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Päätoimittajan kynästä

V uoden viimeinen Vankkuri-
Viestin kokous pidettiin loka-
kuun 4 päivänä. Korona-ajan 
jälkeen oli mukava pitää 
kokousta kun 13 yhdistyk-

sestä 12 yhdistyksen edustajat osallistuivat 
kokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin kahden 
edellisen lehden sisältöä ja kustannuksia. 
Vuoden 2023 ilmestymispäivät vahvistettiin. 
Turun yhdistys on ottanut yhteyttä ja ilmais-
sut halukkuutensa tulla takaisin VankkuriVies-
tiin. Kokouksessa oltiin yhteisesti samaa 
mieltä, että alueen suurin yhdistys tulisi 
mukaan yhteistoimintaan VankkuriViestin 
pariin. Jos Turun yhdistyksen vuosikokous 
päättää liittymisestä VankkuriViestiin, kasvaa 
ensi vuoden lehtien koko 36 sivuun.

Lahden Caravanmessut pidettiin loka-
kuussa. Uutuuksia ja tulevaa mallikautta 23 oli 
hallikaupalla esillä. Näytteillä oli myös n.700 th 
euroa maksava matkailuauto. Silmiä hivelevä, 
kuitenkin parin omakotitalon hinnan maksava 
kaunotar jää nyt vain haaveeksi.

Ukrainan sota jatkuu samoin kuin uhkaku-
vat itäisen naapurin tekemisistä lisääntyvät. 
Ihmiskunta ei opi vanhoista raakuuksista, vaan 
uudet sukupolvet ovat valmiina toistamaan 
niitä. Uutisten välittämät kuvat  venäläisten 
kidutuspaikoista osoittavat, mitä raakuuk-
sia ihmiskunta on vieläkin valmis tekemään. 

Uutta tarttuvaa korona- ja influenssatal-
vea ennakoidaan myös tulevaksi, joten ei 
niitä maskeja kannata kokonaan unohtaa.  
4 koronapiikkiä on nyt saatu ja influenssapiik-
kiä odotellaan. Muistot armeija-ajan piikkisul-
keisista muistuu mieleen.

Energiakriisi on myös harminamme tule-
vana talvena. Polttoaineet ovat asettuneet 
parin euron paikkeille mutta sähkön hinnan 
suuruus nähdään vasta talvella. Sähkön hinta 
vaikuttaa alueidemme hintatasoon ja varmasti 
jonkin verran karsii alueiden käyttäjien mää-
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rää. Tyhjä aluekin kuluttaa sähköä kun toi-
minnat joudutaan pitämään päällä. Kaasun 
hinta ei ole enää kovassa nousussa ja 11 kg 
kaasupullon täyttö on asettunut 25-28€ koh-
dille.  Mahdolliset sähkökatkot tuovat oman 
jännityksen tulevaan talveen. Miten  matkai-
luvälineiden ja alueiden automatiikat reagoi-
vat sähkökatkoksiin. Telttalämmittimet ovat 
hävinneet kauppojen hyllyiltä kuin wc paperit 
aikoinaan. Niitä on hankittu myös kotien läm-
pöjen varmistamiseksi. Kuinkahan moni on 
hankkinut matkailukäyttöön sopivan aggre-
gaatin talven varalle.  

Sähkön säännöstely onkin nyt kovin ajan-
kohtaista sekä päivien uutisten kohokohta. 
Samalla kun sähköyhtiöt nauttivat huipputu-
loksista sähkön käyttäjät yrittävät selviytyä 
kasvavista sähkölaskuista. Vaikka on jo opittu 
säästämään sähköä n.10 %, niin vielä lisää 

säästöä tarvitaan. Mitä tapahtuu niille n.140 th 
sähköautolle, kun matkalla akut ovat tyhjen-
tymässä ja latauspaikalla on juuri se parin-
tunnin sähkökatkos, jos ne sähkön sääntelyt 
tapahtuvat noin. Suomessa on n.38 th täys-
sähköautoa ja 100 th lataushybridiä, joiden 
omistajien täytyy tarkemmin varmistaa aina-
kin pidemmän matkan latausmahdollisuudet.

Olemme jo olleet useamman vuoden maa-
ilman onnellisempi kansa, johon on helppo 
samastua, kun katsoo ulkona olevaa kau-
nista ruskaa. Pienellä kävelylenkillä unohtuu 
kuitenkin kaikki murheet ja huolet.

Nautitaan tulevasta joulun ajasta  
myös matkaillen

Terveisin
Pentti Groth



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

Numero 4/2022 (182) 
44. vuosikerta

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

Päätoimittaja
Pentti Groth
Vaulokuja 2 A 8,  
20210 TURKU.
Puh. 0400 824 471
pgroth@netti.fi

Kustantaja
VankkuriViesti ry

VankkuriViesti ry
Puheenjohtaja
Pentti Groth
Vaulokuja 2 A 8,  
20210 TURKU.
Puh. 0400 824 471
pgroth@netti.fi

Sihteeri
Soili Huhta
soili.huhta@gmail.com
Laskutusasiat
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137,  
21620 KUUSISTO.
kalevi.lantonen@kolumbus.fi

Painos   
5500 kpl

Sivunvalmistus:
Onnimainos

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

Vaunualueemme: 
KAARINA Kuusisto, Rantamäentie 170, Kuusisto, 
 puh. 040 764 4911
LIETO Leporanta, Kynnyksentie 121, Lieto,  
 puh. 040 718 0570
LOIMAA Krapuranta, Korvenkulmantie 44, Oripää,  
 puh. 040 546 2058
MASKU  Camping Mussalo, Mussalontie 356, Taivassalo,  
 puh. 040 764 9391
NAANTALI Saloranta, Vehotniementie 66, Poikko,  
 puh. 044 967 4453
PIIKKIÖ Harvaluoto, (palvelut 1.6.–30.8.), Krupuntie 65, Kaarina, 
 puh. 044 278 8949
RAISIO Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25,  
 Rautila, Vehmaa, puh. 0400 705 516
SAUVO  Sarapisto, Nokantie 3, Sauvo, 
 puh. 02 473 1202, 050 466 1282
TL-PYHÄJÄRVI Valasranta, Rantapolku 49, Yläne,  
 puh. 040 730 4921
VAKKA-SUOMI Rairanta, Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki,  
 puh. 0500 825 899
Tiedustelut yo. yhdistykseen.

VankkuriViesti 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.

VankkuriViesti ry  
toivottaa kaikille  
Karavaanareille
Hyvää ja Rauhallista 
Joulua sekä  
Menestyksekästä 
Uutta Vuotta!

VankkuriViesti ry  
toivottaa kaikille  
Karavaanareille
Hyvää ja Rauhallista 
Joulua sekä  
Menestyksekästä 
Uutta Vuotta!
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Kuusisto Leporanta  Krapuranta Mussalo Saloranta Harva luoto  Vankkuri- 
Vehmas Sarapisto Valasranta Rairanta

Kuusisto 32 71 80 50 25 64 51 76 87

Leporanta 32 49 78 53 24 62 44 59 86

Krapuranta 71 49 94 82 72 78 93 26 98

Mussalo 80 78 94 63 84 17 105 73 37

Saloranta 51 53 82 63 57 46 81 87 70

Harvaluoto 25 24 72 84 57 68 38 77 92

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

Sarapisto 50 44 93 105 81 38 89 100 112

Valasranta 76 59 26 73 87 77 57 100 73

Rairanta 87 86 98 37 70 92 31 112 73

SFC-alueet: 
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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

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

Olli Rusi
Puheenjohtaja
SF-Caravan ry

KUVA: TAPANI TUOMI

VankkuriViestin toiminta-alue ja 
yhdistykset edustavat maamme 
matkailun kannalta erittäin veto-
voimaista keskittymää. Suomen 

kenties tihein verkosto hyvälaatuisia  
SF-Caravan leirintäalueita matkailullisesti 
kiinnostavassa maakunnassa. Miten veto-
voima muuttuu matkailuksi ja harrastajat 
tavoittaviksi palveluiksi?

On monia tekijöitä, jotka vaikuttavat alu-
eemme suosioon. Itse asiassa Varsinais-
Suomen liitto ja maakunnassa toimivat mat-
kailun tahot ovat pitkään tavoitelleet mat-
kailun lisääntyvää kysyntää. Toisaalta julki-
sen vallan matkailutoimet ovat suunnanneet 
enemmän ulkomaisten matkailijoiden tavoit-
tamiseen kuin kotimaisen kysynnän edistä-
miseen. Viimeiset pari vuotta ovat nostaneet 
kotimaan matkailun merkitystä ja sen myötä 
toivottavasti myös sen saamaa huomiota. 
Yksinään toimien on yksinäistä ja markki-
nointi haastavaa. Kilpailukyky syntyy koko 
maakunnan houkuttavuudesta mahdolli-
suuksineen ja palveluineen, yksittäisen pai-
kallisen toimijan erinomaisuus ei yksin riitä. 
Tässäkin yhteistyö on voimaa.

