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SF-CARAVAN YHDISTYKSET:

KAARINA, LIETO, LOIMAA, MASKU, NAANTALI, PAIMIO, PARAINEN, PIIKKIÖ,
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Päätoimittajan kynästä

K

esä on kuumimmillaan lehden
aineistopäivänä. Vuosi kääntyi
juuri niin, että lähestymme jälleen joulua. Viime jouluna ei
kukaan osannut ennustaa mitä tuleman pitää. Yhdistykset ovat joutuneet
muuttamaan ja venyttämään toimintasuunnitelmiaan ja tilinpäätöksiään. Yhdistyksien kokoukset voidaan pitää syksyllä, mikäli toista
aaltoa ei tule. Hallitusten kokouksia on voitu
pitää etäyhteyksien välityksillä. Yhdistyksien
talouteen vaikutukset ovat huomattavia, joita
erilaisten tapahtumien peruuntuminen aiheuttaa. Myös valmiit sopimukset on jouduttu
peruuttamaan. Yhdistykset ovat olleet aivan
uudenlaisien haasteiden edessä kuten kaikki muukin toiminta maassa. Kuitenkin yhteisen
haasteen edessä on löytynyt yhteen hiileen
puhaltamista ja vaikeimmatkin karikot on pystytty väistämään. Nyt kuljemme syksyä kohden
toivoen, ettei sitä toista aaltoa tule. Pelko
kuitenkin on koska pitkä hiljaiselo on rajoitteiden poistumisen jälkeen saanut ihmiset
unohtamaan, että virus on vieläkin vaanimassa taustalla.
Koronarajoitteiden mukaan leirintäalueet
suljettiin vierailijoilta sekä riskiryhmiltä. Saunat ja yhteisiä tiloja oli käyttökiellossa kokoontumisrajoitteiden vaatiessa. Tätä osa
jäsenistä ei ymmärtänyt kun alueilta kausipaikan hankkineet jäsenet saivat oleskella
rajoitetusti alueilla omilla matkailuvälineillään. Oletettiin jäsenten olevat eriarvoisia
yhdistyksissä. Käytännössä alueilla ei ollut
henkilökuntaa vastaanottoon eikä muihinkaan toimiin vaan ne, jotka alueilla olivat
koronapaossa hoitivat tehtäviä itsenäisesti huolehtien eri koronamääräyksien mukaisista varotoimista.

Vaikutukset matkailuun ovat pitkäaikaisia.
Kotimaan matkailu sai uutta suosiota niin leirintä kuin mökkimatkailuunkin. Kotimaassa
matkailu on turvallista ja erilaisia kohteita löytyy kaikkialta, tosin paljon on kesän perinteisistä tapahtumista peruttu. Kesäteattereita, iltatoreja ja näyttelyitä on siirretty seuraavaan
kauteen jos se vain on ollut mahdollista. Matkailuväline kauppa on myös piristynyt vaikka
tehtaat Euroopassa ovat myös olleet suljettuna, joka on aiheuttanut toimitusaikojen pidentymisen. Varastoissa olleet uudet ja käytetyt välineet ovat käyneet hyvin kaupaksi. Kotimaan matkailun suosio on innostanut uusia
harrastajia yhdistyksiin tällä hetkellä jäsennumerot liikkuvat 172000 kohdilla.
Käsidesi sekä käsien pesu on sisäistetty
alueilla hyvin ja niistä on tullut tapa. Käsidesiä on myös tarjolla lähes joka pöydällä ja paikassa. Mitä isot edellä sitä pienet perässä ja
se käy luonnostaan.
Tieliikennelaki muuttui odotetusti. Nyt on

opeteltu uusia liikennemerkkejä ja sääntöjä
uskollisesti. Matkailuautot 3500 kg asti saavat ajaa tiekohtaisten rajoitusten mukaisesti.
Jarruttomia enintään 750 kg peräkärryjä voidaan myös vetää 100 km nopeudella. Pyöräilijät tulee huomioida entistä paremmin liikenteessä ja kannattaa myös perehtyä uusiin
pyöräilysääntöihin.
Kesä on näyttäytynyt ainakin vielä kerran
kukkaloistossaan tienvarsilla kasvavien kurtturuusujen ja lupiinien muodossa. Lainsuojattomiksi julistetut lajit pitäisivät poistaa parin vuoden aikana mutta menevätkö ne loput
tiemäärärahat kukkaloiston hävittämiseen ja
tämän kesän aikana suurta huomiota saanut
pörriäisten suojelun mitätöimiseen.
Kotimaan matkailu suosioon ja käytetään
vettä, saippuaa ja käsidesiä sekä muistetaan
vieläkin turvavälejä.
Hyvää loppukesää toivottaen
Pentti Groth
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Caravan-treffejä
Varsinais-Suomessa

30.07.-02.08. Haitaritreffit
Krapuranta, Oripää | Loimaa
07.-09.08.
Lavatreffit
Sarapisto | Sauvo
04.-06.09.
Rantalieskat, yhdistyksen 30-vuotistreffit		
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

Numero 3/2020 (173)
42. vuosikerta
Päätoimittaja
Pentti Groth
Vaulokuja 2 A 8,
20210 Turku
Puh. 0400 824 471
pgroth@netti.fi
Kustantaja
VankkuriViesti ry
VankkuriViesti ry
Puheenjohtaja
Pentti Groth
Vaulokuja 2 A 8,
20210 Turku
Puh. 0400 824 471
pgroth@netti.fi

Sihteeri
Soili Huhta
soili.huhta@gmail.com
Laskutusasiat
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137,
21620 Kuusisto
kalevi.lantonen@gmail.com
Painos
5000 kpl
Sivunvalmistus:
Rota-Mainos Oy
Osoitteenmuutokset
SF-Caravan ry Hämeenlinna
Puh. (03) 615 311

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.

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.

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

SFC-alueet:
KAARINA
➊
Kuusisto, Rantamäentie 170, Kuusisto,
puh. 040 764 4911
LIETO
➋
Leporanta, Kynnyksentie 121, Lieto,
puh. 040 718 0570

❾

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

➌

❿

MASKU
❹
Camping Mussalo, Mussalontie 356,
Taivassalo, puh. 040 764 9391
NAANTALI
➎
Saloranta, Vehotniementie 66, Poikko,
puh. 044 967 4453

❼
❹

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

❷
❺

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

❶

❻
❽

SAUVO
➑
Sarapisto, Nokantie 3, Sauvo,
puh. 02 473 1202, 050 466 1282
TL-PYHÄJÄRVI ➒
Valasranta, Rantapolku 49, Yläne,
puh. 040 730 4921
VAKKA-SUOMI ❿
Rairanta, Vanhakartanontie 216,
Uusikaupunki, puh. 0500 825 899

Kuusisto
Kuusisto
Leporanta
Krapuranta
Mussalo
Saloranta
Harvaluoto
Vankkuri-Vehmas
Sarapisto
Valasranta
Rairanta
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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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kaarina ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Pidetään 27.9.2020 klo 12.00.
SFC-Kuusiston Mastomajalla

SYYSKOKOUS
Pidetään 27.9.2020 klo 14.00.
SFC-Kuusiston Mastomajalla
Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu
Kaarinassa 30.6.2020 | HALLITUS

Elämää poikkeustilan
aikana

O

limme lomalla Teneriffalla, kun kännykkään
ilmestyi ulkoministeriön
ilmoitus, että Espanja on asettanut
liikkumisrajoitukset hätätilan ajaksi. Lomaa oli jäljellä vielä viisi päivää. Omatoimimatkailijalle tuli
vähän mietittävää. Miten paluulennot toimivat, vai pitäisikö yrittää
löytää joku nopeampi paluulento.
Lentoyhtiön tiedoissa ilmeni, kun
niitä päivittäin selattiin, että paluulentomme lähtee aikataulussa.
Aikaisin aamulla kentälle, terminaali miltei tyhjä ja hiljainen Päästäänkö lähtemään. Pikkuhiljaa
matkustajia alkoi ilmestyä. Vähän
huolestuneen ja epävarman oloisena tarkkailtiin kanssamatkustajia: yskiikö joku, onko nuhainen,
miten lähelle uskaltaa mennä.
Lento lähti minuutilleen ajallaan.
Lennolla tunnelma oli niin sanotusti ”tiivis”.
Kotisuomi oli sulkenut rajat
edellisenä yönä, joten jouduttiin
passintarkastukseen, jonka jälkeen laukkuja noutamaan. Tunnelma tiivistyi jälleen, oma laukkuhan sieltä ensimmäisenä tulee
kaikkien mielestä, joten eturiviin
on päästävä??.(missä turvaväli).
Onneksi olimme tulleet omalla
autolla kentälle, joten päästiin nopeasti kotiin ja kahden viikon karanteeniin, molemmat ollaan riskiryhmäläisiä.
Karanteeniaika kului mukavasti,
jälkikasvu auttoi käymällä ruokakaupassa, kunnes aloimme hoitaa

