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M
elko tarkkaan 42 vuotta taak-
sepäin eli 7.3.78 kokoontui-
vat Kaarinan, Paimion, Pa-
raisten, Salon ja Turun mat-
kailuvaunuyhdistysten edus-

tajat Paimiossa, valtatie 1:sä kokoukseen, 
jossa perustettiin VankkuriViesti -lehti ja sitä 
toimittamaan yhteistoimintayhdistykset. Tulevan 
lehden nimiehdotuksia oli vain yksi ja näin 
kokous päätti yksimielisesti että nimeksi tuli 
VankkuriViesti.  Alussa yhdistyksiä oli silloiset 
5 yhdistystä, mutta pian yhdistyksiä liittyi yh-
teistoimintaan lisää ja kun Varsinais-Suomen 
alueelle perustettiin uusia yhdistyksiä ovat ne 
liittyneet yhteistoimintaan mukaan.  Vuoden-
vaihteessa VankkuriViestin piirissä oli 14 yh-
distystä mutta 10.3.20 VankkuriViestin vuosi-
kokouksessa Turun yhdistyksen ilmoittama 
eroilmoitus astui voimaan. VankkuriViestin 
toiminnassa jatkavat alueen 13 yhdistystä.  
Turun jääminen pois näkyy lehdessä Turun 
yhdistyksen tietojen ja tapahtumien puuttumi-
sella. VankkuriViestiä ei myöskään jaeta Turun 
yhdistyksen jäsenille.

Juhlavuotta juhlitaan tänä vuonna viides-
sä yhdistyksessä.  Maskun yhdistys viettää 
30 v. juhlia, TL-pyhäjärvi juhlii 35 v. juhlia. Lie-
don, Loimaan ja Naantalin yhdistykset viettävä 
40-vuotispäiviään. Naantalin yhdistyksen syn-
tymäpäivä osui viimevuoden joulukuulle mutta 
juhlat pidetään 6.6. Aurinko treffien yhteydessä.  
Paljon onnentoivotuksia juhliville yhdistyksille.

Uutta opiskeltavaa tulossa tieliikennelain 
myötä. Uusi tieliikennelaki astuu voimaan 
1.6.2020 joka tuo n. 50 uutta liikennemerk-
kiä ja vanhoihin merkkeihin päivityksiä. Tie-
merkinnöistä poistuu keltaista väriä. Keltaiset 
sulkuviivat muutetaan valkoisiksi. Suomi on ol-
lut viimeinen EU maa jossa keltainen väri on 

käytössä. Tiemerkinnöissä takaraja on 31.5.23 
joten siihen asti voi sulkuviivat olla keltaisia tai 
valkoisia. Liikennemerkit tulevat vaihtoon nor-
maalin käyttöiän jälkeen siirtymäajan ollessa 
10 vuotta. Muutamia merkkejä kuten kävelyn, 
mopoilun ja pyöräilyn kieltomerkit vaihdetaan 
heti. Uusi tieliikennelaki tuo muutoksia myös 
harrastukseemme. Kevyitä peräkärryjä max. 
750 kg. saa nyt vetää henkilö ja -pakettiautolla 
enimmäisnopeutta 100km/h. Kuorman sidon-
taan kannattaa perehtyä tarkemmin.  Matkailu-
autojen joiden suurin kokonaismassa on 3500 
kg saavat ajaa tiekohtaisia nopeusrajoituksien 
mukaan. Matkailuautot, joiden kokonaismassa 
ylittää 3500 kg, nopeusrajoitus on jatkossakin 
80 tai 100 km/h rakenteesta riippuen. Uuteen 
tieliikennelakiin kannattaa tutustua hyvin etu-
käteen kun on vielä aikaa. 

Odotettavissa on hyvä kotimaan matkailu-
kesä koska koronavirus on sotkenut monen 
matkasuunnitelmia. Suomi on tuhansien jär-
vien maa ja nähtävää ja kokemuksia täynnä. 
Omia SF-C alueita kannattaa hyödyntää tule-
villa retkillä sillä niissä saa hyvää palvelua koh-

tuulliseen hintaan. Toivottavasti polttoainei-
den hinnat pysyvät vielä pidempään ”edullisi-
na” jolloin kotimaassa matkaileminen on vie-
lä edullisempaa.

KORONA virus tuo monenlaisia muutoksia 
yhdistysten sekä leirintäalueiden toimintaan. 
Tapahtumia perutaan ja siirretään tuonnem-
maksi ohjeiden mukaan. Miten käy meidän 
muuttolintujemme jotka ovat viettäneet tal-
vea etelän leirintäalueilla kun koko Eurooppa 
on sulkenut rajansa. Tiedotus ontuu eikä sitä 
kovin helposti omalla kielellä ulkomailla löy-
dy. Sosiaalinen media on se tiedotuskanava 
josta tietoa saa kun kaikki puhelinlinjat ovat 
tukkeutuneet. 

Leirintäalueilla pätee samat ohjeet kuin ko-
tonakin. Käsien pesu saippualla, käsidesin 
käyttö ( jos sitä jostain saa) sekä varovaisuus 
ihmiskontakteissa. Karavaanareille tutut ha-
laamiset ja kättelyt voi suorittaa kyynärpäillä 
koskettamalla.

Parempaa kevättä toivottaen.

Terveisin Pentti Groth



Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

Numero 2/2020 (172) 
42. 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.

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 vä-
hennä oleellisesti sen mainosarvoa.

3/2020  ..........................  aineisto 29.06.  ................................ ilmestyy 24.07.

4/2020  ..........................  aineisto 06.10.  ................................ ilmestyy 02.11.

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

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@gmail.com

Painos  
6600 kpl

Sivunvalmistus:
Rota-Mainos Oy

Osoitteenmuutokset
SF-Caravan ry Hämeenlinna
Puh. (03) 615 311

15.-17.05. Avajaistreffit/Yhdistyksen  

 40-vuotisjuhlatreffit    

 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa

05.-07.06. Aurinkotreffit/Yhdistyksen  

 40-vuotisjuhlatreffit   

 Saloranta, Naantali  |  Naantali

18.-21.06. Perhejuhannus Krapurannassa

 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa

18.-21.06. Mussalon juhannus

 Mussalo, Taivasssalo  |  Masku ja ymp.kunnat

18.-21.06- Vehmassalmen juhannus  

 Vankkuri-Vehmas, Vehmaa  |  Raisio

30.07.-02.08. Haitaritreffit

 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa

07.-09.08. Caravan Show 2020

 Turun Messukeskus  |  Turku

07.-09.08. Lavatreffit

 Sarapisto  |  Sauvo

28.-30.08. Unhoituksen yö -treffit 

 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi

04.-06.09. Rantalieskat    

 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp.kunnat

18.-20.09. Valojuhlat    

 Leporanta  |  Lieto

02.-04.10. Valasrannan syystreffit   

 Valasranta, Yläne  |  TL-Pyhäjärvi

16.-18.10. Soppatreffit    

 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi

HUOM! Järjestettäviin tapahtumiin voi  
tulla muutoksia korona-viruksesta johtuen.  

Lisää infoa tapahtumista yhdistyksien  
kotisivuilta.
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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  ❹   ❹   
Camping Mussalo, Mussalontie 356,  
Taivassalo, puh. 040 764 9391

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

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

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

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

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

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

SFC-alueet: 

Kuusisto Leporanta Krapu-
ranta 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



Kaarinan kuulumiset

Kuusisto, p. 040 764 4911, www.sfckaarina.com

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

SIHTEERI
Jan-Gunnar Rönnblad
Virna 3 B 10, 21500 PIIKKIÖ
Puh. 040 418 2869 
sihteeri@sfckaarina.com

PS. Otathan pikku paketin pukinkonttiin.

Alueella sähköistettyjä matkailuajoneuvopaikkoja yhteensä 70. 
Alueen vehreys, rauhallisuus, hyvät ulkoilumaastot ja lapsiystäväl-
lisyys luovat alueesta miellyttävän vapaa- ajan viettopaikan.

Alueella olevat peruspalvelut:
Sauna, suihkut, lasten leikkipaikka, grillikatos, sisäoleskelutiloja, 
kaasun myynti, astianpesupaikka, pyykinpesukone, kuivauskaappi, 
WC:t, kemssan tyhjennyspaikka, ajokaivo, uimaranta, InvaWC, jos-
sa suihku ja lastenhoitopöytä.

Kuusisto
Rantamäentie 170, 21620 Kuusisto
Puh. 040 764 4911

Uimaranta, jossa matala osa on merkitty poijurivillä.
Venevalkama, jossa yhdistyksen soutuvene on lainattavissa alueisännältä.
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Kuusisto hinnasto 2020
Vierailijoiden maksut
- vuorokausimaksu SFC:n jäsenille 19,00 € / vrk
- viikkomaksu  SFC:n jäsenille 114,00 € / vrk
- vuorokausimaksu ei-jäsenille 25,00 € / vrk
- viikkomaksi ei jäsenille  150,00 € / vrk

Sähkömaksut
- sähkö mittarilla 0,30 € / kWh
- sähkö ilman mittaria 4,00 € / vrk
Vuorokausi- ja viikkomaksuihin  
sisältyy sähköä 5 kWh/vrk

Saunamaksut
- Sauna yleisillä vuoroilla sisältyy vuorokausihintoihin
- Perhesauna  15,00 €/h

Kausipaikkamaksut SF-Caravan Kaarina 
- Vuosipaikka (1.1.—31.12)  
  ISÄNTÄVUORO VELVOITE 440,00 €
- Kevätpaikka (1.1.—31-5)  
  PÄIVYSTYS VELVOITE 190,0 0€
- Kesäpaikka (1.5.—30.9)  
  ISÄNTÄVUORO VELVOITE 300,00 €
- Syyspaikka (1.9—31.12)  
  PÄIVYSTYS VELVOITE 160,00 €
Sähkömaksut kausipaikkalaiselle  0,20 € / kWh 
Kausipaikalla olevassa matkailuajo-  
neuvossa on oltava kiinteä kWh-mittari

Kausipaikkatiedustelut: kausipaikat@sfckaarina.com

Turkuun

SFC
Kuusisto

Paraisille

Helsinkiin

SFC-Kuusisto sijaitsee Kaarinassa 
Kuusiston saaressa meren rannalla
Alueelta on helppo tehdä 
tutustumismatkoja esim.
Naantaliin  ....................  30 km
Turkuun  ........................16 km
Paraisille  ....................... 8 km
Kaarinaan  ...................... 8 km
Kuusiston linnanrauniot  .....11 km
Alueelta on helppo lähteä 
tutustumaan Turun saaristoon 
Rengastien välityksellä.

