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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

H

uippukesä on muuttunut mätäkuuksi, joka sekin loppuu
kohta. Mätäkuun uskomuksia
on ruokien heikompi säilyvyys.
Toinen uskomus on haavojen
ja naarmujen suurempi tulehdusvaara. Uskomuksissa on puolitotuus, sillä kuuma ja kostea
ilma suosii bakteerien sinnikkyyttä ja leviämistä. Korona ja sen uudet muutokset ovat
jääneet ihmisten mielistä historiaan, kun hieno
kesä on saanut kaikki jatkamaan entistä
normaalia elämää. Taustalla ovat kuitenkin
vaanimassa taudin uudet variantit odottaen
syksyä ja uusia piikkisulkeisia.
Huippukesä on täyttänyt leirintäalueet
vierailijoista. Hienoa on myös se, että yhdistysten jäsenet ovat löytäneet yhdistysten omat
alueet. Osalla alueista on jo jonotusta kausipaikoissa, kun vierailijoille on myös varattava
leirintäpaikkoja. Leirintäalueen koko kuitenkin
ratkaisee koko alueen kapasiteetin. Hienoa
on jälleen kotimaisen matkailun uusi tuleminen, vaikka ulkomaanmatkailukin on vapautunut kaikista rajoitteista. Kotimaisesta leirintämatkailusta on tullut uusi perhematkailuharrastus, johon pääsee suhteellisen pienellä
rahamäärällä alkuun. SF-C:n omat alueet tarjoavat edulliset mahdollisuudet harrastukselle
ympäri maata.
Uusien matkailuvälineiden saatavuudessa
on edelleen viiveitä, joita vielä aiheuttavat
koronan jälkeiset toimitusvaikeudet ja nyt sota
Ukrainassa. Materiaalien saatavuus pakotteiden johdosta on aiheuttanut kilpailua maailmalla niiden saamisessa. Elektroniikasta on
kova pula kaikkialla. Uusien matkailuvälineiden puuttuessa käytettyjen varastotkin ovat
käyneet hyvin pieniksi ja menevät kaupaksi
kohtuullisen nopeasti.
Ja sitten se kaikkien mieliä kirvoittava polt-

toaineiden hintakehitys, johon ei varmasti
löydy ratkaisua ennen kuin sota on loppunut
ja rauha taas palautunut. Tolppahinnoissa ei
enää ole mitään ihmettelemistä, sillä suunta
on vain ylöspäin. Vain asemakohtaisia tarjouksia seuraten voi säästää muutaman sentin
litralta ja saada siitä hetken mielihyvää. Kaasun
hinta on myös noussut, kuten muutkin polttoaineet. Onneksi kesäaikana ei paljoa kaasua
kulu, mutta syksyn mittaan alkaa edullisemman
kaasun metsästys. Yhdistysten omilla alueilla
on vielä jäsenetuna kaasua kilpailukykyiseen
jäsenhintaan.
Leirintäalueiden pitäjät joutuvat miettimään
tulevaisuutta ja sitä, miten sähköautojen lataus
järjestetään alueilla. Ongelma ei ole mitenkään
yksinkertainen eikä halpa. Monenkaan alueen
verkosto ei kestä ylimääräisiä lisäkulutuksia.
Ongelma on edessä, sillä ensimmäisiä matkailuautoja on jo tulossa liukuhihnoilta. Vetoautoja on ollutkin jo liikenteessä ja niiden lataus-

mahdollisuudet on sovittu alueen toimihenkilöiden kanssa. Samojen ongelmien kanssa
tehdään töitä taloyhtiöissä ym. kiinteistöissä.
Vetoautoiksi sopivien sähköautojen osuus
on vielä pieni, mutta ne yleistyvät tulevaisuudessa akkujen kehittyessä.
Kevään Caravan Show -messuilla VankkuriViesti ry oli esillä näyttävällä osastolla. Osastolla esiteltiin VankkuriViestin yhdistysten
toimintaa ja alueita. Osastolla näkyi hyvin lapsiperheiden kasvanut osuus messuvieraissa.
Mikä onkaan parempi perheen yhteinen
harrastus kuin karavaaniharrastus!
Tulevassa syksyssä on taas mukavaa
sytyttää tunnelmavalaistuksia vaunupaikalle.
Tunnelmaa tarvitaan, kun edessä on pitkä
pimeä kausi.
Mukavia syysretkiä kaikille
Pentti Groth
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Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

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

Numero 3/2022 (181)
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.

Pohjoismaiset Karavaanipäivät
Falun, Ruotsi 6.-10.7.2022
Tapahtumassa osallistujia oli seuraavasti:
98 Ruotsista, 39 Norjasta, 19 Suomesta sekä 6 Tanskasta.
Yhteensä 161 yksikköä pohjoismaista.
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KOLUMNI

Oikea mielen kuva

M

e voimme valita. Ympärillämme
tapahtuu koko ajan asioita, jotka huolestuttavat meitä ja herättävät levottomuutta. Ei sinänsä ensi kertaa ihmiskunnan historiassa,
mutta tunnemme suurten muutosten ajan
läsnäolon. Kuinkahan tämän harrastuksemme käy polttoainehintojen noustessa, polttomoottorikiellon toteutuessa tai verotuksen viedessä edellytykset jatkaa harrastusta nykyiseen malliin? Loppuuko tämä
meiltä itseltämme ja tulevilta harrastajilta?
Ei pidä lähteä kaikkeen provokaatioon mukaan. Me olemme osa ratkaisua, emme osa
ongelmaa. Jos joku tarjoaa meille syyllisen
viittaa, sivalletaan se pois harteiltamme!
Viime aikojen syvin huoli on ollut sota Euroopassa. Uskomatonta se onkin, suorastaan kauhistuttavaa. Ajatuksemme suuntaavat Suomen vanhoihin kokemuksiin
etupiiriajattelusta. Suurelle osalle aiheuttaa
ahdistusta Ukrainan kansan kärsimys ja
maan perinpohjainen tuhoaminen, jota
örkit vieraalla maalla tekevät. Vaikutukset
tulevat ulottumaan tavalla tai toisella meihin kaikkiin. Näissä oloissa kannattaa pitää
mielessä harrastuksemme yksi perusominaisuus, jonka merkitystä tämä kauheus
vain nostaa entistä enemmän arvoonsa –
vastapainona kauheuksille. Olemme kiinnostuneita erilaisuudesta, uusista kohteista ja kiinnostavista ihmisistä oman elinpiirimme ulkopuolelta. Laajennamme omaa
ymmärrystämme tutustumalla kaikkeen
uuteen ja samalla rikastutamme omaa käsitystämme maailmasta. Harrastuksellemme erilaisuus ja omasta poikkeavat kulttuurit ovat kiinnostava mahdollisuus, ei
taisteluun yllyttävä uhka. Harrastuksemme
voima on ystävyys ja muiden arvostaminen.
Sitä arvoa on hyvä vaalia ja muistuttaa
siitä muitakin näinä levottomina aikoina.
On arvokasta olla karavaanari hyvällä ystävyyksiä rakentavalla asialla!

misi meidän tavallisten ihmisten hyvinvoinnin karttumista vastaan. Se on järjetöntä.
Haasteena ilmeisesti on, että osa vaikuttajista tarkastelevat autoilua yhtenä hahmottomana kokonaisuutena. Heille autoilu
on vain taajamien reunamilla tapahtuvaa
muutaman kilometrin mittaista työmatkaliikennettä. Siinä ympäristössä ladattavat
sähköautot saattavat olla kelpo vaihtoehto. Meidän harrastuksellemme niiden palvelukyky ei vielä riitä. Uhataan heittää lapsi pesuveden mukana pois. Sen sijaan
suuri osa harrastajista on kiinnostunut löytämään itselleen sopivia vaihtoehtoja sopeutua tilanteeseen. Olemme rakentava
ja kansakunnan edun kanssa yhteen pelaava voima.

saudesta. Juuri niistä asioista, joihin nyt
etsitään ratkaisuja. Meillähän ne jo ovat
perinteitä!

Vastuullisuutta matkailuun haaveillaan monella suunnalla. Törmäsin tuossa asialliseen
USA:n Montanassa jo reilu parikymmentä
vuotta sitten tehtyyn määritelmään vastuullisesta matkailusta.

Meillä on täysi syy olla ylpeitä harrastuksestamme ja pyrkiä valottamaan sen tuomia
etuja keskellä nykyistä epävarmuuden aikaa. Matkailuajoneuvoharrastus on ratkaisu moneen. Viisaat liittyvät mukaan!

Mehän olemme harrastuksen puitteissa jo
vuosikymmenten ajan motivoituneet luontoympäristöstä, tuoneet paikalliseen talouteen rahaa ja työpaikkoja sekä käyttäneet
viisaasti yhteisiä resursseja tehokkaasti
hyödyksi ympäristöhaitat minimoiden. Karavaanareiden leirintäalueet voisivat olla
esimerkki jakamistaloudesta ja resurssivii-

Harrastuksemme on rakentava ja positiivinen voima. Pää ylpeänä pystyyn!