kauppareissut itse. Tehtiin kotona maalaus ja tapetointi hommia,
jotka olivat odotelleet jo jonkin
aikaa toteuttamista. Kuusistossa
vaihdettiin vaunu uuteen paikkaan metsän reunaan, vaihtelu
virkistää niin kuin sanotaan, vanhassa paikassa oltiinkin kymmenisen vuotta.
Yhdistyksen näkökulmasta
poikkeustila on luonut uusia haasteita, kokousten, tapahtumien ja
talkoiden järjestelyssä. Aktiivisten jäsenten ansiosta hommat
on saatu pääsääntöisesti suoritettua, Kiitos siitä heille. Alue avattiin
11.6. vierailijoille. Suurta vieraiden
ryntäystä ei tapahtunut kauniista
säästä huolimatta. Juhannusta vietettiin helteisessä säässä. Vierailijoita oli kiitettävä määrä. Ohjelmassa oli letunpaistoa, joita tarjottiin kaikille paikalla olleille kahvin ja hillon kera. SUURI KIITOS
herkullisen lettutaikinan tekijöille
kuten myös paistajille.
Perinteisesti myös vähän kilpailtiin, lapset kilpailivat mm. herneen kuljetusta pillin avulla. Aikuisille oli kuusenheitto uutena
lajina, kuuset lensivät niin omien kuin vieraiden lennättämänä,
parhaimmillaan reilusti yli 7 metriä. Ensi vuonna tavoitteena 10
metriä. Kiitos kilpailujen vetäjille
ja kaikille osallistujille.
ILOISTA JA LÄMMINTÄ KESÄÄ
KAIKILLE
T: Jukka ja Ritva Liisa 76547

PS. Otathan pikku paketin pukinkonttiin.
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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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Liedon Seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään lauantaina 24.10.2020 klo 14.00
Parmaharjulla, Bränikkäläntie 66, 21420 Lieto
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Leporannassa 29.6.2020 | HALLITUS

044 70 555 66
www.liedonautopesu.com
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40€
PESU + AUTON HYTIN
KOVAVAHAUS
80€
PESU + HYTIN MYLLYTYS +
KOVAVAHAUS
150€
Auton / vaunun
KESÄÖTÖKKÄPESU (ei katon pesua)

Autosi parhaaksi
6

Leporannan uusi laituri.

Terveisiä Liedon
Leporannasta!

K

orona-kevät on mullistanut
lähes jokaisen arjen ja kesäsuunnitelmat. Myös allekirjoittaneen oli tarkoitus viettää
koko kesäkuu Euroopassa reissaten, määränpäänä Kroatia. Matkalle ei päästy, mutta kuin tilauksesta kesäkuussa on kuitenkin
saatu nauttia erikoisen lämpimistä kesäsäistä. Ensi kesänä toivottavasti päästään matkaan valmiilla suunnitelmalla. Toivotaan myös,
että tämä ulkomaan matkailun
hetkellinen hyytyminen näkyisi
entistä innokkaampana kotimaan
matkailun kasvuna ja siten etuna
myös kotoisille leirintäalueillemme.
Kesäkausi on päässyt Leporannassa mukavasti vauhtiin poikkeuksellisen kevään jälkeen. Hygienia-asioita ja turvallisuutta on tehostettu liiton ohjeistuksen mukaisesti. Kesäkuussa on todellakin
nautittu harvinaisesta lämmöstä
ja jopa järvihelteestä, kun lammen veden lämpö nousi +25 asteeseen. Upean kesäsään siivittä-

mänä SUP-laudat ovat olleet ahkerassa käytössä. Tänä kesänä
uusittiin myös Leporannan päälaituri ja saatiin lammelle hieno
hyppylaituri, joka on ollut erityisesti nuorten suosiossa. Lapsille ja nuorille on saatu myös hyvä
määrä kunnostettuja polkupyöriä
yhteiseen käyttöön. Uutuutena
Leporannassa on vieraillut kesälauantaisin Rintasen puutarhatilan
myyntiauto, jolle on innokkaasti
jonotettu. Turvavälit huomioiden,
kuinkas muuten! Tuoreet vihannekset ja kausituotteet ovat tehneet hyvin kauppansa.
Viime vuoden hyvien kokemusten rohkaisemana kesätyöntekijöitä valittiin täksi kesäksi kaksi.
He ahkeroivat isäntien apuna kesäkuussa ja heinäkuussa. Unikeonpäivän tapahtuma on tällä kertaa peruttu, ja karaoketansseista
on nyt poikkeuksellisesti luovuttu toistaiseksi, jotta voidaan varmistaa turvallisuus koronaviruksen suhteen.
Yhdistyksen kevätkokousta se-
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Ahkeria kevättalkoolaisia.

kä 40-vuotisjuhlallisuuksia jouduttiin keväällä siirtämään. Kevätkokous saatiin pidettyä kesäkuun
alussa, ja kokoukseen oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Myös hallituksen kokouksia
on kevään aikana pidetty etäyhteyksin, mikä on vaatinut enemmän tai vähemmän uuden opettelua kaikilta. Yhdistyksen 40-vuotisjuhla järjestetään kutsuvierastilaisuutena syksyllä.
Syksylle suunnitellaan jälleen
ajotaitoviikonloppua, johon toivomme runsasta osanottoa. Viime vuosina oman yhdistyksem-

me jäsenet ovat kunnostautuneet
ajotaitomerkkien suorittamisessa,
toivottavasti sama trendi jatkuu.
Myös vuoden päätapahtumaamme, valojuhlia, suunnitellaan normaaliin tapaan, mikäli mahdollinen
koronatilanteen paheneminen ei
aiheuta yllätyksiä. Tulevalle syksylle ja talvelle on tiedossa iso rakennusprojekti, kun tiensä päähän tullut Riemuriihi puretaan, ja
tilalle tehdään upouusi rakennus.
Pysytään terveinä ja turvassa!
Lämpimin kesäterveisin,
sihteeri Elina 139104

Kunnostettuja pyöriä yhteiseen käyttöön.

Tärkeitä päivämääriä:
14.-16.8.
18.-20.9.
24.10.
31.10.

Ajotaitoviikonloppu
Valojuhlat
Syyskokous
Yhdistyksen 40-vuotisjuhla (kutsuvierastilaisuus)

VALOJUHLAT
Leporannassa 18.-20.9.2020
Ohjelmassa mm.
Perjantai
Saunat
Karaoketanssit
Lauantai
Kisailua ja ohjelmaa aikuisille ja lapsille
Valoasetelmien tekoa, teema vapaa
Saunat
Orkesteritanssit Ari Aalto ja Atlantis
Sunnuntai
Luontopolku
Arpajaiset
Treffit päättyvät 14.00

Uusi hyppylaituri.

Treffimaksu 50 €, ei paikkavarauksia.
Vaunun/auton saa tuoda alueelle edellisestä
sunnuntaista alkaen ilman seisontamaksua.
Turvallisuusmääräysten takia henkilöauton voi joutua
sijoittamaan erikseen määrättyyn paikkaan.
SF-CARAVAN LIEDON SEUTU RY
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Loimaan kuulumiset
KOKOUSKUTSU
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

SF-Caravan Loimaan Seutu ry:n yhdistetty

KEVÄT- JA SYYSKOKOUS
pidetään Krapurannassa la 10.10.2020 klo 13.00.
Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset ym. esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu klo 12.30. Tervetuloa!
Krapurannassa 29.6.2020 | HALLITUS

Kokous turvavälein.