Matkailun edistäminen on muutoksessa 
Turun talousalueella, siis VankkuriViestin 
alueella. Parhaimmillaan se voi merkitä har-
rastuksemme edellytysten paranemista. 
Orastavia merkkejä on ilmassa. Kävin Poh-
jois-Karjalassa keskustelemassa matkailusta. 
Läsnä tilaisuudessa oli muun muassa maa-

kuntajohtaja, ELY-keskuksen matkailuväkeä, 
Leader-ryhmän ammattilaisia sekä paikalli-
sia kyläaktiiveja. Tilaisuuden yhteydessä 
saimme vakavasti otettavan lupauksen liit-
tää matkailuajoneuvoharrastus osaksi maa-
kunnan ja kunnan matkailustrategiaa. Se 
tarkoittaa käytännössä, että harrastuk-
semme otetaan huomioon koko maakuntaan 
hyvinvointia tuovana matkailuliiketoiminnan 
osana. Miksi näin tapahtui?

Harrastuksemme on vastuullista ja tuo pai-
kalliseen talouteen merkittävästi tuloja. Lah-
den messuilla julkaistun viimeisimmän tut-
kimuksen mukaan 107€/hlö/vrk. Kotimaan 
matkailu ja leirintämatkailu ovat huomattava 
matkailun sektori, jonka yöpymisistä yli 60 
% tapahtuu matkailuajoneuvoissa. Useat 
alueet tavoittavat noin 10 000 yöpymisen 
vuosittaisen määrän ja parhaimmat tuon 
määrän moninkertaisesti. Kertolasku on 
ihmeellistä. Paikallinen taloudellinen vaiku-
tus on merkittävä. Toisaalta matkailua on 
helpointa kasvattaa harrastuksemme kautta. 
Ei tarvita kalliita investointeja rakennuksiin, 
eikä nosteta jatkuvia kiinteitä kustannuksia. 
Saadaan tavallaan poimia alueelle rusinat 
pullasta. Pienillä riskeillä parhaat tuotot 
matkailualueen näkökulmasta. Ei siis lain-
kaan huono vaihtoehto nostaa matkailuajo-
neuvoharrastusta.

Lupaavia merkkejä saadaan myös Turun 
seudun ja saariston matkailuorganisaatioi-
den kehityksestä. Uusi matkailujohtaja  

Kristiina Kukkohovi tarkastelee alueemme 
matkailua tuorein silmin. Parhaimmillaan 
voimme saada nostettua harrastuksemme 
kautta koko maakunnan huomiota ja tuoda 
alueellemme merkittävästi uutta kysyntää. 
Tämä edellyttää meiltä hyvää yhteistyötä 
paikallisesti ja alueellisesti sekä halua tart-
tua tarjolla oleviin oman toimintamme kehit-
tämisen mahdollisuuksiin. Tavoitteena tuoda 
oman menestyksemme lisäksi hyötyä koko 
alueen talouteen ja työl l isyyteen.  
Puhumattakaan harrastajien itselleen saa-
masta hyvinvoinnista.

Onni kohtaa rohkeaa. Eikö nyt olisi erin-
omainen tilaisuus tarttua uusin ottein vie-
railijoiden houkuttamiseen palvelujemme 
ääreen. Ottaa vastaan tarjolla olevaa uutta 
oppia ja uusia ajatuksia. Nostaa harrastuk-
sen tuomia mahdollisuuksia ponnekkaasti 
esille omalla alueella, kunnassa ja myös 
maakunnassa. Carpe Diem! Tartu toimeen 
– tehdään yhdessä!

Varsinais-Suomi matkailun voimatekijäksi
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Heippa  
kuusistolaiset!

Kyllä se kevät ja kesäkin siel-
tä vihdoin tuli. Kevään ai-
kana alueellamme puuhas-

teltiin kaikenlaista, joista tärkein 
lienee ollut saunan katon uusimi-
nen. Niin siinä kuin muissakin 
puuhissa oli kiitettävästi talkoo-
väkeä mukana.

Tänä vuonna on kevät viivästy-
nyt joka puolella Suomea. Huo-
masin sen, kun kävimme vaimoni 
Tarun kanssa Sotkamossa, jossa 
oli Liittokokous Vuokatin Katinkul-
lassa.Yövyimme siellä Kattivank-
kurissa, joka on Vuokatin rintei-
den läheisyydessä, missä oli vie-
lä melkoisesti lunta. Ko. matkalla 
heitin talviturkin pois noin kolme 
asteisessa lähdevedessä. Lam-
pea reunusti tuolloin vielä muh-
keat lumikinokset. Turusta läh-
tiessämme oli ilma noin 24 as-
teista, mikä laski kuitenkin koko 
ajan pohjoista lähestyessämme. 
Perille päästyämme lämpötila oli-
kin jo alle 10 astetta, jolloin oli 
lisättävä vaatetta ylle. Takaisin 
kotiinpäin ajelimmekin aurinkoi-
sessa säässä ja tuntui mukaval-
ta palata taas lämpöiseen ete-
lään. Vallitsevilla polttoainehin-
noilla ei oikein viitsi kovin kauas 
ajellakaan tänä kesänä.

Juhannusta saimme Kuusistos-
sa viettää tosi kauniissa ja läm-
pimässä säässä (25-27 astetta). 
Seuraavalla viikolla lämpöastei-
ta oli 30-32…huh…huh. Heinä-
kuu olikin sään osilta vaihtele-

vampi: aurinko paistoi, tuuli, sa-
toi, salamoi, ukkosti ja satoi jo-
pa rakeitakin. 

Vierailijoita on alueellamme riit-
tänyt niin kotimaasta kuin ulko-
mailtakin; ilahduttavaa kumpai-
nenkin. Tuleepahan itsekin ker-
rattua niin englantia kuin ruotsia-
kin. Lapset ovat viihtyneet hyvin 
alueemme leikkipaikalla, missä 
on upouusi kartanonkeltaiseksi 
maalattu leikkimökki uusine ka-
lusteineen. On hyvin tärkeää, et-
tä lapsille riittää tekemistä, jotta 
he viihtyvät alueella ja tulevat uu-
demmankin kerran.

Tässä vaiheessa vuotta tulee 
mieleeni Kari Tapion laulamana 
sanat ”Taas käy syystuuli lehtiin, 
maa kohta valkenee, ei mikään 
lintu pesää tee”…Usein syksystä 
tehdyt laulut ovat niin sävellyksi-
nä kuin sanoituksinakin haikeita. 
Kuusiston laajoissa metsissä on 
yleensä runsaat puolukka- ja sie-
nisadot, joita on ilo kauniina syys-
päivinä poimia. Itse koen syksyn 
Kuusistossa monine väreineen ja 
pimentyvine iltoineen sekä kausi-
valoineen tunnelmallisen kaunii-
na. Eikä aikaakaan, kun jo vietäm-
me yhdistyksen joulujuhlia Mas-
tomajalla. 

 Jokaisessa vuodenajassa lie-
nee viehätyksensä.

terveisin Matti Rantanen 
(58398)

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
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Tervehdys  
Leporannasta!
Kuvat Henna Kastman, Seija Kerokoski ja Teemu Kuosmanen.

Takana on kaksi poikkeuk-
sellista koronavuotta, mut-
ta tänä kesänä päästiin 

viimein tapahtumien osalta lähes 
normaaliin kesäkauteen Leporan-
nassa. Vierailijamäärät pysyivät 
hyvinä koko kesän. Yhdistyksen 
jäsenmäärä on noussut tasaises-
ti viime vuodet ja tällä hetkellä 
meitä on yli 520. Kausipaikkalais-
ten määrä rajattiin kevätkokouk-
sessa 70. Leporannassa on nyt 
positiivinen ongelma, sillä jonos-
sa kausipaikkalaiseksi on jopa 
toistakymmentä karavaanaria. 

Hyvien kokemusten siivittämä-
nä tänäkin kesänä isäntien avuk-
si oli palkattu kesätyöntekijät. Pal-
jon kiitoksia nuorille työpanok-
sesta. Frisbeegolf-rata valmistui 
talkoovoimin toukokuussa. Rata 
on ollut vieraiden ja kausipaik-
kalaisten innokkaassa käytössä 
koko kesän. Heinäkuussa radal-
la järjestettiin pienimuotoiset kil-
pailut. Toimistolta on voinut laina-
ta kiekkoja, jos omia kiekkoja ei 
ole muistanut ottaa mukaan. Ke-
sän kuluessa alueella vieraili vii-
koittain Rintasen puutarhatilan 
myyntiauto sekä muutaman ker-
ran myös Jätskiauto. 

Ensimmäistä kertaa Leporanta 
oli juhannuksena kokonaan täyn-
nä. Ohjelmassa oli saunomista ja 
tanssia mukavassa seurassa. Uni-
kekoa etsittiin perinteisesti hei-
näkuussa, ja tänä vuonna sikeä-
unisin oli Tapani Lahti. Unikeon 
virkistävän uimareissun jälkeen 
nautittiin yhdessä aamupuuroa. 

Ajotaitoviikonloppuna elokuussa 
meillä suoritettiin taas ahkerasti 
ajotaitomerkkejä. Saman viikon-
lopun ohjelmaksi oli suunniteltu 
myös mm. alkusammutusharjoit-
telua. Suuret kiitokset Lauri Nie-
miselle, Petteri Heinoselle ja muil-
le Ajotaitoviikonlopun toteutuk-
seen osallistuneille ystävällisestä 
ja ammattimaisesta opastukses-
ta! Valojuhlia vietettiin syyskuus-
sa kahden vuoden tauon jälkeen. 
Viikonlopun aikana oli ohjelmaa 
kaiken ikäisille. Lauantai-ilta hui-
pentui Kaapeli-bändin tanssei-
hin sekä trumpetinsoittajan yö-
soittoon lammella. Sunnuntaina 
vuorossa oli vielä mm. arvonta, 
jossa pääpalkintoina olivat säh-
köpotkulauta ja kaasugrilli. Va-
lojuhlien onnistuminen vaatii ai-
na isoa ponnistelua talkoolaisil-
ta. Suurkiitos Timolle, emännille 
ja muille talkoolaisille!