Olli Rusi
Puheenjohtaja
SF-Caravan ry

Polttoaineen hinta ja pelko uusista taloudellisista rasitteista panevat miettimään
mahdollisuuksia jatkaa harrastusta. Karavaanariharrastusko on pahin ongelmien
aiheuttaja? Sehän on todellisuudessa päinvastoin! Keskeneräiseen malliin esimerkiksi sähköautojen käytöstä ei pitäisi yksin
nojautua. Näillä näkymin se merkitsisi vapaa-ajan vieton suuntautumista ympäristöä
enemmän rasittaviin muotoihin ja jopa toi-
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Kaarinan kuulumiset
Kuusisto, puh. 040 764 4911 • www.sfckaarina.com
PUHEENJOHTAJA
Reima Virtanen
Hiekkarannantie 4, 20540 TURKU.
Puh. 045 676 7242
puheenjohtaja@sfckaarina.com
SIHTEERI
Hanna Merkkiniemi
Raadinkatu 1 C 90, 20750 TURKU.
Puh. 040 582 5595
sihteeri@sfckaarina.com

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla
su 23.10.2022 kello 12.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu.
Kaarina 30.6.2022
HALLITUS

Terveiset
Kuusistosta

V

iimeinkin runsaslumisen
ja osittain kylmänkin talven jälkeen on taas aika
auringon. Kuusistossa tapahtui
kevättalven ja kevään aikana paljon asioita. Saimme osin talkoovoimin uuden vesikaton ja yläpohjan lisäeristykset saunaan,
uusi leikkimökki pystytettyä ja ilmalämpöpumppu asennettua
saunarakennukseen. Osassa
asennuksista käytettiin luonnollisesti ammattilaisten apua, mutta
osa töistä tehtiin alueen jäsenistön talkoovoimin. Kiitos siitä kaikille talkoolaisille ja eritoten naisjaostolle hyvästä tarjoilusta.
Kevään aikana alkoi alueella
olla eloa myös vierailijoiden suhteen ja nyt menneillä lämpimillä
viikoilla vierailijoita on ollut paljon. Vaikka harmiksi on todettava korkea polttoaineen hinta ja
talouden hammasta syövät jatkuvasti kohoavat kuluttajahinnat,
joka varmasti osittain vaikuttavat
kansalliseen karavaanitoimintaan,
voidaan ainakin Kuusistossa olla
iloisia kävijämääristä.
Kesä toi mukanaan myös luonnollisesti kaikkien Karavaanareiden ystävän; Juhannuksen. Juhannusta vietettiin Kuusistossa oikein hyvällä fiiliksellä ja mukavien
vierailijoiden ympäröimänä. Siniristilippu nostettiin myös salkoon
Juhannusaattona klo. 18.00 perinteiden mukaisesti. Ja mikä hienointa, lapsia oli myös matkassa
runsaslukuisesti. Yhdistys päätti
että varsinaisia kevätkauden eril-
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lisiä avajaisia ei vietetä, vaan tämä yhdistettiin Juhannuksen vieton yhteyteen. Yhdistys järjesti jäsenistölleen, sekä vierailijoilleen
Juhannusaattona grillibileet. Hyvää oli ja vatsat tulivat täyteen.
Tietenkään lapsia unohtamatta
järjestettiin hyvän grilliruuan ja
pullakahvien jälkeen pienimuotoiset leikkimieliset pihakilpailut.
Mitäs muutakaan palkintona olisi ollut, kuin jäätelöä ja vaahtokarkkeja. Ja luonnollisesti kaikki
olivat voittajia!
Nyt on aika hengähtää arjessa,
nauttia lomista ja helteistä. Ajelkaa varovasti ja moikataan kun
tavataan.
Leiritoimikunta
Juha Kukkavuori

3/2022

Liedon kuulumiset

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Liedon Seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

Leporanta, puh. 040 718 0570 • www.sfclieto.net
PUHEENJOHTAJA
Teemu Kuosmanen
Kustaa Vaasan tie 26, 21450 TARVASJOKI.
Puh. 040 508 3368
teemu.kuosmanen@lieto.fi
SIHTEERI
Timo Juuti
Ylärinne 62, 24280 SALO.
Puh. 050 558 0135
tvpjuuti@gmail.com

Helteiset terveiset
Leporannasta!

pidetään lauantaina 22.10.2022 klo 14.00
Leporannassa Riemuriihessä,
Kynnyksentie 121, 21420 Lieto.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
30.6.2022 - HALLITUS

Tärkeät päivämäärät 2022
27.7.
12.-14.8.
16.-18.9.
22.10.

Unikeonpäivän tapahtuma
Ajotaitoviikonloppu
Valojuhlat Leporannassa
Syyskokous, klo 14 Leporannassa

Kuvat Teemu Kuosmanen ja Sanni Tukkiniemi

M

aailman turvallisuustilanne on ollut myllerryksessä kevään ja alkukesän
aikana, mutta Leporannassa pääsee irrottautumaan huolista ja keräämään voimia upean luonnon
keskellä.
Leporanta avautui vierailijoille
vappuviikonloppuna, jolloin päästiin tanssimaan Riemuriihessä. Toukokuun aikana valmistui myös lähimetsään frisbeegolfrata, joka on
tarkoitettu lähinnä alueella olevien käyttöön. Heinäkuun alussa on
tarkoitus järjestää alueella yöpyvien kesken pienimuotoiset frisbeegolfkilpailut uudella radalla.
Tilaussaunan remontti valmistui parahiksi ennen juhannusta.
Myös Riemuriihen ja huoltorakennuksen ilmanvaihtoa on remontoitu talkoovoimin. Tänä vuonna yhdistys palkkasi kaksi kesätyöntekijää auttamaan isäntiä kesän kiireisimpään aikaan.
Juhannuksena nautittiin upeasta säästä ja monipuolisesta ohjelmasta. Alue oli ensimmäistä kertaa kokonaan täynnä. Viikonlopun aikana mm. tanssittiin sekä
karaoke- että levytanssit, ongittiin,
nuorilla oli yösuunnistus ja lapsilla
olympialaiset.
Kuluvan vuoden aikana olemme saaneet mukavasti uusia, aktiivisia talkoolaisia. Uusia ideoita
on syntynyt tapahtumiin ja ohjelmaan liittyen. Esimerkiksi ajotaitoviikonloppuun on suunnitteilla tutun ohjelman lisäksi myös uudistuksia. Suuret kiitokset niin uusil-

Riemuriihi
juhannusasussa.

le kuin pidempään mukana olleille
talkoolaisille!
Valojuhlat on tarkoitus järjestää
kahden vuoden koronatauon jälkeen taas syyskuussa. Tervetuloa!
Elina ja Teemu 139104

VALOJUHLAT
LEPORANNASSA 16.-18.9.2022
Ohjelmassa mm.

PERJANTAI

• Saunat
• Karaoketanssit

LAUANTAI

• Kisailua ja ohjelmaa aikuisille ja lapsille
• Valoasetelmien tekoa, teema vapaa
• Saunat
• Orkesteritanssit (Kaapeli-bändi)

SUNNUNTAI

• Luontopolku
• Arpajaiset
• Treffit päättyvät 14.00

Siniristilippumme.

Treffimaksu 70 €, ei paikkavarauksia.
Vaunun/auton saa tuoda alueelle edellisestä
sunnuntaista alkaen ilman seisontamaksua.
Turvallisuusmääräysten takia henkilöauton voi joutua
sijoittamaan erikseen määrättyyn paikkaan.
SF-CARAVAN LIEDON SEUTU RY
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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
Avajaistreffit alkamassa Krapurannassa.

Terveiset Krapurannasta

K

eskikesän terveiset Krapurannasta. Kesäkausi on
taas tätä kirjoittaessani polkaistu reippaasti käyntiin ja ihmiset on saatu lähtemään liikkumaan matkakulkineillaan. Krapurannan kesäkausi alkoi perinteisillä Avajaistreffeillä jonne olikin
lähtenyt kohtalaisen hyvin vierailijoita. Tosin pitkäksi venynyt talvi
ja kylmä kevät vielä kurittivat avajais tapahtumaa ja ilma myös kyseisenä viikonloppuna oli jonkin
verran epävakainen. Tänä vuonna
avajaisissa päästiin pitkästä aikaa
hyödyntämään meidän kolme
vuotta sitten valmistunutta Kulku-

rin Keidasta. Avajaisissa tanssittiin
molempina iltoina orkesterin tahdissa elävää tanssimusiikkia. Tässä kohtaa on jo suunnitteilla Juhannuksen viettoa kun tätä kirjoitan ja Krapurannan Perhejuhannus palvelee jo tutuksi tulleella
perinteellä, että ei mitään erityistä ohjelmaa järjestetä, joten lapsiperheidenkin on helppo tulla
viettämään rauhallista perhejuhannusta. Sitten seuraava projekti onkin nuo 16.haitaritreffit 4.7.8., joita jo täydellä tohinalla
valmistellaan. Haitaritreffit mennään hyvin pitkälti jo tutuksi tulleilla kuvioilla joskin jotain pieniä

muutoksia aina kokeillaan. Haitaritreffit kun saadaan purkitettua
niin sitten pidetään pieni hengähdys tauko ja kesäkauden päättää
nuo suuren suosion saaneet K18
YSÄRIBILEET 10.9, jolloin Oripään
tantereet tömisee, ja aikuiset pääsevät päättämään kesäkautensa.
Tässä vaiheessa toivotan kaikki
tervetulleeksi kesän tapahtumiin
sekä ihan vaikka muutenkin poikkeemaan ja saunomaan puukiukaan pehmeiden löylyjen kera.