Helteistä keskikesää Krapurannasta

A

lkuun tähän juttuun sopii
yhdet laulun sanat, ”koskaan ei voi tietää mitä
huominen tuo tullessaan”. Viime
lehteen tosin, kun juttua kirjoitin
ei voinut vielä tietää mihin tämä
kevät meneekään. Maaliskuun
puolessa välissä, kun päätettiin
perua kevätkokous, joka piti olla
14.3, sekä sen jälkeen sulkea
alue 31.5 asti sekä perua
Avajais/40v juhlatreffit ei kyllä oikein meinannut hymyilyttää. No
kuitenkin koko ajan piti miettiä,
että jos kuitenkin saadaan 1.6
avata alue niin se pitää olla sitten
siinä kunnossa. Ennen näitä kovia
päätöksiä oli jo ehditty aloittaa
isonsaunan terassin purku, joten
se oli pakko saattaa tiettyyn pis-
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Uutta väriä pintaan.

teeseen, että sitä voidaan käyttää
turvallisesti. Ja sehän saatiinkin
1.6 mennessä oikein kauniiksi

rakennettua. Hieman kuitenkin
jouduttiin säästelemään, joten
laituri projekti päätettiin siirtää

tuonnemmaksi. Uudet kuulutuslaitteet oli jo tilattu ennen kevättä,
joten nekin oli sitten vaan asen-
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nettava paikoilleen. Ja vaikka alue
olikin suljettu vierailijoilta niin siellä oli aktiivinen kausipaikkalaisten
ryhmä, joka teki pienissä ryhmissä monen näköistä puuhaa alueen
kunnossa pitoon. Esimerkkinä
mainittakoon, että kaikki terassit
ja kaiteet saivat uudet puu öljyt
pintaan sekä maalisudit kävivät
ahkerina rakennusten kimpussa.
No näiden kaikkien puuhastelujen
jälkeen koitti 1.päivä kesäkuuta,
jolloin päätettiin avata alue ja jo
heti ensimmäisellä viikonlopulla
saatiin vierailijoita ihan kivasti alueelle. 18–21.6 vietettiin rauhallista perhejuhannusta, jolloin ei

Terassi valmistuu.
ollut mitään erityistä ohjelmaa,
muuta kuin lapsille oli tuotu alueelle jättipomppulinna, joka oli

monen mieleen. Saunat meillä
olivat lämpimänä koko päivän,
joten jokaisella oli mahdollisuus

mennä mihin aikaan päivästä vaan
saunomaan ja uimaan. Ja seuraavaksi monta kysymystä tuottaneet
HAITARITREFFIT päästään järjestämään 30.7-2.8.2020. Tänä
vuonna, kun eletään kuitenkin
vähän erilaista kesää, järjestetään
Haitaritreffit vähän erilaisessa
muodossa, mutta lupaan että alueella haitarit soivat aamusta iltaan.
Tästä on hyvä jatkaa kesää eteenpäin ja toivottaa kaikille oikein
hyvää loppukesää.
Terv. Jarmo Toivonen
Yhdistyksen pj

Lapset tykkäsivät.

Juhannustunnelmia.

9

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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään Sunnuntaina 04.10.2020, klo 10.00.
Camping Mussalo, Mussalontie 356, 23310 Taivassalo
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
Osallistujen kirjaus alkaa klo 09.30
Taivassalossa 29.6.2020 | HALLITUS

		

Tervehdys Mussalosta!

K
KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään Sunnuntaina 04.10.2020, klo 12.00.
Camping Mussalo, Mussalontie 356, 23310 Taivassalo
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
4 § syyskokoukselle määräämät asiat.
Tervetuloa kaikki yhdistyksemme jäsenet päättämään
yhteisistä asioista. Jäsenkortti mukaan.
Kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua klo 11.30
Taivassalossa 29.6.2020 | HALLITUS
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evät 2020 on ollut hyvin
poikkeuksellista aikaa
niin maailmalla kuin meillä Suomessakin. Koronatilanne
on vaikuttanut myös leirintäalueiden toimintaan. Monet alueet
avasivat porttinsa vierailijoille
normaalia myöhempää keväällä.
Mussalo avattiin tiistaina 16.6. ja
juhannusviikko olikin heti hyvin
vilkas. Vierailijoita saapui hyvissä
ajoissa juhannuksen viettoon
upeaan säähän ja alue täyttyi jo
torstaiaamupäivästä.
Juhannusta juhlistimme tavallisen viikonlopun tapaan. Juhannustanssit oli peruutettu mutta
ohjelmassa oli visainen luontopolku ja pullon pommitus kolikolla. Juhannussaunaa ja uintia
unohtamatta. Juhannuskokkoa

ei tänä vuonna saanut sytyttää.
Sää oli mitä mainioin ja tunnelma oli mukavan rento.

Koronatilantilanteesta johtuen olemme joutuneet peruttamaan kesän tapahtumia. Camping Mussalon 30-vuotis juhlia

3/2020

oli tarkoitus viettää kesäkuussa
mutta valitettavasti nämä juhlat
jouduttiin peruuttamaan. Haluamme kuitenkin juhlistaa 30-vuotiasta yhdistystämme ja järjestämmekin Rantalieskat 30-vuotis juhlatreffeinä. Orkesterit esiintyvät
sekä perjantai- että lauantai-iltoina. Ja lauantaina on luvassa
Art Teatron akrobatiashow sekä ruokailu.
Lauantaina 15.8. kokoonnumme illalliselle pitkän pöydän äärelle taivaan alle. Illan ohjelmasta vastaa Linnateatterin Parhaatesitys KOTIROIHA Valtteri Roihan
tähdittämänä.
Kevätkokous on myös siirretty ja se pidetään 4.10.2020 ennen syyskokousta. Kokoukseen
osallistumalla jokainen jäsen voi
vaikuttaa yhdistyksen toimintaan
ja alueen kehittämiseen.
Viime vuonna suuren suosion
saavuttanut Lasten viikonloppu
on tältä kesältä peruutettu.
Minkälainen on matkailukesä 2020? Sitä on varmasti vaikea ennustaa. Hiljenevätkö leirintäalueet vai nouseeko karavaanailun suosio samoin kuten

mökkeilyn? Karavaanailun suosion noususta on puhuttu ja kirjoitettu paljon. Mussalossa on käynyt ahkerasti vierailijoita alueen
auettua ja tämän perusteella voisikin hyvin arvailla, että on tulossa varsin vilkas karavaanailukesä ja monet ovat löytäneet itselleen uuden harrastuksen tänä
keväänä. Toivottavasti jatkossakin vierailijat saapuvat merelliseen Camping Mussaloon.
Tavataan Mussalossa!
Niina A.

Pysähtyneet vankkurit

Erkki Olavi Peltokangas
s. 20.8.1950,
k. 17.5.2020
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Masku ja
Ympäristökunnat ry
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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

Ihanaa, hauskaa...

K
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KEVÄTKOKOUS
pidetään 2.9.2020 kello 18.00
Saloranta
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja
Salorannan vuokra-ajan jatkaminen.
Jäsenkortti mukaan.
Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Naantalissa 29.6.2020 | HALLITUS

Salorannan matkustuskupla.

Iloista kesän jatkoa
Naantalista!
evät ja alkukesä menivät
hiljaisissa merkeissä koronaviruksen ansiosta. Salorannassa on oltu vain oman porukan kesken aina kesäkuun alkuun saakka. Yhdistys täytti 40
vuotta joulukuussa 2019 ja tarkoituksemme oli järjestää sen kunniaksi juhlat Aurinkotreffien yhtey-

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Naantali ry:n sääntömääräinen

KUVA NINA JÄRVINEN

Naantalin kuulumiset

dessä, mutta kävi niin kuin kävi ja
juhlat jouduttiin peruuttamaan.
YT-alueelta saamallamme lahjarahalla olemme hankkineet alueelle defibrillaattorin eli sydäniskurin,
joka on sijoitettu WC-rakennuksen
aulaan omaan kaappiinsa. Tarpeellinen laite, jota toivottavasti ei kuitenkaan koskaan tarvita.

Salorannan portti avattiin vieraille uudelleen 1.6.2020 aamulla, minkä jälkeen alueella on taas
ollut tilanne huomioon ottaen yllättävän paljonkin kävijöitä. Sauna-vuorot on jouduttu järjestämään
uusiksi, eli pihasaunassa on ollut
vain vaunukohtaiset, puolen tunnin vuorot ja rantasaunaa on saanut varata normaalisti.
Kesäkuu alkaa nyt olla takana
ja viimeisen viikon kestänyt hellejaksokin helpottaa ja luonto saa
kaipaamaansa vettä. Salorannan
koronarajoituksia puretaan siten,
että kerhotaloa saa taas käyttää,
saunoihin tulee päivisin muutama puolen tunnin vuoro ja entiset naisten ja miesten vuorot ovat
kello 17 – 21 välillä. Täysin selvää
on tietysti kaikille, että sairaana ei
alueelle tulla.
Uimarannalla on ollut vilkasta
toimintaa ja rantaan saatu uusi liukumäki on kuulemma ”ihanaa”. Uimavesikin lämpeni helteiden ansiosta yli 20 asteen. Siispä vedessä oli jo hieman varttuneempiakin
henkilöitä, ympäri vuoden uijien
ohella. Sinilevätilanne oli ainakin
vielä viimeisenä hellepäivänä siten
hyvä, että havaittavaa levämassaa
ei uimarannalla ollut.