Alueen leikkipaikka lapsille  

Alueelta löytyy myös polkuautoja nuorisolle, frisbeegolfrata.

Sisäoleskelutilat, jossa on myös käytettävissä erilaisia  
pelejä : biljardi, korona yms.

Grillikatos, vapaaseen käyttöön

Sauna lämmitetään kesällä joka ilta, Talvella sauna lämmitetään 
yleensä aina viikonloppuisin.
Saunan käyttö yleisillä vuoroilla sisältyy vuorokausi hintaan.

Alueella voi olla ympäri vuoden.

6 2/2020
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Liedon kuulumiset

Leporanta, puh. 040 718 0570. www.sfclieto.net

PUHEENJOHTAJA
Teemu Kuosmanen
Valjaskuja 4 A 4, 21420 LIETO
Puh. 040 508 3368 
teemu.kuosmanen@lieto.fi

SIHTEERI
Elina Tukkiniemi 
Valjaskuja 4 A 4, 21420 LIETO 
puh. 040 589 4111 
tukkiniemi@hotmail.com

Tärkeitä päivämääriä 
4.4.   Kevätkokous siirretään myöhemmin ilmoitettavaan 
 ajankohtaan Koronavirus-tilanteen johdosta
18.4.  Kevättalkoot ja isäntäinfo
16.5.  Uusien isäntien perehdyttäminen
19.-21.6.  Juhannus
27.7.  Unikeonpäivä
14.-16.8.  Ajotaitoviikonloppu
18.-20.9.  Valojuhlat 
24.10. Syyskokous Parmaharjulla

Alueemme Leporanta on viihtyisä ja rauhallinen mäntymetsäinen 
caravan-alue lammen rannalla. Sijaintimme on Liedon ja Paimion 
rajalla, noin 20 km päässä Turusta. Kirkasvetisen ja puhtaan 
lammen rannoilla on uimapaikkoja niin lapsille kuin aikuisillekin. 
Uimapukusauna lämpiää kesällä päivittäin. Leporanta on oikea 
paratiisi luonnon keskellä. Tervetuloa tutustumaan, vierailijoiden 
lisäksi otamme mielellään uusia kausipaikkalaisia mukavaan 
joukkoomme! 

Leporanta
Leporanta, Kynnyksentie 121, 21420 Lieto
www.sfclieto.net tai puheenjohtaja  
Teemu Kuosmanen puh. 040 508 3368

 Leporanta, SFC Lieto    leporanta_lieto

Leporanta hinnasto 2020
Vuosipaikka Liedon yhdistyksen jäseneltä  370 €
Vuosipaikka muilta SFC yhdistysten jäseniltä  450 €
Kesäkausipaikka (1.5. - 31.8.)  290 €
Vuosi-/kesäkausipaikkaan kuuluu 3-4 päivän isäntävelvoite
Leirimaksu SFC:n jäseniltä  18 euroa/vrk 
+ sähkö mittarilla  0,30 €/kwh
Sähkö ilman mittaria  5 €/vrk. 
Ilman sähköjohtoa ei peritä sähkömaksua.
Ei SFC-jäsenille vuorokausimaksu  29 €.
Seisontamaksu  2 €/vrk

Kyllä täällä tarkenee.

044 70 555 66044 70 555 66

www.liedonautopesu.comwww.liedonautopesu.com

Tuo  autosi tai vaunusi meille hoitoon!Tuo  autosi tai vaunusi meille hoitoon!

Pesemme, vahaamme ja kiillotamme Pesemme, vahaamme ja kiillotamme 

matkailuajoneuvosi kesän rientoihin!matkailuajoneuvosi kesän rientoihin!

Puhdasvetinen lampi on alueen ydin.

Valojuhla-treffien tunnelmaa.
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Loimaan kuulumiset

Krapuranta, p. 040-546 2058  www.krapuranta.fi

PUHEENJOHTAJA
Jarmo Toivonen
Linjankoukuntie 42, 31400 SOMERO
puh. 050 531 4044
japitoivonen@gmail.com

SIHTEERI
Sari Palmunen
Lumikonkatu 7 i 280, 
20240 TURKU
Puh. 040 844 2829
sari.palmunen@gmail.com

Kevättervehdys 
Krapurannasta

O n maaliskuun alku, kun 
kirjoitan tätä juttua, ik-
kunasta ulos katsoessa 

on edelleen marraskuisen har-
maata ja vettä sataa ja tuulee, 
joten ilma ei oikein keväinen ole. 
No kevät se sieltä kuitenkin jos-
sain vaiheessa tulee ja mieli on 
kuitenkin keväässä, kun päivät 
pitenevät. 

Viime vankkuriviesti kokouk-
sessa oli juttua, että rakenne-
taan ns. messupainos ja esitel-
lään omaa aluetta, mietin pitkään, 
miten kirjoituksen aloittaisin. 

Eli kyse on Varsinais-Suomen 
Oripäässä sijaitsevasta KRAPU-
RANTA-nimisestä Caravan alu-
eesta, joka koostuu n. 5,5 ha nur-
mi/metsäisestä alueesta. Krapu-

ranta sijoittuu lähteistä koostuvan 
puron varteen, josta Aurajoki al-
kaa, alueen toiseen päähän pu-
ro on padottu lammeksi, jossa voi 
uida puhtaassa lähdevedessä. 

Lammessa meillä on polkuve-
ne, soutuvene, jotka ovat alueel-
la asuvien sekä vierailijoiden va-
paassa käytössä. 

Lammen ympärillä kulkee luon-
topolku, joka jatkuu rauhallisella 
metsäalueella, jonka varressa si-
jaitsee grillipaikka sekä 12-väyläi-
nen frisbeegolf-rata. 

Lammen rannalla sijaitsee kaksi 
saunarakennusta joista toisessa 
ns. isossa saunassa sijaitsee ylei-

nen sauna joka kesäaikana läm-
piää joka ilta, talviaikana vain vii-
konloppuisin. 

Isossa saunassa saadaan naut-
tia kunnon puulämmitteisen kiu-
kaan löylyistä, pienempi sauna, jo-
ka sijaitsee vastarannalla, on tar-
koitettu perhesaunaksi, jota voi 
vuokrata vaikkapa omaan per-
heen kesken. 

Pienemmille lapsille on raken-
nettu oma uima-allas, jossa voi 
turvallisesti pulikoida lämpimäs-
sä vedessä. 

Krapurannassa on viime aikoina 
panostettu lapsiperheiden viihty-
vyyteen ja tullaan jatkossakin pa-

Juhannuksen lipunnosto.

Ajotaitoviikonloppu järjestetään vuosittain elokuussa.

Maalispilkit on kevään suosittu tapahtuma.

Tanssia ja karaokea Riemuriihessä.
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Pysähtyneet vankkurit

SFC-65970
Airi Annala
13.05.1953
14.02.2020

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan  

Loimaan Seutu Ry

nostamaan niin paljon kun vaan 
varallisuus antaa periksi. 

Tämä lapsiperheisiin panosta-
minen on näkynyt myös kausi-
paikkalaisten määrässä, joita täl-
lä hetkellä alueella on noin 50. 

Viime vuonna Krapurantaan ra-
kennettiin uusi monikäyttötila, jos-
sa pystytään suorittamaan suu-
ren suosion saaneet Avajaistref-
fien tanssit, sekä Haitaritreffien 
soitot ja tanssit. 

Kulkurinkeidas toimii myös 
muuna aikana hyvänä vapaa-ajan 
viettotilana, jonne olisi myös tar-
koitus pikkuhiljaa hankkia joitain 
pelejä ym.  

Meillä on erittäin aktiivinen tal-
kooporukka alueella jotka mah-
dollistavat nämä puuhat ja tapah-
tumat. 

Alueella on kaksi isoa pääta-
pahtumaa: AVAJAISTREFFIT 15-
17.5.2020, joissa tänä vuonna 
vietetään myös yhdistyksen 40v- 
ja alueen 30v juhlia. HAITARIT-
REFFIT 30.7-2.8.2020, jolloin alu-
eelle saapuu noin 50 haitarinsoit-
tajaa eri puolelta suomea. 

Ensi kesänä on myös tarkoi-
tus järjestää yhdistyksen jäsenil-
le tarkoitettu Baltian matka, joka 
olisi 21-23.7, ja tästä ilmoitellaan 
lisää, kun saadaan kaikki hinnat 
ja ohjelma valmiiksi. 

Krapurannan hinnat on pyritty 
pitämään kohtuullisena, joka mah-
dollistaa monen lapsiperheen-

kin saapumista sinne eli meillä 
vrk maksu on kesäaikana 1.5-
31.8 19€ sis. valosähkön, 1.9-
30.4 25€ sis. sähkön, kesäpaik-
ka, joka on 1.5-31.8. 250€ johon 
kuuluu 3vrk isäntävelvoite, vuosi-
paikka 390€/vuosi, johon kuuluu 
myös 3vrk isäntävelvoite. Tuota 
isäntävelvoitetta ei kannata pe-
lätä koska meillä siihen saa kyllä 
hyvän opastuksen. 

Tässä ne alueen tärkeimmät tie-
dot varmaankin alkavat olemaan 
ja soittamalla annetaan mielel-
lään kyllä lisätietoa, lisää aluees-
ta myös www.krapuranta.net sekä 
Facebookista. Kausipaikoista vas-
taa Hannu Annala 0440-535434.

Terv. Jarmo Toivonen 
yhdistyksen puheenjohtaja.
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Haitaritreffit 30.7-2.8.2020 yhteissoittokappaleet: Karjalan poikia G, Tulipunaruusut Dm 
Hiljaiset sillat Fm, Rantakoivun alla Em, Kun ruska on kauneimmillaan Am, Muistoja vain Dm, 
Jos jätät minut Em, Satumaa Em, Kirje Sieltä Jostakin Cm, Tavallinen Tyttö Em, Vanha Kulkuri 
Em, Pelimannin jäähyväiset Cm 
 

 Haitaritreffit järjestää SFC-LOIMAAN SEUTU RY  
TIEDUSTELUT KRAPURANTA PUH. 040-5462058 

 
 Haitaritreffien musiikkiin liittyvät tiedustelut: Jarmo Toivonen puh: 050-5314044 

 Treffimaksu sfc-jäsen 70 € To-Su 

 TERVETULOA soiton, laulun ja tanssin täyttämille HAITARITREFFEILLE! 