Pysähtyneet vankkurit

SF-C-065037
Markku Kedonperä
s. 12.7.1949
k. 1.5. 2022
Muistoa kunnioittaen
SF-C Loimaan Seutu ry

Terv. Jarmo ”Japi” Toivonen
yhd.pj.

Kesäkuun alussa oli vielä lämmitetty
uima-allas uimakoululaisille tarpeen.
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Krapurannassa, Oripäässä 4.-7.8. 2022

TORSTAI 4.8 KLO 21–23.30 ’’FÖRSKOTTI’’-humpat Kulkurinkeitaalla
PERJANTAI 5.8
KLO 13 Merimiehet maailmalla (esitysteltalla)
KLO 14.30 Tapio Rautavaaran elämä ja laulut (osa 1)
KLO 16 Haitaristien palaveri KULKURINKEITAALLA
KLO 20-21 Haitaritreffien avajaiset esitysteltalla, pelimannien
yhteissoitto
Klo 21-24 HAITARITANSSIT Kulkurinkeitaalla, pelimannit soittavat
LAUANTAI
6.8
KLO
22.00 Musiikkia
ja yhteislauluja Pelimanninpenkillä
KLO 10.30 Haitarimusiikkia (esitysteltalla)
KLO 13 Tapio Rautavaaran elämä ja laulut (osa2)
KLO 14.30 HAITARITREFFIEN ARPAJAISET (2€/arpa)
Klo 21-24 HAITARITREFFIEN TANSSIT Kulkurinkeitaalla
KLO 21 YHTEISLAULUJA Pelimanninpenkillä
SUNNUNTAI 7.8
KLO 10.00 Treffien päättäjäissoitot

Pe ja La myytävänä keittoa ja lettuja klo 12

6€/annos, letut 3€/lettu, omiin astioihin

Treffimaksu sfc-jäsen 80€ To-Su
Haitaritreffien musiikkiin liittyvät tiedustelut: Jarmo Toivonen puh: 050-5314044

Krapurannan treffien arpajaisten
seitsemänkertainen pääpalkinnon
voittaja. Onnittelut!

Haitaritreffit 4.-7.8.2022 yhteissoittokappaleet: Karjalan poikia G, Tulipunaruusut Dm, Sä
kuulut päivään jokaiseen Am, Kauneimmat ruusut Am, Kirje sieltä jostakin Cm, Takametsien
kaipuu Am, Rantakoivun alla Dm, Poskivalssi Em, Rattaanpyörä Cm, Pelimannin jäähyväiset
Cm

TERVETULOA soiton, laulun ja tanssin täyttämille HAITARITREFFEILLE!

Haitaritreffit järjestää SFC-LOIMAAN SEUTU RY

Krapurannassa löytyy tilaa myös isoille
yhdistelmille jopa juhannuksena.

TIEDUSTELUT KRAPURANTA PUH. 040-5462058

9

Maskun kuulumiset

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräinen

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

SYYSKOKOUS
pidetään sunnuntaina 9.10. klo 12.00.
Paikkana Camping Mussalo, Mussalontie 356, 23310 Taivassalo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4§
syyskokoukselle määräämät asiat.
Tervetuloa kaikki yhdistyksemme jäsenet päättämään
yhteisistä asioista. Jäsenkortti mukaan.
Kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua, klo 11.30.
Taivassalossa 6.7.2022 - HALLITUS

Kesätervehdys
Mussalosta!

K

esäkausi Mussalossa on
saatu taas mukavasti käyntiin ja Suomen kesä on parhaimmillaan. Mussalolaiset ovat
taas touhunneet alueen viihtyisäksi sekä itselleen että vieraille. Lainattavat sup-laudat ovat päässeet
vesille. Lähimetsästä löytyy yhdeksänreikäinen frisbee-golf -rata
ja geokätköilijöille n. kahden kilometrin pituinen geokätkö reitti.
Puusaunat lämpenevät päivittäin
ja kodan grillin puut odottavat sytyttäjiään. Mitä muuta voisi enää
kesältä toivoa!
Juhannusta vietettiin helteisissä merkeissä, tanssien, laulaen sekä kesästä nauttien. Kesävisailut,
kuohuviinipullon pommitukset se-

kä viisiottelu löysivät voittajansa ja
saunavihtojakin tehtiin.
Merivesi on lämmennyt mukavasti ja siitä voi nauttia joko ihan
uiden, vesipeuhaten tai vesiliikunnan merkeissä. Jos omat ideat vesiliikuntaan ovat vähissä, voi laiturin päästä käydä katsomassa ohjeistuksia sekä vesijuoksuun että
vesijumppaan.
Olli Halosen laulun sanoin:
“Suomen kesä kestää hetken aikaa vaan, mut sen hetken maailma tarjoo parastaan.” Tervetuloa
siis Mussaloon nauttimaan kesästä, nyt on sen aika!

Juhannuksen
vihtapajassa
riitti innokkaita
tekijöitä.

Terveisin,
Katja Mussalosta :)

Mussalon
soppatykin takaa

T

ämän vuoden Vankkuriviestien Mussalon osioissa
olemme esitelleet mussalolaisia ja tällä kertaa vuorossa on
Mussalon aktiivinen ruokatoimikunta, joka loihtii murkinaa sekä
vieraille tapahtumissa että talkooväelle useamman kerran vuodessa.
Kyselimme hieman heistä ja
heidän kuulumisista...
Keitä kuuluu Mussalon
ruokatoimikuntaan?
- Toimikunnan vetäjänä on toiminut noin 10 vuotta Eeva Rantasalo, joka on ollut Mussalossa vuosipaikkalaisenakin jo 19 vuotta.
- Toisena ruokatoimikunnan ak-
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tiivijäsenenä on jo viime numerosta tuttu Heli Herne, joka on ollut
Mussalossa jo 30 vuotta ja toimikunnassa noin kolme vuotta.
- Kolmantena toimikunnan jäsenenä on Mia Eriksson, joka on
viihtynyt Mussalon vuosipaikkalaisena jo 18 vuotta ja toimikunnassa noin kahdeksan vuotta.
- Memmi ( Prapada Changrum)
on neljäntenä jäsenenä on ollut
toimikunnassa viisi vuotta ja Mussalon vuosipaikkalaisena noin
kuusi vuotta.
- Viidentenä jäsenenä toimikunnassa touhuilee Maarit Nira,
joka on ollut toimikunnassa nyt
noin kaksi vuotta ja Mussalos-

Vappusimat ja munkit
valmiina herkkusuiden
syötäviksi.
sa 12 vuotta.
- Unohtaa ei missään nimessä
pidä näiden kaikkien yllämainittujen rouvien miehiä, jotka auttavat
aktiivisesti monenlaisissa Ruokatoimikunnan tehtävissä, kiitokset
maittavasta ruuasta kuuluvat siis
myös Arille, Jarille, Samille, Timpalle ja Henrylle.
Mitä Ruokatoimikunta tekee?
- Ruokatoimikunta huolehtii
erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa ruoka- ( ja joskus myös

Sami ja Timo
lisää lohet
soppaan.
juoma-) huollosta.
- Pitkäaikainen traditio on ollut
Rantalieskojen suosittu lohisoppa.
Myös Illallinen taivaan alla -tapahtumasta on tullut jo traditio, joka järjestetään tänä kesänä jo viidettä kertaa.
Tapahtuma on ollut niin suosittu hyvän menunsa vuoksi, että kahtena
viime kesänä se on jo ollut loppuunmyyty. Myös parina vappuna ollaan
tehty munkkeja ja simaa sekä silakoita on paistettu monena kesänä
ja monenlaista muuta.
- Tapahtumien lisäksi tärkeä

3/2022

Mussalo Campingin kesäkauden päättäjäiset

RANTALIESKAT
2.-4.9.2022

HINTA:
Normaali vuorokausimaksu + 20€
treffimaksu per
leirikunta. Sis
lohikeiton ja ohjelman

PERJANTAI
21.00 - 01.00 Karaoketanssit ulkolavan edustalla
- isäntänä Toivo-Olavi, IG @toivoolavimusic
01.30
Hiljaisuus alueella

Omat ruokajuomat, ruokailuvälineet,
pöydät ja tuolit mukaan.