Koronan takia sääntömääräinen
kevätkokouksemme on edelleen
pitämättä. Oheisessa kokouskutsussa ilmenee, että kokous pidetään Salorannassa keskiviikkona
2.9.2020 kello 18.00. Toivottavasti siihen mennessä saadaan Naantalin kaupungilta jäsenistöä tyydyttävä ehdotus Salorannan vuokraajan jatkamisesta, että voisimme
alkaa suunnitella uuden saunan
rakentamista.
Toivon kaikille karavaanareille hyvää, iloista ja lämmintä kesää 2020.
Pysykää terveinä
toivoo Jyrki 96942

Pysähtyneet vankkurit

SF-C 4138
Jouko Kalervo Lintula
s. 01.05.1949
k. 22.05.2020
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Naantali ry
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Paimion kuulumiset
KOKOUSKUTSU
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

SF-Caravan Paimion Seutu ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään lauantaina 5.9.2020 klo 14:00
Ankkalammen saunan takkatuvassa,
Sähköyhtiöntie 193, 21530 Paimio.
Pullakahvit, tervetuloa.
Paimiossa 28.6.2020 | HALLITUS

Hei,

O

lipa mukavaa päästä
juhannuksen viettoon
totuttuun tapaan caravan-alueelle. Kevään liikkumisrajoitukset eivät aiheuttaneet
meidän yhdistykselle taloudellisia paineita, mutta jäsenille varmasti jonkinmoisia henkisiä.
Meillä Suomessa kun on totuttu
kulkemaan oman mielen mukaan.
Juhannus juhlittiin tänä vuonna ihanan lämpimässä ja aurinkoisessa säässä. Muistelen
vaan muutamaa vuotta taaksepäin, kun juhannuksena oli lämpöasteita miltei 20 vähemmän.
Silti, onneksi maanteillä ja vesillä liikuttiin maltilla. Tätä kirjoittaessa on jo vietetty viikon lomanen juhannuksen jatkoksi ja

ehditty kierrellä muutama caravan alue. Hellettä on piisannut
joka päivälle.
Näin kulkevaisena huomio kiinnittyi erääseen asiaan alueilla.
Vierailijoille on usein varattu tasainen avoin kenttä, johon on
helppo asettua, mutta ei varjon
häivääkään koko päivänä. Viileällä kelillä hyvä juttu, helteellä tosi huono.
Niin kuin useimmilla muilla yhdistyksillä, meilläkin vuosikokous
jouduttiin perumaan kevään kokoontumisrajoitusten takia. Nyt
kun tilanne on helpottunut, uskallamme yrittää uudelleen syyskuun alussa. Samalla on taas
mahdollisuus saunoa, uida, grillata ja viettää yhteistä aikaa.

Kokous alkaa kello 14 ja saunat
käytössä 14-18. Kokouskutsu
toisaalla tässä lehdessä.
Aurinkoista kesän jatkoa
Merja

Pysähtyneet vankkurit

SFC-51624
Jorma Johannes Tuominen
25.06.1937
22.03.2020
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Paimon seutu ry
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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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Paraisten seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään lauantaina 26.09.2020 kello 13.00 alkaen
Mälö Bygdegårdenissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
4§:n syyskokoukselle määräämät asiat.
Ennen kokousta kahvitarjoilu.
Paraisilla 29.6.2020 | HALLITUS

Helteiset terveiset Paraisilta!

K

esäkuu on lomien puolesta mitä parhain ja toivotaan että samanlainen
keli jatkuu loppukesän.
Stagsundissa on ollut kiitettävästi vaunukuntia paikalla alkukesän korona-aikanakin. Saunaan
on päästy päivittäin noudattaen
turvamääräyksiä.
Juhannusta vietettiin perintei-
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sin menoin. Aattona oli pitkäpöytä ylä-alueella . Lipunnoston suoritti yhdistyksen kunniapuheenjohtajat Pentti Keihäs ja Veikko
Ruokonen. Naistoimikunta tarjoili kakkukahvit arpajaisten yhteydessä. Iltaa vietettiin Stagsundin
uudella terassilla.
Juhannuspäivänä pelattiin perinteinen Stagsund- Open metsä-

golfkilpailu. Voittajaksi selviytyi
jälleen Nicklas Engman. Toiseksi tuli Juha Vepsä .Pronssipelissä olivat vastakkain Henri Lehmussola ja Robin Keihäs, joka
tuli kolmanneksi.
Alueen naisilla oli juhannuspäivänä mahdollisuus vaateostoksiin terassilla.
Elokuun viimeisenä lauantaina

29.8 pidetään metsägolfin paripeli-kilpailu.
Yhdistyksen syyskokous pidetään lauantaina 29.8 klo 13.00
Mälö Bygdegårdissa.
Hyvää kesänjatkoa kaikille!
SF-C 120962

3/2020

Piikkiön kuulumiset
KOKOUSKUTSU
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

SF-Caravan Piikkiö ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään torstaina 08.10.2020 klo. 19.00
Piikkiön Osuuspankin kerhohuoneella
Hadvalantie 10, 21500 Piikkiö.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
syyskokoukselle määräämät asiat.
Piikkiössä 22.6.2020 | HALLITUS

KUVA MIKKO SEPPÄLÄ

Alueella on viisitoista kausipaikkalaista ja lisäksi kymmenkunta paikkaa vierailijoille.

Helteinen tervehdys Harvaluodosta!

P

oikkeusoloissa eletty kummallinen kevät taittui kuumaksi alkukesäksi. Kesäkuun auringon lämmittäessä Suomessa luovuttiin varovaisesti rajoituksista. Harvaluodossa nautittiin alkukesän lämmöstä ja
mereltä puhaltavasta viileästä
tuulesta. Lämpiminä iltoina, kun
tuuli oli hetkeksi tyyntynyt, ilman
täytti huumaava kesän tuoksu.

Pienehkön alueen vahvuuksia
ovat yhteisöllisyys. Uutena vaunukuntana meidät on otettu vastaan hyvin lämpimästi, vaikka alle kouluikäisistä karavaanareistamme lähteekin sekä ääntä että
vauhtia. Apua saa ja sitä tarjotaan
helposti. Matka tiskipaikalle saattaa kestää välillä pidempäänkin,
jos jää suustaan kiinni lähes jokaisen vaunun tai auton edustalle.

Lapsille Harvaluodossa on uimarannan lisäksi tarjolla leirintäalueen puolella trampoliini sekä
joukko erilaisia leluja. Kaupungin
ylläpitämän virkistysalueen puolella on uimarannan lisäksi jalkapallokenttä, lentopallokenttä, keinuja, grillipaikka sekä ihastuttava
lähimetsä, joka tarjoaa ihmeteltävää niin isoille kuin pienillekin.
Rannalla on ollut lämpimistä ke-

leistä johtuen vilinää ja vilskettä
aamusta iltaan. Matala ranta mahdollistaa uimataidottomallekin vesipedolle tilaa harjoitella ja laituri
puolestaan vie kokeneemmat uimarit syvempiin vesiin. Kioskin yhteydessä olevat kaupungin yleiset
saunat eivät ole poikkeusolojen
vuoksi lämmenneet, mutta suihkut
ovat olleet ahkerassa käytössä.
Harvaluodossa on myös seu-
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rattu joutsenperheen elämää. Äiti, isä ja iso poikue viihtyvät Harvaluodon kaislikon reunassa, kun
ranta on iltaa kohti hiljentynyt. Kesyn oloinen joutsenperhe ei ole
hätkähtänyt kuvaajistakaan, ainakaan jos nämä eivät yritä tulla liian lähelle.
Aurinko lämmitti myös juhannuksena. Vaunualue oli täynnä
elämää ja Harpin kioskin järjestä-

mä lasten ohjelma sai sekä vaunualueen lapset että rannalle uimaan tulleet innostumaan.
Kuluva kesä voi olla hieman erilainen kuin edeltäjänsä, mutta varovaisen toiveikkaasti voisi alkukesän perusteella sanoa, että siitä tulee silti hauska.
Hanna Hyttinen
165836

KESÄKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET
Kauden päättäjäiset vietetään Harvaluodossa
caravan-alueella 4. – 06.9.2020
Kaikki jäsenet tervetuloa nauttimaan kauniista
alueestamme.