 SUNNUNTAI 2.8  
KLO 10.00 SUVISOITOT, kaikki pelimannit mukana 

 LAUANTAI 1.8  
KLO 12 Soppatykkiruokaa myytävänä n. 200 annosta 
KLO 13 Esityksiä Kulkurinkeitaalla 
KLO 14 HAITARITREFFIEN ARPAJAISET Kulkurinkeitaalla   
KLO 20 KUN ILTA TUMMENTUU, MUISTOJEN ILTA Kulkurinkeitaalla  
Klo 22-0.30 HAITARITREFFIEN TANSSIT Kulkurinkeitaalla 
KLO 22 YHTEISLAULUJA Pelimanninpenkillä 

 
 PERJANTAI 31.7  
KLO 12 Soppatykkiruokaa myytävänä n. 200 annosta   
KLO 14 Musiikkia Kulkurintuvan edessä 
KLO 16 Haitaristien palaveri KULKURINKEITAALLA 
KLO 20-21 Haitaritreffien avajaiset KULKURINKEITAALLA, pelimannien                  
yhteissoitto     
Klo 21-0.30 HAITARITANSSIT Kulkurinkeitaalla, pelimannit soittavat  
KLO 22.00 Musiikkia ja yhteislauluja Pelimanninpenkillä 

 
TORSTAI 30.7 KLO 21–23.30 ’’FÖRSKOTTI’’-humpat Kulkurinkeitaalla 
 
  

 

 

Krapurannassa 

Oripäässä 

30.7.-2.8. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avajaisjuhlatreffit 15.-17.5. 2020 
Krapurannassa 
 

Portit auki klo 10.00  
Avajaistapahtuma Kulkurintuvan edessä klo 20.00. 
Kakkukahvitarjoilu 

Tanssit klo 21-01 Kulkurinkeitaalla 

 
Anniina Suhonen & Kuutamolla 
 

Perjantaina 

Lauantaina  

 
Esittelyssä 
matkailuauto ja 
-vaunu 

Kaasulaitteiden 
koeponnistuksia 
35€/kohde 

Klo 10 

Klo 12 Soppatykkiruokaa 
myytävänä n.200 
annosta  
 

 

Lohikeitto 6€/annos + lätyt 3€/annos 

Sammuttimien tarkastuksia (5€/kpl) 

Kutsuvierasruokailu Kulkurinkeitaalla klo 12 

Tanssit klo 21-01 Kulkurinkeitaalla 
 

   
KKaattjjaa  &&  FFeerrnnaannddaa 

 

 

ARPOJA myynnissä 2€/kpl 

  

Lapsille pomppulinna & muuta ohjelmaa 

Sunnuntaina klo 10 arpajaiset 
Sauna-ajat: pe naiset 16.30-17.50 ja miehet 18.00-19.20 la naiset 15.00-17.50 ja miehet 18.00-20.50 

Tervetuloa Krapurantaan! 
 

SF- Caravan Loimaan Seutu Ry 

Treffimaksu 70€ pe-su 

Alueisäntä: 040-5462058  
Osoite: Korvenkulmantie 44 Oripää  
 

 

Yhdistys 40v ja alue 30v 

 

Pöytyän VPK alueella ja 
nuorisojaosto myy tuotteita 

 

TAPAHTUMA PERUTTU

Hallitus
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Maskun kuulumiset

Camping Mussalo, p. 040 764 9391, camping@sfcmussalo.fi, 
www.sfcmussalo.fi

PUHEENJOHTAJA
Kari Haapanen
Kuntoilijanlenkki 6 C 20, 21420 LIETO
Puh. 0400 539 724
kari.haapanen@lieto.fi

SIHTEERI
Mikaela Heinonen-Lindholm
Kapernauminkuja 7,10420 POHJANKURU
Puh. 041 543 7371
stigrafaels@hotmail.com

JUHANNUS CAMPING
MUSSALOSSA

O H J E L M A :

18.-21.6.2020

K A R A O K E -

T A N S S I T

T O  &  L A

A A T T O N A

T A N S S I M U S I I K I S T A  V A S T A A  

A I K A L I S Ä

T E R V E T U L O A  T A I V A S S A L O O N !

S F - C a r a v a n  M a s k u  j a  y m p ä r i s t ö k u n n a t  r y

Asuntovaunu/-auto

70€  sis. valosähkön

Teltta max 4 hlöä 70€

J U H A N N U S

P A K E T T I :

Saunat päivittäin, myös aamusaunoja

Lipunnosto aattona

Kokko sään salliessa

Arpajaiset

Leikkimielistä ohjelmaa sekä aikuisille

että lapsille

V o i t  t u o d a  m a t k a i l u a j o n e u v o s i

s e i s o n t a a n  i l m a i s e k s i  1 6 . 6 .  a l k  

SFC  MUSSALO  TÄYTTÄÄ  VUOSIA  JA

S ITÄ  PITÄÄ  JUHL IA

30

juhlaviikonloppu!
5.-7.6.2020

KARAOKE ERKKI 
LIIKANEN TANSSI

YHTYE

KATSO  TARKEMPI  OHJELMA :  s f cmussa lo . f i  ta i

f acebook .com /campingmussa lo

V

Kaikki tämä normaali viikonloppuhinnalla!!
HUOM! SFC Masku ja ympäristökunnat -jäsenille kaksi vrk yhden hinnalla

Saunat  l ämpimänä

Makkaranpa i s toa

Karaoketanss i t

E rkk i  L i i kanen  es i in tyy

VI IKONLOPUN  AIKANA  LUVASSA :

Juh lavas taanot to

Ruoka i lu  j a  kakkukahv i t

juh la te l tas sa

Tanss ie tkot  j a  tanss i t

 

lmoittautumalla etukäteen varmistat paikkasi kesän hauskoissa juhlissa.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen

camping@sfcmussalo.fi tai Kari Haapanen 0400 539 724

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Camping Mussalossa, Mussalontie 356 Taivassalo.  

Kokouksen ajankohta ilmoitetaan poikkeukselllisesti  
SFC- Mussalon kotisivuilla, vähintään kaksi viikkoa ennen 

kokousta. Osoite: www.sfcmussalo.fi

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat, kuten tilinpäätöksen vahvistaminen, 

vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä muille 
tilivelvollisille.

Tervetuloa kaikki yhdistyksemme jäsenet päättämään  
yhteisistä asioista. Jäsenkortti mukaan. Kahvitarjoulu ja 

osallistujen kirjaus alkaa klo 11.30

Taivassalossa 02.03.2019  Hallitus

Aurinkoinen tervehdys Mussalosta! 

A urinko ja valo! Kyllä tun-
tuu hienolta pitkän ja 
pimeän talven jälkeen, 

kun aurinko paistaa upeasti ja 
päivät ovat pidentyneet. Tämä 
talvi oli erityisen pimeä ja synkkä, 
kun lumi jäi tulematta. Ja nyt tie-
tysti jo toivookin, että lunta ei 

enää sada. Kevät on nyt poikke-
uksellisen aikaisessa, pajunkissat 
ovat nupussaan, nurmikkokin jo 
paikoitellen vihertää ja muutto-
linnut ovat tekemässä paluuta 
Suomeen. Toivottavasti aikainen 
kevät enteilee myös aikaista ca-
ravankauden aloitusta meille ka-

ravaanareille. 
Mussalon kevät käynnistyy pe-

rinteisesti kevättalkoilla ja kevät-
kokouksella 17.-19.4. Ylimää-
räiset talkoot olemmekin jo pi-
täneet ja siivonneet myrskyn ja 
tulvan aiheuttamaa sekasortoa 
alueelta. Merivesi nousi hurjasti 

tuoden rantaan valtavat määrät 
kaislaa ja roskaa ja siirtäen te-
rasseja ja laitureita. 

Yhdistyksemme täyttää tänä 
vuonna 30 vuotta ja tätä juh-
listamme 5.-6.6. Erkki Liikanen 
viihdyttää juhlakansaa päivällä ja 
ruokatoimikunta valmistaa juhla-
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PÄÄSIÄINEN 10.-13.4.

Pääsiäisaskartelua ja lasten leffailta, 

Karaoketanssit, Pääsiäisbingo, yhteislaulua ym 

PÄÄSIÄISENÄ NORMAALIT VRK-HINNAT

MUSSALON

TAPAHTU

MAT

2020

MUSSALON 30V JUHLAVIIKONLOPPU 5.-7.6.

Monenlaista juhlaviikonlopun ohjelmaa, karaokea, lauantain

tanssit, Erkki Liikanen, juhlaruokailu 

NORMAALIT VRK-HINNAT 

SFC-CARAVAN MASKU JA YMPÄRISTÖKUNNAT JÄSENILLE 2VRK YHDEN HINNALLA

MERKITSE

KALENTERIIN

JA TULE

MUSSALOON!

JUHANNUS 18.-21.6.

Karaoketanssit, kokko (sään salliessa), Juhannustanssit,

arpajaiset ja paljon erilaista ohjelmaa lapsille sekä aikuisille. 

JUHANNUSPAKETTI  70€  TO-SU SIS.  VALOSÄHKÖN

LASTEN VIIKONLOPPU 7.-9.8. 

Erilaista ohjelmaa kaikenikäisille lapsille ja lapsiperheille.

Työpajoja, metsäretki, poniratsastusta, vohvelikahvila ym 

NORMAALI  VRK-HINNAT

MUSSALON PITKÄPÖYTÄ 22.8. 

I l lallinen taivaan alla (sään salliessa) tutustuen muihin

kanssakaravaanareihin. Karaoke illallisen jälkeen.

NORMAALI  VRK-HINNAT

ILLALLISEN HINTA ILMOITETAAN ERIKSEEN LÄHEMPÄNÄ

MUINAISTULIEN YÖ 29.8.

Muinaistulet syttyvät elokuun viimeisenä viikonloppuna ja

saaristossa valmistaudutaan kesäkauden päättymiseen.