LAUANTAI
09.00 - 11.00 Aamusaunat lämpiminä
Koko perheen sumopainikisailu

14.00

Soppatykin antimia:
Lohikeitto lisukkeineen

Pöytien asettelu alkaen klo 17,
illallinen klo 19

16.00 - 21.00 Saunat lämpiminä
21.00 - 00.30 Tanssit taivasalla:
Hupilupa orkesteri
22.00

Kokko sytytetään sään salliessa

01.30

Hiljaisuus alueella

SUNNUNTAI
10.00 - 12.00 Marttojen vohvelikahvila avoinna
Maksuvälineenä vain käteinen

LA 13.8.
2022

VARAA RUOKASI JA PAIKKASI
PITKÄSSÄ PÖYDÄSSÄ 10.8. MENNESSÄ
PUHELIMITSE 0407649391 TAI
SUORAAN KIOSKISTA

Lipunnosto ja Mussalon tervehdys

12.00

ILLALLISMENU
Savustettu lohifile (1/3
aikuisille, 1/4 lapsille)
Uuniperuna + sinappinen
kastike
Tuoresalaatti
HINTA (maksu kioskiin):
Aikuiset 12€
Lapset alle 12v 6€

16.00 - 21.00 Saunat lämpiminä

09.00

ILLALLINEN MUSSALON
TAIVAAN ALLA - PITKÄPÖYTÄ

Puolet Rantalieskojen
paikoista varataan
ennakkoon. Varaukset
vain puhelimitse
numeroon
040 7649391.
Voit myös tuoda
matkailuajoneuvosi
maksuttomaan
seisontaan su 28.8.
alkaen

MUSSALON TAKAKONTTI KIRPPIS KLO 10-13
Tule myymään sinulle
tarpeeton tavara pois
Mussalon takakonttikirppikselle.
Varaa itsellesi myyntipaikka
puh. 040764 9391
(isäntäpuhelin) tai kioskista
10.8. mennessä.
HINTA:
Ei lisämaksua normaaliin
vuorokausimaksuun
Omat pöydät ja vaaterekit
tarvittaessa

Lohisoppa
valmistumassa.

rooli ruokatoimikunnalla on talkoissa, jolloin he huolehtivat talkooväen jaksamisesta ruuan ja
juomien avulla.
Mikä on kivointa Ruokatoimikunnan tehtävässä?
- Mukavinta on kivan porukan
kanssa yhdessä häärääminen ja
saada kiitosta maistuvasta ruuasta. Meillä on hyvä porukka ja työtehtävät jakaantuvat kivasti kaikkien kesken. Kaikki ovat kovia touhuamaan, joten yhdessä tekeminen on silloin kivaa.
- Muistoja on monia, sillä tekeville sattuu ja tapahtuu. Erilaisia

sattumia on siis vuosien aikana
kyllä tapahtunut. Korona-aikaan
piti sopeutua uusin ratkaisuin ja
yksi esimerkki oli niistä esimerkiksi se, että tehtiin riisipuuroa
soppatykkiin, jota tarjoiltiin ulkona. Se oli uudenlainen kokemus
ja hyvää tuli.
Kesävinkit Mussalon vieraille?
- Tervetuloa maistamaan maistuvaa lohimenuta Illallinen taivaan
alla -tapahtumaan, johon kannattaa varata paikka hyvissä ajoin.
Lisäksi tietenkin lohisoppa kutsuu taas kesäkauden päättäjäisissä, Rantalieskoissa.
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Kuva Merja-Ann (Lindell)

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
sihteeri@sfcnaantali.fi

Tilaussauna.

Hellekesää
rakkaat ystävät!

P

itkän, koleahkon kevään
jälkeen saimme Suomeen
juhannuksen jälkeen kunnon hellekelit. Muutos aikaisempaan kesäkuun säähän on ollut
todella nopea ja huomattava.
Nautitaan tästä siten kuin itse
kukin haluaa ja jaksaa.
SF-C Naantali ry piti kevätkokouksen toukokuussa ja paikalla
oli yhteensä 39 yhdistyksen jäsentä. Kokous käsitteli edellisen
vuoden toimintaa ja taloutta ja
antoi hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden.
Kokouksen tärkeimmäksi aiheeksi voitaneen katsoa kuitenkin se,
kun kokous nimitti puheenjohtaja Jarmo Kivisen esityksestä
yhdistystä perustamassa olleet
Tuija ja Risto Niemelän yhdistyksen kunniajäseniksi.
Salorannan ladolla on vietetty
kesäperjantaisin karaoke-iltamia
Timo Vanteen vetämänä. Osallistuminen laulamiseen on ollut
vaihtelevaa, mutta säännöllistä.
Yleisön pyynnöstä iltoja jatketaan pitkin kesää.
Juhannusta Salorannassa oli
viettämässä noin sata vaunu- ja
autokuntaa. Määrästä noin puolet oli vieraita, joten voinemme
olla varsin tyytyväisiä Salorannan suosioon. Ladolla laulettiin
ja tanssittiin sekä juhannusaat-

tona että juhannuspäivänä. Iltapäivällä oli lapsille järjestetty lettukestit ja alkuillasta ladolla oli
myös lapsille karaoke.
Saunaprojekti on ollut vähän
aikaa tauolla osittain rakennustarvikkeiden huonon saatavuuden takia ja ennen kaikkea alueen turvallisuuden takia. Emme
halua kenenkään loukkaavan itseään työmaan takia.
Salorannassa on käynyt perjantaisin Kivikylän myymäläauto
myymässä erilaisia lihatuotteita
ja lauantaisin alueella ovat vierailleet pullamummot, joilla on ollut myynnissä erinomaisia herkkuja. Saunan päätyyn on kesän
ajaksi tuotu matkailuvaunu, mistä
saa ostaa puutarhatuotteita, leivonnaisia ja muuta hyvää. Näitä
palveluita kannattaa käyttää, että myyjät kävisivät Salorannassa jatkossakin.
Yhdistys liittyi kevään aikana
paikallisen vesiosuuskunnan jäseneksi ja sen myötä Salorantaan tulee raikas vesi kaupungin
verkostosta ja jätevedet ohjataan
kaupungin viemäriverkostoon.

Juhannuskoristeiden askartelua.

Juhannustanssit.

Toivotan kaikille Salorannassa
kesää viettäville ja sieltä muualla matkaaville erittäin hauskaa,
lämmintä ja hyvähenkistä kesää.
Jyrki 96942
Lettukestit.

12

3/2022

Kuva Merja-Ann (Lindell)

Risto ja Tuija kiittävät
kunnianosoituksesta.

Näkymää tilaussaunalta.

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!

Y

hdistyksemme vuosikokous pidettiin 23.4. tutussa paikassa Ankkalammen rannalla. Mitään isoja asioita
ei ollut esityslistalla, puheenjohtajan kausi on vasta puolessa välissä joten Esa Hautala jatkaa.
Hallituksessa jatkavat Kari Virta,
Pekka Parviainen, Ismo Lankinen
ja Merja Maula.
Kokouksen jälkeen oli tarkoitus
taas ratkoa yhdistyksen petankki-mestaruus, mutta tuo kurja korona oli kellistänyt innokkaimmat
pelaajat joten tyydyimme rentoon
rupatteluun, saunomiseen, uimiseen ja iltapalaan.
Viileä alkukesä kääntyi helteiseksi juhannukseksi. Valitettavan
moni hehkui jo juhannuspäivänä

keitetyn ravun värisenä. Itselläkin
oli varusteiksi valikoitunut turhan
vähän hellevaatteita, mutta olihan
pitkistä hihoista ja lahkeista hyötyä mäkäröitten torjunnassa. Hyvin oli karavaanikansa liikkeellä
parin koronakesän jälkeen, aika
moni SFC-alue ilmoitti jo aatonattona olevansa täynnä. Näppärä
viestiväline tuo naamakirja.
Alkusyksyllä on tarkoitus taas
järjestää jokin yhdistyksemme yhteinen tapahtuma, siitä sitten tiedotetaan sähköpostilla ja kunnallislehdessä. Ehdotuksia tapahtumaksi otetaan mielellään vastaan.
Leppoisaa lomailua
ja mukavaa kesää!
Merja

Pysähtyneet vankkurit

Tapani Jalmari Jääoja
s. 7.2.1948 Yläne
k. 27.4.2022 Paimio
Muistoa kunnioittaen
SF-C Paimion seutu ry
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Paraisten kuulumiset

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Paraisten seutu ry:n sääntömääräinen

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

SYYSKOKOUS
pidetään lauantaina15.10.2022 kello 13.00 alkaen
Mälö Bygdegårdenissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n syyskokoukselle
määräämät asiat.
Kahvitarjoilu ennen kokousta
Parainen 27.6.2022
HALLITUS

Paraisten kuulumisia!

L

ämpöä riittää tätä kirjoittaessa. Ulkona 30 astetta
lämmintä, ja aurinko porottaa pilvettömältä taivaalta.
Stagsundissa on uimalaituri uusittu ja rannan läheisyyteen on
rakennettu kivestä terassi, jossa voi istua varjossa.
Puita on kaadettu alueella ja
talkoilla tehty saunapuita. Alueen
rakennukset on maalattu, joten
nyt ei tarvitse maalata niitä taas

moneen vuoteen. Alueen kausipaikat ovat täyttyneet hyvin kesän aikana.
Yhdistyksen 45-vuotis juhlia,
vietetään la 20.8.-22 Stagsundissa oman väen kesken. Naistoimikunta hoitaa tarjoilun ja illalla terassilla orkesteritanssit.
Lisää näistä juhlista kotisivulla ja Stagsundin ilmoitustaululla.
Kesäkauden päättäjäiset pidetään lauantaina 1.10.2022.