Kiireisen kesäkauden jälkeen 
Leporanta rauhoittuu taas syk-
syyn, ja alue on lokakuusta alka-
en talvikauden ajan avoinna vain 
kausipaikkalaisille.

Tunnelmallista syksyä 
toivottaen, Elina ja Teemu 

139104

Ps. En ole enää käytettävissä, kun 
syyskokous valitsee taas puheen-
johtajaa yhdistykselle. Kuluneiden 
viiden vuoden aikana olemme 
hallituksessa ja toimikunnissa teh-
neet mielestäni onnistuneita pää-
töksiä ja vieneet yhdistystä ja 

Puheenjohtaja kiittää  
kuluneista vuosista.

Frisbeegolfkilpailun voittajat.

Ajotaitoviikonlopun ohjelmaa.

Valojuhlat 2022.

Liedon kuulumiset
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

aluetta hyvällä tavalla eteenpäin. 
Leporanta on edelleen paratiisi 
luonnon keskellä. Kiitos kuluneis-
ta viidestä vuodesta kaikille mu-
kana olleille ja minua auttaneille. 
On ollut ilo tehdä yhteistyötä 
kanssanne. Erityiskiitos tietysti 
vielä Elinalle monista hyvistä ide-
oista ja siitä, että kannusti minua 
lähtemään mukaan tähän haas-
tavaan tehtävään.

On tää hienoo hommaa! 
Teemu Kuosmanen
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Se olisi syyskuu vaihtumas-
sa lokakuuksi ja taas on 
aika muistella takana ole-

vaa loppukesää. Takana olevan 
kesän kävijämäärään ollaan tyy-
tyväisiä, etenkin heinä- ja elokuun 
suhteen, tosin aina toivotaan lisää 
kävijöitä. Mutta kuitenkin kävijä-
määrät pysyneet kuta kuinkin sa-
malla tasolla viime vuoteen näh-
den. Elokuun ensimmäinen viikko 
oli perinteiset Haitaritreffit, jotka 

taas tänäkin vuonna toivat alueen 
täyteen innokkaita musiikin kuun-
telijoita, yhteislaulujen laulajia, 
soittajia, sekä kaikkina kolmena 
iltana tanssisali Kulkurikeitaan täy-
teen innokkaita tanssijoita. Vuo-
sien varrella treffiläiset ovat huo-
manneet, että mitä aikaisemmin 
tulee niin sitä helpommin saa pai-
kan valittua itselleen mieluisaksi, 
joten ensimmäiset vaunukunnat 
saapuivat tänäkin vuonna jo viik-

koa ennen treffien alkamista. 
Ja taas tässäkin pitää muistaa si-
tä talkooporukkaa, jotka alueelta 
löytyy ja laittavat tuon viikonlopun 
aikana ns. kortensa kekoon, että 
saadaan homma hoidettua hie-
nosti maaliin. Se on arvokasta 
työtä jokaiselta. Sitten jatketaan 
syyskuun puolella Ysäribileet 
vol3., jotka ovat saaneet suosiota 
tuohon loppukesän ja alkusyksyn 
taitteeseen ja näillä näkymin tu-

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

Yösoitto Valojuhlilla.

Valojuhlien voittaja-asetelma.Kaapeli-bändi.

levat jatkumaan samoihin aikoihin 
tästäkin eteenpäin. Joten muista-
kaa seurata tapahtumia ja tulla 
bilettämään kesän päättäjäisiä. 
Talvikauden alue toimii omatoimi-
alueena ja on avoinna vain viikon-
loppuisin, tosin ei silloinkaan ole 
isäntäpäivystystä, mutta ainahan 
siellä joku kausipaikkalainenkin 
on viikonloppua viettämässä.  

Syksyistä marraskuuta  
Krapurannasta

Siisti lopputulos.

Lammen perkausta.
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Pysähtyneet vankkurit

SF-C Loimaan Seutu ry:n 
perustajajäsen

Anja Marjatta Leino
s. 16.6.1931
k. 7.8.2022

Muistoa kunnioittaen 
SF-C Loimaan Seutu ry

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 126738

Tiina Kairittu
s. 3.2.1962

k. 19.8.2022

Muistoa kunnioittaen 
SF-C Loimaan Seutu ry

Kävimme Krapurannasta Hannu Annalan 70v juhlissa.

Tänä vuonna Haitaritreffeillä.

Ja isäntäpuhelin vastaa kuitenkin 
aina, jos jotain kyseltävää tulee. 
3.12. yhdistys järjestää pikkujou-
lut picnic-risteilyn muodossa, jos-
ta tiedotetaan tässä lehdessä se-
kä Krapurannan nettisivuilla www.
krapuranta.net. Tässä vaiheessa 
ei muuta kuin oikein hyvää loppu-
vuotta sekä joulun odotusta, ja 
nähdään Krapurannassa.

Terv. Jarmo Toivonen 
yhdistyksen pj.

SFC-Loimaan Seutu ry:n
PIKKUJOULU PIKNIK-RISTEILY  

3.12.2022
Lähtö Krapurannasta n. klo 6.45 
50 ensimmäistä sopii kuljetukseen.

Viking Glory liikennöi Turusta Maarianhaminan kautta Tukholmaan.  
Viking Line on paketoinut mielenkiintoisen piknik-risteilyn:  

Turusta lähdetään Gloryllä klo 8.45 Maarianhaminaan, jonne saavutaan  
klo 14.10 ja vaihdetaan klo 14.25 lähtevään Viking Linen Grace-laivaan  

käymättä terminaalissa. Laiva on takaisin Turussa klo 19.50, josta  
paluukuljetus Krapurantaan.

Ilmoittautumiset sekä maksu eräpäivään 8.11. mennessä  
Pirjolle 040-8327609, FI25 5309 0220 0435 89.  

Matkan hinta 60€ sis. kuljetuksen Krapurannasta, buffet joululounaan klo 17.30. 
Matkan hinta 80€ sis. kuljetuksen Krapurannasta, aamiaisen heti laivaan  

saavuttaessa sekä buffet joululounaan klo 17.30. 

Ilmoittaessa ilmoita syntymäaikasi sekä otatko matkan aamiaisella vai ilman.
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Taas on tullut aika laittaa 
vaunut ja alueet talvikun-
toon, kaivaa kausivalot esil-

le ja tuoda tunnelma vaunuihin 
sekä niiden ympäristöön. Ihana, 
aurinkoinen ja lämmin kesä 2022 
on tullut päätökseen ja suuntaam-
me katseemme kohti syksyä, tal-
vea ja avantouinteja.

Mussalon kesä on mennyt mu-
kavasti. Hyvät ilmat ovat suosi-
neet tapahtumiamme, joita mel-
keinpä jokaista saimme viettää 
lähes täydellä tuvalla upeassa 
ulkoilmamiljöössä. Elokuun en-
simmäisenä viikonloppuna use-
at lapsiperheet suuntasivat kohti 
Mussaloa ja ohjelmaa oli niin lef-
faillan, luontovisailun kuin lettu-
kestien merkeissä. Heti seuraa-
vana viikonloppuna pystytettiin 
pitkäpöytä Mussalon taivaan alle 
ja jo viime lehdessä esitelty ruo-
katoimikunta laittoi taas maitta-
van lohiaterian noin 150 syöjälle. 
Kesäkauden päättäjäisissä, Ran-
talieskoissa laulu raikasi ilmoille 
karaokessa, jalalla laitettiin ko-
reasti Hupiluvan tahtiin ja haluk-
kaat pääsivät myös ottamaan toi-
sistaan mittaa sumopainimatolla.

Syyskausi jatkuu vielä hyvissä 
tunnelmissa, kalastajat ovat läh-
teneet liikkeelle ja luonto näyttää 
kaunista kirjoaan. Itse kävin lasten 
kanssa tutustumassa myös Mus-
salon lähimetsän kahdeksan pii-
loa kätkeneeseen geokätköreit-
tiin. Se oli hauskaa ulkoilma-aktivi-
teettia niin lapsille kuin aikuisille-
kin ja tulipa sieltä matkan varrelta 
kanttareillikastikkeen ainekset  
löydettyä. Suosittelen lämpimästi.

Ajattelin tähän loppuun vielä 
lyhyesti esitellä itseni, eli nimeni 
on Katja Tervahartiala ja olen kir-
joitellut tämän vuoden Vankku-
riviestin Mussalon kuulumiset ja 
esittelyt. Olemme olleen nyt viisi 
kesää Mussalossa vuosipaikka-
laisina ja tykästyneet alueeseen 
ihan hirmuisesti. Perheeseemme 
kuuluu mieheni Sami sekä mei-
dän 10-vuotias tyttäremme Nel-
li, nyt myös tämän kesän uutena 
jäsenenä veneemme “Pikku-Pi-
mu”, jonka ansiosta Mussalo an-
taa entistäkin enemmän kesäisin. 
Nyt on kuitenkin aika antaa vies-
tikapula seuraavalle kirjoittajalle,  
Mussalon Katja kuittaa, over and 
out. Ensi vuonna taas uusi kirjoit-
taja ja uudet jutut. :)

Syysterveisin,  
Katja

Syystervehdys Mussalosta!

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

Maisemat 
Hakkeenpään 

laavulta.