Jo muutaman viikon ajan uimarannalla vieraillut joutsenperhe
on ihastuttanut sekä karavaanareita että muita rannan käyttäjiä.

Metsäpalovaaran vuoksi juhannustulet olivat pienemmät, mutta loivat taianomaista tunnelmaa yöttömään yöhön.
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Uudet Adriat ja Bürstnerit myy
Länsi-Suomessa J.Rinta-Jouppi Oy.

rintajouppi.fi

Meillä on huutava pula
KÄYTETYISTÄ
MATKAILUAJONEUVOISTA!
Olemme kiinnostuneita ostamaan matkailuautosi tai -vaunusi hyvään hintaan.
Ota yhteyttä myymäläämme ja tarjoa autoasi heti!

KOHTI MATKAILUN
VAPAUTTA!
Adria Twin
Supreme 640
SLB 2020
Asuinosa ja ohjaamo integroitu saumattomasti
yhteen, uusi ratkaisu tuo lisätilaa ja avaruutta
sisätiloihin. Moderni sisustus ja uudet ominaisuudet
lisäävät matkustusmukavuutta. Erinomainen auto
perheviikonloppuun tai vaativampaankin käyttöön.

61 990 €
J. EDITION ON TÄÄLLÄ!

• J. Edition -erikoisväritys
• Markiisi LEDvalaistuksella
• 16” aluvanteet

Ainutlaatuinen ja upeasti erikoisvarusteltu
Bürstner-matkailuauto, saatavilla rajoitetun
ajan ainoastaan J. Rinta-Joupilta!

Bürstner

69 900 €
Saatavilla myös J. Yksityisleasing
-rahoituksella!
Sopimusaika 36 kk / 30 000 km
Manuaali

795 € / kk

J. RINTA-JOUPPI OY
Matkailuajoneuvomyynti

rintajouppi.fi

ma – pe 10 – 18 \ la 10 – 15

Automaatti

895 € / kk

RAISIO
Soininkatu 3,
p. 020 7881 450

• Rio Havanna
-nahkaverhoilu
• Multimedialaite,
jossa navigaattori ja
peruutuskamera
• Mattosarja
• Lattialämmitys
• Iso takatalli
• Erillisvuoteet ja
alaslaskettava vuode
• Rekisteröity viidelle
• 10 vuoden tiiviysturva

Koronapako Espanjasta 2020
Uutiset
Uudet uutiset 16.3. kuullessani
tein päätöksen, huomenna lähdetään kotimatkalle camping Torremolinoksesta. Espanjalla paineita jatkaa ulkonaliikkumiskieltoa
ja Euroopassa alkavat sulkea rajojaan, kotimaahan voi aina palata. Jatkoin leirin purkua jota onneksi olimme aloittaneet pikkuhiljaa aiempina päivinä. Puolenpäivän aikaan Matin tullessa asioilta Fuengirolasta kerroin mitä
olin kuullut, hän oli samaa mieltä
että pakataan loputkin ja heti
tiistai-aamulla 17.3 klo 8 lähdetään kun portit aukeavat ja jätetään rakas Torremolinoksen talvikoti sillä erää.
Illalla vaihdoimme aluella asuvien Annen ja Kurtin kanssa puhelinnumeroita hekin päättivät
lähteä seuraavana päivänä vaikka olivat suunnitelleet olevansa
toukokuuhun, tytär ja lapsenlapsi
piti vielä tulla lomalle campingille
mutta koronavirus muutti kaiken.
Vuosien saatossa tutuksi tulleet pohjoismaalaiset ym. hyvästelimme illalla, kaasupullon ja portin avaimen palautimme sekä hoidimme loppulaskun toimistolla

joten kaikki oli kunnossa ja kävimme rauhallisin mielin nukkumaan.
Matka alkaa sekä rajojen
ylitys
Aamupalalla kahvia termospulloon
ja ei muuta kuin menoksi, ilma suosi ei tuulta ja puolipilvinen sää.
Matkan jatkuessa Anne kysyi viestillä millä tiellä ajamme kerroin että A 35 he tulivat perässä samaa
moottoritietä. Ennen Valenciaa
vaihdoimme kuskia, he olivat saaneet meidät kiinni asuntoautolla
näkivät pysähdyksemme ja viestitti pysähtykää, he menevät tankille. Siitä alkoi yhteinen matkame,
heidän kysyessä voimmeko ajella
yhdessä kerroimme, sopii mutta
vauhtimme on 80-90 km/h asuntovaunun kanssa, heitä ei kuulemma haitannut ja aikaa oli eläkeläisillä.
Toisaalta tai tarvittaessa vuorotellen ratissa yli 20 vuoden aikana olemme tottuneet ajamaan
pitkiäkin ajomatkoja pääasiassa
moottoriteillä varsinkin kun vaihdamme paikkaa jolloin tarkoitus
on mennä nopeinta ja suorinta
tietä. Tällä kertaa piti lomailla paluumatkalla 2½ vk Espanjan itä-

Leena ja Matti Grönroos Caminito del Rey 10.3.20.
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rannikolla ja Ranskassa, no siellä ne pysyvät sekä odottavat parempia aikoja.
Ennen Tarragonaa dieseliä tankkeihin Area de Servicio Baix Ebre
ja aseman valoisalle parkkipaikalle
yöksi kuten kymmenet muut caravaanarit, lähellä olevat campingit
suljettu. Yö oli rauhallinen, sovimme illalla heti kun heräämme lähdemme liikkeelle, klo 05.00 matka jatkui kohti Ranskan rajaa jonne matkaa n. 300 km. Rajan ylitys
ajamalla ohi, Espanjaan menijöitä
käännyttivät toisella puolella. Tietullissa poliisi pyysi nähdä passin
kannet ja toivotti hyvää matkaa,
edellä ajaville kavereille oli hymyillen näyttänyt peukaloa ehkä ajatellen ajakaa tosi nopeasti Ranskan läpi.
Sähköä saatavilla
Ohittaen Lyon itäpuolelta, kahvitauon jälkeen Anne ja Kurt ajoivat
asuntoautolla edeltä he ovat käyttäneet aiemmin yöpymisiin pikkukyliä ja stelplatzeja, poistuimme
D1083 pikkutielle toivoen jos
löytyisi joku yöpaikka ei aikaakaan kun vastaan tuli Camping
du Servon, käännyimme portille
joka oli auki. Kun näkivät paikan
muistivat että olivat olleet täällä
aikaisemminkin. Ystävällinen tanskalainen asukas kertoi omistajat
poissa (välttävät sakot) voi yöpyä
ja maksaa postilaatikkoon 20€
sähköllä. Tämä oli loistavaa saimme sähköä laitteisiin ja suihkussa
käynnin jälkeen keitin perunoita
ja otin pakkasesta ystäväni (kiitos
siitä) syksyllä tekemää suppilovahvero kastiketta jonka olin
säästänyt kotimatkaa varten sekä
kaikkea mitä löytyi jääkaapista.
Pyysimme matka naapurit myös
päivälliselle he toivat herkkuja
mukanaan, jälkiruuaksi oli kahvia
ja Tarte a´la Vanille jonka ostimme
muiden retkieväiden kanssa tänään pikkukylän patisseriesta.
Samalla tutustuimme toisiimme
paremmin ajan kanssa.
Aamulla jännitystä ilmassa Saksan rajalle reilut 300 km. Jonotimme 1.45 h rajavartia kysyi puhummeko Saksaa? ei vastasimme