Yhdistyksen syyskokous pidetään lauantaina 15.10.-22 Mälö
Bygdegårdissa.
Syystalkoot pidetään lauantaina 29.10.-22 ja kesävesi suljetaan sunnuntaina 30.10.-22.
Lopuksi, haluan toivottaa hyviä ja turvallisia matkoja karavaanareille.
SF-C 120962

Takkatuvan maalausta.
Nicklas Engman ja Matti Grönroos
nostivat lipun salkoon.
Uusi terassi.
Uusi laituri ja
uimaportaat
miellyttävät
käyttäjiä.

Klapeja syntyy saunaan, grilliin
ja takkaan käytettaväksi.

Naistoimikunnan
loihtima
kahvipöytä
juhannuksena.
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Piikkiön kuulumiset

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen

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

SYYSKOKOUS
pidetään keskiviikkona
19.10.2022 klo 19
POP-pankin kerhohuoneella.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!
30.6.2022 - HALLITUS

Helle hellii
Harvaluotoa!

J

os on olemassa paikka,
jossa on hyvä olla helteellä, se on merenranta. Pulahdus meriveteen viilentää kuumimmallakin kelillä ja parhaimmassa tapauksessa mereltä käy
tuuli, joka puhaltaa pahimman
paahteen pois.
Tänä vuonna juhannustakin
vietettiin poikkeuksellisesti helteisessä säässä. Toisten mielestä oli liiankin kuuma, toiset nauttivat vuositasolla harvinaisemmasta lämmöstä. Harvaluodon
merellinen ympäristö houkutteli ihmisiä sekä leirintäalueelle että uimarannalle. Harpin kioskin
edustalle nostettiin perinteikäs
juhannussalko, joka ihastutti kaikenikäisiä.
On monia tulkintoja siitä, mil-

loin kesä alkaa. Toisille se alkaa
koulujen kesäloman ensimmäisestä päivästä, toiset tuntevat
kesätunnelman juhannuksena ja
kolmansille se alkaa vasta, kun
oman kesäloman ensimmäisenä
päivänä. Niillä, joiden lomat alkoivat juhannuksesta, on riittänyt lämpimiä päiviä.
Harvaluodossa kesä alkaa, kun
sekä vierailijat että kausipaikkalaiset alkavat viihtyä päivittäin
alueella. Kesä on karavaanaamisen kulta-aikaa, ja se näkyy myös
Piikkiössä. Ilolla vastaanotettuja
vierailijoita on alueella riittänyt.
Nauttikaamme siis kesästä,
yhdessä.
Hanna Hyttinen
165836

Lipun nostoa keräännyttiin yhdessä
katsomaan. Kuva Juhani Aaltonen.

Tulevat tapahtumat 2022
26.-28.8
19.10.

Kesäkauden päättäjäiset
Syyskokous keskiviikkona,
klo 19 POP pankin kerhohuone

Näissä väreissä taivas hehkui
juhannusyönä. Kuva Katja Kalliovaara.
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Juhannusaattona
nostettiin Suomen
lippu salkoon.
Kuva Juhani Aaltonen.

Valoisaan juhannusyöhön loivat tunnelmaa lautan
päälle sytytetyt tulet. Kuva Katja Kalliovaara
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Kesäkauden alkajaisiksi
koottiin talkoovoimin alueelle
hankittu uusi trampoliini sekä
ehostettiin Harppilaa.
Kuva Juhani Aaltonen.

Uimarannalla riittää kesäisenä päivänä kävijöitä ja uudet
leikkivälineet houkuttelevat pikkuväkeä. Kuva Merja Kalliovaara

3/2022

Uusi matkailuauto
leasingsopimuksella?
Best Leasingilla hankit uuden matkailuauton tai -vaunun
kuukausimaksulla ilman käsirahaa ja reissaat ilman
ajoneuvon omistajan huolia ja yllättäviä kustannuksia.
Määräaikainen sopimus
Best Leasing on 12kk:n määräaikainen sopimus.
Sopimusta on mahdollista myös jatkaa ensimmäisen
vuoden jälkeen.

Liitä mukaan haluamasi palvelut
Voit valita kolmesta eri palvelutasosta juuri sinun
tarvitsemasi palvelut osaksi leasingsopimusta.

Kanta-asiakasedut käytössäsi
Saat käyttöösi myös Best Caravanin kanta-asiakasedut:
bonusta ostoksista, ilmaiset pesukadut ja matkaparkit
sekä Best Caravan tiepalvelun. Lisää kanta-asiakkaan
eduista voit lukea bestcaravan.fi/kanta-asiakkuus

Lue lisää bestcaravan.fi/bestleasing

Matkailuautot
alk. 699 €/kk
Matkailuvaunut
alk. 299 €/kk
12kk:n määräaikaisella
sopimuksella

UUTTA UUTTA UUTTA!
PIKAHUOLLOSTA:
jarruremontit • öljynvaihdot
suodattimien vaihdot yms.
Teemme myös sisäpesut,
kovavahaukset ja pinnoitukset
RENGASHOTELLI ja RENGASMYYNTI

LIEDON

AUTOPESU
Meiltä ammatitaidolla
pesut, huollot, vahaukset!

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

110 €

hytin kovavahaus

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.
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Suomen sääoloihin suunnitellut ja kotimaiset

aurinkosähkötuotteet

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!

Miksi sijoittaa aurinkosähköön?
»
»
»
»
»
»
»

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

Sivutoimipisteestämme
myös kaikki tarpeellinen
matkailuajoneuvoihin!

•
•
•
•

Kosteusmittaukset
Huollot
Koeponnistukset
Varaosat ja tarvikkeet
Satamakatu 20, 24100 SALO

Salorankatu 5-7
24240 SALO

02 737 5777

solarfinland.fi / salosolar.fi / salotech.fi / salotelineet.fi
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Raision kuulumiset

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Raision seutu ry:n sääntömääräinen

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

SYYSKOKOUS
pidetään sunnuntaina 23.10.2022 klo 12.00
VankkuriVehmaalla, Rautilassa.

PUHEENJOHTAJA
Jari Maula
Juolukkatie 1, 21530 PAIMIO.
Puh. 0400 912 103
jarimaula@gmail.com

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu 11.30 alkaen.
28.6.2022 - HALLITUS

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

Kuva Kari Helenius

Vankkurivehmas kesä.

Kesä jatkuu VankkuriVehmaalla

J

uhannus on taas takanapäin, kun tätä tekstiä kirjoittelen etuteltan helteisessä
lämmössä. Juhannuksen vietto
sujui taas hyvin mallikkaasti. Kaikilta aluella vierailleilta tuli niin
mukavasti positiivista palautetta
siisteydestä, saunasta, rennosta
ja mukavasta ilmapiiristä koko

alueella, kyllä pitää olla ylpeä.Lukuisia puhelinsoittoja kun sain ja
kysyttiin mitäs ohjelmaa olisi niin
vastasin vain rentoa olemista ei
muuta niin yleisin vastaus oli kiitos
tulemme siis teille. Kaikki kulkurit
eivät siis kaipaa mitään muuta.
Kiitos siitä kaikille, kun jaksatte
pitää alueemme hyvinvointia yllä.

Seuraavaksi suunnataan katse
yhdistyksemme 40-vuotisjuhliin,
jotka vietetään 12.-14.8.2022.
Taas tarvitaan talkoo hartioita
onnistuaksemme järjestämään
juhlakansalle hyvät juhlat. Ohjelmassa on ruokailua, muistamisia
kaikille avoinna olevassa pääjuhlassa, karaoke laulantaa ja rehel-

liset lavatanssit orkesterina Mikko
Mäkeläinen&Myrskylyhty.
Syyskokous pidetään lokakuussa kutsu toisaalla lehdessä.
Eipä muuta tällä kertaa hyvää
syksyn odotusta kaikille ja tavataan 40-v. Juhlissa.
Puheenkuljettaja Jari

Kuva Kari Helenius

40Vuotisjuhlatreffit
SF-Caravan Raision Seutu ry:n

VankkuriVehmaalla 12.-14.8.2022

Vankkurivehmas kesä.
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Pe 12.8 karaoketanssit tanssilavalla.
La Pääjuhla tanssilavalla, ruokailu ja kahvitarjoilu.
Illalla Mikko Mäkeläinen&Myrskylyhty.
Pubi avoinna molempina iltoina tanssilavalla.
Treffimaksu 70€
Tervetuloa!
3/2022

Kuva Kari Helenius

Kuva Kari Helenius

Kuva Kari Helenius

Lapsille uutta leikkipaikkaa.

Valmistuu hartia voimin.
Kuva Kari Helenius

Vankkurivehmas kesä.

Elokuussa 40-v.

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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Salon kuulumiset
www.sfc-salonseutu.fi

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Salon seutu ry:n

SYYSKOKOUS

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

pidetään keskiviikkona 19.10.2022
klo 19.00 Uskelan koulun auditoriossa,
Kavilankatu 1, 24100 Salo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.