NORMAALI  VRK-HINNAT

RANTALIESKAT -TREFFIT 4.-6.9.

Mussalon viralliset kauden päätösjuhlat, ohjelmaa lapsille ja

aikuisille, karaoke sekä tanssit. Lisää ohjelmasta lähempänä. 

TREFFIMAKSU VAHVISTUU LÄHEMPÄNÄ

LISÄÄ KAIKISTA TAPAHTUMISTA LÖYDÄT NETTISIVUILTAMME SEKÄ

FACEBOOKISTA LÄHEMPÄNÄ TAPAHTUMAA.

Pysähtyneet vankkurit

Ilmo Olavi Aaltonen
s. 10.4.1946

k. 31.12.2019

Muistoa kunnioittaen.
SF-Caravan Masku ja
ympäristökunnat ry.

Mussalon hinnasto 2020
Vuosipaikka 
SFC-Masku ja ympäristök. jäsen 
(isäntävelvoite 2x2vrk) 370 €
Vuosipaikka, muun yhdistyksen jäsen.   
(isäntävelvoite 2x2vrk)  520 €
Kausipaikka 1.5.-31.8. 
(isäntävelvoite 2vrk) 320 €
Kausipaikka 1.1.-30.4.   
(ei isäntävelvoitetta) 220 €
Kausipaikka 1.9.-31.12.  
(ei isäntävelvoitetta) 220 €

Aluemaksut ovat perhekohtaiset
Aluemaksu SFC-jäsen  20 €/vrk
Aluemaksu, ei SFC-jäsen  27 €/vrk
Kahden hengen huone ajalla 1.6.-31.8.  40 €/vrk
Muina aikoina  45 €/vrk
Lisähenkilö kolmen hengen huoneessa 18v.  10 €/vrk
Lakanasetti  5 €/setti

ruokailun kakkukahvien kera. Il-
lalla tanssahdellaan tanssiyhtye 
The Rubbersin tahtiin. Lisäksi tie-
tysti muuta mukavaa ohjelmaa ja 
yhdessäoloa. Toivotamme kaik-
ki lämpimästi tervetulleiksi Mus-
saloon juhlistamaan 30-vuotias-
ta yhdistystä kanssamme!  

Kysyin pitkään Mussalon vuosi-
paikkalaisina olleilta Tuija ja Jar-
mo Laineelta, mitkä asiat heille 
ovat tärkeitä Mussalossa ja mi-
ten he päätyivät Mussalon vuo-
sipaikkalaisiksi.  He kertoivat, et-
tä erään kesälomareissun viimei-
senä etappina oli Mussalo, jossa 
oli tarkoitus vain piipahtaa. No, 
tämä piipahtaminen hieman ve-
nähtikin ja nyt he ovat viihtyneet 
alueella lähes 27 vuotta. Kaunis 
saaristo ja merimaisemat, ranta 
ja sauna ja tietysti mukavat ihmi-
set ovat erityisen tärkeitä heille 
ja syitä, miksi he viihtyvät Mus-
salossa. Lapsilla oli myös aina 

leikkikavereita alueella ja teke-
mistä riitti. Matkaa Espoosta ker-
tyi mutta Mussalossa käytiin har-
va se viikonloppu ja monet hiih-
tolomat ja pääsiäislomat on alu-
eella vietetty. 

Myös Mussalon muut vuosi-
paikkalaiset nostivat esille sa-
moja asioita kuin Tuija ja Jarmo, 
kun kyselimme Mussalon tapah-
tumista ja syistä, miksi on otta-
nut vuosipaikan Mussalosta. Lis-
tan kärjessä ovat kauniit maise-
mat ja ihana meri, siisti alue ja 
rakennukset sekä mukavat ihmi-
set. Mussalon tapahtumiin kuten 
juhannukseen ja Rantalieskoihin 
ollaan tyytyväisiä ja esiin nousi 
myös Illallinen taivaan alla, jos-
ta pidettiin kovasti. Nämä tapah-
tumat ovatkin mahdollisia, koska 
meillä on hyvä yhdessä tekemi-
sen meininki. Yhdessä haluam-
me tehdä tapahtumista mukavia 
ja alueesta viihtyisän niin meille 

itsellemme kuin kaikille vierail-
lemmekin. 

Juhannusta vietämme perin-
teiseen tapaan. Juhannuskok-
ko syttyy, jos sää sallii, leikkimie-
listä kisailua on tiedossa niin ai-
kuisille kuin lapsillekin. Karaoke 
raikaa torstaina ja lauantaina, ja 

juhannusaattona Aikalisä tans-
sittaa juhannuskansaa. 

Onnittelut 30-vuotiaalle yhdis-
tyksellemme ja kohti seuraavaa 
vuosikymmentä! 

Tervetuloa Mussaloon!

Niina A. 

PERUTTU
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Naantalin kuulumiset

Saloranta, p. 044 9674 453, www.sfcnaantali.yhdistysavain.fi

PUHEENJOHTAJA
Mika Sarja
Kanahaantie 15, 21350 ILMARINEN
puh. 0400 721 459
mika.sarja@hotmail.com

SIHTEERI
Jyrki Räisänen
Linnavuorenkatu 14 E 20, 21100 NAANTALI
Puh. 050 408 5596
jyrkirai@luukku.com

Salorannassa on 120 sähköistettyä matkailuajoneuvopaikkaa, 
joista suurin osa on nurmikentällä eri puolilla aluetta ja muutama 
paikka aivan meren äärellä jotka ovat aina varattuna vieraille.  Pai-
koista on varattu 60 kpl kausipaikoiksi, joista muutama paikka on 
vielä vapaana. Alueen koko on 5,6 hehtaaria.

Alueelle saapuessaan vierailija tapaa ensimmäiseksi ystävälli-
set isännät alueen toimistorakennuksen edessä. Tervetulotoivo-
tusten ja sisään kirjautumisen jälkeen isäntä opastaa vierailijat pai-
koilleen alueella. Isäntävuorot Salorannassa ovat toukokuun alus-
ta syyskuun loppuun.  Muina aikoina saa yhteyden isäntäpuheli-
men kautta numerosta 044-9674453 tiedustelut voi tehdä myös 
sähköpostitse. Alue on auki ympäri vuoden.

Paikkoja leikkikentän ja huoltorakennuksen läheisyydessä on 
varattu vierailijoita varten. Aidattu leikkikenttä on keskellä aluet-
ta, mutta kuitenkin lähellä metsän reunaa, joten kenttä on turvalli-
nen pientenkin lasten leikkiä. Leikkikentällä on kaksi keinua, toinen 
ns. vauvakeinu, leikkimökki, kiipeilyteline liukumäkineen ja hiek-
kalaatikko. Nuorille on ylätaloon rakenteilla oma peli / leffahuone 
ja vapaasti käytettävissä on myös pingispöytä.

Alueella on upea hiekkapohjainen uimaranta, jonne paistaa au-
rinko lähes koko päivän. Ranta on aluksi matala, lapsille sopivan 
loiva, mutta syvenee sitten nopeasti. Lemmikeille on olemassa 
oma uimaranta.

Salorannassa on kaksi saunaa, joista puilla lämpiävässä pihasau-
nassa on naisille ja miehille omat yleiset vuorot päivittäin ja sauno-
mismahdollisuus sisältyy vuorokausimaksuun. Kesäisin käytössä 
oleva rantasauna sijaitsee rauhallisella paikalla katseilta suojassa 
ja toimii tilaussaunana. Rantasau-
nassa voi löylyn lämmöstä 
nauttia kaikessa rauhas-
sa omalla vuorolla ja 
halutessaan pulah-
taa laiturilta me-
reen uimaan.

Alueelta löy-
tyy kesäisin 
kioski, suihkut 
sekä keittoka-
tos, missä tis-
kaus ja pyy-
kinpesu mah-

SF-C Saloranta
Saloranta sijaitsee Naantalin Poikossa, Otavan 
saarella meren rannalla.                                  
Alueen postiosoite on Vehotniementie 66, 
21130 POIKKO, NAANTALI.

SF-Caravan 
Naantali ry

perustettu 17.12.1979, jolloin 
yhdistykseen liittyi 25 henkilöä.

1.3.2020 jäseniä on 295.
Yhdistyksen toiminta koostuu pääosin 

Saloranta nimisen Caravanalueen ylläpidosta.
Puhelin 044-9674453. 

Sähköposti: sfcsaloranta@gmail.com 
Kotisivut: sfcnaantali.yhdistysavain.fi 

Facebook: Saloranta, SF-C 
Naantali

Kuvat: Mikael Rinne
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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

dollisuus. Käytettävissä myös 
grillikatos, inva-WC, kemiallisen 
WC:n tyhjennyspaikka ja ajo-
kaivo harmaalle vedelle. Salo-
rannassa on mahdollisuus myös 
kaasupullon vaihtoon.

Salorannasta on matkaa 
Naantalin keskustaan ja mm. 
Muumimaailmaan noin 20 km 
ja Turkuun vajaa 40 km, joten 
Saloranta on ollut suosittu yö-
pymispaikka niin Ruotsin laivoil-
le menijöiden kuin Muumimaa-
ilmassa kävijöiden sekä saa-
riston rengastiehen tutustuji-
en keskuudessa. Salorannan 
ilmapiiri on rauhallinen ja vie-
raat otetaan vastaan ystävinä. 
Saloranta toivottaa kaikki vie-
railijat tervetulleiksi, niin lapsi-
perheet, pariskunnat kuin mu-
kana matkustavat lemmikitkin.

Tervehdys Paimion yhdistykseltä  

O lemme nykyisin melko 
pieni yhdistys.  Histori-
amme on moniin mui-

hin yhdistyksiin verrattuna  varsin  
värikäs,  toimimme  Sauvon Sa-
rapistossa  vuoteen 1992, Sau-
von yhdistyksen synnyttyä siir-
ryimme Kemiön Eknäsiin ja sieltä 
Kemiön Vestlaxiin.  Sen vuokra-
sopimus päättyi 2007.   

Tällä hetkellä yhdistyksellä ei 

ole omaa aluetta eikä tällä jä-
senmäärällä oikein tyhjästä pys-
ty uutta caravan- aluetta raken-
tamaankaan.  Tilanteen  ei  toki 
tarvitse säilyä tällaisena, sopiva 
tilaisuus kun tulee,  olemme avoi-
mia kaikenlaisille ehdotuksille.

