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Päätoimittajan kynästä

K evät keikkuen tulee. Aikamoista 
keikkumista on pitänytkin. Pak-
kasta ja lunta vuoroin lämmintä 
ja vettä. Kädet kipeinä on 
kolattu lunta välillä ja hetken 

kuluttua vesi ja lämpö ovat sulattaneet lumet. 
Täällä Lounaassa on kuitenkin tähän totuttu.

Toivotetaan SF-Caravan Turku ry ja kaikki 
yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi lehtemme 
lukijoiksi sekä yhteistyö kumppaneiksi Vank-
kuriViestin pariin. Turun yhdistyksen myötä 
lehden sivumäärä nousee 32 sivusta 36 tai 
40 sivuun materiaalista riippuen. Vankkuri-
Viestin levikki nousee runsaaseen 7000kpl.

Koronan neljäs vuosi on alkanut uuden 
variantin muodossa, joka on taas muita tart-
tuvampi. Koronan kanssa on opittu elämään 
ja useat ovat sairastaneet taudin joko lievem-
män tai sitten vakavamman muodon. Koronaan 
kuolleista ei enää puhuta vaikka sairauteen 
kuolleita on yhä runsaammin. Viidettä roko-
tetta on jarruteltu vaikka varastoissa olevat 
rokoteannokset ovat vanhenemassa.

Ukrainan sotaa on sodittu kohta vuosi. Avus-
tusjärjestöt ovat tehneet kovasti työtä kerä-
ten tarvikkeita Ukrainan asukkaille. Puute on 
siellä kaikesta elämiseen liittyvistä asioista. 
Kodit on pommitettu samoin sähköt, vedet ja 
lämmitykset ovat tuhoutuneet. Talkootyö on 
noussut suureen arvoon avustusjärjestöissä.

Sähköstä riittää puhetta vaikka kuinka pit-
käksi aikaa. Ennen harmiteltiin siirtomaksujen 
suuruudesta, nyt aiheena ovat KWH hinnat. 
Erikoisesti ovat sähkömarkkinat sekoitettu 
maassamme kun saman sähköyhtiön asiak-
kaat maksavat samasta töpselistä tulevasta 
sähköstä erilaisia hintoja. Pörssisähkö on eri-
koinen kummajainen, jossa ihmiset on pako-
tettu kännykän orjiksi ja seuraamaan säh-
kön pörssihintaa milloin on edullista laittaa 
vaikka ruokaa. 

Kuva Timo Vanne.
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Sähköautot ovat tulossa vaikka pakolla 
koska niin on päätetty. Autokauppojen mai-
noksissa ei enää ole muita kuin sähköautoja. 
Autokannan keski-ikä on 15vuotta eli Suoma-
laiset ajavat vanhalla kalustolla joiden vaihto-
arvo on nollassa mutta käyttöarvo on huomat-
tava. Ensimmäiset sähköautot ovat ylittäneet 
akkujen n. 8 vuodet takuuajan, jolloin akku-
jen mahdolliset korjaukset tai vaihdot käy-
vät oman kukkaron päälle. Harrastuksemme 
puitteissa ei isoja vetoautoja vielä kovinkaan 
näy syynä hinta ja ajomatkat sähköllä. Mat-
kojen suunnittelu latauspaikkojen mukaan 
varsinkin ajoneuvoyhdistelmällä on jonkin 
verran työlästä. Tavallisilla polttoaineilla kul-
kevilla on asemia vielä tiheästi joiden tank-
kaus käy ilman pitkiä taukoja. Tilastot kerto-
vat 35% uusista rekisteröidyistä autoista on 
jo sähköautoja. Tässä luvussa on mukana var-
maan valtion, kuntien ja muutamien ammat-
tiryhmien kuten taksien hankkimat autot, joi-
den on oltava hybridejä tai täys- sähköautoja. 

Talvikausi alueilla on hiljaiseloa vierailijoi-
den puolesta silti töitä tehdään koko ajat kun-
nostamalla ja rakentamalla. Osa alueista on 
ilmoittanut olevansa talvikauden suljettuna vie-
railijoilta ja vain kausipaikan haltijoiden käy-
tössä. Käytännössä suljettu alue toimii oma-
toimisesti ja asukkaat hoitavat alueen toimet 
talven aikana. Sähköhinnan korotukset ovat 
iskeneet myös alueidemme sähkömaksuihin 
joita on jouduttu korottamaan hintojen nou-
sun mukaan. Alueillahan sähkömaksut sisäl-
tävät myös alueen sähkönkulutuksen kuten 
valaistuksen ja sisätilojen lämmityksen.

Kevät tuo mukanaan alan messut, joista Hel-
singin messut on jo käyty. Matkailuajoneuvo-
kauppa on hieman piristynyt vuodentakaisesta 
välinepulasta. Mallivuosi -23 näyttää jälleen 
uusia hienoja matkailuajoneuvoja laidasta lai-
taan. Kannattaa käydä virkistämässä muistia.

Hyvää keskitalvea toivotellen 
t. Pentti Groth



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.

Numero 1/2023 (182) 
45. 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   
7000 kpl

Sivunvalmistus:
Onnimainos

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

Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

VankkuriViesti 2023
Nro. 1  ........................  aineisto 10.1.   ................................ ilmestyy 6.2.
Nro. 2  ........................  aineisto 7.3.   ................................ ilmestyy 4.4.
Nro. 3  ........................  aineisto 27.6.   ................................ ilmestyy 24.7.
Nro. 4  ........................  aineisto 3.10.   ................................ ilmestyy 1.11.

6.-10.4. Naamiaistreffit 
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi

7.-10.4. Pääsiäistreffit 
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku

21.-23.4. Caravan Show 2023
 Turun Messukeskus  |  Turku

28.4.-1.5. Vapputreffit
 Salakallio, Halikko  |  Salo

19.-21.5. Avajaistreffit
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa

26.-28.5. Aurinkotreffit
 Saloranta, Naantali  |  Naantali

22.-25.6. Perhejuhannus Krapurannassa
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa

3.-6.8. Haitaritreffit
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa

11.-13.8. Lavatreffit 
 Sarapisto  |  Sauvo

25.-27.8. Unhoituksen yö -treffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi

1.-3.9. Rantalieskat
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp.kunnat

15.-17.9. Valojuhlat
 Leporanta  |  Lieto

6.-8.10. Valasrannan syystreffit
 Valasranta, Yläne  |  TL-Pyhäjärvi

13.-15.10. Silakkatreffit 
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku

20.-22.10. Soppatreffit
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi

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. 040 070 5516
SAUVO  Sarapisto, Nokantie 3, Sauvo, 
 puh. 02 473 1202, 050 466 1282
TL-PYHÄJÄRVI Valasranta, Rantapolku 49, Yläne,  
 puh. 040 730 4921
TURKU   Kesäniemi, Kesäniementie 99, Vehmaa,
 puh. 02 433 3462
 Ruissalon talvialue, (palvelut 1.9.-30.4.),  
 Saarontie 25, Turku, puh. 040 070 4179
 SFC Margareta Camping, (palvelut 15.3.-30.11.),  
 Tammistontie 236, Turku, puh. 040 839 7155
VAKKA-SUOMI Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki,  
 puh. 050 082 5899
Tiedustelut yo. yhdistykseen.
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Kuusisto Leporanta  Krapu-
ranta Mussalo Saloranta Harva luoto Vankkuri- 

Vehmas Sarapisto Valasranta Kesäniemi Ruissalo Margareta Rairanta

Kuusisto 32 71 80 52 25 64 51 76 65 32 27 87

Leporanta 32 49 78 53 24 62 44 59 63 33 31 86

Krapuranta 71 49 94 82 72 78 93 26 79 66 66 98

Mussalo 80 78 94 63 84 17 105 73 20 66 69 37

Saloranta 52 53 82 63 57 46 81 87 48 39 42 70

Harvaluoto 25 24 72 84 57 68 38 77 69 37 33 92

Vankkuri-Vehmas 64 62 78 17 46 68 89 57 4 51 53 31

Sarapisto 51 44 93 105 81 38 89 100 90 61 57 112

Valasranta 76 59 26 73 87 77 57 100 58 75 71 73

Kesäniemi 65 63 79 20 48 69 4 90 58 52 54 34

Ruissalo 32 33 66 66 39 37 51 61 75 52 21 73

Margareta 27 31 66 69 42 33 53 57 71 54 21 76

Rairanta 87 86 98 37 70 92 31 112 73 34 73 76

SFC-alueet: 
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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  
❹❹    Camping Mussalo, Mussalontie 356,  
 Taivassalo, puh. 040 764 9391
NAANTALI 
➎➎ Saloranta, Vehotniementie 66, Poikko, 
 puh. 044 967 4453
PIIKKIÖ 
➏➏ Harvaluoto Krupuntie 65, Kaarina,  
 puh. 044 278 8949, (palvelut 1.6.-30.8.) 
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
TURKU 
❿❿ Kesäniemi, Kesäniementie 99, Vehmaa,  
 puh. 02 433 3462
⓫⓫ Ruissalon talvialue, (palvelut 1.9.-30.4.),  
 Saarontie 25, Turku, puh. 040 070 4179
⓬⓬ SFC Margareta Camping,  
 (palvelut 15.3.-30.11.), Tammistontie 236,  
 Turku, puh. 040 839 7155
VAKKA-SUOMI 
⓭⓭    Rairanta, Vanhakartanontie 216,  
 Uusikaupunki, puh. 0500 825 899



Olin kovasti ilahtunut SF-Caravan 
Turku ry päätöksestä liittyä takai-
sin Varsinais-Suomen SF-Caravan 
ry jäsenyhdistysten yhteiseen 

VankkuriViesti ry jäsenyyteen! Kaikki alueen 
yhdistykset voivat hyötyä yhteistyöstä suu-
restikin.

VankkuriViestin yhteistyö on alkujaan perus-
tunut yhteisten tiedotuslehden tuottamiseen 
ja alueen jäsenyhdistysten treffien yhteen 
sovittamiseen. Nyt lehdellä on jo 45. vuosi-
kerta. Aikaan lukeutuu eri vaiheita. Joskus on 
jopa nähty VankkuriViesti leirintäalueet ja 
yhdistykset toistensa kilpailijoiksi. Onneksi 
siitä on jo aikaa. Yhteistyö voi tuottaa kaikille 
siihen osallistuville yksinäistä toimintaa run-
saampaa hedelmää. Ei ole aihetta pitäytyä 
vain perinteisen jäsenille kotiin toimitettavan 
lehden puitteisiin. Sen ulkopuolella piilevät 
suuremmat hyödyt. Nämä hyödyt koskevat 
kaikkia harrastajia, ei pelkästään yhdistysak-
tiiveja tai hallintoa. Katsotaanpa vaikka näin:

VankkuriViestin toimialue on Suomen mat-
kailun kannalta kiintoisa alue. Matkailijat valit-
sevat matkansa kohteen useimmiten alueella 
tarjolla olevien mahdollisuuksien ja kiinnos-
tuksen kohteiden mukaan. Alue kokonaisuu-
tena ja sen tarjonta houkuttaa vierailijoita ja 

virkistää myös jokaisen yksittäisen toimijan 
omaa taloutta. Kerroin edellisessä kolumnis-
sani, että alueellemme on perustettu uusi 
matkailuorganisaatio Visit Turku Archipelago 
Oy, joka keskittyy saariston alueen matkailun 
kehittämiseen. Tuon organisaation avaamat 
mahdollisuudet tavoitetaan parhaiten yhdessä 
toimien. Yhteistyöhön kannattaa hakeutua ja 
olla osa tuota tarjottavaa kokonaisuutta. 