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

Kahvitarjoilu klo 18.30.
Ota mukaan voimassa oleva jäsenkortti.
Salossa 6.12. 2021 - HALLITUS

Rautarouva
2021

E

lokuun viimeinen viikonloppu on perinteisesti yhdistyksen omien jäsenten tapaamiseen varattu tapahtuma.
Aiemmin sitä vietettiin toisaalla,
mutta nyt jo useita vuosia tapahtumapaikkana on ollut Kauppilan
lato Raatalassa. Tällä kertaa jouduttiin jäämään hieman kauemmaksi itse ladosta, koska siellä oli
maa niin märkää, että kalusto olisi uponnut sinne. Onneksi löytyi
tukevaa maata alle.
Teräsmieskisalla on jo pitkä historia, mutta Rautarouvan tittelistä
on kisattu vasta muutama vuosi. Itselläni oli kunnia saada tuo himoittu titteli ensimmäisen kerran vuonna 2017, jolloin tittelistä kisattiin
toista kertaa ja nyt siis tuli voitto
jo toistamiseen järjestysnumerolla 6. Teräsmieskisaan naiset laativat kilpailutehtävät ja sitten vastaavasti Rautarouvakisan tehtävien keksiminen on miesten tehtävä.
Tällä kertaa Rautarouvan tehtävänä oli mm. hieman tarkkuusnaulausta ja arvuuttelua, tietoakin olisi tarvittu. Naulauksesta lienee parempi olla sanomatta mitään. Tunnistaa piti, tai olisi pitänyt, Salon
alueen kirkot. Enhän minä ”ei salolaisena” noista kirkoista mitään
tiennyt, joten arvaamiseksi meni.

Teräsmies Urpo Reunanen
ja Rautarouva Tanja Lepistö.
Arvuutella piti myös purkissa
olevien makaronien ja puolukoiden määrää. Makaronipurkissa
olevat puolukat laskin oikein siinä purkkia pyöritellessäni, makaronien määrä heitti muutamalla. Tämä olikin ainoa tehtävä, joka meni hyvin. Omasta mielestäni kaikki meni niin huonosti, että voitosta
oli turha haaveilla. Yllätys olikin
melkoinen, kun kuulin voittaneeni!
Näistä kisoista ei iloa ja naurua puutu, joten nyt kaikki laittavat kalenterivarauksen valmiiksi ensi elokuulle 26.-28.8., sehän
on ihan pian!
Kaikki rohkeasti kisaamaan ja
pitämään hauskaa sekä tutustumaan oman alueen muihin karavaanareihin!
Terveisin Tanja Lepistö
Rautarouva 2021

Raatalassa uusittiin tänä keväänä vanha
terassi ja rakennettiin uusi.

Teräsmies 2021 Urpo Reunanen

U

rpo on osallistunut teräsmieskisaan jo usealla vuosikymmenillä ja edellinen
mestaruus on tullut vuonna 1994.
Väliaikanakin mestaruus on mel-
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kein ollut käsissä, mutta tasapisteillä hävitty
kakkostila on ollut paras sijoitus. Vihdoin 27
vuoden jälkeen uurastus palkittiin voitolla.
Uusi kisa on taas vuorossa Raatalassa elokuussa.

Tulevat tapahtumat 2022
Raatalan tapaaminen jäsenistölle,
os. Mäentie 210
30.9-2.10. Silakkarieha Salakalliolla,
os. Salaistentie 782
19.10.
Syyskokous, Uskelan koulu,
Kavilankatu 1
12.11.
Teatterimatka Lohjan teatteriin
26.-28.8.

3/2022

Raatalassa tavataan 26.–28.8.2022
TERÄS
MIES

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

SF-CARAVAN SALON SEUTU RY

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

Ikoninen
klassikkomusikaali
The Sound of Music
The Sound of Music musikaali perustuu itävaltalaisen von Trappin
perheen tarinaan, joka sijoittuu
1930-luvun Itävaltaan. Nunnakokelas Maria lähetetään von Trappin
perheeseen kotiopettajaksi. Leskeksi jäänyt kapteeni Georg von
Trapp pitää seitsemälle lapselleen
ankaraa kuria, mutta Marian musiikin sävyttämä elämänilo tarttuu
lasten lisäksi pian myös heidän
isäänsä.
Tuo mennyt aika muistuttaa pelottavasti tätä päivää diktatuurin ja
sodan uhan alla ja on siksikin yllättävän ajankohtainen. Sen tunnetut sävelmät ovat kietoneet kuulijansa
tunnelmallisen tuttuihin melodioihin sukupolvelta toiselle. Musikaalissa
kuullaan tunnettuja lauluja kuten: Edelweiss, Kun vuorelle käyn, Mikä
vois olla sen mukavampaa ja tietenkin Do -Re- Mi.
Tämä ikoninen musikaali lisätään Lohjan Teatterin historian komeaan
musikaalisarjaan kirsikaksi kakun päälle! Pääosissa Mariana upea, vieraileva laulajatar Henna-Riikka Rajaniemi ja kapteeni Von Trappina Lohjan Teatterista tuttu, monen roolin mies Esa Koski.

Lähtö Lohjalle Salon torilta
lauantaina 12.11.-22 kello 14.30.
Esitys alkaa klo 16.
Hinta 35 €, sisältää linja-automatkan, lipun
ja kahvin / teen sekä leivoksen väliajalla.

Karavaaniperhe 2021 Eino ja Airi Wägg.

Karavanperhe 2021

P

erheessämme oli aloittaessamme kaksi henkeä, sitten
20 vuotta kolme. Taas
olemme kahdestaan. Vaununa
meillä on 32 vuotta vanha solikka.
Ensimmäinen vaunu hankittiin v.-76. Jäseniksi liityimme
v.-82 ensin Lohjan yhdistykseen ja
myöhemmin Tero Leinon ja Kristiina Iltasen houkuttelemina Salon
yhdistykseen. Reissattu on pitkin ja
poikin Suomea sekä vähän ruotsissa ja norjassa. Onhan tämä mukavaa, ei aikatauluja eikä mitään lukkoon lyötyjä paikkoja. Matkat vain
ovat " pidentyneet" vai onko tullut

A

iri ja Eikka ovat aina olleet
mukana. Ei virallisesti
koskaan toimihenkilöinä.
Monessa asiassa auttamassa. Jos
apua on tarvittu tapahtumissa,
vaikka kilpailupisteen pitämisessä. Mittanauha ja sekuntikello pysyy hallinnassa. Yhdistys arvostaa
tällaista pyyteetöntä työtä. Osallistuvat myös itse kilpailuihin ja

laiskaksi (vanhaksi). Treffeillä kuitenkin käymme ahkerasti. Vaunulla
matkatessa löytyy uusia kavereita
ja juttukumppaneita joka paikassa missä leiriytyy. Isompia haavereita ei ole sattunut, mitä nyt vaunusta meni pyörän laakeri, Norjan
rajalta muutama kilometri suomen
puolella eikä ollut kännyköitä silloin, lähimmästä lennättimestä piti käydä soittamassa.
Onneksi oli silläkin suunnalla
kavereita tosin 160 km päässä.

Ilmoittautuminen ja matkan maksu viimeistään 11.10.-22,
puh. 050-5515257. Matkan hinta maksetaan SF-Caravan
Salon Seudun tilille FI11 5410 0250 3436 32. Viitenumero
1232. Mukaan mahtuu 50 nopeinta. Tervetuloa mukaan!

MATKAILUAUTOT
JA VAUNUT

Eino 19257 ja Airi Wägg
19257-1
aika usein hyvällä menestyksellä.
Pitkän linjan karavaanarit 46 vuotta, joille harrastus tuntuu olevan
edelleen sydämen asia.
On rikkaus, että meillä yhdistyksen karavaanareissa on monen alan osaajia, kaikkia tarvitaan.
Karavaanari on
kaikkien kaveri.

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

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

www.autosimelius.fi
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Sauvon kuulumiset
Sarapisto, puh. 050 466 1282, toimisto@sfc-sarapisto.net
www.sfc-sarapisto.net
PUHEENJOHTAJA
Annica Sandberg
Puh: 044 974 2394
puheenjohtaja@sfc-sarapisto.net
SIHTEERI
Kirsi Kallio
sihteeri@sfc-sarapisto.net

KOKOUSKUTSU
SFC-Sauvon seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään Sarapistossa
16.10.2022 klo 12.00.
Jäsenkortti mukaan.
Tervetuloa kaikki jäsenet mukaan !
30.6.2022 - HALLITUS

Terveisiä helteisestä
Sarapistosta!