Juhannusseppelepäinen  
Vankkuriviestin kirjoittaja Katja.

Mussalon illallinen 
taivaan alla.

Saga ja Nelli 
Mussalon 

geokätköillä.

Illallisen lohijono.



KOHTA TAAS KAIKKI VÄKI JUHLII. .

Sitovat ilmoittautumiset sähköpostiin,
tekstiviestillä tai puhelimitse ke 16.11.  mennessä

n.ankelo@hotmail.com tai 040 537 0976
Maksu 17.11.  mennessä yhdistyksen 

tilille FI28 5456 0220 0212 97

MUSSALON
PERINTEINEN
JOULUJUHLA

la 26.11. klo 17 
Camping Mussalossa

Herkullinen joulupöytä,  joulupukin vierailu,
hauskaa yhdessäoloa, laulua ja tanssia

AIKUISET 15€
LAPSET alle 12v 7,50€

ILMOITTAUDU MUKAAN 16.11 .  MENNESSÄ!

+ nimetön n. 5€ paketti pukinkonttiin,
lapsille nimellä

TERVETULOA!
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Rantalieskojen  
sumopainikisat.

Mussalolaiset tutuksi
Tällä kertaa mussalolaisten esittelyssä tutustumme tämän kesän 
(2022) kesäkauden työntekijöihin, joita oli kaksi henkilöä.  

Kysymykset:
1)  Kuka olet ja mitkä oli kesäkausi työntekijä  
 tehtäväsi viime kesänä?
2)  Miten olet päätynyt Mussalon kesäkausi työntekijäksi?
3)  Miten kesä sujui Mussalossa?
4)  Mikä oli viime kesän kivoin muisto  
 kesätyöntekijän roolissa?

Vastaukset 

Aatu Rahkola:
1) Olen 16-vuotias Aatu Rahkola, 
perheelläni on ollut vuosipaikka 
Mussalossa nyt pari vuotta. Olin Mus-
salossa kesätöissä juhannuksesta 
elokuun alkuun tehden erilaisia töi-
tä alueella, muun muassa ruohon-
leikkuuta, roskien vientiä, puiden 
pilkkomista ja täydennystä sekä 
kioskissa kassassa toimimista.

2) Hain Mussalon kesätyöntekijäksi, koska työt olivat mukavan 
oloisia ja lyhyen työmatkan päässä vaunulta. :) Lisäksi Mussalossa 
on hyvä yhteisö ja ympäristö, jossa oli kiva olla kesätöissä.

3) Kesä sujui Mussalossa todella hyvin ja minulle jäi paljon mukavia 
muistoja, hyvää työkokemusta sekä hyödyllisiä taitoja.

4) Kivointa kesätyöntekijän roolissa oli tutustua mukaviin ihmisiin, 
niin alueen vieraisiin kuin vuosipaikkalaisiinkin.

Mira Hatakka:
1) Mira Hatakka, olen ollut Mussalon 
vuosipaikkalaisena noin 6 vuotta.
Työskentelin Mussalossa kesän kii-
reisimmät kuukaudet, kesäkuun alus-
ta elokuun loppuun, Mussalon kesä-
siistijänä. Pesin ja siivosin alueen 
rakennukset kerran päivässä, kuute-
na päivänä viikossa.

2) Kesä saaristossa on ihanaa aikaa 
ja vietän muutenkin lähes koko kesän 
Mussalossa, joten ajattelin hakea ke-
säkaudeksi itselleni työpaikan lyhy-
ellä työmatkalla upeassa ympäristös-
sä. Aikaisempana kesänä olin töissä 
Kustavissa, lauttamatkan takana, joten tämä työmatka oli paljon mielui-
sampi. Oli hienoa päästä osaksi Mussalon tiimiä ja pitää alue siistinä 
yhdessä isäntien kanssa.

3) Kesä sujui tosi hyvin. Vapaa-ajalla nautin upeista saariston tarjoamista 
elämyksistä ja palveluista. Hienoa kun sai nauttia sekä Taivassalon, Kus-
tavin ja Uudenkaupungin luontopoluista ja erilaisista nähtävyyksistä 
vähän niin kuin työn ohessa. Lisäksi kesäaamujen yhteiset aamujump-
pahetket rannan tuntumassa sekä vesijumpat olivat ihan ainutlaatuisia  
saaristonäkymien vuoksi. Myös yhteinen puuhastelu ja esim loppukesän 
kranssipaja vaununaapurin kanssa oli kivaa.

4) Yleisesti mieltä lämmitti saada positiivista palautetta siitä miten siisti 
alue ja sen tilat ovat. Sitä sai kuulla vierailta useaan otteeseen pitkin 
kesää. Kerran eräs saksalainen vieras tuli sanomaan ettei raaski mennä 
vessaan kun se on niin siisti. Se vähän nauratti, mutta kannustin häntä 
kuitenkin menemään. :)  Yhteistyö isäntien kanssa sujui mukavasti ja työ 
tarjosi hyvän mahdollisuuden tutustua enemmän sellaisiin joita en en-
nestään tuntenut. 
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Iloista syksyä karavaanarit!

Kesä on sitten takana ja syk-
sy viileine keleineen on 
saapunut.  Koleasta ilmas-

ta ja ajoittaisesta sateesta huo-
limatta karavaanarit ovat olleet 
edelleen liikkeellä melko run-
saasti. 

Salorannassa kesä on ollut vie-
railijoiden suhteen ajoittain hyvin-
kin vilkas. Isännät ovat jälleen ker-
ran selviytyneet vuoroistaan hie-
nosti ja vieraille on voitu osoittaa 
mieluisa paikka vierailun ajaksi. 
Vierailta tullut palaute on ollut lä-
hes poikkeuksetta erinomaista 
niin heidän saamansa henkilökoh-
taisen palvelun kuin alueen tarjo-
amien palveluiden osalta. Suurkii-
tos kaikille isännille tekemästän-
ne hienosta työstä Salorannan ja 
sen asukkaiden hyväksi.

Rantasauna on ollut koko ke-
sän ajan ja lähes päivittäin täy-
teen varattuna.  Samoin melojia 
ja suppailijoita on ollut runsaasti 
liikkeellä, joten edellisen kesän 
hankinnat kanoottien ja lautojen 
osalta oli oikeaan osunut valinta. 

Uuden pihasaunan rakentami-
sessa pidettiin yleisen viihtyisyy-
den ja turvallisuuden vuoksi tau-
koa suurimman sesongin aikana.  
Nyt syksyllä saunaan on saatu ul-
kopaneelit seiniin, ikkunat paikoil-
leen ja sisäpuolelle seinälaa-
tat ja tätä lukiessa varmaan-
kin jo sisäseinien ja kattojen 
paneelit ovat paikoillaan. Ra-
kentaminen on toistaiseksi 
saatu tehtyä pienellä porukal-
la täysin talkoovoimin. Kiitos 
teille jaksamisestanne.

Salorannassa pidettiin syk-

syn siivous- ja kunnostustalkoot 
lauantaina 1.10.2022. Mukana 
töissä oli lähes 50 talkoolaista, 
joten työt sujuivat ripeästi. Tal-
koita edeltävänä yönä satoi vettä 
melko runsaasti, mutta sade lop-
pui kuin yhteisestä toiveestamme 
juuri ennen talkoiden työn jakoa 
ja töiden aloittamista ja saimme 
työskennellä pääosin aurinkoi-
sessa säässä.

Osana talkoita oli juhlateltto-
jen pystytys.  Yhdistykselle han-
kittiin loppukesästä toinen suu-
ri teltta, joten päättäjäisiä varten 
on tilaa katoksen 
alla kaikille osallis-
tujille. Saamani tie-
don mukaan pai-
kalle onkin lauan-
taina 15.10.2022 
tulossa varsin run-
saasti yhdistyksem-
me jäseniä viettä-
mään hauskaa iltaa 
ja nauttimaan tar-
joilusta. Tällä kertaa 
juhlijoille on ruoak-
si tarjolla riistakeittoa.

Yhdistyksemme sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään oheisen 
kokouskutsun mukaisesti Naanta-
lin lukion auditoriossa keskiviikko-

na 16.11.2022 kello 18.00. Ter-
vetuloa tekemään hyviä, yhdis-
tystä kehittäviä päätöksiä

Puurojuhlan vietosta ja ajankoh-
dasta ei vielä ole tietoa, mutta siitä 
tiedotetaan tarkemmin yhdistyk-
sen WhatsApp -ryhmissä ja tietysti 
Salorannan ilmoitustaululla.  Uu-

den vuoden vastaanotto tapahtu-
nee perinteisin menoin kokon ja 
iloisen yhdessä olon merkeissä.

Hyvää kohta alkavaa talvea ja 
onnea uudelle vuodelle toivoo 

Jyrki 96942

Naantalin kuulumiset
Saloranta, puh. 044 9674 453 • www.sfcnaantali.fi

PUHEENJOHTAJA
Jarmo Kivinen
Puh. 0400 525 713
puheenjohtaja@sfcnaantali.fi

SIHTEERI
Jyrki Räisänen
Linnavuorenkatu 14 E 20,  
21100 NAANTALI.
Puh. 050 408 5596
sihteeri@sfcnaantali.fi

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Naantali ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään keskiviikkona 16.11.2022 kello 18.00  

Naantalin lukion auditoriossa, Kristofferinkatu 1, Naantali.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.  
Jäsenkortti mukaan.

Kahvi- ja pullatarjoilu. Tervetuloa!