Harrastuksemme edunvalvonta merkitsee 
myös harrastuksemme alueellisten edellytys-
ten edistämistä. Yksittäinen yhdistys voi olla 
siihen liian pieni. Yhdessä sen sijaan voidaan 
edistää harrastusta ja ratkaista yhteisiä pul-
mia. Olkoon sitten kysymys tie- tai lauttajär-
jestelyistä, pysäköinneistä, opasteista tai 
vaikka palvelujemme noteeraamisesta alu-
een matkailun resurssina yhdessä muiden 
palveluntarjoajien kanssa. Toimialana meitä 
kuunnellaan herkemmin korvin kuin yksittäi-
sinä toimijoina. Lisäksi voimme yhdistää eri 
yhdistysten parhaat osaajat saman asian 
taakse. Yhteistyöllä saadaan laajempi katta-
vuus, enemmän näkökulmia ja osaamista 
kerättyä yhteen kaikille yhteisten tavoittei-
den toteuttamiseksi. Yhteistyö on voimaa.

Jospa jätettäisiin juhlapuheet tai haaveilu sik-
seen ja ryhdyttäisin tekemään konkreettisesti 

asioita yhdessä. Paras mitä voisin kotimaa-
kuntani toimijoilta toivoa, on samanhenkis-
ten ihmisten kokoontuminen edistämään 
yhteisiksi koettuja tavoitteita. Pitäisikö Varsi-
nais-Suomen houkuttavuutta matkailualueena 
kokoontua pohtimaan yhdessä, yhdistysten 
väliset rajat unohtaen? Olisiko mahdollista 
kokoontua asettamaan harrastuksellemme 
tärkeille asioille yhteisiä tavoitteita myös alu-
eellisesti? VankkuriViestin yhteistyössä on 
voimaa paljon enemmän kuin yhden lehden 
sivuille mahtuu. Yhteistyö hyödyttää sekä 
koko harrastusta että jokaista yhdistystä myös 
taloudellisen tuloksen muodossa. On aika 
tarttua toimeen. Kuka aloittaa ja missä kokoon-
nutaan? Oletko mukana?

5

KOLUMNI

Yhteinen menestys tehdään yhteistyöllä

Olli Rusi
Puheenjohtaja
SF-Caravan ry

Kuva Timo Vanne.
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Hyvää  
uutta vuotta  
Kuusistosta!

Niin on taas vuosi vaihtunut… ele-
tään vuoden 2023 alkua uutta aktii-
vista karavaanarikesäkautta odo-

tellen.
Entistä enemmän aktiivisuutta tosiaan 

toivomme yhdistyksemme jäseniltä niin 
talkootöihin kuin muihinkin järjestettyihin 
yhteistapahtumiimme.

Syystalkoidenkin jälkeen yhdistys tar-
josi kulttuuri ”läjäykseksi” teatteriesityk-
sen Kaarina-Teatterissa sekä joulujuhlat 
karavaanialueen mastomajassa. Molem-
piin tilaisuuksiin olisi mahtunut runsaasti 
enemmänkin osallistujia. Joulujuhlissa-
kin oli kuitenkin todella viihtyisää; hyvää 
ruokaa, leikkisiä kisailuja ja yhteislaulu-
akin oikein kitarasäestyksellä. Siellä kai-
killa oli niin mukavaa, oi jospa oisit ollut 
siellä mukana!

Yhdistyksen kevättalkoot järjestetään 
alueella 22.4. alk. klo 9.00.

Tervetuloa kaikki mukaan!

101642-1 Minni. 

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

KEVÄTKOKOUS
pidetään SFC-Kuusiston Mastomajalla 
sunnuntaina 23.4.2023 kello 12.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kahvitarjoilu.

Kaarina 9.1.2023 
HALLITUS
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Talvikausi on alkanut rauhal-
lisissa merkeissä, lunta ja 
vettä on sadellut vuorotel-

len, mutta Leporannan tiet ovat 
olleet loistokunnossa – kiitos tar-
mokkaiden auraajien! Viikonlop-
puisin innokkaita vaunuilijoita on 
ollut sen verran mukavasti, että 
saunasta ja avannosta on voitu 
nauttia porukalla. Arkiviikolla on 
ollut hiljaisempaa, mutta aina joku 
on kuitenkin ollut paikalla, joten 
telttojen katoistakin on pidetty 
hyvää huolta, kiitos! 

Syyskokous valitsi uuden hal-
lituksen, jonka kokoonpanossa 
yhdistyvät kokemus, monipuoli-
nen osaaminen ja raikkaat ideat. 

Puheenjohtaja vaihtui, kun hie-
nosti hommia hoitanut Teemu 
Kuosmanen jättäytyi sivummalle 
– kiitos Teemulle merkittävästä 
panoksesta Leporannan hyväksi! 
Uutena puheenjohtajana toivon 
pystyväni yhdistelemään toimi-
vasti perinteitä ja uusia tuulia, alu-
eemme yhteishenki on tärkein 
voimavaramme.

Vuosi 2023 tuo mukanaan 
tuttuja juttuja ja hieman uutta-
kin: Ensimmäisenä vuorossa 
on viime vuonna käynnistetty 
Avantotreffi-tapahtuma, jolloin 
alue on avoinna vierailijoille 23.-
26.2.2023. Luvassa on pientä 
puuhaa lapsille, luonnosta naut-

Liedon kuulumiset
Leporanta, puh. 040 7180570 • www.sfclieto.net

PUHEENJOHTAJA
Maija S. Peltola
Elopiha 5, 21360 LIETO AS.
Puh. 0400 645 497
maija.peltola@utu.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 1.4.2023 klo 14.00  

Leporannassa Riemuriihessä,  
Kynnyksentie 121, 21420 Lieto.

Tervetuloa!

10.1.2023 
HALLITUS

SF-Caravan Liedon Seutu ry:n 
HALLITUKSEN KOKOONPANO 2023 
Puheenjohtaja
Maija S. Peltola 
Varapuheenjohtaja
Marco Kaistila
Sihteeri ja jäsenkirjuri
Timo Juuti
Rahastonhoitaja

Seija Kerokoski
Muut jäsenet
Martti Ehrlund
Tapani Lahti
Ando Narusberg
Lauri Nieminen
Janne Pyöli

Tärkeät päivämäärät 2023: 
23.-26.2. Avantotreffit
10.-12.3.  Maalispilkit Leporannassa
1.4.  Kevätkokous klo 14
23.-25.6.  Juhannus Leporannassa
27.7.  Unikeonpäivän tapahtuma
11.-13.8.  Ajotaitoviikonloppu
15.-17.9.  Valojuhlat Leporannassa
21.10.  Syyskokous klo 14

Leporannassa on talvi kauneimmillaan.

Olen Liedon yhdistyksen uusi puheenjohtaja Maija S. Peltola 
Liedon asemalta. Työskentelen Turun yliopistossa fonetiikan 
professorina, vietän aikaani matkustellen, lukien ja pieniä käve-
lylenkkejä tehden. Mieheni Kimmo on myös innokas karavaa-
nari ja tyttäremme Emma ja Venla ovat kasvaneet Riemuriihessä 
ja Leporannan maastoissa. Saimme innostuksen vanhemmil-
tani, joiden vanhalla vaunulla aloittelimme vuonna 2010 ja ihas-
tuimme heti kotiyhdistyksemme alueeseen, juurruimme vuo-
sien varrella niin lujasti, että kausipaikka oli kohtalomme. Minulle 
on puheenjohtajana tärkeää, että Leporanta on tulevaisuudes-
sakin ihana paikka niin kausilaisille kuin vierailijoillekin – haluan 
vaalia yhteisöllisyyttä ja tehdä asioita porukalla. Kiitos kaikille 
luottamuksesta, toivon voivani jatkaa alueen kehittämistä 
yhdessä kaikkien kanssa. Tervetuloa juttelemaan!

Uusi puheenjohtaja esittäytyy

Väistyvä puheen-
johtaja Teemu 
Kuosmanen 
(vasemmalla) ja 
uusi puheenjohtaja 
Maija S. Peltola 
syyskokouksen  
tunnelmissa.

Tervehdys Leporannasta!
Kuvat: Kimmo Peltola ja Marco Kaistila



PALVELEVAT 
KATSASTUS- 
ASEMAT KOSKELLA  
ja LIEDOSSA

Tervetuloa paikallisille konttoreille!

Kosken Katsastuspalvelu
Koskentie 372, Koski Tl
02 720 010
www.koskenkatsastuspalvelu.fi

Liedon Katsastuspalvelu 
Tuulissuontie 34, Lieto
02 436 4300 
www.wp-katsastus.fi

Palvelemme: 
KOSKELLA ma-pe klo 9.00-16.15
       rekisteröintipalvelut ke klo 9-12

LIEDOSSA ma-pe klo 8.00-17.00

8 1/2023

AAVVAANNTTOOTTRREEFFFFIITT
2233..--2266..22..22002233

OOhhjjeellmmaaAAvvaannttoouuiinnttiiaa jjaa  ssaauunnoommiissttaa
PPuuuuhhaaaa  llaappssiillllee

OOmmaaeehhttooiissttaa  uullkkooiilluuaa

TTaarrkkeemmppii  aaiikkaattaauulluu  jjaa  oohhjjeellmmaa  
jjuullkkaaiissttaaaann  LLeeppoorraannnnaann  ssoommee--

kkaannaavviillllaa  jjaa  nneettttiissiivvuullllaa..

TTeerrvveettuullooaa!!
SSFF--CCaarraavvaann LLiieeddoonn  sseeuuttuu  rryy

timista ja tietty avantopolskimista, 
tarkempi ohjelma ilmestyy net-
tisivuillemme ja someen. Perin-
teiset Maalispilkit pilkitään 10.-
12.3.2023 ja tästäkin on luvassa 
lisätietoa kanavillamme. Yhdis-

tyksen toiminnan kannalta kes-
keinen Kevätkokous järjestetään 
Leporannassa 1.4.2023. Kesä tuo 
kalenterinmukaiset Juhannusri-
ennot ja Unikeonpäivät tulles-
saan, mutta Valojuhlien ohella 

syksyn ohjelmatarjontaa kannat-
taa seurata seuraavista Vank-
kuriViesteistä sekä netistä, sillä 
suunnitteilla on pientä hauskaa 
laajemmallekin joukolle. 

Odotan innolla tapahtumia sekä 
jutusteluja uusien ja vanhojen tut-
tujen kanssa – nähdään Lepo-
rannassa! 

Maija  
133428

MAALISPILKIT
Leporannassa 10.-12.3.2023

Lammen ympäri hangessa 
mohlaaminen on liikuntaa 

parhaimmillaan.
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Alkuvuoden tervehdys 
Krapurannasta!