vaihtoi Englanniksi oli nuori ystävällinen, menettekö kotiin pyysi passit ja mihin menossa, mitä
kautta Tanskan? Matti vastasi Travemynde Malmö lautalla Ruotsiin.
Vielä kysyi oliko edellä ajavat kavereita ja toivotti hyvää matkaa.
Saksassa olimme taas pikkutiellä nro 3 etsien yöpaikkaa, tosi turvallinen stelplaz löytyi Ettenheim pikkukylän kirkon läheltä. Kellot löivöt 5 kertaa oli aika
herätä ja syödä aamiainen sekä
jatkaa matkaa.
Lauttalipput vaihtoon
Perjantaina 20.3 ajon aikana lähetin Autoliittoon sähköpostin
josta olimme varannet Finnlines
lauttapaikat kertoen aikaistavamme varauksia. Seuraavaksi menisimme Hampurin eteläpuolelle
Wohnmobil &park plaz Bartubark
Egestorf siellä mahdollisuus saada sähköä, ajoa kertyisi vajaa 700
km, sekin oli suljettu koronan
vuoksi. Anne kertoi kahvitauolla
että olivat varanneet samoille
Finnlines lautoille paikat myös
heille.
Uudet varaukset lähetttiin ja
matka jatkui camping Ivendorfiin
Travemunden sataman lähellä joka eilen vielä auki Anne luki kaverien fb.tä, eipä ollut enää sekään Saksa oli mennyt perjantaina kokonaan kiinni. Ystävällinen
työntekijä sanoi että voimme olla
yötä portilla ilman sähköä samalla kertoi tietävänsä lähellä Park
Platz Travemunde Hafennähhe
josta saisi sähköä kolikoilla lupasi
tulla näyttämään missä se sijaitsi.
Sekin oli nyt suljettu puomein,
yksi asukas kertoi että voitte olla
yötä omalla vastuulla viereisessä
tavallisessa parkipaikassa ja ostaa sähköä mittarista mutta leiriytyä ei saa jos poliisit kyselee sanokaa että lähdette aamulla lautalla Ruotsiin klo 11. Emme pitäneet valoja kun autoja ajoi ohi
katsoin ettei ollut poliisi. En kertonut muille että asukas jutellessa sanoi poliisi aseman sijaitsevan 1 km päässä ennen kuin aamulla jolloin kaikki olimme viettäneet rauhallisen yön nukkuen.
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Suomen satama ja laivayhtiö
vaihtuu
Lauttamatka sujui leppoisissa
merkissä, hyvin levänneinä ja syöneenä saavuimme Malmön satamaan tarkoituksena ajaa Skåneporten stelplaziin yöksi sähköllä
100kr/10 € maksetaan postilaatikkoon. Meidän oli tarkoitus leiriytyä Villa Björkhagen Jönköpinkiin seuraavaksi yöksi pakkaamaan vaate ym. kasseja kotiin
vietäväksi, siivota vaunu kaikessa
rauhassa kevät kuntoon. Matti
soitti campingille ja sieltä kertoivat
olevansa auki sekä toivottivat tervetulleeksi. Siitä ajatus jatkaa matkaa Kapellkärin satamaan maanantaina ja illaksi Finnlines lauttaan joka olisi Naantalissa ti 24.3.
aamuna.
Mutta rajavartolaitos Suomesta oli päättänyt toisin. Mitä uutista
emme olleet kummatkaan vaunu/
autokunnat lukeneet tai kuulleet
ajomme aikana. Matkalla Malmöstä soittivat Finnlines Kapellskärin
satamasta että emme pääse laivalle, oli tullut uusi määräys ettei
henkilöliikennettä enää päästetä Naantalista maihin. Sitä vähän
ihmttelimme molemmat matkalaisten kanssa, miksi meidän perutettu vaan ei heidän, siinä tuli
kaikkea ristiriitaisia ajatuksia onko meitä huijattu vai mitä menossa. Myöhemmin soittaessa ei vastattu enää, eikä Anne ollut saanut mitään tietoa peruutuksesta,
selvisi vasta su aamuna kun sataman puhelin vastasi etteivät hekään pääse laivaan vaan piti hoitaa uudet liput.
Aina ei käy niin kuten suunnittelee. Siinä meni rauhallinen lauantai illan vietto josta olin haaveillut
monien ajopäivien jälkeen, taas

Peilejä hipoen.

piti skarpata itseä ja ruveta hoitamaan uusia laivapaikkoja. Illalla ei tietenkään mikään lauttavaraus onnistunut, su Tallik Silja auki, Vigink vasta ma. Meillä on 13
m yhdistelmä joka pitää muutenkin soittamalla varata. Oli sähköä
akuille ja netti pelasi, meidän onneksi Tallik Silja oli järjestänyt ylimääräisiä vuoroja Turku Kapellkär Turku, saimme aamulla varatuksi ylihintaiset liput su 22.3 ilta
lähtöön joka Turussa ma aamulla.
Tasoitusta tuli kun Finnlines myöhemmin maksoi Kapellskär-Naatali lippujen osuuden takaisin ja
suunnitellulla paluumatkalla olisi kulunut enemmän kuin kalliitt
uudet liput joten sekin harmitus
jäi lyhyeen. Terveydestä kun kysymys niin mikään ei ole kallista
loppujen lopuksi.
Aamiaisen jäkeen lähdimme
kohti Kapellkäriä jonne ajoa n.
600 km reiluja taukoja pitäen,
lounaaksi riitti vielä Fuengirolan
kaupoista Matin ostamaa Suomi
ruokaa. Matkalla oli aikaa kertailla nopeaa lähtöä ja hetkistä tulo
matkaamme, ei mitään tietoa Kuninkaanpolulla 10.3 paluumatkan
läheisyyttä (ajateltu lähtö 29.3,
Suomessa 15.4) eikä olisi uskonut Torremolinoksesta ti 17.3 aamulla lähtiessä että olisimme Turussa ma aamulla 23.3 klo 8.00
turvallisesti.
Loppupäätelmä
Vuodesta 1998 kesälomilla Euroopassa ja 8 vuoden talviasumisen jälkeen tämä kausi sekä kotiin
paluu jää varmasti mieleen loppuelämäksi jota voi muistella sitten
oikein ”vanhana” keinustuolissa.
Yksistään oli ihmeellistä seurata 5
pv ajon aikana matkailukulkuneu-

Olohuone ja patio Espanjassa.
vojen vähäistä määrää vastaantulevilla kaistoilla yleensä niitä ajaa
paljon letkassa kohti etelää.
Näin jälkeen päin ei voi kuin
ihmetellä miten mukavasti meni
matkakaverien kanssa loppujen
lopuksi, vaikka molemmilla varmasti omia tapoja tullut vuosikymmeniä Euroopassa kulkiessa jo
se että heillä asuntoauto ja meillä vaunuyhdistelmä jolla ei ihan
joka pikkukylän teille ollut asiaa.
Loppumatkalla Matti jo huolehti
nyt on kaverin tupakkatauon aika, ei muuta kuin lähettää viesti
että seuraavaksi parkkipaikalle.
Anne ja Kurt olivat mukavia, rennon rempseitä joilla samanlainen
huumorintaju. Viimeisellä yhteisellä aamiaisella heidän kanssa laivalla ennen Turkuun tuloa hekin
totesivat että harvoin menee jutut näin hyvin yhteen ja hyvästelimme heidät tähän aikaan kuuluvalla tavalla kyynärpäitä kolistaen.
Hauska yksityiskohta kotona
14 vrk.n karantteenissä ollessa
oli kun työvoimatoimistosta soittivat että olisi työtä tarjolla, kerroin olleeni eläkkeellä jo 9 v mut-

ta valmis töihin, olinhan mm. oppinut jollain tapaa uuden ammatin harrastuksena kuluneen talven
aikana jolloin olin hoitanut vapaaehtoisena yhdistyksessä osaksi
tiedottamista ja tehnyt mainoksia tauluille ja fb.n. Ei siitäkään ollut hyötyä, virkailija totesi anteeksi oli vahingossa ottanut väärän
puhelinnumeron.
Haaveita pitää olla olla, Suomen
kesän jälkeen alku syksy näyttää
onko mahdollista lähteä syksyllä
takaisin Espanjaan talveksi, jos
ei? niin siellä se tuttu paikka odottaa meitä seuraavinakin vuosina.
Tätä kirjoittaessa meidän tutuista, ketään läheisistä Espanjassa tai Suomessa ei ole vielä
sairastunut koranaan, emmekä
voi muuta kuin toivoa että hoitohenkilökunta jaksaa ja tämä aikanaan voitetaan kaikella tapaa
ympäri maailman, rajojen auettua
päästään normaali elämään, harrastamaan matkailuakin kukin eri
tavoillaan sekä tahoillaan.
Leena Grönroos 9.4.2020
SFC 079725-1

Campin Sevron.
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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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Raision seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

pidetään lauantaina 19.9.2020 klo 12.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n määräämät asiat.
Vehmaa 30.6.2020 | HALLITUS
SF-Caravan Raision seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

lauantaina 19.9.2020 klo 13.00
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n määräämät asiat.
Molemmat kokoukset pidetään Vankkurisalissa, Rautilassa.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.