Pienen yhdistyksen etuna on, 
että  yksittäinenkin  jäsen  saa  
helposti  äänensä kuulumaan ja 
aktiiviselle toimijalle löytyy ai-

na tilaa.
Yhdistystä luotsaa puheenjoh-

tajan ominaisuudessa Esa Hau-
tala apunaan hallitus, jossa tällä 
hetkellä istuu Pekka Parviainen, 
Kari Virta, Ismo Lankinen, Mar-
ja-Liisa Lankinen ja Merja Maula.

Onhan meillä tietysti  yhteistä  
toimintaakin, järjestämme   sään-
nöllisen  epäsäännöllisesti  sau-
na-takkailtoja, pikkujouluja ja ul-

kopelitapahtumia.  Vuosikokouk-
seen kokoonnutaan kerran vuo-
dessa keväällä.  Tämän vuoden  
kokous  pidetään 18.4., josta ko-
kouskutsu tässä lehdessä.   Näi-
hin tilaisuuksiin käytämme Pai-
mion kaupungin rantasaunakiin-
teistöä.

Vuosikokouksen jatkoksi  jär-
jestetään  tänäkin  vuonna  ul-
kopelejä  ja muuta yhdessäoloa,  

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Paimion Seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään lauantaina18.4.2020 klo 14:00  

Ankkalammen saunan takkatuvassa,  
Sähköyhtiöntie 193, 21530 Paimio.

Pullakahvit, tervetuloa.

Hallitus
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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

onhan yhdistyksen petanque 
mestarikin  ratkaistava.  Sauna-
kiinteistö on varattu käyttööm-
me klo 21 asti, joten hyvin ehtii 
myös saunoa, paistaa makkaraa 

ja lettuja. Tarkempi  kutsu kun-
nallislehdessä ja sähköpostilla.

Kivaa kevättä, nähdään vuosi-
kokouksessa

Merja
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Paraisten kuulumiset

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

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

Terveiset Paraisilta

K evät on pikkuhiljaa ovella, 
vaikka kunnon talvea ei ol-
lutkaan tänä vuonna. On-

neksi ei ole sattunut mitään vahin-
koja alueellamme lukuisten myrs-
kyjen takia. Merivesi on ollut todel-
la korkealla läpi talven. Muutama 
vaunukunta on läpi talven viettänyt 
viikonloppua Stagsundissa.

Stagsundin kausipaikat ovat nyt 
kaikki täynnä, eli voidaan ilolla to-
deta, että alueeseen tuloon on ol-
tu kiinnostuneita.

Kevätkokous pidettiin lauantai-
na 7.3.2020 M/S Silja Galaxylla. 
Osallistujia oli lukuisa määrä. Ko-
kousmatka oli samalla yhdistyk-
sen virkistysmatka. Kiitos kaikille 
osallistujille mukavasta matkasta.

Lauantaina 18.4.20 pidetään 
kesäkauden avajaiset siivoustal-
koineen. Samalla saadaan kou-
lutusta miten käytetään alueelle 
hankittua defibrilaattoria.

01.05.2020 pidetään Stagsun-
dissa Vappubrunssi. Ilmoittautu-
miset viimeistään 20.4.2020 Sa-
tu Malmbergille. Lisätietoa asi-
asta Stagsundin ilmoitustaululla 
ja kotisivulla.

Lauantaina 9.5.20 Stagsundissa 

on mahdollisuus matkailuajoneu-
vojen kaasulaitteiden koeponnis-
tukseen ja ajoneuvojen kosteus-
mittaukseen. Lisäksi samana päi-
vänä on käsisammuttimien tarkas-
tus alueella. Lisää infoa asiasta 
löytyy Stagsundin ilmoitustaululta.

SF-C 120962

Pysähtyneet vankkurit

Jari Silkka
s. 9.9.1959
k. 6.2.2020

Muistoa kunnioittaen
SF-C Paraisten Seutu ry

Järjestettävät tapahtumat voi-
daan perua koronaviruksen ta-
kia. Lisää infoa tapahtumista yh-
distyksen kotisivuilta ja Stagsun-
din ilmoitustaululta.



HIILIJALANJÄLKI
   hyvitetty

    tämän auton matkojen

bestcaravan.fi/co2
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Piikkiön kuulumiset

Harvaluoto, p. 044 278 8949

PUHEENJOHTAJA
Riitta Katajainen
Ahjotie 5, 21500 PIIKKIÖ
Puh. 040 513 6986
riitta.katajainen@gmail.com

SIHTEERI
Merja Vuorinen
Tiilentekijänkatu 3 b A23 20810 TURKU
Puh. 0400 806 715
merja.elina.vuorinen@gmail.com

Heipat täältä Piikkiön 
Harvaluodosta

T änä aamuna kun aloin kir-
joittaa tätä tekstiä vank-
kuriviestiin maa oli val-

koinen, Kirjoitanko hyvää talven 
jatkoa. Mutta kun vartin päästä 
katsoin ulos +4 astetta ja kaikki 
paikat vihertää.Siispä kirjoitan, 
hyvää kevään odotusta. Harva-
luodon alue elää vielä hetken 
talvihorroksessa.mutta vapus-
ta eteenpäin on varmasti kova 
pöhinä päällä. Tuollaisen nurmi-
pohjaisen alueen on hyvä kuivua 
kunnolla,niin se kestää paremmin 
kesän riemut. 1.6-31.8 on taas 
isäntäviikot olemassa,muuten 
mennään omatoimi alueena.Ke-
vät kokous pidettiin Piikkiön pop 
pankin kerhotiloissa,jälleen ihan 

mukavasti oli porukkaa koolla. 
Kokouksen alussa juotiin perintei-
set aloitus kaffet,ja syötiin Riitan 
leipomat korvapuustit.  Kokouk-
sesa käytiin viralliset pöytäkirjan 
mukaiset asiat läpi,sekä päätettiin 
kevätsiivous sekä kesän aloitus 
viikonloput. Tämän kesän matkat 
eurooppaan varmasti mietityttää 
meitä caravaanareita. Uutiset ker-
tovat karua kieltään. Mutta Suo-
mi on täynnä hienoja caravaan 
alueita,ja tapahtumia,treffejä,ym. 
Muistakaa siisteys ja puhtaus ol-
laan sitten pienissä tai suurissa 
massatapahtumissa.

Tervetuloa  
Piikkiön Harvaluotoon     

J L 69906

Pieni kaunis karavanalue osa Kaarinan  kaupungin uimaranta-
alueesta. Yhdistys on toiminut 40v. Paikkoja alueella on n, 40 
joista osa kausipaikkoja.kaikki sähköpaikkoja.
Alueella talousvesi, sosiaalitilat, naisten ja miesten WC sekä 
suihkut, tiskipaikka, kemsantyhjennys sekä oleskelutila.
Uimarannalla Kaarinan kaupungin hoitama sauna sekä grilli. jot-
ka ovat myös karavaanarien käytössä.sauna maksullinen
Kaunis lapsiystävällinen uimaranta jossa myös laituri.
Karavaanalueen kaikki palvelut vain kesäaikana, koska alue on 
kesäalue.

SF-C Piikkiö Harvaluoto
(palvelut 1.6.–30.8.),  
Krupuntie 65, Kaarina, puh. 044 278 8949

Tulevia tapahtumia 
18.04. Siivoustalkoot alueellamme lauantaina 
 klo 11 alkaen. Kaikki joukolla siivoamaan ja  

 haravoimaan.

01.-03.05. Kesäkauden avajaiset, 

 Yhdessäoloa,kilpailuja sekä saunomista ja uintia.

Kausipaikat
Kausipaikkalainen mikäli haluat uusia kausipaikkasi  

aj 01.05.2020-30.04.2021 maksa  280 € yhdistyksen tilille 
19.04.2020 mennessä. Tilinumero FI5147141020063480.
Kirjalliset sopimukset allekirjoitetaan kesäkauden avajaisten 

yhtey  dessä lauantaina 02.05. klo 12.00.  
Muistattehan että kausipaikkaan sisältyy viikon isäntävelvoite.

ISÄNTÄVIIKOSTA VOIT JÄTTÄÄ TOIVOMUKSEN  
ETUKÄTEEN PUHEENJOHTAJALLE.
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Vankkuri-Vehmas
Vehmassalmentie 25, Rautila, Vehmaa,  
puh. 0400 705 516

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Raision seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään sunnuntaina 3.5.2020 klo 12.00  

Vankkuri-Vehmaalla, Rautilassa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.

Jäsenkorttien tarkastus ja  
kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.

Hallitus

TAIVASSALO
TAIVASSALO

KUSTAVIKUSTAVI

TURKUTURKU

MIETOINENMIETOINEN

VEHMAAVEHMAA

MERIKARVIA
MERIKARVIA

 

OHJELMAOHJELMA
18.6. Torstai: 

Karaoke
19.6. Juhannusaatto: 
Timo Rautala & Atlas

20.6. Juhannuspäivä: 
Pirita Niemenmaa
(Tangokuningatar 2019)

sisältää: Karaoketanssit torstaina.  Juhannusaaton ja -päivän 
tanssit (rannekkeet 2kpl.) sekä lasten-/nuorten rannekkeet. 

Valosähkön max 350 W sekä saunat yleisillä vuoroilla. 

SF-CARAVAN RAISION SEUTU RY
Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25, 23260 Rautila | 0400-705516

Hanne Lassila 0400-186357 | www.sfc-raisio.fi

Vankkuri-Vehmaalla ja Vehmassalmen paviljongillaVankkuri-Vehmaalla ja Vehmassalmen paviljongilla

Treffimaksu 75€

JUHANNUSTREFFIT 18.-21.6.JUHANNUSTREFFIT 18.-21.6.

Vuonna 1982 perustettu SF-Caravan Raision seutu ry ylläpitää 
Vankkuri-Vehmaan matkailuvaunualuetta. Alue sijaitsee Vehmaan 
kunnan alueella luonnonkauniin Vehmassalmen rannalla, missä 
harrastusmahdollisuudet ovat lähes rajattomat ympäri vuoden. 
Kesällä uidaan ja kalastellaan sekä viikonloppuisin tanssitaan Veh-
massalmen paviljongilla. Talvella taas harrastetaan kylmäuintia ja 
pilkitään.