Uusi vuosi pyörähti käyntiin 
ja minua pyydettiin kirjoit-
tamaan vuoden ensimmäi-

nen vankkuriviesti.
Syyskokous pidettiin 29.10.-22 

ja paikalla oli viisikymmentä hen-
kilöä. Yhdistyksen puheenjohtaja 
Jarmo Toivonen antoi puheenjoh-
tajan nuijan eteenpäin ja uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin Paavo 
Isola. Vuoden 2022 Puurtaja tit-
telin sai Jarmo Saretsalo. Kaunis 
syksy vaihtui lumiseksi talveksi ja 
pikkujoulut vietettiin tällä kertaa 
3.12 piknik-risteilyllä. 

Kuka tätä viestiä kirjoittaa? Olen 
Lena Lillsjö ja mieheni Lasse Sal-
misen kanssa olemme  viettäneet 
kaksi talvea Krapurannassa ja nyt 
olemme vuosipaikalla. Asumme 
vajaan tunnin ajomatkan päässä 
Nousiaisissa. 

Vaunuilu on meille aika uusi 
harrastus, se alkoi marraskuussa 
vuonna 2017 kun päähänpis-
tosta hankimme Solifer-vaunun 
ja vedimme sen tukikohdaksi 
Himoksen vaunualueelle. Talvi 
kun oli, niin piti opetella saman-
tien, miten putket tyhjennetään 

vedestä, ettei ne mene rikki pak-
kasessa. Pari talvea meni kah-
den teinin kanssa lasketellessa 
ja kesät suomea kiertäessä. 
Perheemme sai paljon yhtei-
siä muistoja reissuilta ja ainakin 
nuorimmaista on purrut caravan-
kärpänen, koska hän haaveilee 

Loimaan kuulumiset

Krapuranta, puh. 040 546 2058 • www.krapuranta.net

PUHEENJOHTAJA
Paavo Isola
Leppätie 29, 24260 SALO.
Puh. 040 046 4762
paavo.isola@seutuposti.fi

SIHTEERI
Essi Vanamo
Mansikkatie 7, 25330 KUUSJOKI.
Puh. 044 290 4336
essi.vanamo@gmail.com

Vuoden 2022 Puurtaja: 
Jarmo Saretsalo.

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Loimaan Seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Krapurannassa la 1.4.2023 klo 13:00.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset  
ym. esille tulevat asiat.

Kahvitarjoilu klo 12:30.

Tervetuloa!

8.1.2023 
HALLITUS

Lena ja Lasse.

SF-Caravan Loimaan Seutu ry:n 
HALLITUKSEN KOKOONPANO 2023 
Puheenjohtaja
Paavo Isola

Varapuheenjohtaja
Hannu Annala

Sihteeri
Essi Vanamo

Muut jäsenet
Kaija Laaksola
Pirjo Ylösmäki
Lasse Salminen
Helena Törmä
Juha Suominen
Jarmo Saretsalo

Tapahtumat 2023: 
1.4.  Kevätkokous 
19.-21.5.  Avajaistreffit
23.-25.6.  Perhejuhannus
3.-6.8.  Haitaritreffit
9.9.  Ysäribileet
–  Syyskokous
–  Pikkujoulut
Seuraa tapahtumakalenteria: 
www.krapuranta.net

Pysähtyneet vankkurit

  

Marja Lehtola
s. 19.06.1931
k. 30.11.2022

Muistoa kunnioittaen 
SF-C Loimaan Seutu ry

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 056804

Kalevi (Frans) Virta
s. 3.5.1939

k. 3.11.2022

Muistoa kunnioittaen 
SF-C Loimaan Seutu ry
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Kulkurintupa.

Aluetta peittää lumi.

Pikkujoulut.

omasta pikku vaunusta.
Nyt molemmat lapset opis-

kelevat muualla, joten vaunulla 
matkustaminen on rauhoittunut. 
Otimme Krapurannasta vuosipai-
kan, koska hyvän sijainnin ja sau-
nan lisäksi kausipaikkalaiset ovat 
iloisia ja ystävällisiä ja alueella on 
hyvä yhteishenki.

Toivotan kaikille karavaanareille 
hyvää alkanutta vuotta 2023, näh-
dään Krapurannassa!

Terveisin
Lena Lillsjö

yhdistyksen tiedottaja. 

Iso sauna.
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Tervehdys  
talvisesta  
Mussalosta

Niinhän sitä sanotaan, että 
uusi vuosi ja uudet kujeet. 
Nyt on myös jälleen uusi 

hallitus ja uusi viestin kirjoittaja. 
Vielä suht tuoreena vuosipaikka-
laisena voinkin todeta, että mah-
tavaan paikkaan ja porukkaan 
olemme vaunumme telakoineet. 
Talkoohenki on voimissaan ja siitä 
hyvänä esimerkkinä on syystal-
koissa tehty pohja ja sen päälle 
pystytetty uusi telttasauna. Laitu-
rin vieressä olevan saunan on tar-
koitus helpottaa kesän uimarei-
den löylyjonoja ja sieltä onkin 
helppo pulahtaa mereen vilvoit-
telemaan.

Suuri kiitos kaikille talkoolai-
sille, jotka taas kerran saivat alu-
een saateltua siistinä talvikauteen.

Perinteinen joulujuhla vietettiin 
isolla porukalla, jossa oli mukana 
ilahduttavan paljon myös ei-kau-
sipaikkalaisia yhdistyksemme 
jäseniä. Lämpimän lyhtysaunan 
jälkeen höyryävä glögi ja lasten 
esittämä joulukuvaelma saivat 
tunnelman herkistymään. Herkul-
lisen jouluruuan ja suklaabingon 
voittojen täyttämiä vatsoja tasoi-
teltiin imitaattori-lauluntekijä-koo-
mikko Martti Koiviston hulvatto-
malla esityksellä. Joulupukki sai 
lapset ja lapsenmieliset hyvälle 
mielelle tarinoillaan ja pienillä tuo-
misillaan. Eikä kiitoksiakaan unoh-
dettu. Aktiivisesta talkootyöstä 
alueemme ja meidän kaikkien 

käyttäjien hyväksi palkittiin 
Heli Jokela ja Jarmo Ranta-
nen. Pikkutunneille väen 
saatteli oman porukan kara-
oketanssit.

Joulukuussa pidettiin uuden 
hallituksen järjestäytymiskokous, 
jossa allekirjoittanutkin sai uudet 
tehtävänsä. Myös tuleviin liukkai-
siin keleihin varaudutaan ja alu-
eelle hankittiin kotimainen Sami-
hiekoitin.

Nyt katseet ovat jo kevääseen 
päin ja auringonpilkahduksia odo-
tellaan. Itse odotan, jos vaikka 
pilkille joskus uskaltautuisi. Toi-
vottavasti tuleva kausi on kaikille 
suotuisa ja matkailijat löytävät 
taas tiensä kauniille karavaani-
alueellemme.

Terveisin:  
Sanna

Maskun kuulumiset
Camping Mussalo, puh. 040 764 9391 • camping@sfcmussalo.fi, 
www.sfcmussalo.fi PUHEENJOHTAJA

Ari Rantasalo
Alakyläntie 6, 21270 NOUSIAINEN.
Puh. 0400 327 333
1ari.rantasalo@gmail.com

SIHTEERI
Niina Ankelo
Palkertintie 1 B, 29100 LUVIA.
Puh. 040 537 0976 
niina.ankelo@edupori.fi

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Camping Mussalossa, Mussalontie 356 Taivassalo. 

Sunnuntaina 23.4.2023 kello 12.00.

Käsitellään sääntöjen määräämät ja muut esille tulevat asiat.

Kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.

TERVETULOA.

Taivassalo 5.1.2023

HALLITUS

Telttasauna.

Joulujuhlaa.

Joulupukki.

Joulukuvaelma.
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Vuosi sitten tässä kohtaa 
kirjoitin koronan jatkumi-
sesta. Jatkuuhan se 

edelleen, mutta nykyisin muiden 
kulkutautien tasoisena uhkana 
muuten terveille ihmisille. Roko-
tuksista ja suojautumisista riite-
levät päättäjät. Me kansalaiset 
pyrimme selviämään tervettä jär-
keä käyttäen tästäkin tautital-
vesta.

Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin 16.11.2022 
Naantalin lukion auditoriossa. 
Kokoukseen oli saapunut pää-
töksiä ja valintoja tekemääni 56 
jäsentä.  Puheenjohtaja Jarmo 
Kivinen valittiin myös kokouk-
sen puheenjohtajaksi. Kivinen 
valittiin yksimielisesti myös yhdis-
tyksen puheenjohtajaksi seuraa-
valle kaksivuotiskaudelle. Halli-
tuksen erovuoroisten jäsenten 
tilalle valittiin uusina Jani Ber-
gqvist ja Hannu Wikman. Halli-
tuksessa jatkavat Jani Jokela, 
Sami Järvinen, Kai Lepistö, Sirkka 
Mäkinen, Sanna Rindell-Kivinen 
ja Petri Rinneranta. Onnea vali-
tuille ja jaksamista työntäytei-
selle vuodelle.

Kokous hyväksyi toimintasuun-
nitelman ja talousarvion vuodelle 
2023 hallituksen esittämässä 
muodossa.  

Uutta vuotta otettiin Saloran-
nassa vastaan sikäli poikkeuk-
sellisesti, että kovan ja väärästä 
suunnasta puhaltaneen tuulen 
takia jälleen rantaan rakennettu 
komea kokko jäi sytyttämättä.  

Vuoden vaihtumista juhlistettiin 
sitten sisätiloissa iloisen seu-
rustelun ja karaoken merkeissä. 
Karaokeisäntänä toimi, kuten 
koko syksyn perjantai-iltoina 
Timo. Suuret kiitokset Timolle, 
että olet jaksanut viikosta toi-
seen laulattaa alueen asukkaita.

Salorannan uusi sauna on edis-
tynyt hyvää vauhtia ja aiempi 
ennustus kevätlöylyistä näyttäisi 
olevan hyvinkin todennäköinen.

Kalentereihin tulee kaikkien 
jäsenten tehdä varaus lauantaille 
20.5.2023 kello 14.00. Silloin 
pidetään yhdistyksen sääntö-
määräinen kevätkokous Salo-
rannassa. Varsinainen kokous-
kutsu julkaistaan tämän lehden 
seuraavassa numerossa.

Maaliskuun aikana aloitetaan 
kausipaikkalaisten isäntäkoulu-
tus, joka on pakollinen kaikille. 
Tarkemmin koulutustapahtumista 
tiedotetaan Salorannan ilmoitus-
taululla ja WhatsApp-ryhmissä. 
Isäntävuorot alkavat vappuvii-
konloppuna ja vuoroja jatke-
taan syyskuun loppuun saakka. 
Varauslistat avataan ensin työs-
säkäyviä varten kahdeksi kuu-
kaudeksi ja sen jälkeen täyte-
tään loput vapaana olevat vuorot. 
Isäntävuorojen hoitaminen on 
koulutuksen ohella jokaiselle 
kausipaikkalaiselle velvollisuus, 
joka tulee hoitaa.

Kevättalkoot Salorannan paik-
kojen siistimiseksi talven jäljiltä 
uutta sesonkia varten pidetään 
lauantaina 6.5.2023. Töitä riit-

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

Uudenvuoden karaoke.

Syyskokous 2022.Parempaa alkanutta  
vuotta 2023!

tää varmasti kaikille halukkaille.
Muutaman vuoden pakollisen 

tauon jälkeen järjestämme taas 
perinteiset Aurinkotreffit touko-
kuun lopussa, 26.-28.5.2023. 
Treffeistä ja niiden ohjelmasta 

tarkempaa tietoa seuraavassa 
lehdessä olevassa treffi-ilmoi-
tuksessa. 