Tervehdys VankkuriVehmaalta

K

oronaepidemian vuoksi
kevät ja alkukesä sujui
Vankkuri-Vehmaan osalta
aika lailla hiljaiselossa. Vuosipaikkalaiset saivat käydä alueella,
mutta yleiset tilat ja saunat olivat
suljettuina. Kun valtakunnan hallitus antoi luvan kokoontua pienemmissä porukoissa ja vierailijat
olivat alueella sallittuja, porttimme
avautuivat.
Ainakin juhannukseen asti
olemme saaneet nauttia kevään ja

alkukesän lämmöstä. Juhannuksen säät olivat todella ihanteelliset, ja ihmiset olivat sen vuoksi iloisia ja hymyileviä. Juhannustreffit peruuntui tältä kesältä, koska
yli 50 henkeä ei saanut kokoontua ja tanssiminen on kiellettyä
tartuntavaaran vuoksi.
Yhteisiä kevään siivoustalkoita ei pidetty lainkaan, vaan paikat kunnostettiin pienemmillä porukoilla vähitellen.
Kevätkokous siirrettiin pidet-

Kaislat olivat vallanneet uimarannan talvella.
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Vehmaalla 30.6.2020 | HALLITUS

täväksi syksyllä, joten kokous pidetään samana päivänä syyskokouksen kanssa eli 19.9.
Vehmassalmen tanssipaviljongille oli suunnitelmissa pitää
kuudet tanssit kesä- heinäelokuussa, mutta nekin peruuntui alkukesän osalta.
Tämän lehden ilmestyttyä tanssit on suunniteltu pidettäväksi 8.8.
ja 29.8., jos poliisilta saadaan luvat.
Karaokeillat ovat jääneet to-

istaiseksi tauolle, ilmoitamme nettisivuilla ja Facebookissa sitten
kun jälleen voidaan pitää.
Syyssiivoustalkoot pidetään
todennäköisesti lokakuussa kuten ennenkin.
Nettisivuillamme www.sfc-raisio.fi ja facebook sivulla vankkurivehmas /sfc raisio tiedottajamme ilmoittelee tulevista tapahtumista.
Hyvää kesää toivottaa Hanne

Suvivirsi 31.5. klo 18.

3/2020

Vuoden 2019
Puuhapannun saajat Tiina
ja Hannu Lahtinen
Mikä on hauskin muistonne
karavaanielämästä?
Rapujuhlat 2017 VankkuriVehmaan vuoristossa hyvien
ystävien seurassa

Milloin teistä tuli karavaanareita ja mikä sai teidät tämän
harrastuksen pariin ja kuinka
kauan olette olleet SF-Caravan
Raision seutu ry:n jäseniä?
V. 2013 meistä tuli karavaanareita, ystävät houkutteli mukaan.
Isäntävuoroja odotellessa.

Hallituksen uuden jäsenen esittely

Milloin kävitte ensi kertaa
Vankkuri-Vehmaalla ja mikä toi
teidät juuri sinne?
Kävin ensimmäisen kerran
vuonna 1998. Vankkuri-vehmaalle houkutteli kaunis paikka
sekä sijainti
Mikä on pisin kohde, jonne
olette vaunulla retkeilleet?
Jällivaaara

Vaikuttaako karavaanarielämä
teillä ruokavalioon eli
muuttuuko karavaanialueella
ruoka erilaiseksi kuin kotona?
Onko perheen kokki sama
kotona ja karavaanialueella?
Ei vaikuta, tulee laitettua yksinkertaisempia ruokia ja tietenkin
kalaa enemmän
Jos ette olisi karavaanareita,
niin mitä muuta harrastusta
voisitte harkita – tai jo
harrastatte?
Hyvä kysymys ei taida olla
näköpiirissä muita harrastuksia
tää vaan on niin kivaa
Mikä tekee VankkuriVehmaasta teille parhaan
paikan viettää karavaani
elämää?
Miljöö ja etenkin ystävät
Mitä asioita te parantaisitte
Vankkuri-Vehmaalla, jos
budjetti ei olisi esteenä?
Uimaranta ja Vene -laituri

Viisi vinkkiä vieraalla
paikkakunnalla
liikkumiseen:
1.
Hannu Virtanen
Jäsennro 155321
Karavaanihistoria:
Karavaanareiksi aloitimme v. 2016., ensin matkailuautolla ja
nyt meillä on asuntovaunu Vankkuri-Vehmaalla
Harrastukset:
Matkailu, liikunta ja sauvakävely

2.
3.
4.
5.

Aja rauhallisesti, tarkkaile ympäristöäsi ja
säilytä sopiva tilannenopeus.
Aseta reitti navigaattoriin jo ennen lähtöä ja
kytke puheopastus päälle.
Suunnittele reitti ja taukopaikat jo etukäteen.
Tartu rattiin vain virkeänä – väsymyksen iskiessä
pidä tauko.
Ole huomaavainen muita liikkujia kohtaan.

Liikenneturva
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Salon kuulumiset

KEVÄT- ja SYYSKOKOUSKUTSU
SF-Caravan Salon seutu ry:n sääntömääräinen

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

KEVÄTKOKOUS
pidetään keskiviikkona 14.10.2020 klo18.00
Uskelan koulun auditoriossa, Kavilankatu 1, 24100 Salo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
kevätkokoukselle määräämät asiat.

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

Raatalassa tavataan

28.8. - 30.8.2020

Ohjelmassa mm. Teräsmies- ja Rautarouva-kisat.
Keittotarjoilu, lauantaina Juha Siikarla viihdyttää.
Tarkempi ohjelma löytyy nettisivulta lähempänä tapahtumaa.
SF-CARAVAN SALON SEUTU RY
Toivottaa kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen tervetulleeksi
yhteiseen syystapaamiseen. Kokoonnumme Raatalaan,
Kauppilan ladon idyllisiin maisemiin, Mäentie 210, Salo.
Mukaan pääsee maksamalla 20 €/matkailuajoneuvo.

MATKAILUAUTOT
JA VAUNUT

Kahvitarjoilu klo 17.30.
Ota mukaan voimassa oleva jäsenkortti.
Salossa 6.12. 2019 | HALLITUS

Karavaanari on kaikkien
kaveri
Teksti ja kuvat: Taina Köykkä
Tänä kesänä ihmiset viettävät lomiaan koti-Suomessa. Asuntovaunujen ja -autojen kysyntä on kasvanut hurjasti, eikä ihme, sillä muille maille ei ole nyt asiaa, ja vaunuilu on mukava tapa viettää vapaaaikaa. Nähdä kauniita paikkoja kotimaassa samalla oleillen turvallisesti omissa oloissa. Eikä vaunuun tarvitse välttämättä sijoittaa
suuria summia, ainakin voi lähteä kokeilemaan vaatimattomammin
tai vaikka vuokrata alkuun.

K

aravaanarit ovat tunnetusti kaikkien kavereita, aina
valmiita auttamaan ja neuvomaan heitä, jotka ovat vielä
noviiseja. Nuoriso on myös nyt
kiinnostunut karavaanarielämästä. Leirintäalueilla oleillaan lähekkäin ja tutustuminen käy helposti, mutta karavaanari myös "haistaa", jos joku kaipaa omaa rauhaa
eikä tuppaudu väkisin seuraan.
Me teimme ensimmäisen asuntovaunuretken Valasrannan leirin-

täalueelle vuonna 2009. Meillä oli
vielä silloin vanha ja hieman raihnainen Cabby, mutta ihan kelpo
peli. Valasrannassa osallistuimme monena kesänä viikon tanssileireille, ja oli ihan mielettömän
hauskaa yhdistää nämä kaksi tapaa viettää vapaa-aikaa. Valasrannan leirintäalue on viehättävä
ja viihtyisä paikka, jota voi suositella, se sijaitsee Pöytyällä, Auran
ja Euran välimaastossa Pyhäjärven rannalla.

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

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

www.autosimelius.fi
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Vanha Cabby Nyyssänniemessä.
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Solifer löylykiitureineen Mathildedahlissa.

Poroholmaa.