Kaarina 4.10.2022 - HALLITUS

Salorannan siivoustalkoot.
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Pysähtyneet vankkurit

Marja Kytösaho
s. 31.5.1938 Taalintehdas

k. 23.8.2022 Paimio

Muistoa kunnioittaen 
SF-C Paimion Seutu ry

Hei taas

Mikä upea kesä ja syksy 
tänä vuonna  olikaan. 
Juhannuksen aikaan 

lämpömittari ponkaisi päivässä 
hellelukemiin ja helteitä sitten 
riittikin. Vielä elokuun lopussa 
venetsialaisia vietettiin hellelu-
kemissa ja sitten taas päivässä 
siirryttiin syksyn lämpötiloihin.

Korkeita polttoaineiden hin-
toja uhmaten ja matkustusrajoi-
tusten vihdoin  poistuttua au-
tokuntamme liikkui kotimaassa 
ja  heinäkuussa  uskaltauduim-
me Lofooteille asti. Ja toden tot-

ta maisemat mykistivät.  Valkoi-
set hiekkarannat ja turkoosi ve-
si houkuttivat uimaankin, vaik-
ka Norjan meren vesi olikin vain 
+12 asteista.

Kotimaassa kierrellessä huo-
mioni kiinnittyi usean alueen ta-
paan antaa vuorokausimaksus-
ta alennusta oman yhdistyksen 
jäsenille.  Tosi reilu tapa, kaikki 
kun eivät  halua juurtua kausipai-
kalle ja joillain alueilla kausipaik-
koja ei riitä kaikille halukkaille

Kesää ja syksyn upeaa ruskaa 
voimme muistella 12.11.2022 

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

Andenesin leirintäalue Lofooteilla.

yhdistyksemme  saunaillassa 
Ankkalammen saunalla.  Käy-
tössämme molemmat saunat ja 
takkatupa  klo 16-21.00.  Sauna-
kahvit ja pientä iltapalaa ja tietys-
ti mukavaa jutustelua takkatulen 
äärellä. Tervetuloa.

Jaksamista loppusyksyn pimey-
teen ja leppoisaa joulun odotusta.

Merja
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Syksyn toivotusta  
Paraisilta…

Yhdistyksemme täytti 45 
vuotta elokuussa ja synt-
tärieitä juhlittiin oman 

väen voimin Stagsundissa. Juh-
lassa palkittiin seuraavat henki-
löt: Pronssisella ansiomerkillä 
Merja Lehmussola ja Markku 
Malmberg, hopeisella ansiomer-
killä Marjo-Riitta Koponen ja Nick-
las Engman ja kultaisella ansio-
merkillä Timo Keihäs. Lisäksi 
Kauko Lehdelle luovutettiin liiton 
ansiolevyke yhdistyksen eteen 
tehdystä työstä.

Juhlissa yhdistys tarjosi ruo-
kaa, jonka naistoimikunta oli val-
mistanut Satu Malmbergin joh-
dolla ja Reinhold Johansson soit-
ti tanssimusiikkia, ja väki viihtyi.

Kesäkauden päättäjäisissä jär-
jestettiin perinteinen neliottelu, 
jonka voittajaksi tuli tänä vuonna 
tuli Markku Vuono ja lasten kil-
pailun voitti Leevi Lahervo. On-
nittelut heille molemmille vielä 
voitosta.

Joulujuhlia ei järjestetä tänä 
vuonna. Yhteinen joululounas pi-

detään ravintola Råttiksessa maa-
nantaina 5.12.2022 klo 18.00 al-
kaen. Hinta  27 €/hlö, ja ilmoittau-
tua voi viimeistään 20.11.2022 
Merja Lehmussolalle, merja.leh-
mussola@gmail.com tai nume-
roon 050 425 8680.

Muistattehan maksaa sähkö-
laskut ennen joulua.

Hyvää loppuvuotta kaikille ja 
Stagsundissa varmaan nähdään.

SF-C 120962

Paraisten kuulumiset

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

SIHTEERI
Merja Lehmussola
Puh. 050 425 8680
merja.lehmussola@gmail.com

45-v juhlien  
palkitut  
Kauko Lehti,  
Merja Lehmussola, 
Timo Keihäs,  
Nicklas Engman,  
Satu ja Markku 
Malmberg ja  
Marjo-Riitta  
Koponen.

Kesän  
maalaus-

urakka  
loppu-

suoralla.

Alhainen vesi mahdollisti 
rannan kunnostusta.

Alueen monitoimimies  
Kauko Lehti sai ansaitusti  
SF Caravan ry:n luovutta-

man ansiolevykkeen.

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 154548-1

Henri Lehmussola
s. 6.6.1953

k. 25.6.2022

Muistoa kunnioittaen 
SF-Caravan  

Paraisten Seutu ry

Aluetoimikunnan 
vetäjä Nicklas Engman 
sai hopeisen ansio-
merkin. Hänestä on 
kuoriutunut Kaukon 
perintöprinssi.
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Piikkiön kuulumiset
Harvaluoto, puh. 044 278 8949

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

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

Tervehdys 
Harvaluodosta!

Kesä saateltiin päätökseen 
mukavan lämpimässä 
säässä elokuun lopussa. 

Muinaistulien yössä loimusi kok-
ko ja jätkänkynttilä ja rannalle 
niitä ihailemaan oli kokoontunut 
iso joukko niin karavaanareita 
kuin läheisen virkistysalueen 
käyttäjiä. Harpin Kiskan sauna 
lämpesi pitkälle yöhön ja moni 
käyttikin kuutamouinnin mahdol-
lisuuden hyväkseen. Illan mittaan 
saunan terassilla kuultiin myös 
elävää musiikkia. Illan kruunasi 
ilotulitus.

Kesä 2022 oli ensimmäinen ke-
sä vuoden 2019 jälkeen, kun elä-
mää tai matkustamista ei ohjailtu 
kokoontumisrajoituksilla tai suo-
situksilla. Tämä sai matkailijat liik-
keelle, ja moni löysi myös Harva-
luodon rauhaan.

Vaunualueen läheisyyteen val-
mistunut frisbeegolf-rata toi jäl-
leen uuden piristysruiskeen Har-
valuodon kesään. Radalla riitti ah-
keria käyttäjiä. Kentällä oli tilaa 
kaiken tasoisille heittäjille. On 
luultavaa, että alueella nähdään 
aiempaa enemmän kävijöitä myös 
seuraavana kesänä. Luultavasti 
frisbeegolf-rata kiinnostaa myös 
monia vaunualueella yöpyviä.

Syksy on saapunut ja tuonut 
mukanaan niin sateita kuin vii-
maakin. On aika valmistautua kyl-
mään aikakauteen ja vaikka Har-
valuodossakin on rauhallisempaa, 
ei alue kokonaan hiljene talvek-
si ja uusi vuosi tuo tullessaan jäl-
leen uudet kujeet.

Hanna Hyttinen
165836 

Harvaluodon rannalla loimusivat 
monenlaiset tunnelmalliset tulet.

Lämpimässä muinaistulien yössä 
monet viihtyivät rannalla pitkään.

Komeaa kokkoa saavuttiin  
ihastelemaan kauempaakin.

Harpin Kisan sauna lämpesi  
kello 23 asti ja houkuttelikin 
monet kuutamouinnille.

Harvaluotoon 
valmistunut  
frisbeegolf-rata 
houkuttelee  
monen ikäisiä 
heittäjiä.



1. Käytä maskisuojaa talvella.
2. Tarkista, että moottorin pohjalevy/roiskesuoja on paikallaan.

3. Käytä thermopeitettä auton ikkunoissa pitääksesi lämpö tasaisempana. 
4. Tyhjennä vesijärjestelmä, mikäli autossa ei ole lämmitin päällä.

Lisää vinkkejä talvimatkailijan oppaasta

bestcaravan.fi/lataa

Me Best Caravanilla haluamme, että sinä voit matkailla juuri itsesi näköisellä tavalla 
vuodenajasta riippumatta. Tiesithän, että kanta-asiakasedut, Caravan Marketit 
tarvikkeineen ja huoltopalvelumme ovat käytössäsi myös talvikaudella.

Automestarinkatu 2, 20780 Kaarina, Avoinna ma–pe klo 9–17
bestcaravan.fi/turku

Marco Lindsten
Caravanmyyjä
040 643 0977

Mikael Kankkonen
Caravanmyyjä 
050 430 6723

Jesse Lindsten
Caravanmyyjä
040 614 7755

Jouni Juvonen
Myyntijohtaja 
0400 173 919

Best Caravan Turku
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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



18 4/2022

40-V treffit.

Tykki ja kokki.

Soppajono.Syksyinen tervehdys 
Vankkurivehmaalta

Ilmat ovat viilenneet ja puiden 
väriloistosta voi selvästi ha-
vaita, että syksy on saapunut 

ja luonto alkaa valmistautua pik-
kuhiljaa pitkän talven viettoon. 
Mutta palataanpa vielä lämpimän 
ja aurinkoisen kesän tunnelmiin. 
Vierailijoita meillä kävi tänäkin 
kesänä ihan mukavalla syklillä 
ei ihan ruuhkaksi saakka, mutta 
kuitenkin riittävästi ja valtavan 
hyvää palautetta saatiin loista-
vasti hoidetusta alueestamme.
Kiitos kuuluu tietenkin kaikille 
teille, jotka olette jaksaneet ko-
ko kesän puurtaa.