Pidetään huolta toisistamme 
toivoo Jyrki 96942
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Oikein mukavaa alkanutta 
vuotta kaikille. Vuoden 
pimein aika on takana ja 

mennään taas valoa ja kevättä 
kohti. Tätä kirjoittaessa Paimi-
ossa on menossa lumikausi 
numero kolme. Kaksi kertaa on 
jo vesisade ja plussakeli sulatta-
nut ladut ja luistelukentät. Näh-
täväksi jää, josko nämä nyt säi-
lyvät vähän kauemmin. 

Marraskuussa kokoonnuimme 
yhteiseen illanviettoon Ankka-
lammen saunalle. Ilta kului rat-
toisasti, sauna ja uinti maistuivat 
ja vielä paremmin maistui ilta-
pala takkatulen lämmössä. Kii-
tokset yhdistyksen veteraanijä-
senelle takkatulen valvonnasta. 
Oli mukava tulla saunasta lämmi-
tettyyn tupaan. Juttua riitti iltaan 
asti, mutta olisi mukaan mahtu-
nut enemmänkin väkeä.

Seuraavan kerran kokoon-
numme samassa paikassa april-
lipäivänä 1.4. vuosikokouksen 
jatkoille klo 15 alkaen. Taaskin 
on luvassa saunomista, uintia-
kin ja tietysti maistuvaa iltapalaa. 
Mukavan jutustelun lomassa voi-
simme vaikka suunnitella jotain 
yhteistä tapahtumaa kesäksi ja 
syksyksi. Saatammepa innostua 
johonkin pihapeleihinkin ennen 
saunomista, mikäli ilma on suo-
tuisa. Tarkemmin sähköpostilla 
lähempänä tapahtumaa. Ter-
vetuloa koko perheen voimin 
mukaan.

Hauskaa talvea
Merja.

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 1.4.2023 klo 14:00 Ankkalammen saunan 
takkatuvassa, Sähköyhtiöntie 193, 21530 Paimio.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

10.1.2023 
HALLITUS

Hei taas
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KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Torstaina 30.3.2023 klo 19 POP pankin kerhohuone.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden  
lisäksi yhdistyksen sääntöjen uudistaminen.

Tervetuloa!

10.1.2023 
HALLITUS

Paraisten  
kuulumisia

Vuosi on vaihtunut, ja 
odotellaan tulevaa 
kesää. Viime vuonna 

oli kiitettävästi kausipaikka-
laisia alueellamme Stagsun-
dissa. Alueen rakennukset 
maalattiin ja vietettiin yhdis-
tyksen 45-vuotis juhlia. Uusia 
kausipaikkalaisia tuli paikalle, 
joten nyt tällä hetkellä kaikki 
kausipaikat ovat täynnä.

Yhdistyksen syyskoko-
uksessa valittiin uusia jäse-
niä hallitukseen. Marjo-Riitta 
Koponen ja Anita Ramstedt 
valittiin uusina jäseninä hal-
litukseen. Kokouksessa pää-
tettiin korottaa sähkön hin-
taa alueella.

Kesäkauden avajaiset Stag-
sundissa päätettiin pitää 
22.4.23.

Joulukuussa pidettiin joulu-
ruokailu ravintola Råttiksessa. 
Paikalla oli yli 30 jäsentä ruo-
kailemassa.

Lämpöä pakkasiltoihin
Kuvat Hannu Hyttinen.

Vuosi 2023 on alkanut vii-
leänä, vaikka paukkupak-
kasilta onkin vielä vältytty. 

Talviset pakkaskelit jatkuvat ja 
Harvaluodon leirintäaluekin on 
verhoutunut jälleen valkoiseen 
lumivaippaan. Alueella on hiljaista 
kesään verrattuna, mutta silti 
yhden jos toisenkin vaunun 
luokse ilmestyy ajoittain lumeen 
painuneita jalanjälkiä. Kaarinan 
kaupungin omistama saunakin 
lämmitetään keskiviikkoiltaisin 
kello 17-20, mikä houkuttelee 
lauteille niin karavaanareita kuin 
muitakin virkistäytyjiä. Ja tosiaan- 

mikäli sähkön hinta on jättänyt 
oman saunan kylmäksi, kannat-
taa tulla kokemaan yhteissaunan 
lämpö.

Lähestyvästä keväästä kertoo, 
että SFC Piikkiö ry kutsuu kaikki 
jäsenensä jokakeväiseen vuosi-
kokoukseen. Siellä on tarkoitus 
päättää muun muassa sääntöuu-
distuksesta. Jäsenten kannattaa 
siis raivata kalenteristaan tilaa 
kokoukselle 30. maaliskuuta.

Hanna Hyttinen
165836

Paraisten kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Timo Keihäs
Frälsintie 5 B 6, 21200 RAISIO.
Puh. 050 342 3925
timo.keihas@hotmail.com

SIHTEERI
Anita Ramstedt  
Puh. 040 764 4641
ramstedtanita@gmail.com

Piikkiön kuulumiset
Harvaluoto, puh. 044 278 8949

PUHEENJOHTAJA
Hannu Hyttinen
Puh. 040 529 0129
sfc.piikkio@gmail.com

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

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Paraisten seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään lauantaina 11.3.2023 kello 13.00 alkaen  

Mälö Bygdegårdenissa. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n kevätkokoukselle 
määräämät asiat.

Ennen kokousta kahvitarjoilu

Parainen 11.1.2023

HALLITUS

SF-Caravan Piikkiö ry:n  
HALLITUKSEN KOKOONPANO 2023 
Puheenjohtaja
Hannu Hyttinen

Varapuheenjohtaja
Katja Kalliovaara

Sihteeri
Janne Aaltonen

Muut jäsenet
Juhani Aaltonen
Anneli Eskola
Mika Hyttinen
Rauno Jerkku
Jouko Kalliovaara
Vesa Mäki-Asiala

Yhdistyksen kevätkokous pide-
tään lauantaina 11.3.2023 klo 
13.00 Mälö Bygdegårdissa.

Hyvää vuodenalun jatkoa!
SF-C 120962

Jouluruokailu  
Råttiksessa. 
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Vaunualue näyttää edelleen lumiselta, 
totesi merirosvokapteeni Emmi Hyttinen. 

Meri oli alkuvuodesta vielä jäässä, 
vaikka lämpimämmät päivät olivatkin 

sulattaneet rantoja. 

Harvaluodossa alkuvuosi on alkanut rauhallisesti.

Tervetuloa Harvaluotoon!

SF-Caravan Piikkiö ry:n ALUEMAKSUT 2023

Yöpymismaksu ............................................................................. 18€ 
- SFC-Piikkiö jäsen, sis. valosähkön
Yöpymismaksu ............................................................................. 20€ 
- SFC-jäsen, sis. valosähkön
Yöpymismaksu ............................................................................. 30€ 
- ei SFC-jäsen, sis. valosähkön
Päiväkävijä ........................................10€ /päivä + 2€ valosähkö
Seisontamaksu...................................................................3€ /päivä 
- vain SFC Piikkiön jäsen,
Kausimaksu (1.5.2022-30.4.2023) ......................................280€ 
- SFC piikkiön jäsen, sis. isäntäviikon
Kausimaksu  (1.5.2022-30.4.2023) .....................................360€ 
- SFC muun yhdistyksen jäsen, sis. isäntäviikon
Kausipaikkalaisten vierailijat (yli 15-vuotias) ......................... 3€
Sähkö ................................................................................0,30€ /kwh  
- mittarin mukaan
Sähkö ......................................................................................10€ /vrk 
- sis. ilmastointi tai lämmitys
(EI KÄYTÖSSÄ KORTTIMAKSUA)
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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

Asuntoautot / -vaunut 

Meiltä ammatitaidolla 
pesut, huollot, vahaukset!

Olemme aloittaneet
AUTOKORJAAMO

TOIMINNAN!
Tervetuloa  

huoltamaan autosi!



17



18 1/2023

V uosi on taas vaihtunut 
ja alueemme on vaipu-
nut talviuneen ulkopuo-

lisilta, joten luodaampa katsaus 
menneesen ja tietysti tulevaan.

Syyskokous pidettin loka-
kuussa ja kiitokset kaikille, jotka 
olitte paikalla tekemässä pää-
töksiä yhdistyksemme asioista. 
Valitettavasti jouduimme taas 
tarkastelemaan hinnastomme 
hintoja, mutta olemme tilan-
teessa missä tämä oli välttä-
mätöntä. Hallituksessa tapahtui 
uusia henkilövalintoja, koska pit-
käaikainen monia vuosia raha-
kirstua hoitanut taloutemme 
Eero Halomo ilmoitti jättävänsä 

tehtävät sekä vpj Jukka Mäkitalo 
ja Taito Korpelainen ilmoittivat 
etteivät ole enää käytettävissä.

Uusiksi jäseniksi hallitukseen 
valittiin Päivi Ahlqvist, Eija Ran-
takallio sekä Heikki Rantalai-
nen Onnittelut uusille vastuun 
kantajille. Eri toimikuntiin valit-
tin myös uusia jäseniä. Kokouk-
sen jälkeen hallituksen järjestäy-
tymiskokouksessa valittin uusi 
varapuheenjohtaja ja siihen jak-
karalle istutettin Hannu Virtanen 
sekä rahakirstun vartijaksi valit-
tiin Hanne Lassila.

Joulujuhlat vietettin melko 
perinteiseen tapaan. Ensiksi 
julistettin vuoden karavaanari 

ja valituksi tuli loistava bittinik-
karimme ja kaikkia auttava Kari 
Helenius isot onnittelut hänelle. 
Perinteinen joulupöytä kaikkine 
suussa sulavine herkkuineen 
sai aterian maistumaan aivan 
taivaallisen hyvältä. Joulupu-
kin vierailusta oli tulla pienimuo-
toista kinaa kun yllättäen pai-
kalle ilmaantuikin kaksi valko-
partaa ja siinä sitä riemua riitti 
kun kaksi koukkupolvea väit-
teli kumpi on halpa jäljitelmä ja 
kumpi aito. Aikansa kinasteltu-
aan pääsivät sitten yksimieli-
syyteen ja pikku lahjatkin saa-
tiin jaetuksi, niin lähtivät pukit 
kädet toistensa kaulalla jat-

kamaan matkaansa kumpikin 
tahoilleen???

Lopuksi saimme nauttia vielä 
loistavasta tanssimusiikista, jota 
meille tarjosi Jenni Mäkikalli 
orkestereineen solistina Mari-
anne Kantola. Siitä heille iso kii-
tos ja tietysti kaikille, jotka oli-
vat mukana.

Kuluana vuonna perinteiset 
Maukujaiset järjestetään taas 
viikon 8 päätteksi omien jäsen-
temme kesken ja varmasti taas 
jotain mukavaa ohjelmaa on tie-
dossa. Samoin kevään kuluessa 
järjestämme kaikille henkilöille, 
jotka toimivat isäntätehtävissä 

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

Pukit.

Juhlaväkeä.

Hyvää uutta  
vuotta 2023
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pienimuotoista isäntäkoulutusta, 
että saamme pelisäännöt kai-
kille samoiksi. Tansseja järjes-
tetään lavalla kesällä yhtä use-
asti ellei jopa useammin kun 
viime kesänä ja taas tarvitaan 
ahkeria käsiä hommiin.