J

uhannus on juuri saatu vietettyä ihanan helteisessä
säässä. Merivesi on lämmennyt sopivan uimakelpoiseksi
ja siellä pulikoijia nyt riittääkin.
Uimarit, kahlaajat ja suplautailijat
ynnä kaikki muut vilvoitusta hakevat, sulassa sovussa pitkin pehmeää hiekkarantaamme. Juhannuksen ohjelmaa ja muuta tarjontaa etukäteen mietittäessä ollaan
aina ”säästä riippuen ” ajatuksella liikkeellä. Nyt ei tarvinnut muuttaa tai vaihtaa tapahtumista mitään, vaan saimme nauttia kukin
sopivalla tavalla kesästä.
Juhannuksen viettäjiä saapui alueellemme ennätysmäärä, paikoittajilla ja vastaanottajilla riitti juoksemista edes takasin, suurkiitos
talkooporukalle siitä! Onneksi
saimme kuitenkin kaikille paikan
järjestymään, ei tarvinnut ketään
käännyttää pois alueelta. Moneltakin suunnalta kuului juttua kuinka moni muu paikka oli jo täynnä.
Toki iso ihmismäärä aiheuttaa
haasteitakin, voi joutua hetken

jonottamaan wc tiloihin jne. Uusi
wc+suihkutila-rakennus on otettu
aktiivisesti käyttöön muutama viikko sitten, se tuli nyt tarpeeseen.
Sauna-aikana oli meillä myös
vuokrattava tynnyrisauna ahkerassa käytössä, sen löylyissä kelpaa merimaisemaa ihailla.
Ohjelmassa oli monenlaista mm.
metsälenkki raikkaassa aamuilmassa, sillä reissulla myös kerättiin luonnosta kukat koristeeksi
tanssilavalle. Suplauta-esittely
keräsi kiinnostuneita kokeilijoita
rantaan ja porukkaa löytyi myös
tanssilavalla järjestettyyn bingoon.
Lapsille oli mm. kasvomaalausta,
askartelua ja karkkibingo, unohtamatta jatkossakin käytössä olevaa lasten temppu/ taitorataa!
Alueemme seremoniamestari
Otto kuulutti pitkin päiviä ja tiedotti meille mitä milloinkin tapahtuu.
Oli hienoa nähdä miten ihmiset
kokoontui yhteen nauttimaan yhteisestä ajasta niin päivällä kuin
iltaohjelmankin koittaessa. Päiväl-

Ilta-aurinko.

lä herkut tirisi grilleissä ja yhteisruokailut houkutti maistamaan
naapurinkin loihtimia herkkuja.
Savukalan sai ostettua suoraan
savustusuunista, vaikea keksiä
parempaa herkkua hellepäivälle
uusien perunoiden seuraksi. Aattoillan musiikin tarjosi Rami Rafael
Duo, lattialla saatiinkin mukavasti

loputkin hiet pintaan ja yöuinnilla
vuorostaan ne huuhdeltua pois.
Monilla alkoi nyt loma, reissataan
siis itse kullekin sopivalla tavalla
ja tahdilla, tutustutaan uusiinkin
paikkoihin ja ihmisiin. Pitkin kesää
on eri paikoissa monenlaista ohjelmaa, tekemistä ja näkemistä,
niin meilläkin joten kannattaa nettisivuilta katsoa itselle mieluisia
asioita.
Tervetuloa Sarapistoon !
Maarit 104031

2022 tapahtuu
Juhannuksen reippailijat.
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5.-7.8.

30-v Juhlatreffit

3/2022

Juhannukselle!

Juhannuksen
seremoniamestari.

Pitkäpöytä juhannuksena.

Juhannus 2022.

Rami Rafael 2022.
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TL-Pyhäjärven kuulumiset

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry:n sääntömääräinen

Valasranta, puh. 040 730 4921 • www.sfcvalasranta.fi
PUHEENJOHTAJA
Mira Kulmala-Sjöman
Kettutie 11, 31600 JOKIOINEN.
Puh. 050 520 4065
mira.kulmala@sotainvalidit.fi

SYYSKOKOUS
pidetään lauantaina 17.9.2022 klo 13
SFC Valasrannalla, osoite Rantapolku 49, Yläne.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

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

Valasrannassa
tapahtui
Huoltorakennuksen
perusparannus
uoltorakennuksen, jossa
sijaitsee wc-tilat, suihkut
ja tiskauspaikka, remontti on lopultakin valmis, ja kyllähän
siitä aika hieno tuli, vaikka itse
sanonkin. Suuret kiitokset talkooporukalle, joka omien kiireidensä
ohella, teki pyyteetöntä työtä alueen ja yhdistyksen hyväksi. Yhtä
tärkeää työtä olivat remonttihommien lisäksi, remonttijälkien siivous, polttopuiden teko, pitkän kevään jälkeen ”myöhästynyt” alueen siivous ym., johon tietenkin
ehti osallistua vähän vähemmän
porukkaa, kun osa oli huoltorakennuksen kimpussa. Kiitos myös
SF-Caravan ry:n leirintämatkailun
kehittämisrahastolle avustuksesta, jonka saimme tähän hankkeeseen. Nyt on helppo hymyillä,
mutta voin kyllä myöntää, että
meinasi se hymy pariin kertaan
hyytyä tuossa kevään aikana. Ko-

H

30.6.2022 - HALLITUS

Tulevat tapahtumat 2022
29.-31.7.
12.-14.8.
26.-28.8.
7.-9.10.

Lasten tapahtuma
Rosvopaistit
Venetsialaiset
Syystreffit

ville otti, mutta hieno tuli! Kannattaa tulla katsomaan ihan paikan
päälle.
Juhannus
uhannuksena alueemme oli
aivan tupaten täynnä, jopa
niin täynnä, että jouduimme
torstaina alkuillasta toteamaan,
että yhtään matkailuajoneuvoa ei
alueelle enää saada mahtumaan.
Torstaina illalla otettiin juhannuksen etkot karaoken merkeissä, ja
perjantaina tanssittiin Esa Tapion
tahdissa. Paljon kaikkea muutakin
kivaa ohjelmaa oli järjestetty mm.
järviköydenveto, leikkejä, lasten
disco ja tietenkin bingo sekä aikuisille että lapsille. Hiukan jopa
vaikutti siltä, että tuo bingo oli
koko juhannuksen odotetuin ohjelmanumero, ainakin osallistujamäärän mukaan mitattuna. Kiitos
kaikille vierailijoille sekä kausi-

J

paikkalaisille mukavasta juhannuksesta Valasrannassa. Otetaan
ensi vuonna uusiksi.
Mira Kulmala-Sjöman
(105302-1)
puheenjohtaja

Juhannuspäivän ilta.
Kuva Jarmo Heiskanen.
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3/2022

Juhannus 2022.
Kuvat Jarmo Heiskanen.

Lasten karkkibingo.
Kuva Ulla Heiskanen.

Juhannus bingo.
Kuva Jarmo Heiskanen.
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Vakka-Suomen kuulumiset

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n
sääntömääräinen

Rairanta, puh. 0500 825 899 • www.rairanta.fi
PUHEENJOHTAJA
Asko Peräntie
Puh. 044 275 0067
asko.perantie@gmail.com

SYYSKOKOUS
Rairannassa 29.10.2022 klo 14:00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
syyskokoukselle määräämät asiat.

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

HALLITUS - 22.6.2022

Ilmakuva rantaviivasta.

KESÄTERVEISET RAIRANNASTA
Kuvat Pasi Annala

J

uhannus on nyt juhlittu loistavassa säässä ja hyvässä
tunnelmassa. Rairanta oli
käytännössä tupaten täynnä.
Juhannusvierailijoita otti vastaan meidän uusittu sisäänkäynti; Rairanta-kyltti oli maalattu ja
muutenkin kunnostettu, sekä siihen oli lisätty valot. Ruusupensaat poistettiin ja tilalle oli tuotu
kiviä ja kukkaistutuksia. Myös hidasteet olivat saaneet vähän väriä kylkiinsä.
Sen lisäksi, että kioskeissamme on myynnissä herkkuja ja kaikenlaista tarpeellista, alueelta
sai juhannuksena ostettua monenlaista hyvää: torstaina paikalla oli Kivikylän herkkuauto ja
Kasitori kahtena päivänä myy-
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mässä mansikoita ja vihanneksia. Juhannusaattoaamuna tuuli kävi mereltä alueen yli levittäen heräilevien karavaanareiden
ylle paistuvan loimulohen tuoksun ja kioskin auettua sieltä sai
ostaa vastapaistettua sämpylää
ja pullaa, kiitos vaan taas kerran
aamuvirkuille talkoolaisille, jotka
mahdollistivat tämän! Eikä tässä
kaikki tarjonta; lauantaina saattoi
ravita itseään käyttämällä burgeri/hodarikojun palveluita ja ostamalla perjantain tapaan leivoksia
päärakennukselta. Käväisipä paikalla myös koru- ja käsityömyyjä.
Ohjelmaa oli laidasta laitaan
kaiken ikäisille. Oli frisbeegolfkisat nuorille ja aikuisille, perinteinen mölkkyturnaus, virallinen

lipunnosto, yhteislaulua, lapsille
vohvelinpaistoa ja askartelua,
nuorille prikanheittoa, luontopolku ja tietysti kahtena iltana orkesteritanssit Railakassa, tanssittajina Sonja Linden & Domino
ja Rami Rafael & Trio. Arpamyyjät kiertelivät myös ahkerasti alueella, taisipa tulla sellainen yhdelle ihmiselle myytyjen arpojen ennätys, ettei sitä ihan heti
rikota! Saunat olivat tietysti kovassa käytössä ja merivesi lämmintä (22 astetta), joten uimareita riitti pitkin päivää. Rannassa odotti yllätys myös vakiasukkaille: sinne oli kuin taikaiskusta
ilmestynyt suihkulähde! Ja olenpa kuullut huhua, että muutamat
vuosipaikkalaiset olisivat järjes-