40-vuotisjuhlat vietettiin elokuun 
puolessa välissä ehkä hieman 
totuttua pienemmässä mittakaa-
vassa  mutta näin tällä kertaa. 

Erityisen isot kiitokset kaikille, 
jotka osallistuivat talkoisiin jotta 
juhlamme saatiin onnistumaan, 
Ilman teitä tämä toiminta vaan ei 
pyöri. Joukko ei ole suuren suu-
ri, mutta sitäkin toimivampi. Vie-
raita saimme lähes 100 vaunu-
kuntaa, kiitokset osallistuneille.

Ansioituneita jäseniämme palkit-
tiin liiton ansiomerkeillä.

Kultaisen saivat Halomo Eero, 
Lindqvist Mervi.

Hopeisen saivat Korpelainen 
Marjo, Korpelainen Taito, Lassila 
Hanne, Lassila Juha,  Mattsson 
Hannele, Mäkitalo Jukka, Saa-
rela Kari.

Pronssisen saivat Heinonen 
Ari, Hyppänen Jari, Kylmäoja Ou-
ti, Mattsson Eilo, Maula Jari, Mä-

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

Loppuvuoden  
tapahtumia
5.11. Halloween juhlat
26.11. Joulujuhlat

kitalo Pirjo, Määttä Seppo, Pus-
sinen Matti, Pussinen Ulla-Maija, 
Rantanen Sirpa.

Onnittelut kaikille.

Syyskokous on pidetty, kun tämä 
lehti ilmestyy, siitä sitten tuonnem-
pana.

Loppuvuoden tapahtumia 5.11. 
Halloween juhlat, 26.11. Joulu-
juhlat. Seuratkaa naamakirjaa ja 
sähköpostejanne, sieltä yksitys-
kohtaisempaa tietoa.

Mukavaa loppusyksyä ja jou-
lun odotusta sekä parempaa uut-
ta vuotta kaikille.

Puheenkuljettaja Jari
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Aatu.

Edelliset puheenjohtajat oikealta Reino Heinola, Bengt Häggblom, 
Jouni Lindqvist, Hanne Lassila.

Kultainen ansiomerkki vasemmalta Eero Halomo, Mervi Lindqvist.

Hopeinen ansiomerkki vasemmalta Hannele Mattsson,  
Juha Lassila, Hanne Lassila, Taito Korpelainen,  
Marjo Korpelainen.

Pronssinen ansiomerkki vasemmalta Jari Maula, Sirpa Rantanen, 
Ulla-Maija Pussinen, Matti Pussinen, Seppo Määttä,  
Outi Kylmäoja, Jari Hyppänen.

Perustajajäsenet vasemmalta Jarmo Lindqvist, 
Raimo Lehtilä, Reino Heinola.

AATU

Haluan esitellä reippaan nuoren miehen, 
joka aluellamme on kuulunut ”kalus-
toon” jo melkein kapaloiästä lähtien. 

Hän on viettänyt isovanhempiensa Hannu ja 
Tiina Lahtisen luona monet viikot ja viikonloput 
ja jokainenhan hänet tuntee aurinkoisena ja 
avuliaana kaverina, jolla ei jää sormi suuhun 
kun pitää toimia.

Tänä päivänä hän on jo 13 vuotias ja koulus-
sa kaikki menee loistavasti. Lempiaineina hä-
nellä on käsityöt ja englanti taipuu hyvin. Har-
rastuksena mainittakoon mm.rumpujen soitto 
ja sähköpotkulaudalla cruisailu.

Syy miksi haluan julkaista tämän jutun on 
erään asiakkaamme jättämä palaute nuoresta 
herrasta ja se kuuluu näin:”Olimme ensimmäi-
tä kertaa täällä.Positiivinen yllätys hyvin hoi-
dettu, siisti paikka. Kaikki tuntuu olevan koh-
dillaan. Erityismaininnan annan pojalle, joka 
esitteli paikat alussa,mitä ei ole vielä muissa 
paikoissa tapahtunut. HÄNELLE ja palvelulle 
10+ Reipas ja fiksu poika!”

ISOT kiitokset AATU koko alueemme puoles-
ta jatka samaan malliin et todennäköisesti 
joudu katumaan.
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044 705 5566 www.liedonautopesu.com
Tuulissuontie 31  
halli 2         LIETO

LIEDONLIEDON  
AUTOPESUAUTOPESU

PESUMME SISÄLTÄÄ AINA MYÖS KATON PESUN!

PESU

PESU+
vahaus

60 60 €€ 220 220 €€
110 110 €€

PESU+vahaus+
hytin kiillotus+ 
hytin kovavahaus

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

UUTTA UUTTA UUTTA! 
PIKAHUOLLOSTA: 

jarruremontit • öljynvaihdot
suodattimien vaihdot yms.

Teemme myös sisäpesut, 
kovavahaukset ja pinnoitukset

RENGASHOTELLI ja RENGASMYYNTI

Asuntoautot / -vaunut 

Meiltä ammatitaidolla 
pesut, huollot, vahaukset!

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
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Rakastamme campingelämää, sen huomaat pian! 

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

Ruotsalainen suunnittelu ja valmistus takaavat 
parhaan mahdollisen laadun sekä palvelun.

www.svenskatalt.se  -  +46 942 513 14  -  info@svenskatalt.se
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Raatalassa vietettiin jälleen 
jäsenistön tapaamista kau-
niissa syyssäässä. Paikalla 

oli vajaa parikymmentä yksikköä. 
Lauantaina ratkottiin vuoden 
2022 Rautarouvan ja Teräsmie-
hen tittelit. Päivällä nautittiin mak-
karakeitosta. Illalla ladossa meitä 
viihdytti haitaristi Tuomas Virtanen. 

SFC Salon seutu järjestää kesä-
matkan 8.-11.6.2023 Rakve-
reen, Viroon. Rakvere sijaitsee 
n. 100 km Tallinnasta. 1300-lu-
vulla kaupunkioikeudet saanut 
Rakvere on yksi vanhimmista Vi-
ron kaupungeista. Yövymme Aq-
va Spa-kylpylässä.  Rakveren his-
toriallisen linnan kupeeseen pe-
rustettu ylellinen hyvinvointi-spa-
hotelli ja vesipuisto ovat olemas-
sa juuri sitä varten, että voisit olla 
terve ja onnellinen ja kylpeä hy-
vässä mielessä ja kauniissa vä-
reissä aivan tavallisenakin arki-
päivänä! Vesipuistossa riittää te-
kemistä, uimareille on kuusiratai-

nen 25 metrin allas, nautiskeli-
joille aalto ja vastavirta-allas, 
rentouttavia vesihierontapisteitä, 
ulkoallas, porealtaita ja valoefek-
tein varusteltu Black Hole-putki-
liukumäki.
 
Löydä terveys Aqva Spassa!
Aqva saunakeskuksessa valitta-
vanasi on kahdeksan erinomais-
ta vaihtoehtoa, katajasauna, höy-
rysauna, matalalämpöinen sana-
rium-leposauna, höyry-suolasau-
na, infrapunasauna sekä perintei-
nen sauna sitrustuoksulla ja ilman. 
Saunojen ohella osastolla on 
kylmävesiallas, jalkojen veren-
kiertoa virkistäviä kylmä-kuuma-
vaihtokylpyjä ja kaksi perinteistä 
jalkakylpyä sekä poreallas. Lau-
antaina voimme nauttia alueella 
järjestettävästä tapahtumasta, 
Suur-Rakveren ruokakadusta. 
Matkaohjelmasta ja hinnasta lisä-
tietoja tammikuun aikana koti-
sivuilla.

Sinikka 

Tervehdys!

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

Jäsenistöä Raatalassa.

Sari Murtomäki 
syntymäpäivä-
muistaminen.
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Tulevat  
tapahtumat

31.12.2022 :   
Uudenvuoden viettoa 
Salakalliolla

21.1.2023 :   
Matkamessut  
Helsingin Messukeskus

28.1.2023 :    
Tammitanssit  
Perttelin Urheilutalolla

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.

SF-Caravan Salon seutu ry järjestää matkan

Caravan- ja Matkamessuille 21.1.-23 
Helsingin Messukeskukseen.

Lähtö Salon torilta kello 8.00. Matkan hinta 25€.

Ilmoittautumiset 14.1.2023 mennessä
 sinikka.koivunen@gmail.com tai 050 5515257

TAMMITANSSIT 
Lauantaina 28.1.2023 klo 18-0.30
Perttelin Urheilutalolla, Kaivolantie 14, 25360 Pertteli

Tanssit tahdittaa 

PEKKA VAATTOVAARA 
ja POHJANTUULI

Tarjolla maittavaa ruokaa, kakkukahvit ja tanssia.
Liput 33 €

Lippuja saa Areva-Service, Satamakatu 20, Salo tai maksamalla 
20.1.2023 mennessä SF-Caravan Salon Seutu ry:n tilille

 FI11 5410 0250 3436 32. Laita viitenumero 1232. 
Maksetut liput saa paikan päältä.

TERVETULOA!
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Syysterkut Sarapistosta!