Tässäpä nämä jorinat tällä ker-
taa. Hyvää kevättä kaikille ja 
aurinkoista sekä lämmintä kesää 
odotellessa.

Puheenkuljettaja  
Jari

NAM.

Pukit ja orkesteri.
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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



KIINTEISTÖHUOLTO 
Markku Varjonen Oy
p. 040 188 5002
kiinteistohuoltovarjonen.fi

PÄIVYSTYS

24/7

TOIMIVA KIINTEISTÖHUOLTO 
YLLÄPITÄÄ KIINTEISTÖSI ARVOA!

 Osoite: Verkatehtaankatu 6 LH 5, 20100 Turku, p. 040 188 5002

Kiinteistöhuolto Markku Varjonen Oy tarjoaa ammattitaitoista sekä joustavaa 
kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelua Turun alueella. Olemme luotettava yhteistyö-
kumppani kaikissa kiinteistöhuoltoon liittyvissä asioissa. 
Laadukkaan kiinteistöhuoltopalvelun takaavat ammattitaitoinen henkilökunta 
sekä oma nykyaikainen kalustomme. KUINKA VOISIMME AUTTAA SINUA?

21



22 1/2023



23

Ristikon ratkaisu sivulla 32.
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Tulevia tapahtumia:
17.-26.2.  Hiihtolomatapaaminen Salakalliolla.
22. 3.  Kevätkokous Uskelan koululla
6.-10.4.  Pääsiäistapaaminen Salakalliolla
10.5.    Ajotaito- ja merkkisuoritusajot Salakalliolla
8.-11.6.  SFC Salon seutu järjestää kesämatkan Rakvereen.  
 Lisätiedot ja hinnat myöhemmin nettisivulla  
 www.salonseutu.fi

Puheenjohtajan ajatuksia

Kiitos kuluneesta vuodesta. 
Vuosi on ollut haasteelli-
nen koronan, Ukrainan 

sodan sekä kaiken tästä aiheutu-
neen murheen vuoksi. Kaikesta 
huolimatta yhdistyksemme täytti 
45 vuotta. Itse olin ensimmäisen 
kerran yhdistyksen treffeillä kun 
yhdistys täytti 10 vuotta. Silloin 
juhlimassa oli yli 1000 vaunukun-
taa, tänä päivänä voi vain haa-
veilla noin suurista ihmismääristä. 
Ensimmäiset 10 vuotta toimin 
yhdistyksessä ihan vain rivijäse-
nenä, sitten 10 vuotta hallituksen 
jäsenenä ja nyt olen ollut 15 
vuotta puheenjohtajan paikalla.

Tänä aikana on karavaanarei-
den toiminta muuttunut radikaa-
listi. Suuret treffit ovat historiaa, 
monet pitävät vaunujaan kausipai-

kalla vuoden ympäri, toiset reis-
saavat läpi Euroopan ja monet 
hankkivat vaunun jonkin toisen 
harrastuksen vuoksi kuten autour-
heilu, koiranäyttelyt tai vaikkapa 
festarit. Monille karavaanareille 
on silti edelleen tärkeää yhteisöl-
lisyys, kavereiden tapaaminen ja 
saunassa maailman parantami-
nen. Tänä vuonna alkaa rajoituk-
set poistumaan ja tammikuussa 
päästään Helsinkiin matkames-
suille ja Tammitansseja viettä-
mään Perttelin urheilutalolle 
usean vuoden tauon jälkeen.

Toivottavasti näemme teitä run-
saslukuisesti ensi vuoden tapah-
tumissa. Hyvää uutta vuotta 2023.

Sinikka. 

Yhdistyksen 45-vuotisjuhlia vie-
tettiin Itsenäisyyspäivänä jossa 
jaettiin yhdistysmerkit jäsenyhdis-
tyksen hyväksi tehdystä työstä.  
Palkittuja oli 16 kpl. Liiton terveh-
dyksen toi puheenjohtaja Olli 

Rusi. Yhdistyksen kunniapuheen-
johtaja Annikki Fagerlund kertoi 
yhdistyksen perustamisesta ja 
ensimmäisistä vuosista. Väliaika-
musiikista vastasi haitaristi Tuo-
mas Virtanen.

Salon kuulumiset

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

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

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Salon seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään keskiviikkona 22.03.2023 klo 19.00  

Uskelan koulun auditoriossa, Kavilankatu 1, 24100 Salo.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen  
kevätkokoukselle määräämät asiat.

Kahvitarjoilu klo 18.30.

Ota mukaan voimassa oleva jäsenkortti.

Tervetuloa!

7.12.2022 HALLITUS

Kunniapuheenjohtaja 
Annikki Fagerlund.

SF Caravan ry:n 
puheenjohtaja  

Olli Rusi.
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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.

Haitaristi  
Tuomas  

Virtanen.

Kulta: Tauno Nurmi, Kari Kuorti, Marjut Rahaja, Tonja Levo ja Timo Laakso.

Pronssi: Tapani Heikkinen, Kaija Heikkinen, Sari Murtomäki ja  
Pirkko Holmström.

Hopea: Jaakko Mäki, Harri Salminen, Santeri Kuortti 
ja Markku Levo, Kari Kaivonen, Tuukka Laakso ja 
Merja Salminen olivat estyneet.
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Lumituiskuja, pakkasia, vesi-
sadetta ja jälleen lunta, iha-
nan vaihtelevaa on tämä 

kotimaan talvi.
Yhteydenpidossa ystäviin 

ympäri maata, on tullut esiin huo-
mattava kelien vaihtelu eri paikka-
kunnilla. Täällä etelässä on ajoit-
tain ollut lunta huomattavasti 
enemmän kuin pohjoisen asuk-
kailla, vaunukuvia vaihdellessa 
tämä on tullut hyvin esille.

Sarapistossa talvisia vaunuili-
joita on paikallaan vaihtelevasti, 
välillä vain muutama mutta toi-
sen kerran hyvinkin reipas määrä.

Loppusyksystä yhdistyksen 
syyskokouksessa saimme valit-
tua uudet jäsenet hallitukseen, 
erovuorolaisten tilalle. Haluk-
kaita osallistujia oli runsaasti joten 
äänestyksen avulla saimme pää-
tökset tehtyä, uusi hallitus on jo 
ehtinyt pitää ensimmäiset koko-
uksetkin.

Uuden kokoonpanon myötä 
saadaan tuoreita ajatuksia ja ide-
oita yhdistyksen ja alueen toimin-
nan kehittämiseen. Puheenjoh-
tajan nuija myös siirrettiin uuden 
puheenjohtajan käyttöön kun 
Annica Sandberg luovutti tehtä-
vän Toni Loiskeelle. Kiitos Anni-
calle tekemästäsi työstä yhdis-
tyksen vetäjänä ja Tonille onnit-
telut uudesta pestistä. Pitkäaikai-
sena alueen aktiivijäsenenä Toni 
tuntee jäsenistön, alueen ja sen 
tarpeet hyvin, joten pääsemme 
yhteistyössä kehittämään toimin-
taa edelleen.

Kaikille tutut nykyiset haas-
teet energiakustannuksissa jne. 
on otettava meilläkin huomioon, 

miten toimitaan että toiminta voi 
jatkua hintojen noususta huoli-
matta. Tärkeitä asioita ja niihin 
mietittävä vaihtoehtoja. Meillä iso 
säästö saadaan saunakustannuk-
sissa, lämmitetään nyt talvella vain 
puulämmitteistä tynnyrisaunaa 
isojen öljyä kuluttavien sauno-
jen sijaan. Onneksi tämä säästö 
ei ole vaikeaa, puusaunan löylyt 
kyllä kelpaa ja sieltä vielä haluk-
kaat pulahtamaan avantoon niin 
on nautintoa kerrakseen.

Joulukuun alussa 3.12. vie-
timme yhteistä iltaa itsenäisyys-
päivän ja pikkujoulun merkeissä, 
takkahuone täyttyi väestä. Ruoka 
oli hyvää ja sitä oli riittävästi kai-
kille osallistujille. Syönnin jälkeen 
olikin sitten hyvä hieroa älynysty-
röitä muutamien visojen ja kiso-
jen myötä.

Uutena vuotena oli jälleen tupa 
täynnä vuodenvaihteen juhlistajia 
ja näin on saatu vuosi 2023 käyn-
tiin. Illan aikana Toni luovutti Paula 
Ali-Alhalle ”Vuoden karavaanari” 
– lautasen, eli tunnustuksena Pau-
lalle yhdistyksen toiminnan eteen 
tehdystä työstä!

Loppiaisena saatiin nauttia sekä 
upeasta ulkoilukelistä että hyy-
tävästä viimasta, siitä huolimatta 
avanto pisti veren kiertämään 
ihanasti – suosittelen kokeilemaan.  

Vähitellen päivän valoisa aika 
pitenee, nautitaan tästä ajasta. 
Kevät ja lämmittävä aurinko tulee 
ennen kuin huomataankaan ja 
pääsemme taas nauttimaan har-
rastuksestamme entistä monipuo-
lisemmin.

Maarit 104031. 

Talven touhuja Sarapistossa!

Sauvon kuulumiset
Sarapisto, puh. 050 466 1282, toimisto@sfc-sarapisto.net 
www.sfc-sarapisto.net

PUHEENJOHTAJA
Toni Loiske
Puh: 0400 525 221
puheenjohtaja@sfc-sarapisto.net

SIHTEERI
Mari Kesälä 
sihteeri@sfc-sarapisto.net

Puheenjohtajan vaihdos.

Loppiainen.

Vuoden karavaanari. Joulujuhlan valmistelut.
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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

Tynnyrisaunasta avantoon.

Sauna lämpiää.

Uudenvuoden kattauksia.
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Turun kuulumiset

Puheenjohtajan pulinat

Vuosi 2023 on hyvässä 
alussa. SF-Caravan Turku 
ry palaa uudelleen Vank-

kuriviestiin muutaman vuoden 
poissaolon jälkeen. Paluun yhtey-
dessä yhdistyksen oma Turun 
Caravanpostin toimitus on loppu-
nut. Lehtiryhmämme sai paljon iloa 
oman lehden tekemisestä ja on 
nyt innolla mukana tekemässä 
kaikkien yhdistysten yhteistä jul-
kaisua. Turun yhdistys toivoo 
hyvää ja rikasta yhdessäoloa mui-
den Vankkuriviestin yhdistysten 
kanssa tapahtumien ja yhdessä 
tekemisen merkeissä. 

Vuosi on alkanut säiden puo-
lesta vaihtelevissa olosuhteissa. 
Sähkön ja kaasun hinnat ovat kal-
listuneet ja polttoaineiden hinnat 

ovat sahanneet välillä ylös ja välillä 
alaspäin. Turun yhdistyksen aluei-
den, Kesäniemen, Margaretan ja 
Ruissalon talvialueen hintoja on 
jouduttu maltillisesti korottamaan 
kustannusten nousun takia.

Asuntoautojen ja asuntovau-
nujen kauppa on käynyt hyvin, 
mutta se ei näy jäsenistön kas-
vuna. Jäsenhankintaan tulee kiin-
nittää erityistä huomiota ja löytää 
uusia keinoja uusien jäsenien saa-
miseksi toimintaamme. Tehdään 
tunnetuksi toimintaamme ja hou-
kutellaan uusia kävijöitä vieraile-
maan tai ihan kausipaikkalaisiksi 
alueillemme. 