Tasainen, laaja nurmikenttä antaa mahdollisuuden eri pallopeli-
en harrastamiseen. Kasvimaa on vuokrattavissa halukkaille viher-
peukaloille. Ulkoalueelle on perustettu kolopallokenttä, joka so-
veltuu koko perheelle.

Alue on viihtyisä ja perheystävällinen. Pidämme aluetta yllä tal-
koovoimin, siksi hyvä yhteishenki ja jäsenistön sekä vieraiden viih-
tyvyys onkin tärkeä tavoitteemme jokavuotisessa toiminnassa.

Alueella on 150 sähköistettyä paikkaa.

Raision kuulumiset

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

PUHEENJOHTAJA
Hanne Lassila
Nummentie 44, 23140 HIETAMÄKI
Puh. 0400 186 357
hanne.lassila@dnainternet.net

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

Kevättä rinnassa

T ässä vaiheessa vuotta, tulee 
ainoastaan tunne ja toive, 
että nyt on aika kevään ja 

kesän, vaikka sitä talvea ei sitten 
tähän mennessä tullutkaan.

Joka tapauksessa hiljaisen tal-
ven jälkeen odotamme alueen 
vilkastumista. 

Pääsiäisen tapahtumien jäl-
keen odotellaan Vapun aikaa ja 
Kevätsiivoustalkoot pidetään vas-
ta lauantaina 2.5. klo 9.00 ja sa-
mana viikonloppuna kevätkokous 
sunnuntaina 3.5. klo 12.00.

Lauantaina 13.6. järjestetään 
Vankkuri-Vehmaalla asuntovaunul-
la ajoharjoittelua. Liiton ajotaitoa-
siantuntija Lauri Nieminen tu-
lee pitämään alueelle ajoharjoit-
telupäivän. Naisille ja miehille on 
omat jutut.

Kesällä on Vehmassalmen lav-
alla juhannustanssien lisäksi myös 
muita tanssi-iltoja varattuna es-
im.13.6. esiintyy Jarkko & Sunset 
ja  4.7. Tarja Lunnas
Nähdään Vankkuri-Vehmaalla 

Hanne
...Jatkuu...

MUUTOKSET TAPAHTUMIIN MAHDOLLISIA KORONA-VIRUKSEN  
TUOMIEN ONGELMIEN VUOKSI
Tapahtumien  peruutuksista ilmoitetaan ajankohtaisesti yhdistyksen 
nettisivuilla www.sfc-raisio,fi ja fb sivuilla. Sähköpostilla ilmoitetaan 
niille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa. Tässä tilanteessa jokainen 
päättää itse osallistuuko kokoukseen tai tapahtumiin.



Alueemme kupeessa on Vehmassalmen tanssipaviljonki, jossa 
on kesäisin muutamat tanssit. 

Kerran kuukaudessa on pyritty pitämään jokin ohjelmallinen päivä 
mm. keskipäivän kädentaidot ovat olleet suosittuja ja illalla karaokea. 

Alueelle pääsee melkein perille asti asvalttitietä, lopun soratien 
osuus on 250 m.

Kauppa ja ravitsemusliike sijaitsee 500 m päässä.
Vuorokausimaksu on ajalla 1.5. - 30.9. 20 €/vrk, sis. valosähkön 

ja kesällä saunan joka ilta.
Sähkö kulutuksen mukaan 0,25 €/kWh.
Vuosipaikka SFC Raision jäsen 400€ ja esim. kesäaika 1.5. - 

30.9. 305 €, joihin kuuluu isäntävelvoite 3-4 vrk. Tarkempi hinnas-
to löytyy nettisivuiltamme.

Puhelin isännälle 0400 705 516, nettisivumme www.sfc-raisio.fi 
ja FB löytyy myös.

Vankkuri-Vehmas ilmasta.

Saunarakennuksen takkatupa. Näkymä merelle saunan terassilta. Lasitettu grillikatos.

Iltarusko.Vaatehuolto.Keittiö..

20 2/2020



Matala hiekkapohjainen uimaranta. Sauna.

Grillikota. Polkuautot ja trampoliini.

Vehmassalmen lava.

Leikkipuisto.

Koirat ovat tervetulleita.
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Salon kuulumiset

www.sfc-salonseutu.fi

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

SIHTEERI
Tero Leino
Polkustenkatu 16 A, 24100 SALO
Puh. (02) 733 1908, 0400 534 908
tero.leino@salo.salonseutu.fi

Caravan-
perhe 2019
Riitta ja Martti 
Merivirta
Karavanharrastuksemme alkoi 
vuonna 2013, vuokrasimme 
matkailuauton viikoksi ja suun-
tasimme kohti Pohjois-Norjaa. 

Ystäväpariskunnan opastuk-
sella perehdyimme karavaana-
rielämään. 

Kipinä iski, retkeilyauton, 
matkailuauton kautta päädyim-
me asuntovaunuun. Huoma-
simme heti että vaunu on mei-
dän juttu. 

Reissaamme toukokuusta 

syyskuun loppuun, pääasiassa 
viikonloppuisin. 

Kesäloman aikaan kierrämme 
Suomessa, SFC-alueet ovat suo-
sikkipaikkojamme. 

Mukana on kulkenut alusta as-
ti pieni kääpiöpinseri Aku. 

Yhdistys toimintaan lähdim-
me mukaan kolmisen vuotta sit-
te. Riitta on mukana yhdistyksen 
ohjelmatoimikunnassa ja Mart-
ti on mukana leiri- ja ajotaitotoi-
mikunnassa sekä hallituksessa.Caravanperhe 2019 Riitta ja Martti Merivirta.

Hinta:
490 € henkilö/ 2h huoneessa  |  580 € henkilö/ 1h huoneessa

Matkan hintaan sisältyy:  
laivamatkat kansipaikoin – aamiainen laivalla

menomatkalla – majoitus 2 h huoneissa – 
ruokailut – retket - kuljetukset MatkaHeinon bussilla. 

Seuraa tiedotteluamme Vankkuriviestistä ja nettisivuiltamme
www.sfc-salonseutu.fi

Tervetuloa viettämään lomapäiviä 
SF - Caravan Salonseutu ry:n järjestämälle matkalle

PÄRNUUN ja VIROLAISTEN AARRESAARELLE  
KIHNUUN 11.-14.06.2020



23

Pysähtyneet vankkurit

Mika Kristian Laakso
s. 21.1.1971 Särkisalo

k. 28.1.2020 Perniö

Muistoa kunnioittaen  
SF-Caravan Sauvo ry

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.

Sauvon kuulumiset

Sarapisto, p. 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

Sarapisto on kaunis merellinen SF-Caravanalue, joka sijaitsee Sau-
von kunnassa vastapäätä Kemiön saarta. Täällä me Sf-Caravan 
Sauvon-seutulaiset vietämme vapaa-aikaamme yhdessä ja erikseen 
ympärivuotisesti.

Sarapistosta on matkaa Turun keskustaan n. 50 km ja Helsin-
kiin n. 140 km. 

Alueemme on auki ympäri vuoden.
Meiltä löytyy 130 sähköpaikkaa eli kaikki paikat ovat sähköistet-

tyjä. Maasto on mäntypuuvoittoista kangasmaastoa ja alueellam-
me on hiekkarantainen uimaranta.

Vieraillemme on tarjolla monenlaista toimintaa. Uimarantamme 
on hyvin lapsiystävällinen mataluutensa ja hiekkapohjansa ansios-
ta. Pieninkin uimari pystyy pulikoimaan vedessä turvallisesti. Laitu-
rillamme on myös hyppytorni, joka on juuri korjattu. 

Merenrannalla kun olemme, niin myös soutuveneitä on lainatta-
vissa sekä sup – lautoja vuokrattavissa.

Saunat lämpiävät kesällä koulujen loma-aikana joka päivä sun-
nuntaista – torstaihin kello 16.00 – 20.00 ja perjantaisin klo 16.00 
– 21.00. Sauna on ilmainen kaikille alueella oleville. Lisäksi aa-
muisin pääsee suihkuun klo 8.00 – 11.00. Rannalta löytyy myös 
ns. kesäsuihku.

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

Tervetuloa Sarapistoon !

T untuu että pimeä marras-
kuu on kestänyt jo neljä 
kuukautta, nyt kuitenkin 

on kevät voimissaan, päivät valoi-
sia ja aurinkokin ilmaantunut mei-
tä piristämään.

Kotipihalta pudonneita oksia sii-
voillessa huomasin monissa pen-
saissa jo lehtien silmut, ollaan kui-
tenkin vasta maaliskuun alussa jo-
ten suotuisia kevätpäiviä siis toi-
votaan lisää !

Sihteerimme Kirsi on kirjoittanut 
esitteen alueestamme. 

Kunnostamme alueen kesäkun-
toon talkoissa lauantaina 25.4 ja 
sitten sunnuntaina onkin yhdistyk-
sen kevätkokouksen vuoro.

Pääsiäisenä on monilla perin-
teinen vaunuilukauden avaus, eli 
pääsiäispyhinä taas tavataan!

 
Maarit 104031

     LISÄTIEDOTE KEVÄTKOKOUKSESTA Koronaviruksesta johtuen yhdistyksen kevätkoko-
us mahdollisesti siirtyy myöhäisempään ajankohtaan. Ilmoitamme mahdollisista muutoksista 

13.4.2020 lähtien yhdistyksen nettisivulla: www.sfc-sarapisto.net  tai  
voitte soittaa Kirsi Kalliolle puh. 040 – 7089875.  Terveisin hallitus



Lapsille löytyy hyvä leikkipaik-
ka ja trampoliini sekä rannalta kei-
nut. Myös pienimuotoinen frisbee 
– golfrata löytyy.

Tanssilavallamme järjestetään 
kesän aikana erilaisia tilaisuuksia 
kuten karaokeiltoja, juhannus – ja 
lavatreffitansseja. Näistä saa tie-
toja alueen ilmoitustaululta.

Lisäksi alueen läheisyydessä 
on hyvät ulkoilu- , sienestys- ja 
marjastus-mahdollisuudet kalas-
tustakaan unohtamatta.

