillä  Nils 
Ek, Päivilän Jokke, Nurmen Pertti ja Koho-
sen Asko ovat kiitettävästi huolehtineen, 
että alueen toiminnot pelaavat hyvin, sa-
noo Teuska. Kevennyksenä:  Vanhan rou-
van poskihammas oli tulehtunut. Hän tila-
si ajan hammaslääkärivävyltään hampaan-

poistoa varten. Vävypoika huomasi, kuinka 
hermostuneelta anoppi vaikutti ja rauhoit-
teli tätä:  - Ei hätää. Sinä et ehdi tuntea mi-
tään, kun minä olen jo vetänyt sen pois. - 
Sen minä kyllä uskon. Tuota minun tyttäre-
nikin aina sanoo sinusta.  

Oikein hyvää kevättä ja kesää. 
Nähdään Rairannassa! Rami



Tuulissuontie 9
21420 Lieto

050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi

www.turunajovaruste.fi
Soliferin ja Polarin 

valtuutettu huoltokorjaamo

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

huollot, varaosat jne.



ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

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

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä 
020 777 2024

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

EDUSTAMAMME MERKIT

Vuoden  
matkailu- 
ajoneuvo- 
kauppias  

2021*

YLI 400  
MATKAILU- 
AJONEUVON  
VALIKOIMA

Laaja valikoima uusia ja käytettyjä matkailu- ja retkeilyautoja 
sekä matkailuvaunuja koko kansalle. 

STARTTAA KEVÄT  
MATKAILEMALLA SUOMESSA

Katso lisätiedot osoitteesta RINTA-JOUPPI.COM

Turun Caravan Show  
22.–24.4.2022 järjestetään 
Messukeskuksessa ja  
meidät löytää A-hallista.