Turun yhdistyksen seuraava 
suuri ponnistus on Messukeskuk-
sessa Caravan Show’n yhteydessä 

järjestettävät perinteiset messut-
reffit 21.-23.4.2023.  Tähän pon-
nistukseen tarvitsemme vapaa-
ehtoisia talkoolaisia toteuttamaan 
hyvän ja uusia jäseniä yhdistyk-
siimme tuovan tilaisuuden.  Tar-
vitsemme mm.  talkoolaisia säh-
köjen levittämiseen ja poiskerää-
miseen. Ei tarvitse olla sähkömies, 
halu talkootöihin ja reipas mieli riit-
tää.  Tarvetta on myös treffialueelle 
kaluston paikoittajiksi ja järjestyk-
senvalvojakortillisia henkilöitä alu-
een ilta- ja yövalvontaan.  Talkoo-
laisille pidetään perehdytystilai-
suus ennen treffejä.

Olemme järjestämässä järjestyk-
senvalvojakoulutusta sekä uusille, 
että täydennyskoulutusta tarvitse-
ville järjestyksenvalvojille helmi – 

maaliskuussa, jos saamme riittä-
västi osallistujia (katso lisää sivu 
32). Kunkin jäsenen oma yhdis-
tys maksaa koulutuksen, itselle jää 
vain kortin hankinta (viranomais-
maksu).  Messutreffien lisäksi tar-
vitaan järjestyksenvalvojia yhdis-
tysten eri tilaisuuksiin.

Turun yhdistys järjestää perintei-
sesti keväällä ajo-opetusta asunto-
vaunulla ja asuntoautolla Turussa 
messukeskuksen alueella.  Ope-
tus on ilmaista ja mukaan on läm-
pimäsi tervetulleita myös muiden 
yhdistysten jäsenet ja tulevat kara-
vaanaritkin.  Siellä voi myös suo-
rittaa ajotaitomerkin.

Hyvää alkanutta vuotta
terveisin Esa

Kerhohuoneisto Linnankatu 49 A, 20100 Turku, puh. 02 230 8623. 
Päivystys kerholla ja puhelimitse maanantaisin klo 18-20. 
www.sfcturku.fi, sfcturku@sfcturku.fi

Puheenjohtaja Esa Kankaristo
Puh. 0400 520 856, kankaristoesa@gmail.com
Sihteeri Anne Soitamo
Puh. 050 363 3377, anne.soitamo@gmail.com
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Turun kuulumiset: KESÄNIEMI

Tervetuloa entistä parempaan Kesäniemeen

Kesäniemessä joulua oli taas jokunen 
tonttu viettämässä ja viime hetkessä 
saivat onneksi vielä kauniin lumipeit-

teenkin tunnelmaa luomaan. Uuden vuoden 
vastaanotto sujui myös totuttuun tapaan rau-
hallisesti – ei tosin ihan niin kauniissa säässä. 
Monia hienoja talvipäiviä on kuitenkin toi-
vottavasti edessä, vaikka katseet alkavat 
monella olla jo keväässä, kesässäkin.

Vähän kuitenkin menneestä

Niin omien kuin vierailijoiden viihtyvyyden 
eteen on alueella tehty taas paljon töitä – ja 
tehdään parhaillaan. Kiitos tekijöille! Tärkein 
uudistus on hieno ajanmukainen talousra-
kennus, josta löytyy yhteensä kahdeksan 

normaalivessaa ja tietysti toimiva inva-WC, 
useita suihkuja sekä asiallinen kemssantyh-
jennyshuone. Tämän lisäksi on aluetta kai-
kin tavoin siistitty, mm. synkimpiä puita kaa-
dettu saaden merta ja aurinkoa hieman 
paremmin näkösälle. Uimaranta ja suosittu 
telttasauna ovat hyvässä iskussa – kunhan 
vain jäät ensin sulavat. Loppuvuonna aloi-
tettiin mittava keittiön laajennus, joka val-
mistunee kesän kynnyksellä. 

Kevättä rinnassa

Kun hangista on päästy ja päivät jo merkit-
tävästi pidentyneet, hieman jo kesäisiä merk-
kejä luonnossakin, järjestetään Kesänie-
messä perinteiset Pääsiäistreffit. Tarjolla 

jälleen rosvopaistia, tanssia ja mitä ilmeim-
min karaokeakin. Ennen kaikkea leppoisaa 
yhdessäoloa, leikkejä ja kilpailuja. Tarkem-
paa ohjelmatietoa Kesäniemen facebook-
sivuilla sekä sfcturku.fi. Treffeille toivotamme 
sankoin joukoin tervetulleeksi erityisesti 
kaikki Vankkuriviestin lukijat. 

50041

Vinkkinä  
kalenterimerkintöihin  
pääsiäisen kohdalle:  

Kesäniemi!

Tällaista nyt...

...tätä odotellessa.



Turun kuulumiset: MARGARETA

30 1/2023

Vanhassa on tunnelmaa.

Lisätietoja  
alueen isännältä  

puh. 040 839 7155

Lämpimästi tervetuloa SFC Margareta Campingiin

SFC Margareta Campingissa aloitetaan 
kolmas karavaarareiden toimintavuosi 
kesäkauden avajaisilla toukokuussa. 

Vain reilun 10 kilometrin ja paikallisliiken-
neyhteyksien päässä Turun keskustasta Hir-
vensalon kaupunginosassa sijaitsevassa viih-
tyisässä ja persoonallisessa Margaretassa 
on piirun verran päälle kuusikymmentä säh-
köistettyä vaunu- ja autopaikkaa. Erilaisia 
mökkejä ja kesähuoneita vuosivuokralaisille 
on alueelle ripoteltu liki neljäkymmentä. Mar-
garetalla on pitkä ja vaiherikas historia, ja 
sitäkin suurempi suosio, joten pidä kiirettä - 
vapaita paikkoja on rajoitetusti. 

Runsaasti yhteistä puuhaa

Margaretassa on aktiivista yhteisolemista 

sitä kaipaaville. Monipuolinen ohjelmatar-
jonta kattaa tapahtumia niin perheen pie-
nimmille kuin aikuisillekin. On lasten ja aikuis-
ten karaokea, yhteisiä ruokajuhlia, tansseja 
ja erilaisia liikunnallisia aktiviteetteja. Lois-
tavan sijaintinsa vuoksi lähistöltä löytyy pal-
jon erilaisia ulkoilu- ja pyöräilyreittejä vaati-
vampaankin makuun. Mikäli eväät loppuvat 
kesken, vajaan kolmen kilometrin päästä löy-
tyy lähin ruokakauppa ja pizzeria. 

Veden äärellä

Meren läheisyys on Margaretassa tärkeä osa 
viihtyvyyttä. Uimapaikkoja on useampia, ja 
erityisen maininnan arvoinen on suorastaan 
idyllisen kaunis laituri katoksineen. Alueelta 
saa maksutta lainata soutuvenettä, jolla pää-

see ihastelemaan maisemia mereltä käsin. 
Keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin 
saunotaan leirintäalueille perinteiseen tapaan 
naisten ja miesten vuoroilla erikseen. Mikäli 
tämä ei vielä riitä, niin tilaussauna paikkaa 
kovimpien löylynheittäjien intoa yhteisten 
vuorojen lisäksi.
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Laskiaisluistit 
-talvitapahtuma 
lauantaina 18. 
helmikuuta.

Talvi voimissaan Ruissalossa.

Laivoja voi ihailla aivan 
läheltä ja auringonlasku on 

aina upea Ruissalossa.

Leirintäalue kuuluisalla Ruissalon saarella

Tässä pieni esittely Ruissalon talvialueesta, 
joka sijaitsee Ruissalon leirintäalueen mat-
kailuajoneuvoille tarkoitetulla kentällä. 
Olemme vuokranneet aluetta Turun kau-
pungilta jo yli 40 vuotta. Isäntinä ovat toi-
mineet Matti ja Pirjo Vainio vuodesta 1993. 
Toimintaa on syksystä kevääseen 1.9.–30.4. 
välisenä aikana.

Tarjoamme asuntovaunu- ja matkailuauto-
paikkoja kausisopimuksella, mutta myös 
vierailijat ovat tervetulleita vapaille paikoille. 
Alue jakautuu ns. vanhaan ja uuteen puo-
leen. Molemmilla puolilla on oma huoltora-
kennus WC- ja peseytymistiloineen sekä 
keittiöineen. Käytössä on kaksi saunaa, 
joista vanhempaa lämmitetään keskiviikkoi-
sin ja uudempi sähkösauna Saaronniemen 
uimarannalla lämpiää lauantaisin.

Ruissalon Saaronniemen ranta ja laituri ovat 
vain muutamien metrien päässä vaunualu-
eestamme. Naantaliin vievä laivaväylä tar-
joaa nähtävää niin pienille kuin isoillekin 

karavaanareille. Finnlinesin autolautat ohit-
tavat vain muutamien kymmenien metrien 
päässä useita kertoja päivässä.

Ruissalo tarjoaa myös mainiot kävely- ja 
lenkkeilymaastot sekä pyöräilyreitit. Muu-
taman sadan metrin päässä on Ruissalon 
kylpylä palveluineen sekä vähän pidem-
mällä tarjoaa Kasvitieteellinen puutarha elä-
myksiään. Fölibussi kaupungin keskustaan 
lähtee aivan portin pielestä kahdesti tun-
nissa ja sydäntalvellakin kerran tunnissa.

Ruissalon Talvikausi 2022–2023

Ruissalon talvikausi käynnistyi 10.9.22 yhtei-
sellä yhdistyksen lipunnostolla ja kahvihet-
kellä. Uusia karavaanareita oli tullut monia. 
Saimme mukaan myös uuden lapsiperheen, 
kun pikku Lalli syntyi äidilleen ja isälleen 
joulun aikaan.

Ruissalotoimikuntaan tuli myös uusia jäse-
niä ja erityisesti lisää naisvoimaa. Toiminta-
suunnitelmaan saimme uusia tapahtumia 
aktiivisen ideoinnin kautta. Minigolfia ja Bin-
goilua on tarjolla alkuvuonna 2023. Kalas-
tuskilpailu ja uudenvuoden juhlinnat elvy-
tettiin pitkästä aikaa. Yhteinen lipunnosto 
Itsenäisyyspäivän aamuna juhlisti mieliä.
Alueen karavaanarit ovat osallistuneet aktii-
visesti talkoisiin ja yhteisiin tapaamisiin.

”Ruissalon-henki” on ystävällinen, toiset 
huomioiva ja kunnioittava sekä sopuisa.
Lisää tietoa Ruissalon talvialueesta yhdis-
tyksemme kotisivuilta. 

Tervetuloa vierailulle!
www.sfcturku.fi

Ruissalon talvialue sijaitsee 
luonnonkauniissa saaristoympäristössä
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Kaikille yhteistä 

SF-Caravan Turku ry:n tur-
vatoimikunta järjestää 
Artukaisissa Messukes-

kuksen alueella ajoharjoittelua 
asuntovaunulle ja matkailu-
autoille. 

Yhdistyksellä on käytettä-
vissä asuntovaunu, tarvitset 

vain omat peilit ja vetoauton.   
Matkailuauton ajoharjoittelu 
tehdään omilla matkailuautoilla.