Alueemme palvelut ovat moni-
naiset. Meiltä löytyy ajanmukaiset 
wc tilat, harmaan veden tyhjen-
nyspisteet ( myös ajokaivo löy-
tyy ) ja kemsan tyhjen-nyspiste.

 Keittopiste Pesukasta löytyvät 
tarpeelliset laitteet (kuten pesu-
kone ja hella) sekä tiskipisteet. Li-
säksi on kaksi  kesätiskipaikkaa. 
Vesi on kaikissa vesipisteissä juo-
makelpoista.

 Lajittelemme myös jätteet alu-
eellamme.

Vierailijoiden käytössä on myös 
grillikatos ja grillikota sekä savus-
tuspiste. Kesäaikana toimistolta 
voi ostaa jäätelöä. Lähin kaup-
pa on n. 13 km päässä  Sauvon 
keskustassa.

Vähän historiaa
SF-Caravan Sauvonseutu ry on 
perustettu vuonna 1992 ja yhdis-
tyksen 25 – vuotisjuhlia vietettiin-
kin Sarapistossa Lavatreffien yh-
teydessä vuonna 2017. Nyt alkaa 
yhdistyksen 28. toimintavuosi. 

Leirintäalueemme on vuokrattu 
osin kunnalta ja osin yksityishen-
kilöltä.

Yhdistyksen ensimmäisenä pu-
heenjohtaja toimi Matti Aro. Vuon-
na 2007 puheenjohtajan pestin 
sai Mauri Arvola ja puheenjoh-
tajan nuijan Mauri luovutti Kim-
mo Laineelle vuonna 2011. Vuo-
den 2018 alusta puheenjohtajana 
aloitti Annica Sandberg.

Myös rakennuskanta on muut-
tunut vuosien saatossa. Tanssilava 
rakennettiin vuonna 1995 ja ulko-
huussi siirtyi historiaan uuden ve-
sivessa tieltä vuonna 1997. Avoin 
tiskikatos muutettiin lämpimäksi 
huoltorakennukseksi 1998. 

Myös ”onnettomuuksia” on sat-
tunut. Vanha ja pidetty nostalgi-

nen saunamme paloi 20.4.2004, 
mutta onneksi uutta saunaa teh-
tiin jo ja sitä päästiin testaamaan 
saman vuoden Lavatreffeillä. Gril-
likota pystytettiin syksyllä 2008. 
Lapsille kunnostettu uusi leikki-
paikka valmistui 2013 ja saman 
vuoden  kesä-kaudeksi valmis-
tui uusi lisäalue. Uuden toimis-
ton saimme vuonna 2014, samal-
la lapset saivat käyttöönsä van-
han toimiston, VaTon sisäleikki-
paikaksi.

Vuoden 2019 projektina on ol-
lut rannan Casinorakennuksen 
kunnostus.

Toiminta pähkinäkuoressa
Alueemme kaikki toiminta tapah-
tuu talkoovoimin. Jäseniä meillä 

on n. 210. Näistä aktiiviset ns. 
vuosipaikkalaiset  pyörittävät toi-
mintaamme ympäri-vuotisesti. 
Kesäkuukausiksi (kesä – heinä-
kuu) olemme saaneet avuksemme  
Sauvon kunnan palkkaaman nuo-
ren ”kesähessun” avuksemme.

Kaikki rakennuksemme on ra-
kennettu talkoovoimin, saunara-
kennus yhdessä Sauvon kunnan 
kanssa. Joka kevät ja syksy se-
kä tarvittaessa muulloinkin kun-
nostamme aluettamme talkoil-
la kuntoon. 

Talkoovoimalla hoidamme 
myös kesän isäntävuorot. Isän-
nän tunnistaa keltaisesta liivis-
tä. Hänelle kuuluu myös vierai-
den vastaanotto sekä alueen ra-
kennusten siivoaminen ja yleisen 
siisteyden ylläpito ja järjestyksen 
säilyminen.

Eri toimikunnat järjestävät vuo-
den aikana erilaisia tapahtumia 
kuten karaoke-iltoja, erilaisia juh-
lia sekä muuta hauskaa kaikille 
karavaanareille. Vuoden suurin 
tapahtumamme on Lavatreffit, jot-
ka järjestetään aina elokuun toi-
sena viikonloppuna. Tänä vuon-
na Lavatreffit ovat 7. - 9.8.2020. 
Tervetuloa viettä-mään iloista tref-
fiviikonloppua kanssamme.

Tässä siis SF-Caravan Sauvon-
seutu tiivistetysti. Toivotamme 
kaikki ”uudet” sekä ”vanhat” ka-
ravaanariystävämme viettämään 
aikaa ja viihtymään vieraanamme 
alueellemme Sarapistoon.

Odotamme teitä hymyissä suin 
ja iloisin mielin.

24 2/2020



25

TL-Pyhäjärven kuulumiset

Valasranta, p. 040 730 4921, www.sf-caravantlpyhajarvi.fi

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

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

Valasrannan tapahtumat v. 2020
30.4.-3.5.  Vappu
18.-21.6.  Juhannus (vuorokausihinta 20€/vrk)
17.-19.7.  80 & 90´s Bileet
14.-16.8.  Rosvopaistit
28.-30.8.  Venetsialaiset
2.-4.10.  Syystreffit
Alueen tapahtumista saat parhaiten tietoa yhdistyksen nettisivuil-
ta: www.sf-caravantlpyhajarvi.fi sekä facebookista. Muista käydä 
välillä vilkaisemassa vaikka molempia.

SFC Valasranta esittäytyy

SFC Valasranta sijaitsee Pöytyän kunnassa, kauniin Pyhäjärven ran-
nalla. Alueemme on lapsiystävällinen, rauhallinen ja mainio paikka 
viikonloppujen, kesälomien tai juhlapyhien viettoon. Kaudella 2020 
olemme avoinna 30.4.-27.9.2020. Alue toimii isäntä / isännät peri-
aatteella. Saapuessanne isäntä ottaa teidät vastaan, opastaa käy-
tännön asioita ja näyttää vapaita paikkoja, jonne voi asettua asumaan. 
Yleensä tilaa riittää kaikille tulijoille. Kesäaikaan uikkarisauna lämpi-
ää päivittäin ja kesäkioskista saa suut makeaksi.

Lasten leikkikenttä on tehty turvallisuusmääräysten mukaisek-
si, ja sitä kehitetään koko ajan, jotta perheen pienimmät viihtyvät. 
Alueelta löytyy myös keppihevosrata esteineen innokkaille ratsas-
tajille sekä polkuvene.  Jatkuu...

Valasranta
Rantapolku 49, Yläne, 
puh. 040 730 4921

Viime kesän venetsialaisten kynttilävalaistus.

Ilmakuva Valasrannasta.
Alueen vuokrattavat SUP-laudat olivat  
ahkerassa käytössä viime kesänä.



Valasrannan hinnasto 2020
12 €   Päiväkäynti
18 €   Vuorokausi, sis. valosähkön, SFC-jäsen
25 €   Vuorokausi, sis. valosähkön, ei SFC-jäsen
116 €   Viikko sis. valosähkön, vain SFC-jäsen
158 €   Kymppikortti, sis. valosähkön, vain SFC-jäsen
242 €   Kuukausi + sähkö 0,31 € / kWh, vain SFC-jäsen
400 €   Kesäkausi, (sis. isäntävelvoitteen)  
  + sähkö 0,31 € / kWh,  vain SFC-jäsen
Uuden kausipaikkalaisen ensimmäinen kesäkausi 200 €,  
(sis. isäntävelvoitteen) + sähkö 0,31 €/kWh, vain SFC-jäsen
Hinnat sisältävät uikkarisaunan yleisillä vuoroilla.

Jos haluat liittyä SF Caravan TL Pyhäjärvi ry:n jäseneksi, se 
onnistuu parhaiten http://www.karavaanarit.fi/jasenyys sivulla. 
Pudotusvalikosta voit valita yhdistyksen johon haluat liittyä,  
SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry:n jäsenyhdistysnumero on 051.

Hiekkaranta on erittäin lapsiystä-
vällinen uimapaikka. Saunan vie-
ressä oleva hirsimökki pyhitetään 
myös lasten ja nuorten käyttöön 
tulevana kesänä.

Harrastusmahdollisuuksia on 
monia: Kuhankuonon retkeilyrei-
tistö kutsuu kävelijät ja pyöräilijät 

liikkeelle. Tanssit lauantaisin Ylä-
neen kk VPK:n isännöimällä Va-
lasrannan tanssilavalla ovat täy-
dellistä kuntojumppaa. Kirkas Py-
häjärvi kietoo lumoihinsa uima-
rit, veneilijät, surffaajat, kalastajat 
jne. Alueella on vuokrattavana 2 
SUP-lautaa joilla voi myös tutustua 

upeaan järveemme. Kierros Py-
häjärven ympäri pyöräillen näyt-
tää kauneuden monelta suunnal-
ta ja syksyinen luonto väreineen 
houkuttelee marja- ja sieniretkil-
le. Frisbee- ja minigolfrata löytyy 
myös pyörämatkan päästä. Fris-
beegolf on Yläneen koulukeskuk-

sen liepeillä ja minigolf sijaitsee 
Mynämäentien risteyksessä ole-
van ST1:n pihalla.

Valasrantaan voi tulla kauem-
paakin. Valasrannan tanhuvilla 
voi olla ihan huoleton.

26 2/2020

Auringon nousu kauniina kesäaamuna.

Grillikatoksella kokoonnutaan vaihtamaan kuulumisia.
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Vakka-Suomen kuulumiset

Rairanta, p. 0500 825 899, www.rairanta.fi

PUHEENJOHTAJA
Reijo Silokoski
Haukluhdantie 6, 23800 LAITILA
Puh. 0500 597 275, (02) 851 812
reijo.silokoski@lailanet.fi

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

Terveiset RAIRANNASTA

T alvi on mennyt jos sitä juu-
ri olikaan. Kohtapuolin pi-
tää ruveta uskomaan il-

mastonmuutokseen, kun siihen 
nimenomaan kuuluvat entistä 
rajummat myrskytkin . Ennen ko-
vat syysmyrskyt tekivät tuhojaan, 
mutta nyt näitä rajuja myrskyjä on 
esiintynyt syksystä kevääseen. 
Kun merivesi samalla nousee tois-
takin metriä, alkavat laiturit tuhou-
tua. Näin kävi Rairannassakin ja 
tuho oli vieläpä aika totaalista. 