Kesä on upeaa ja nautinnol-
lista aikaa, mutta oma nau-
tintonsa on myös syksyn 

väriloistossa ja kuulaissa päivissä. 
Sarapiston ympäristö on omiaan 
ulkoiluun eri vuodenaikoina, ke-
sän uintihetket veneilyineen ovat 
vaihtuneet marjastukseen ja sie-
niretkiin. Edessä alueen syystal-
koot, paikkojen saattaminen tal-
vikuntoon ja alue hiljenee vähi-
tellen. Talviajalla kävijöitä on vä-
hemmän mutta oma kiva fiiliksen-
sä on vaunuilussa myös silloin. 
Muistellaan sitä ennen hieman 
kulunutta loppukesää, olemme 
puuhanneet monen moista, eri-
laisia tapahtumia on riittänyt. Hei-
näkuussa oli liikkeellä lomalaisia, 
paljon vierailijoita alueellamme ja 
moni heistä ensikertalainen, mikä 
on hieno asia tälle harrastukselle.

Suuren suosion sai Kepparivii-
konloppu, silloin oli paljon teke-
mistä lapsille. Aikamoinen tallilli-
nen heppoja valmistuikin askar-
telujen tuloksena ja kyllä niillä ki-
sailtiinkin innokkaasti.

Suurin ponnistus alueen jäse-
nille oli elokuun alussa järjestetyt 
30-vuotisjuhlatreffit. Nämä tapah-
tumat vaativat hyvää organisointia 
ja paljon talkooväkeä, tästä suur-
kiitos kaikille tekijöille. Jokainen 
voi osallistua kykyjensä ja voimi-
ensa mukaan, tehtävää löytyy kai-
kille arpojenmyynnistä -saunan 
huollosta- ruokahuollosta- musii-
kin tekijöihin saakka ja kaikkea sii-
nä välillä. Oli kiva kuulla kuulumi-
sia ja mielipiteitä myös muiden yh-
distysten edustajilta. Juhlien ava-
us lipunnostoineen ja puheineen 

suoritettiin rannalla, kuten myös 
kaikille järjestetty ruokailu juhla-
telttojen suojassa. Päivän aikana 
oli mahdollisuus ostoksiin myyn-
tipöytien äärellä ja jälleen kerran 
päästiin kisailemaan leikkimieli-
sissä kisoissa, niin fyysisesti kuin 
Luonto-visailupolun teettämissä 
aivopähkinöiden ratkaisemises-
sa. Iltaisin tanssittiin kauniisti ko-
ristellulla tanssilavalla, perjantai-
na karaoken tahtiin ja lauantaina 
orkesterin siivittämänä.

 Elokuun lopussa vietimme pe-
rinteiset Muinaistulet, aloittaen 
aamuaikaisin rosvopaistikuopan 
lämmityksellä. Päivän mittaan 
paistit siellä hautui, tulenvahti-
mis vuorot sopivasti välillä vaih-
tuen. Ruokailemaan päästiin illal-
la jo päivällä kauniisti katettuihin 
pöytiin tanssilavalle. Lihat lisuk-
keineen maistuivat joka pöydässä 
ja naapureillekin tarjoiltiin maisti-
aisia ja jälkiruokiakin. Illan pime-
tessä merelle lähti lasten teke-
mät kaarnaveneet, rannalla tun-
nelmaa loi rakovalkea ja lopuksi 
vielä poltettiin kokko.

Syyskuun lopulla loimutettiin 
päivällä lohta ja illanvieton tee-
mana oli perinteisesti October. 
Upeita saksalaishenkisiä puku-
ja, musiikkia, pientä visailua ja yh-
dessäoloa. Poikkeuksellisen voi-
makas meren pinnan lasku toi 
omat huvittavatkin piirteensä tä-
hän syksyyn, kuten kuvista näh-
nähdään, oltiin vähän kuin kala 
kuivalla maalla. Onneksi tilanne 
korjaantui vähitellen niin että saa-
tiin veneet nostettua ylös ilman 
kantamista ja kalastajat pääsivät 

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

Yhdistyksen entistä ja nykyistä 
puheenjohtajistoa.

myös vielä vesille, perinteinen ka-
lastuskilpailu oli syys-lokakuun 
vaihteessa.

Monta tapahtumaa siis takana, 
muutama vielä edessä tälle vuo-
delle, pieni huili sydäntalvena ja 
keväällä taas uudet touhut tulos-
sa. On kiva muistella kulunutta ke-
sää, mahtavaa, miten paljon on 
alueella riittänyt vierailijoita, myös 
loppukesän ja alkusyksyn aikana.

Itse teimme länsisuomen kier-
roksen, lyhyitä siirtymiä, paljon 
paikkoja, nähtiin monenmoista 

eli oikein kiva lomareissu.
Tavattiin mukavia ihmisiä, juttu-

seuraa riitti, nähtiin eri tapoja toi-
mia ja hyviä vinkkejä. Tämä onkin 
karavaanariharrastuksen etu, ku-
kin voi tehdä asiat itselleen mielui-
sasti ja sopivasti, mutta muistaen, 
ettei mikään tapahdu itsestään, ai-
na on se  "joku", joka tekee.

Olisitko se ensikerralla sinä?
 

Terkuin,  
Maarit 104031
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Treffien avausta.

Tervetuloa treffeille.

Paistit kuoppaan.

Rosvopaistia tulossa.

Tanssilava Treffeillä. Treffien orkesterina Anu ja Hellät miehet.
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Lähdimme pikkubussilla 9.7. 
Mustion Linnan Kesäteatte-
riin katsomaan Joonas Suo-

misen ohjaaman Ilmasta rahaa-
näytöksen. Oli tosi mukava reissu, 
ja olihan se nyt vähän rehvakasta, 
kun meillä oli näytelmän ohjaaja 
matkassa mukana. Yhtä mieltä 
oltiin kaikki matkassa olleet, että 
ensi kesänä otetaan uusiksi.

15.-17.7. oli alueella ajotaito-
tapahtuma, jossa oli mahdollis-
ta Lauri Niemisen opastuksella 
suorittaa liiton ajotaitomerkkejä. 
Perjantaina esiintyi teltalla Vaak-
ku Vilperin Perikunnasta.

Lasten viikonloppua vietettiin 
heinäkuun viimeisenä viikonlop-

puna. Lapsille oli kaikkea muka-
vaa tekemistä mm. pomppulin-
na oli alueella koko viikonlopun. 
Palokunta ja poliisi olivat esittele-
mässä kalustoaan ja ne tuntuivat-
kin lapsia kiinnostavan, sen ver-
ran oli hyörinää kaluston ympäril-
lä. Eikä sovi unohtaa Taikuri Aaro 
Sorvan esitystä, joka hurmasi niin 
lapset kuin aikuisetkin.

Elokuun puolessa välissä oli 
tarkoitus paistaa rosvopaiste-
ja, mutta luontoäiti päätti toi-
sin. Metsäpalovaroitus tuli voi-
maan, joten tulta emme pääs-
seet sytyttämään. Kalat saatiin 
sentään ”loimutettua” hiilillä. No, 
ensi vuonna otetaan taas uu-

si yritys rosvopaistien suhteen.
Venetsialaiset vietettiin elokuun 

viimeisenä viikonloppuna. Per-
jantaina parastaan meille tarjoi-
li bileduo Olli Lepänrinne ja Sa-
muli Jokinen. On ne kovia poikia 
soittamaan. Melkein mitä vaan 
pyydettiin, niin he soittivat. Edes 
pienet sähkökatkokset eivät me-
noa haitanneet, laulu ja soitto jat-
kui silti. Lauantai-päivä menikin 
sitten kilpavarustelun merkeis-
sä, kun kaikki aloittivat valojen 
ripustelemisen iltaa varten. Mei-
dän alueen oma Manu, jo tuttuun 
tapaan, loihti upean valaistuksen 
järveen. Myös matkailuajoneuvot 
ympäristöineen oli upeasti valais-

tu. Kiitos kaikille, sekä vierailijoil-
le, että kausipaikkalaisille, panos-
tuksesta valaistuksiin. Illalla alue-
valot sammutettiin klo 22-23 vä-
liseksi ajaksi, ja pakkohan se on 
todeta, että upean näköistä oli.

Yhdistyksen syyskokous pidet-
tiin 17.9. alueella. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi liittohallituk-
sen jäsen Irmeli Valve. Kokouk-
sessa valittiin erovuorossa olleet 
hallitusjäsenet uudestaan kausil-
le 2023-2024, sekä hyväksyttiin 
toimintasuunnitelma sekä talous-
arvio vuosille 2023. Toiminnantar-
kastaja ja varatoiminnantarkastaja 
valittiin, sekä hallituksen jäsenten 
kulukorvaukset päätettiin pitää en-

Kesän tapahtumia Valasrannalla
Kuvat Jarmo Heiskanen.

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

Polkuvene vesille.

Saunakukka.
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Venetsialais nalle.

Venetsialaisten vierailija voittaja.

Valotunnelmaa.

Venetsialaisten kausipaikka voittaja.

Venetsialaistunnelmaa.

Kesäillan tunnelmia.

Venetsialaispallot.

Iloinen 
kausi-

paikka-
lainen.

nallaan, Eniten keskustelua herät-
ti hinnaston korotuspaineet, kaik-
kien kustannusten nousun myötä, 
ja hallitus kuunteli korva tarkkana 
jäsenten kertomia mielipiteitä asi-
asta. Samoin keskusteltiin kausi-
paikkalaisten isäntävelvoitteesta 
ja sen mahdollisesta keventämi-
sestä sekä isäntävuorojen tasa-
puolisuudesta. Näitä asioita hal-
litus pohtii kuumeisesti talven ai-
kana, ja pyrkii taas parhaansa te-
kemään päätöksissään.