Ajoharjoittelu tapahtuu sul-
jetulla alueella ja merkityllä 
radalla. Paikalla on myös mah-
dollisuus suorittaa ajotaitomerk-
kejä. 

Ajoharjoittelu on maksutonta 
ja avointa kaikille osallistujille.  
Ennakkoilmoittautumista ei vaa-
dita. 

Harjoitteluajat ovat klo 17-19 
seuraavina maanantai-iltoina: 
24.4., 15.5., 22.5., 29.5. 

Tervetuloa

Kevään ajoharjoittelu
Harjoituspäivät: 
vko 17 – 24.4. 
vko 20 – 15.5. 
vko 21 – 22.5. 
vko 22 – 29.5. 

Turun SF-C yhdistys on järjestämässä järjes-
tyksenvalvojakoulutusta sekä uusille, tuleville 
järjestyksenvalvojille että täydennyskoulu-

tusta tarvitseville järjestyksenvalvojille helmi – maa-
liskuussa, jos saamme riittävästi osallistujia. Kunkin 
osallistujan oma SF-C yhdistys maksaa koulutuk-
sen. Itselle jää maksettavaksi järjestyksenvalvoja-
kortti (viranomaismaksu) sekä korttiin tarvittava valo-
kuva.  

Kurssi antaa valmiudet toimia järjestyksenvalvo-
jan tehtävissä. Messutreffien lisäksi järjestyksenval-
vojia tarvitaan yhdistysten eri tilaisuuksissa. 

Kurssi sisältää 1.1.2017 voimaan tulleen lain 
mukaisen koulutuksen, ja kurssi päättyy koetilai-
suuteen. Kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat 
todistuksen, jolla voi anoa poliisilaitokselta järjestyk-
senvalvojan korttia. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Järjestyksenvalvojakurssi kestää 40 tuntia, joka 
järjestetään kahtena peräkkäisenä viikkona yleensä 
esimerkiksi torstaina ja perjantaina klo 17.00-20.00 
sekä saman viikon lauantaina klo 9.00-16.00.  
Kertauskurssi kestää yhteensä 8 tuntia.

Järjestyksenvalvojia  
tarvitaan taas!

Sivun 23  
ristikon  

ratkaisu.

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 212

Seppo Johannes Sunila
s. 22.2.1932
k. 6.1.2023

Muistoa kunnioittaen 
SF-Caravan Turku ry

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
Esa Kankaristo, p. 040 052 0856
kankaristoesa@gmail.com
Turku SF-C yhdistyksen  
turvatoimikunnan vetäjä



Auto Anttila
Tuotekatu 12, 21200 Raisio.
(Myllyä vastapäätä)
info@autoanttila.fi 

Ari Anttila Oy on vuonna 1998 perustettu, laadukkaiden henkilö-, paketti- ja 
matkailuajoneuvojen asiantuntija. Pitkä kokemuksemme takaa rautaisen 
ammattitaidon ja henkilökohtainen palvelu korkean asiakastyytyväisyyden, 
mottomme on ollut aina REILUT KAUPAT.

Nykyään toimimme Raisiossa, osoitteessa Tuotekatu 12, 21200 Raisio. 
Tutustu myytäviin ajoneuvoihimme netissä, tai tule paikan päälle, palvelemme 
maanantaisin 10-18, ti-pe 10-17 ja lauantaisin 11-14, tai sopimuksen mukaan.

Ci Elliot 67 XT - Ford 
Vm. 2023, diesel, teho 125 kW, 
ml. 50 km, moot.til. 2000 cm3

85 226 € 83 766 € 82 856 €Ci Elliot 84 XT - Ford 
Vm. 2023, diesel, teho 125 kW, 
ml. 50 km, moot.til. 2000 cm3

CI Elliot 85 XT - Ford 
Vm. 2023, diesel, teho 125 kW
ml. 0 km, moot.til. 2000 cm3

Ari Anttila
0500 532 305
ari.anttila@autoanttila.fi 

AutoAnttila

CI- maahantuonti Suomeen 
aloitettiin vuonna 2017

ELLIOT  -  FORD

Katso lisää : https://cisuomi.fi 

www.autoanttila.fi 

Tervetuloa!
Foam/komposiitti-/lasikuiturakenne  
–  Laadukas ja äänetön. Kysy messutarjousta!
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Valasrannan syystreffejä 
vietettiin 7.-9.10.2022. 
Syystreffit ovat iso tapah-

tuma pienelle yhdistyksellemme, 
eikä sen toteuttaminen olisi 
mitenkään mahdollista ilman kau-
sipaikkalaisten talkootyötä. Kii-
tän kaikkia treffi-isäntiä hienosti 
sujuneista treffi-järjestelyistä. Vie-
raita saimme mukavasti, vaikka 
sää ei ihan täysin meitä tällä ker-
taa suosinut. Sisäänajo aloitet-
tiin virallisesti perjantaina klo 10, 
mutta innokkaimmat tulivat jo 
keskiviikkona ja torstaina pai-
kalle. Mikä oli tietysti kiva juttu. 
Perjantaina varsinainen ohjelma 
aloitettiin bingolla, joka vetikin 
tuvan täyteen innokkaita pelaa-
jia. Bingon jälkeen aloitettiin tans-
sit Sanna Linnan ja hänen orkes-
terinsa johdolla. Tanssilavan 
ravintola oli melkoisen täynnä ja 
treffi-isäntien kanssa asiaa poh-
dittiin moneen otteeseen viikon-
lopun aikana. Tila on hieman liian 
pieni, mutta toisaalta, tanssila-
van puoli on aivan liian suuri, 
tuolle väkimäärälle. Hallitus poh-

tii tätä asiaa ja 
toivottavasti vii-
saudessaan 
keksi i  tähän 
hyvän ratkaisun.

Lauantaina 
ohjelmassa oli jo 
lähes legendaa-
rinen luontopol-
kumme. Heis-
kasen ja Katilan 
pariskunnat oli-
vat taas jälleen 
kerran, onnistuneet tekemään 
sellaiset kysymykset, että google 
ei niihin tiennyt vastausta. Kysy-
mykset tai oikeastaan oikeat vas-
taukset aiheuttivat pohdintaa 
viimeiseen asti, ennen kuin vas-
tauskupongit tuli palauttaa. Las-
ten ja aikuisten leikit sekä lasten 
nikkarinurkka olivat myös lauan-
tain ohjelmaa. Lounastakin tarjot-
tiin kaikille treffivieraille ja muu-
rinpohjalettuja sai ostaa makean 
nälkään. Laku-Tapsa oli paikalla 
perjantain ja lauantain, Kivikylän 
liha-auto perjantaina ja naisten-
vaateliike BeWoman lauantaina.

Oman jännitysnäytelmän meille 
järjestäjille aiheutti lauantai-illan 
karaoke, sillä karaokevetäjä oli 
sairastunut torstaina ja yrittäjä ei 
löytänyt hänen tilalleen tuuraa-
jaa. Yhdeltä kausipaikkalaiselta 
saatiin kuitenkin vinkki vitonen, 
toisesta karaoke-yrittäjästä per-
jantai-illan aikana. Soitto hänelle, 
ja kuinka ollakaan, hänellä sattui 
olemaan lauantai-ilta vapaana. 
Kiitos Teijalle ja Tapanille tästä 
vinkistä, teidän ansiosta saatiin 
myös lauantai-illan tanssit pys-
tyyn. Treffit päättyivät sunnuntaina 
luontopolun oikeiden vastausten 

julkaisun jälkeen, luonnollisesti 
luontopolun voittajan palkitse-
miseen sekä arpajaisiin. Arpajai-
sissa olikin komeat pääpalkinnot, 
kesäkausipaikka ilman isäntävel-
voitetta, taittopyörä sekä kapseli-
keitin, ja paljon muita palkintoja. 
Myös BeWoman arpoi lahjakor-
tin ostoksia tehneiden kesken. 
Kiitos kaikille treffivieraillemme 
mukavasta viikonlopusta.

Mira Kulmala-Sjöman 
(105302-1)

puheenjohtaja

Arpajaiset.

Kausipaikkavoittaja.

Kausi päättyi  
Syystreffeihin

TL-Pyhäjärven kuulumiset
Valasranta, puh. 040 730 4921 • www.sfcvalasranta.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

Tapahtumat 2023: 
28.4.-1.5.  Vappu
22.-25.6.  Juhannus
14.-16.7.  Lasten viikonloppu
11.-13.8.  Rosvopaistit
25.-27.8.  Venetsialaiset
6.-8.10.  Syystreffit

Treffivieraita.
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Iloisia treffivieraita.

Syysilta.

Tanssiväkeä.

Nikkarinurkka.

Sanna Linna ja orkesteri.
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Hyvää Uutta Vuotta kaikille SF-Caravan Vakka-
Suomen ja muiden YT-alueiden karavaanareille!

Lumisena on alkanut tämä talvi, 
joten muistakaahan käydä 
tasaisin väliajoin tarkistamassa 

telttojen ja vaunujen katot! 
Pikkujouluja vietettiin sopivasti 

ensimmäisen adventin aattona. 
Lapsille oli omaa ohjelmaa päi-
vällä, johon sisältyi perinteinen kuu-
sen koristelu. Illalla saatiin täyden 
tuvan kanssa nauttia joulupuurosta, 
tortuista ja joulupukin vierailusta. 
Lisäksi palkittiin niitä, jotka 35-vuo-
tis juhlaan eivät olleet ansainneet 
kriteerien mukaista ansiomerkkiä, 
mutta ovat muuten tehneet viime 
vuosina paljon työtä yhdistyksen 
eteen, toiset ehkä useampia vuo-
sia kuin toiset, mutta kiitosta kuuluu 
jakaa kaikille sen ansainneille. Myö-
hemmin illalla meitä tanssitti Satel-
liittitaivas-yhtye ja hyvin tanssittikin!

Virallisia Uuden vuoden vastaan-
ottajaisia ei yhdistyksen puolesta 
tällä kertaa ollut, mutta paikallaolijat 
saivat tähtisalin käyttöönsä yhdes-
säoloon. Kuuleman mukaan paikalla 
oli ihan mukavasti porukkaa ja tun-
nelma oli ollut hyvä.

Seuraavat tapahtumat ovat 2023 
tammikuussa talkookauden päät-
täjäiset, maaliskuussa on matkai-
luautoilijoiden treffit sekä meidän 
oma kevätkokous ja huhtikuussa 
perinteiset Naamiaistreffit. Lisäksi 
25.2.2023 on tarkoitus järjestää 
ulkoilutapahtuma. Toivotaan, että 
kelit suosivat ja saadaan silloin hiih-
tolatu ja luistinrata kuntoon! Ainakin 
makkaraa on myynnissä ja mehua 
tarjolla, mutta muuta ohjelmatarjon-
taa voi katsoa nettisivuilta lähem-
pänä ajankohtaa.

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 25.3.2023 Klo 14:00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen  
kevätkokoukselle määräämät asiat.

Kahvitarjoilu. 

14.1.2023 

HALLITUS

Pinssin ja lahjakortin saaneet.

Ansiolaatan saajat.

Alkuvuosi tulee olemaan 
haasteellinen; sähkön, kaasun 
ja öljyn hintojen epävakauden 
takia. Kohonneitten kustannus-

ten vuoksi myös meidän on ollut 
vuoden vaihteessa pakko nos-
taa hintoja! Uusi hinnasto löy-
tyy nettisivuilta. Tosin sama 

ongelma on varmaan kaikilla 
alueilla. Mutta eiköhän me kaikki 
tästäkin selvitä!