Korjaamisessa tulee työtä riittä-
mään ja rahaa se nielee rutkasti. 
Uimalaituri on ns ponttoonilaituri 
ja se on rannalla pinossa, joten 
se ei paljoakaan kärsinyt. Siihen 
on tulossa  muutenkin perusteel-
linen korjaus. Se kyllä saadaan 
paikoilleen vapuksi kuten ennen-
kin Sähköt oli pois muutamia tun-
teja,  mutta se ei pahemmin hai-
tannut. Puita oli kaatunut linjoille, 
mutta onneksi Rairanta säästyi 
puiden kaatumisilta.

On hyvä palauttaa vielä mie-
liin, että jokainen vakuuttaa oman 
kalustonsa juuri esim myrsky-
vaurioiden varalta ja nk kasko-
vakuutuksen ottaessaan pitää 
varmistaa, että se korvaa myös 
myrskyn tai esim raekuuron ai-
heuttamat vauriot. Yhdistyksen 

vakuutukset eivät näitä korvaa. 
Talkoovakuutus korvaa yhdistyk-
sen talkoissa sattuneet tapatur-
mat. Talkoita ovat ennalta sovi-
tut talkoilla tehtävät työsuorituk-
set. Isännät kuuluvat isäntäviikolla 
lakisääteisen vakuutuksen piiriin.

RAIRANNASSA tapahtuu 2020
Naamiaistreffit PERUTTU 
Kesän avajaiset Myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana 
Rairannan juhannus 19. – 21.6.  
Lasten onkikilpailut 25.7. 
Unhoituksen yö 28. – 30.8. Perinteinen pitkä pöytä.  
 Tarjolla 3 grillattua possua, perunaa ja  
 salaatteja ym 
Soppatreffit 16.–18.10. Yhdistys tarjoaa soppaa kaikille  
Pikkujoulu 28.11.
Katsokaa tarkemmat ohjelmat    www.rairanta.fi/tapahtumat        

Reijo Silokoski ja Lasse Aaltonen tarkastelevat rikkoutunutta 
päälaituria.

Monitoimihalli RAILAKASSA tanssitaan treffeillä ja tapahtumissa.

RAIRANTA on avoinna 1.1.-31.12. jatkuva isäntäpäivystys. Alue 
n 16 ha puistomaista merenrantaa korkeiden Rainkallioiden 
vierellä. Hiekkarantaa n 300 metriä.
Aluemaksu, SFC 21 €, muut 26 €/vrk, sis. saunan yleisillä vuo-
roilla (kesällä päivittäin, talvella ke, pe, la) ja valosähkön. Ei hen-
kilömaksuja. Caravan-huiput passilla joka 6. vuorokausi ilmainen.
Alueella yleiset saunat miehille ja naisille sekä 3 tilaussaunaa, 
15 €/tunti.
Kuukausipaikka kesä-elokuussa 240 € ja syys-toukokuussa 180 €. 
Kesäpaikka oman yhdistyksen jäsenille 1.5.-30.8. 320 €  ja talvi-
paikka  1.9.-30.4. 300 €. Vuosipaikka oman yhdistyksen jäsenille 
500 €, ei isäntävelvoitetta.  Kausipaikkahinnat eivät sis. sähköä.
18-väyläiselle frisbeegolfradalle johtavat 76 portaiset kuntopor-
taat. Kalastusmahdollisuus, lupia saa ostaa toimistosta. Veneitä 
ja polkupyöriä lainattavissa Hiihtoputkelle n. 8 km ja golfkentäl-
le n. 6 km. Kesällä kaupungista vesibussiristeilyjä mm. Katanpään 
linnakkeelle ja Isokarin majakalle sekä muita elämysmatkoja.

Tule viihtymään RAIRANTAAN 
Uuteenkaupunkiin
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Petri ja Merja Lundan:

Tämä on meidän juttu
Petri ja Merja Lundan tulivat Rairannan karavanalueel-
le pääsiäisenä vuonna 2007. Sitä ennen he olivat tu-
tustuneet alueeseen parina viikonloppuna. Petri sanoo 
silloin käyneensä kalassa kavereiden kanssa. - Meri ja 
kaverit täällä ovat meidän juttu, paljastaa Merja. Lun-
danit olivat aiemmin Jalavaniemessä.

M erja tykkää siitä, että ym-
pärillä on porukkaa ja 
saa viettää vapaa aikaa 

vaunulla. - Mökkielämä ei kiehdo 
meitä ja se ei ole meidän juttu, 
sanoo Merja. – Työt häiritsevät, 
naurahtavat päiväkodissa lasten-
hoitajana työskentelevä Merja ja 
rakennusliikkeessä kirvesmiehenä 
toimiva Petri. Viikonlopun lähes-
tyessä Lundanit alkavat koota vau-
nulla tarvittavia tavaroita, että pää-
sevät ajoissa Raitsuun.

Kosketinsoittaja - kirvesmies
Monille saattaa olla yllätys, että 
Petri on musiikkimies. - Kaikki al-
koi siitä, kun isäni osti minulle 
huutokaupasta haitarin, sanoo 
Petri. – Sittemmin meillä oli or-
kesteri nimeltä Senjos. Olin siinä 
kosketinsoittajana. Eka keikka 
tehtiin vuonna 1979 ja lopetimme 
vuonna 2010. Olimme aluksi mo-
nien kuuluisuuksien kakkosbän-
dinä, mm. Narvassa Meiju Suvak-
sen esiintyessä. Lisäksi soitimme 
31 vuoden aikana reilut 200 hää-
keikkaa, eniten kesällä. – Trum-
petti tuli tutuksi Narvan soittokun-

nassa, kertoo Petri. 
Kevät on jo pitkällä ja elämä 

karavanalueella alkaa vilkastua. 
Edessä on monenlaista puuhaa. 
Toivotaan, että turistikaudesta tu-
lee vilkas. Työ ranta-alueen siisti-
misessä jatkuu, ja onpahan myrs-
kyn jäljiltä paljon myös muita teh-
täviä. Hyvää kevättä ja mahdolli-
simman kaunista kesää toivoen 
Rami. Nähdään Rairannassa! 

Lopuksi vielä muutama vitsi
Miten Keskinen on saanut niin 
paljon kauniita naisia. Tietenkin 
Tuurilla.

Anna Mäki ja Usko Kylmänen ta-
pasivat toisensa ja he tervehtivät 
seuraavasti. Mäen Anna – Kylmä-
sen Usko

Jääkiekko joukkue TPS aloitti in-
noissaan. Pelaajat olivat kärppä-
nä paikalla. Valmentaja luuli, että 
yhdellä pelaajalla oli ässä hihassa. 
Toisessa erässä oli ajatus lukossa. 
Hävityn ottelun jälkeen pelaajat 
totesivat, että saipahan pelata. 
Kalpatenhan siinä kävi.

Ramin rattailta

PYÖRÄILYTAPAHTUMA
LA 13.6. Klo 10 alkaen, lähtö Isännäntoimistolta
LA  8.8.  Klo 10 alkaen, lähtö isännäntoimistolta

Tervetuloa mukavaan seuraan ja leppoisaan 
tapahtumaan! Rami

Ps. Jos haluat tietää enemmän, voit soittaa  
minulle puh. 044 2032777

Myrskyn jälkeä rannan puoleisessa venelaiturissa.

Petri Lundan ja Jouko Päivilä toteavat,  
että laituri menee uusiksi.
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Myrsky runteli myös Bulevardin rantaa.

Aurinkoterassi säilyi ehjänä. Terassi oli jo viime kesänä ahkerassa käytössä.

Markku Roivas sai verkolla yli 5 kg painavan kuhan.

Petri ja Merja Lundan viihtyvät Rairannassa.

Kulunut talvi ei suosinut pilkkijöitä. Markku Roivas ehti  
kuitenkin käväistä pilkillä 3 kertaa, ja saalistakin tuli.

Täysimittainen 18-väyläinen frisbee-
golf rata on Rainkallion maastossa.
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1. Rairanta
Vakka-Suomi
Vanhakartanontie 216,  
23500 Uusikaupunki,
puh. 02 841 7400

2. Mussalo  
Masku ja ympäristö  
Mussalontie 356, 
23310 Taivassalo                       
puh. 040 764 9391

3. Vankkurivehmas
Raision seutu
Vehmassalmentie 25,
23260 Rautila,
puh.  0400 705 516

4. Saloranta
Naantali
Vehotniementie 66,
21130 Poikko,                                             
puh. 044 967 4453

5. Kuusisto  
Kaarina  
Rantamäentie 170,
21620 Kuusisto,                                          
puh. 040 764 4911

6. Harvaluoto
Piikkiö
Krapuntie 65,
21500 Piikkiö                                                    
puh. 044 027 889 49

7. Sarapisto
Sauvo Nokantie 3,
21570  Sauvo,                                         
puh. 02 473 1202,  
050 466 1282

8. Leporanta
Lieto 
Kynnyksentie 121,
21420  Lieto,
puh. 040 7180570

9. Valasranta
TL Pyhäjärvi
Valasrannantie 363,
21900  Yläne,
puh. 040 730 4921

10. Krapuranta
Loimaa
Korvenkulmantie 44,
32500 Oripää,
puh. 040 546 2058

Rairanta  – Mussalo ................................................................................................................................. 37 km
Mussalo – Vankkurivehmas ....................................................................................................................17 km
Vankkurivehmas – Saloranta ................................................................................................................ 47 km
Saloranta – Kuusisto ................................................................................................................................ 51 km 
Kuusisto – Harvaluoto ............................................................................................................................. 23 km
Harvaluoto – Sarapisto ........................................................................................................................... 39 km
Sarapisto – Leporanta ............................................................................................................................. 46 km
Leporanta – Valasranta ........................................................................................................................... 57 km
Valasranta – Krapuranta ......................................................................................................................... 26 km
Koko kierros .............................................................................................................................................343 km



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.



Laaja valikoima uusia, huollettuja ja käytettyjä matkailu- ja  
retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.

KOKO KANSAN  
CARAVAN-KAUPPA

    

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

RAUMA
Nortamonkatu 17 
26100 Rauma
020 777 2752

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

EDUSTAMAMME MERKIT
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