Tätä kirjoittaessani Syystreffit 
kolkuttelevat ihan ovella, mutta 

lehden ilmestyessä on treffit vie-
tetty ja SF-C Valasranta laitettu 
talviteloille, odottamaan ensi ke-
vättä ja kesää. Toivotan kaikille 
lukijoille mukavaa syksyä ja tal-
vea, ihanaa Joulua sekä tietty pa-
rempaa Uutta Vuotta! Kyllä se ke-
vät sieltä taas tulee, ja päästään 
kaikki Valasrantaan olemaan ihan 
huolettomia.

 
Mira Kulmala-Sjöman 

(105302-1)
puheenjohtaja
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Terveiset  
syksyisestä  
Rairannasta

Kesä on taas mennyt - ja ai-
van liian nopeasti tietenkin. 
Kesällä oli perinteinen las-

ten onkikilpailu, jossa tarjolla oli 
taas soppaa kaikille, esiintymässä 
oli Rokki-Kokki ja alueelta löytyi 
myös jonglööri, joka viihdytti pai-
kalla olleita. 

Taas kerran sää suosi Unhoi-
tuksen yön treffejä, oli varmaan 
kesän viimeinen hellepäivä. Pit-
kässä pöydässä oli 340 ruokaili-
jaa syömässä Kivikylän possua ja 
lisukkeita. Ruokailun jälkeen meil-
le esiintyivät mainiot Esteri ja Luigi 
Lörsson. Esteri löysi itselleen pai-
kalta myös uuden lempimiehen, 
karvaturrin, joka kilpailussa näyt-
tikin olevansa voittamaton! Illalla 
tanssittiin Jaska Mäkysen ja Ne-
lostien tahdissa. Sade alkoi illal-
la ja harva varmasti muistaa yhtä 
pitkäkestoista ja rankkaa sadet-
ta kuin saatiin siitä eteenpäin ko-
ko sunnuntaipäivän. 

Seuraavat juhlat olivatkin sit-
ten yhdistyksen 35-vuotisjuhlat. 
Treffeille saapui runsaasti poruk-
kaa ja sääkin suosi! Juhlat aloi-
tettiin lipun nostolla pääraken-
nuksella, jonka jälkeen oli viralli-
nen juhla Railakassa merkinjakoi-
neen, puheineen, kukituksineen 
ja lauluineen. Juonnosta ja lau-
luista vastasi Rami Rafael, hänen 
säestäjänään toimi Päivi Kurkilahti.  
Pääjuhlan jälkeen oli kakkukahvi-
tarjoilu kaikille. Illalla Railakan ve-
ti tanssijoita täyteen Markku Aro 
ja Diesel. Tanssien tauolla oli mi-

tä mahtavin ilotulitus, jota ihmiset 
seurasivat laiturilla ja aurinkokan-
nella. Ohessa muutamia Pasi An-
nalan ottamia kuvia juhlapäivästä.

Viime viikonloppuna saimme ol-
la ensimmäinen alue, joka sai jär-
jestettäväkseen SF-Caravan ry:n 
järjestöpäivät. Mukaan oli ilmoit-
tautunut noin 60 edustajaa eri yh-
distyksistä ympäri Suomen. Lau-
antaipäivä alkoi yhteisellä aamu-
kahvilla ja sen jälkeen aloitettiin 
ohjaaja Klaus Härön alustuksella. 
Ruokailun jälkeen Olli Rusi kävi 
läpi tulevaisuuden suuntaviivoja. 

Illalla Tähtisali oli porukan va-
paassa käytössä. Ihmiset pääsivät 
kunnolla jutustelemaan ja vaihta-
maan kokemuksia ja kuulumisia, 
ja tulipa varmaan myös muutamia 
uusia tuttavuuksia. Huikopalak-
si nautittiin grillimakkaraa ja ha-
lukkaat saivat käydä laulamassa 
karaokea.

Sunnuntai alkoi yhteisellä aa-

mulenkillä, jolla kierrettiin aluet-
tamme ja käytiin katsomassa upei-
ta merimaisemia kiipeämällä kun-
toportaat kalliolle. Kahvien jälkeen 
jatkettiin vielä käsittelemällä tule-
via tapahtumia ja toimintasuunni-
telmaa. Ensimmäiset järjestöpäi-
vät päättyivät lounaaseen. Täy-
dellä vatsalla oli kaikkien muka-

va lähteä kotimatkalle. Suuri kiitos 
viisikolle, joka touhusi keittiössä 
pitkää päivää ruokkiakseen use-
ampaan kertaan koko joukon! Se-
kä kiitos tietysti kaikille osallistujil-
le, tästä on taas hyvä jatkaa kohti 
tulevia haasteita.

Asko

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

Avainhenkilöitä alkuvuosilta.

Unhoituksen yön pitkäpöytä.

Aamulenkkiläisiä 
kipuamassa 

kuntoportaita.
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Pronssimerkki: oik. Asko Peräntie, Sari Juntunen, Tuija Kalli, Kai Junttila, Auli Siivonen, 
Nils Ek, Aune Ek ja hopeamerkin saanut Raimo Holopainen.

Hopeamerkki: oik. Sinikka Vehmanen, 
Jaana Ruoho ja Anneli Nummi.

35-vuotisjuhlan  
ilotulitus.

Kokousväkeä Tähtisalissa.Klaus Härö puhumassa yhdistysedustajille.

Kultamerkki: oik. Tapio Saha, Niina Tuomisto, Raili Rimpinen, Jorma Korhonen, 
Marja Korhonen, Kristiina Saha.
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Ramin  
rattailta

Sari ja Marko nauttivat yhteisestä ajasta lasten kanssa Rairannassa.

Oskarilla ja  
Veeralla ei tullut 

aika pitkäksi vaan 
tekemistä riitti.

Sari ja Marko:

Perheen 
yhteinen  
aika on tärkeä

Sari Lepistö ja Marko Virtanen sekä lap-
set Oskari (7 v) ja Veera (4 v) Sastama-
lasta, olivat heinäkuun lopulla ensim-

mäistä kertaa Rairannassa. - Monet ystävät 
olivat kertoneet tästä alueesta, joten pitihän 
meidän tulla katsomaan. Saimme lisää infoa 
myös Facebookista. Yhteinen aika perheen 
kanssa on tärkeää ja haimme paikkaa vesis-
tön ääreltä, sanovat Sari ja Marko. He olivat 
tyytyväisiä, että ranta on matala ja turvallinen 
lapsille, ja sopivasti alueella on myös metsää. 
Lapset olivat innoissaan ja keräsivät mustikoita 
aivan vaunun takaa (Mimminmutka). Niin ja 
on kivat leikkipaikat. -Täällä on hyvät yleiset 
tilat ja siisteyden taso on hyvä. Ja meitä miel-
lyttää myös se, että miesten ja naisten sauna-
aika on sama. Vaikuttaa siltä, että Sarin ja 
Markon perhe nähdään Rairannassa vielä 
uudelleenkin.

– Harmi, että työt haittaavat karawan har-
rastusta, mutta viikonloppuisin ja kesäloman 
aikana olemme liikkeellä, vakuuttavat Sari ja 
Marko lopuksi. - Ja Veeran pieni karavaanari 
nalle TOKI lähtee myös mukaan.

Ja lopuksi kevennyksenä:
Joskus kun itket, kukaan ei näe kyyneliäsi.
Joskus kun murehdit, kukaan ei näe tuskaasi.
Joskus kun naurat, kukaan ei näe hymyäsi.
Mutta pieraisepa kerran, niin näet, miten siihen 
reagoidaan.

Hyvää syksyä  
toivottelee Rami



Tuulissuontie 9
21420 Lieto

050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi

www.turunajovaruste.fi
Soliferin ja Polarin 

valtuutettu huoltokorjaamo

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

huollot, varaosat jne.



Tarjoukset koskevat uusia 3.10.–7.11.2022 tehtyjä tilaussopimuksia. 
*Rahoitusesimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta 58 000 €, käsiraha 13 
000€, sopimusaika 72 kk, luoton perustamiskulu 249 €, käsittelymaksu 
13 €/kk, viimeinen suurempi erä 11 600 €, kiinteä korko 3,99 %, kk-erä 
584,90 €. Rahoitettava osuus 45 249 €, luottokustannukset yhteensä 
8 141,25 €, todellinen vuosikorko 4,77 %. Rahoitusyhtiö Santander 
Consumer Finance, Helsinki.

JYVÄSKYLÄ  
020 777 2204

Rahoitustarjous kaikkiin varastossa oleviin uusiin matkailuautoihin  
ja -vaunuihin: KORKO VAIN 3,99 % +kulut* 

Uuden Pössl retkeilyauton tai  
LMC matkailuauton ostajalle lisäksi Nokian 
talvirenkaat alumiinivanteilla sekä multimediasoitin 
navigaattorilla ja peruutuskameralla 0 €.  
(Edun arvo jopa 3500 €)

Uuden Hobby tai Fendt 
matkailuvaunun ostajalle 
lisäksi lisävarusteita 
veloituksetta 1500 €  
arvosta kaupan päälle!

HUIPPUETUJA 
MATKAILUAJONEUVON 

OSTAJALLE!

  RINTA-JOUPPI.COM

Tarjoukset voimassa 7.11.2022 asti.

ESPOO (KOSKELO)  
020 777 2695

KEMPELE  
020 777 2552

KOKKOLA  
020 777 2590

LEMPÄÄLÄ IDEAPARK  
020 777 2024

PORI  
020 777 2307
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020 777 2011

TURKU 
020 777 2402
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