Asko
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Rairannan ohjelmatoimikuntalaisen mietteitä

Uusi vuosi on käynnistynyt 
ja Rairannan ohjelmatoi-
mikunta on saanut hetken 

hengähtää viime vuoden lopulla 
järjestettyjen pikkujoulujen jäl-
keen. Nyt on aika katsoa eteen-
päin ja alkaneen vuoden 
tapahtumat ja treffit ovatkin jo tie-
dossa. Näiden ohjelmia aloitellaan 
nyt suunnittelemaan. 

Ohjelmatoimikunnan työ sisäl-
tää paljon myös ns. näkymätöntä 
työtä, alkaen ohjelmien suunnit-
teluista ja niiden julkaisemisesta 
yhdistyksemme kotisivuilla ja fa-
cebookissa. Lisäksi tapahtumat ja 
treffit ilmoitetaan SF-Carvan-liiton 
tapahtumiin sekä hyvissä ajoin YT-
alueille. Orkestereiden valinta on 
oma prosessinsa ja heidän kans-
saan neuvotellaan hinnoista ja so-
vitaan aikataulut. Tapahtumien ja 
treffien hinnoittelu tehdään yhdes-
sä yhdistyksen hallituksen kanssa. 

Ennen ohjelmien julkaisua ne 
käydään vielä yhdessä läpi ja 
tehdään mahdollisia muutok-
sia. Lisäksi sovitaan ohjelmien 
työnjaosta eli kuka tai ketkä ot-
tavat milloinkin päävastuun josta-
kin ohjelman osasta, esimerkiksi 
luontopolun kysymykset ja  vasta-
usten tarkistukset, arpajaisvoitto-
jen hankkiminen ja paljon muuta. 
Ohjelmien aikatauluttaminen on 
välillä melkoista palapeliä ja var-
sinkin silloin, jos joku/jotkut eivät 
pääsekään osallistumaan ohjel-
man toteutukseen. Toisinaan meil-
lä ohjelmatoimikuntalaisilla on sen 
verran toimintaa ja säpinää, ettei 
juuri kahvikupposta ehdi hörppi-
mään tapahtumien ja treffien ai-
kana, mutta käännetään tämäkin 
positiiviseksi asiaksi ja huilataan 
sitten myöhemmin.  Onneksemme 
olemme saaneet apuja yhdistyk-
semme muilta aktiivisilta jäsenil-
tä, heille iso kiitos.

Vuosittain pyrimme tekemään 
ohjelmiin uudistuksia, joten mie-
tintämyssyt käyvät välillä kuumina. 
Hyviä ideoita otamme mielelläm-
me vastaan! Itse olemme toi-
mineet ohjelmatoimikunnassa 
vuodesta 2004 lähtien ja olemme 
huomanneet tiettyjen perinteisten 
ohjelmien suosion säilyneen vuosi 
toisensa jälkeen. Näitä ovat mm. 
luontopolut, yhteiset aamulenkit, 
bingot ja erilaiset visailut. Rai-

rannan juhannuksen perinteisiin 
kuuluu leikkimielinen Mölkkytur-
naus, joka alun muutamasta neljän 
hengen joukkueesta on kasva-
nut yli 20 joukkueeseen. Monet 
joukkueet ovat jopa hankkineet 
itselleen peliasut ja muuta rekvi-
siittaa. Mölkky-turnauksen rinnalle 
on noussut myös alueemme mah-
tavalla frisbee golf-radalla käytä-
vä frisbee golf-kisa. Mainittakoon 
tässä yhteydessä, että tulevana 
kesänä Rairannassa järjestetään 
karavaanareiden frisbee golfin 
SM-kisat 10.6.23.

Talviaikaan järjestämme mah-
dollisuuksien mukaan toimintaa 
ja rohkeimmat pääsevät pulahta-
maan avantoon.

Ohjelmissa pyrimme huomioi-
maan myös lapset ja nuoret. Nuo-
risolle meidän nuorisotiimimme 
järjestää oheistoimintaa ja ohjel-
maa. Välillä lapsia ja nuoria on 
vaikea saada mukaan ohjelmiin, 
tässä meillä on haastetta tulevaan. 
Lasten ja nuorten viihtyvyyttä alu-
eellamme pyrimme kehittämään 
myös erilaisten oheistoimintojen 
ja virikkeiden avulla. Leikkipaikko-
jen lelut tarkastetaan ja tarvittaes-
sa uusitaan, rannalle on hankittu 
polkuvene ja kaksi sup-lautaa ja 
soutuveneet ovat käytettävissä. 
Pelastusliivejäkin löytyy yhdistyk-
sen puolesta. Ja nuorille on oma 
nuorisotila. 

Kohtaamiset ja keskustelut eri 
ikäisten ja erilaisten vierailijoidem-
me kesken ja heiltä saadut palaut-
teet antavat meille intoa ja voimaa 
jatkaa toimintaa ohjelmatoimikun-
nassa. Monet vieraat ovatkin vuo-
sien varrella tulleet tutuiksi ja on 
aina yhtä mukavaa saada heidät 
palaamaan alueellemme. Toisi-
naan kuten sanottu ”mennään 
tukkaputkella” mutta tästä kara-
vaanariharrastuksesta on vuosien 
mittaan tullut eräänlainen elämän-
tapa, mukava ja antoisa sellainen.

Omastamme ja koko ohjelma-
toimikunnan puolesta toivotam-
me kaikille karavaanareille oikein 
mukavaa ja matkailurikasta vuotta 
2023. Olette lämpimästi tervetul-
leita Rairantaan ihan vuoden jokai-
sena päivänä!

    
Nähdään Rairannassa! 

toivoo karavaanarit 95340

Pikkukaravaanari tapaa 
pukin ensimmäistä kertaa.

SF-Caravan jäsentenSF-Caravan jäsenten
FRISBEEGOLF FRISBEEGOLF 
SM-KILPAILUTSM-KILPAILUT
9.-10.6.20239.-10.6.2023
Rairanta Rairanta 
UusikaupunkiUusikaupunki
Vanhakartanontie 216Vanhakartanontie 216

Ilmoittautuminen (28.5.2023 mennessä) ja lisätiedot:

Harri Rauhala 
p. 050 3229 026

Jari Metsä-Tokila 
p. 050 5985 384

SARJAT:
Yleinen

Nuoret 10-14 v
Naiset
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Ramin rattailta

Kohti kevättä 
Viime päivinä on lunta satanut runsaasti ja 
maisema on kaunis ja puhtaan valkoinen. 
Pimeä antaa periksi ja päivä jatkuu pitkin 
harppauksin. Saamme nauttia vielä talvesta, 
mutta olemme vääjäämättä matkalla kohti 
kevättä ja kesää. Monet odottavat jo innok-
kaasti Raitsun treffejä. Mieleni palaa kesäi-
seen harrastukseen eli pyöräilyyn. Haluan 
muistuttaa jo ennakkoon, että
Raitsun Pyöräilytapahtumat ovat jälleen:
TOUKOKUUN LOPULLA JA ELOKUUN 
ALUSSA. Tarkempi info seuraavassa  
lehdessä.

Vielä loppukevennys. - Sinä alat olla 
jo iso poika, isä tuumasi seitsemän-
vuotiaalle Pekalle. Meidän pitäisi var-
maan puhua sukupuoli asioista. Kyllä 
se käy Pekka tuumasi. - Mitä sä 
haluat tietää?

Hymyillen kohti kevättä
Rami

Tästä se alkoi. Ensimmäinen kori 
on saatu pystyyn ja hurjasti työtä 

on edessä talkooporukalla. 
Kuvassa Pasi Viitala ja  

Jorma Korhonen.

Tämä komea  

kiertopalkinto  

on katkolla ensi 

kesänä Harri  

Rauhalalle.

Frisbeegolfradasta  
tuli totta

Rairannan karavanalueen harrastusmahdollisuuksia on 
kehitetty viime vuosien aikana aktiivisesti. Kun ideoita 
on syntynyt, on hankkeiden toteuttamiseen saatu tal-

koolaisia.- Meillä on ollut esimerkiksi frisbeegolfradan raken-
tamisessa 10-15 henkeä, kiittelee hankkeen nokkamies Pasi 
Viitala. Traenkallion alueelle on rakennettu talkoilla kuntopor-
taat, frisbeegolfrata ja lintutorni.

Idea frisbeegolfradan rakentamiseen Rairantaan syntyi, kun 
ajelimme pyörillä Uuteenkaupunkiin ja tutustuimme uimahallin 
läheisyydessä olleeseen rataan, toteaa Pasi Viitala. Paluumat-
kalla Raitsuun syntyi pieni kipinä ” Mitä jos Rairantaan raken-
nettaisiin myös frisbeegolfrata?” Ideapyöräilyssä olivat mukana 
Jorma Korhonen, Kristiina ja Tapio Saha, Marjut ja Juha Maja 
sekä Pasi Viitala.

Ensimmäinen kori pystytettiin Korhosen Jorman kanssa 
kahdestaan. Ja sitten talkoissa alkoi olla jo enempi porukkaa. 
Hahmoteltiin ja merkattiin väylät sekä porattiin reikiä kallioon 
koreja varten. Merkattiin myös väylien opasteet. Aluksi toteu-
tettiin 9 väyläinen rata ja pian rataa jatkettiin 18 väyläiseksi, 
kertoo nokkamies Viitala.

Juhannuksena 2017 järjestettiin tutustuminen Traenkal-
lion frisbee-golfrataan ja seuraavana juhannuksena järjestet-
tiin ensimmäiset kisat, jotka mentiin 23 osanottajan voimin. 
Kun kiinnostus lajiin lisääntyi, kävimme tutustumassa ja heit-
tämässä lähialueiden radoilla, kuten Lokalahdella, Vehmaalla, 
Pyhämaalla ja Laitilassa. Mikä lajissa kiehtoo? - Siihen jää vain 
koukkuun. Olemme puhuneet myös isompien kisojen järjes-
tämisestä, ja ne toteutetaan ensi kesänä, toteaa Pasi Viitala.

Olemme järjestäneet jo kaksi kertaa Tour de Rairanta kisat. 
Kierrämme kaksi väylää muualla ja kisa huipentuu Rairannan 
Frisbeegolfradalla. Päivän aikana kertyy 30 000 askelta, joten 
sen jälkeen on aika väsynyt olo. Kaksi ensimmäistä kisaa on 
voittanut Harri Rauhala, joten ensi kesänä on kiertopalkinto 
katkolla hänelle.

Esko ja Sirpa Virta Maskusta, 
odottavat jo innolla Rairannan 

treffikesää.



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

laitteiden tarkastukset 
ja huollot, varaosat jne.

Ajurintie 3, 21530 Paimio
050 357 3093

toimisto@turunajovaruste.fi 
www.turunajovaruste.fi 

Soliferin ja Polarin valtuutettu huoltokorjaamo



ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

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

  RINTA-JOUPPI.COM

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

Helpot ja nopeat kaupat onnistuu myymälässä tai verkossa!

MATKAILE SUOMEN
TALVISISSA MAISEMISSA

YLI 400  
MATKAILU- 
AJONEUVON  
VALIKOIMA