täneet aurinkokannella muotinäytöksen, ilmeisesti kyseessä
oli Rairannan omat Hunksit !
Kaiken kaikkiaan juhannus sujui erittäin rauhallisesti eikä mitään järjestyshäiriöitä ilmennyt,
joten kiitos vielä kaikille fiksuille juhlijoille, meillä kaikilla taisi
olla hauskaa!
Vaikka keskikesän juhla on nyt
juhlittu, niin oikeastaan matkailukesä on vasta aluillaan. Uskon
edelleen kotimaanmatkailun olevan vilkasta. Korkea polttoaineen
hinta saattaa tietenkin vaikuttaa
siihen, mutta ehkä se vaan saa
ihmiset viihtymään yhdessä paikassa kauemmin!
Mitään suuria uudistuksia ei
ole nyt näkyvissä, mutta perinteiset treffit ja tapahtumat löytyvät kalenterista. Lisäksi syyskuussa on yhdistyksen 35-vuotisjuhlat ja saimme juuri ennen juhannusta vahvistuksen, että meillä
on kunnia järjestää Rairannassa
ensimmäiset SF-Caravan ry:n järjestöpäivät, jotka on tarkoitettu
jäsenyhdistysten avainhenkilöille. Koko viikonlopun kestävään
tapahtumaan tarvitaan runsaasti
talkoolaisia, varsinkin keittiöön,
joten ilmoittautukaapa mukaan,
jotta saadaan porrastettu työt
niin, ettei samojen ihmisten tarvitse olla työssä aamusta iltaan!
Ja kiitoksia olleille ja tuleville
isännille! Heitä on saatu kiitettävästi jo pitkälle syksyyn. Muutama viikko olisi vielä vapaana,
joten halukkaita tarvitaan vielä
vähän lisää!
Asko
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Aikuisten frisbeegolf-kisan mestarit:
Roni Laihonen (1), Harri Rauhala (2),
Jari Metsä-Tokila (3).

Nuorten frisbeegolf-kisan mestarit:
Samuli Arvo (1), Eemeli Kokkonen (2),
Rasmus Patrikainen (3).

Mölkkyturnauksen palkintojoukkueet:
Jonna and the boys (1), Märkä (2), PMMP (3).

Rairannan uusittu portti ottaa
tulijat vastaan.

Rannalla uimareita ilahdutti suihkulähde.

Pääsiäinen keittiötiimin näkökulmasta

S

aatiin vietettyä pääsiäinen
eli naamiaistreffit ihan kohtuu mukavassa säässä,
vaikka kevät onkin ollut kylmä ja
lunta löytyi vielä varjopaikoista.
Mietin, ettei monikaan varmaan
tiedä/ymmärrä miten paljon työtä
yhden ruokailun järjestämiseen
tarvitaan ja ajattelin nyt kertoa siitä teille hiukan.
Ensiksikin emännän (Riitan) pitää jo hyvissä ajoissa ennakkoon
miettiä ruokalista, varautua ”pahimpaan” eli kahteen täyteen kattaukseen, tilata ja noutaa raaka-aineet. Perjantaina aloitellaan valmistelut: pilkotaan uunijuurekset,
salaattiaineet ja valmistellaan kaikki mikä pystytään.
Lauantaina klo 9:00 (tiedän, että muutamat aamuvirkut olivat paikalla jo aikaisemmin) alkaa varsinainen työ. Pari kantaa astioita
pöytään, laittaa kahvikupit ja jälkiruokalautaset ja servetit paikalleen, kukat pöytään ja ruokailu-

välineet telineisiin. Yksi sekoittaa
salaattia ja laittaa ne tarjoiluastioihin. Toinen maustaa uunijuureksia
paistamista varten ja keittää riisiä.
Kolmas valmistelee broileria paistovalmiiksi. Neljäs valmistelee jälkiruokaa ja viides touhuaa kastikkeen kimpussa. Koko ajan keittiön täyttää iloinen puheensorina
ja naurunremakka, se saa jaksamaan koko pitkän päivän!
Ensimmäinen kattaus on klo
13:00. Tarjolla tänä pääsiäisenä
oli: Broilerin fileetä kermakastikkeella, hunajaisia uunijuureksia,
kurkumariisiä, kotijuustoa, keitettyjä kananmunia, hedelmäistä vihersalaattia + kastiketta, savukalaa, jonka ahkerat kalastajamme
ovat aamutuimaan savustaneet, talon leipäkori + levite, juomana vesi ja kotikalja, jälkiruuaksi kahvi tai
tee sekä kermarahkaleivos. Siispä
kiireellä kaikki tarjolle ja kaksi keräämään toimistolta ostettuja ruokalippuja oven pieleen. Kaksi pitää

huolta, että ruoka ja juoma eivät
lopu pöydästä, yksi jakaa ruokaa
ja loput huolehtivat keittiössä, että kaikki on tarjoiluvalmiina ja täyttävät tiskikonetta sitä mukaa kuin
astioita tulee.
Toinen kattaus tarjoillaan jo
14:30, joten aikaa istumiselle ei
jää, kun astiat pitää tiskata ja uudet
ruuat kantaa esille. Ruokapöydän
tulee olla aivan yhtä hyvän näköinen kuin ensimmäiselläkin kerralla!
Kun kaikki on saatu ruokittua
(ruokailijoita oli tänä vuonna molemmissa kattauksissa yhteensä
156), on keittiöhenkilökunnalla-

kin hetki aikaa istua ja nauttia pääsiäislounaasta. Mutta sitten eikun
taas töihin! Tiskit pitää hoitaa (vähintään 800 astiaa ja 500 ruokailuvälinettä), ruuat laittaa pois ja paikat siivota. Rättiväsyneet, mutta
vatsansa kipeiksi nauraneet työläiset pääsevät viimein ansaitusti saunaa. Ja jos virtaa vielä riittää
niin ehkä naamiaistansseihinkin!
Nähdään taas keittiöllä!
t. Jokusen vuoden Raitsun
keittiössä pyörinyt
112987-1

Tulevat tapahtumat 2022
30.7.
6.8.
26.-28.8.
23.–25.9.
21.-23.10.
29.10.

Lasten onkikilpailu
Pyöräilytapahtuma
Unhoituksen Yö
Yhdistyksen 35-vuotisjuhlatreffit
Soppatreffit
Syyskokous
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Ramin rattailta
Elämä muuttui hetkessä

E

ija ja Bjarne Leinonen
suuntasivat pyöräillen Vappuna 2021 Rairannasta
munkkikahville Uuteenkaupunkiin. Paluumatkalla he ajelivat hitaasti ystävien kanssa ja huomasivat yht´ äkkiä merikotkan leijailevan kauniisti taivaalla. Huonoksi onneksi vilkaisu taivaalle muutti hetkessä kaiken. Eijan ja ystävän
pyörät törmäsivät yhteen ja molemmat kaatuivat asfalttiin, Eija
polvi edellä ja polvilumpio siirtyi
pois paikaltaan. Myös polven alapuolelta kaikki meni rikki. Tapahtuman seurauksena Eija kiidätettiin ambulanssilla leikattavaksi
Turkuun. Kolme tuntia kestänyt
leikkaus onnistui hyvin ja alkoi
pitkä parantumisen jakso. Kiirettä
ei ollut minnekään. Työhön välinehuoltajana hammaslääkäriasemalla tuli 6 kuukauden tauko, ja
jalalla ei saanut varata kuuteen
viikkoon.
Nyt Eija on työssä, ja tekee 4 päiväistä työviikkoa. mutta sekin vie
mehut, kun polvi ei ole vielä täysin kunnossa. Vaikka leikkaus
onnistui hyvin, toipuminen kestää

Eijalle ja Bjarnelle
vuosi on ollut
haasteellinen.
Juhannusta
vietettiin
Rairannassa.

vielä kauan. - Jokaiselle pyörällä
liikkujalle on ehdottoman tärkeä
muistaa pitää kypärä päässä, Eija
muistuttaa. - Bjarnesta on ollut
korvaamaton apu. Muutaman kerran olen horjahtanut ja Bjarne on
ottanut minut kiinni. Työ toipumisvaiheessa on ollut yhteispeliä
aviopuolisoiden kesken. - Emme
ole päässeet yhdessä minnekään
pitkään aikaan. Ensin oli Korona
ja sitten onnettomuus. Nyt lähdemme Lofooteille päättävät Eija
ja Bjarne keskusteluhetken.
Ja sitten lopuksi kevennys. Ajokortiton Aatu tuli silmät ristissä
vaimonsa luo ja alkoi leukailla
viisaudellaan. Olin lähdössä Alkosta, enkä uskaltanut laittaa mopon sarveen kassia, jossa kossu
oli. Pelkäsin, että kaadun ja pullo
hajoaa. Niinpä join kossun ja hyvä olikin, sillä ajoin matkan aikana
neljä kerta ojaan. Hyvää kesää
toivottelee Rami ja vielä pahoittelut, että yritin muuttaa erään
sukunimen edellisessä Vankkuri
Viestissä ilman lain suomaa valtuutusta. Erityisterveiset sinulle
ARJA LAAKSO.
Rairannasta suuntasi
alkukesästä edustavia
karavaanareita Kai Junttilan
syntymäpäiville.

Alkukesän pyöräilytapahtumaan osallistuneet ja huoltohenkilöt. Kiitos Seija ja Tapio sekä Riitta ja Mikko.
Tervetuloa isolla joukolla seuraavaan pyöräilyyn lauantaina 6.8. Lähtö isännäntoimistolta kello 10. Terveisin RAMI.
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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