Kävimme koeajamassa asuntoautoa, mutta mietimme, että meidän käyttötarkoituksiin vaunu on
sopivampi, sillä vaunun voi aina
jättää leirintäalueelle kun lähtee
kauppaan tai tutustumaan lähialueisiin. Ostimme sitten tutuiltamme uudemman, oikein tilavan ja
hyväkuntoisen Solifer 5602 Jubilee-mallin. Vaunu on toiminut
myös hyvänä majoituspaikkana
meitä tapaamaan tulleille lapsillemme ja vieraillemme kotipihalla maalla Salon Kettulassa.
Yhdistimme toisen harrastuksemme matkailuvaunuiluun. Osallistuimme useana kesänä Leoleireille Leonberginkoira Rymymme
kanssa. Leirillä oli erilaisia leikkimielisiä kilpailuja ja mukavaa yhdessäoloa. Salamasanterimme kiisikin useimmmiten voittoon niin
juosten kuin uiden. Paikkoina lei-

reillä oli Keuruulla Camping Nyyssänniemi ja Hankasalmella Lomakeskus Revontuli. Meille mieluisia
paikkoja molemmat.
Muita retkiä olemme tehneet
mm. Rauman Poroholmaan, joka
vie ehkä voiton kaikista leirintäalueista, joilla me olemme olleet.
Kuulumme SF-Caravan Salon seudun karavaanareihin, joten toki
olemme käyneet myös oman kotikaupungin Salakalliossa vapputansseissa, joka on niinikään kaunis paikka lampineen. Monilla karavaanareilla on vakipaikka jossain mieleisessä tai oman alueen
leirintäalueella, joka toimittaa kesämökin tai -paikan virkaa hyvin.
Salossa oli laitettu todella kauniita piha-alueita vaunujen ympärille.
Olemme osallistuneet myös oman
yhdistyksemme kesämatkoille, jotka ovat suuntautuneet mm. Saa-

renmaalle, Narvaan ja Rakvereen
Virossa. Mukavia retkiä mukavan
seuran kanssa, joten voi suositella liittymistä oman alueen yhdistykseen.
Lasten kanssa teimme myös
kerran reissun Viron Pärnuun. Va-

litsimme Konse Motel-Caravan
Campingalueen, joka sinänsä ei
mikään kovin viihtyisä paikka ollut, mutta ihan toimiva ja sijainti keskeinen. Vaunussamme oli
paljon muunneltavuutta, yläkaapeista aukeaa myös kerrossänky, joten tilaa oli kaikille. Pyörätkin mahtuivat mukaan, ja Pärnussa on kiva pyöräillä.
Yhden kesän olemme viettäneet vaunussa Salon Mathildedalissa osallistuessamme kesäteatteritoimintaan. Vaunu sai kaverikseen sauna-auton, löylykiiturin, jossa oli mukava rentoutua
aina näytösten jälkeen.
Sitten oli edessämme suuri
seikkailu vuorotteluvapaalla kaksi
vuotta sitten. Lähdimme vaunuinemme kohti tuntematonta, meillä
ei ollut muuta suunnitelmaa kuin
määränpäänä Espanja. Muokkasimme vaunua enemmän kodinomaiseksi räsymattoineen kukkineen päivineen.
Matkan varrella yövyimme monilla eri leirintäalueilla Euroopassa, mutta mieleenpainuvimmat
olivat Sveitsissä Camping Huttenberg ja Espanjassa Barcelonan leirintäalue. Perille päästyämme leiriydyimme Fuengirolan ja Mijaksen välimaastossa sijaitsevaan
Camping Suomi Villageen. Saimme välittömästi apujoukot laittamaan vaunun paikoilleen ja myös
elinikäiset ystävät! Porukka tällä
alueella on aktiivista ja mukavaa.
Löysimme lopullisen määränpäämme Mijas Costan vuoristosta
maatilalta, ja vaunukin mahtui hyvin pihalle. Niin se palvelikin hyvin lisätilana ja vieraidemme majapaikkana kahden vuoden ajan.
Korona muutti sitten kaikki asiat. Espanjan kotimme on ja pysyy,

Matkalla Espanjaan.
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mutta vaunu lähti eteenpäin uudelle omistajalle sitä enemmän
tarvitsevalle Espanjassa. Se hoitui hyvin täältä etänä.
Suomen kotipihaamme "ilmestyi" jo vuosia sitten huvittavan hauska Piccolo-vaunu odottamaan kunnostusta. Vanhus kelpaa hyvin reissuihimme ainakin
tänä kesänä ja palvelee myös vierasmajana. Sitä on ehditty vasta
tuunailla vähän sisältä, ulkopuoli
odottaa vielä ehostusta.
Oma "maja" on kyllä kiva olla
mukana kun lähtee vieraisille kauemmas. Me teimme juuri pienen

reissun Keski-Suomeen sukulaisia tapaamaan. Kyllä oli ihana tavata pitkästä aikaa, seurata valoisaa yötä ja Suomen suven kauneutta sekä yöpyä omissa oloissa omassa sängyssä.
Kannattaa kokeilla tätä "lajia" ja
muistakaahan nostaa kättä pystyyn kun vastaan tulee toinen
karavaanari, sillä karavaanari on
kaikkien kaveri!
Jos haluat lukea lisää seikkailuistamme löydät blogin osoitteesta sirocco-posti.blogspot.com"
Taina

Tulevat tapahtumat
28.8.- 30.8. SFC Salon seutu ry:n jäsenten tapaaminen
Raatalassa, osoite Mäentie 210, Salo
2 – 4.10.
Silakkarieha Salakalliolla
14.10.
Kevät- ja Syyskokous Uskelan koululla,
Kavilankatu 1, Salo
Teatterimatkaa suunniteltu ja lisätietoja ajankohdasta ja paikasta
ilmoitetaan myöhemmin nettisivulla.
Auringonlasku Espanjassa.

Ostamme matkailuautoja- ja vaunuja!
Kutsu Misevan Ostopartio luoksesi osoitteessa ostopartio.ﬁ

Vai haluaisitko vaihtaa toiseen?
Tutustu jatkuvasti vaihtuvaan valikoimaamme kuntotarkastettuja
matkailuautoja- ja vaunuja osoitteessa miseva.ﬁ

Tervetuloa liikkeeseemme osoitteessa
Tammimäenkatu 8, Turku. Puhelin 010 235 0233.
24
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Sauvon kuulumiset

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Sauvonseutu ry:n sääntömääräinen

Sarapisto, p. 050 466 1282, toimisto@sfc-sarapisto.net,
www.sfc-sarapisto.net
PUHEENJOHTAJA
Annica Sandberg
Puh: 044 974 2394
puheenjohtaja@sfc-sarapisto.net

SYYSKOKOUS
pidetään 27.9.2020 klo 12.00
Sarapiston takkahuoneessa.
Jäsenkortti mukaan.
Sauvossa 16.5.2020 | HALLITUS

SIHTEERI
Kirsi Kallio
sihteeri@sfc-sarapisto.net

Kesäterveiset aurinkoisesta
Sarapistosta !

K

esäinen leiritoimintamme on jälleen käynnistynyt ja niin vierailijat kuin kausipaikkalaisemme ovat löytäneet tiensä takaisin alueelle.
Kesäkauden avajaispäivä 6.6. aloitettiin yhteisillä ohjatuilla kävelylenkeillä, valittavana oli 3,5 km ja 10 km pituiset matkat.
Lämmin keli auttoi saamaan hien pintaan ja hyvässä seurassa matka sujui mukavien juttujen siivittämänä.
Päivällä harjoittelimme Bingon saloja, Jukka hyvänä isäntänä ja illalla saunan jälkeen soittelimme lavalla levymusiikkia ja hieroimme
taas kerran älynystyröitä tietovisan parissa. Kovin tietäväistä porukkaa meistä löytyy!
Juhannuksesta päästiin nauttimaan historiallisen lämpimässä, upeassa säässä. Väkeä saapui paikalle välillä jopa jonomuodostelmassa,
iloista porukkaa, niin nauravaisia lapsia kuin aikuisiakin.
Meri kimmelsi ja se houkuttelikin rannan täyteen väkeä nauttimaan
veden vilvoituksesta. Kokkoa emme voineet polttaa, aattoilta vierähti seurustelun ja tanssinkin merkeissä.
Elävää musiikkia meille tuotti Rami Rafael Duo, heiltä löytyi upeat esitykset jopa erityisiin toivekappaleihinkin. Suuren suosion sai
myös tanssihien huuhtominen mereen, yöuinnilla oli runsas osanotto.
Juhannuspäivän aikana kisailimme kevyissä pallopeleissä,hyviä tuloksia löytyi niin miesten kuin naistenkin sarjaan.
Erityisen suuren suosion sai Juhannus-Bingo, tanssilavalla ja ulkopuolellakin oli väkeä runsaasti jännittämässä kupongin täyttymistä.
Onni suosi erityisesti nuorta väkeä, innostuneet hihkaisut sai meille kaikille hymyn huulille ja voittajilta suun makeaksi voittojen myötä.
Illalla jaksoimme vielä pistää jalalla koreasti levymusiikin parissa,
DJ:nä toimi ansiokkaasti Jukka.
Kiitos teille kaikille, niin uusille kuin vanhoillekin tutuille, yhteinen
aikamme oli leppoisaa ja mukavaa alkukesän rentoutumista.
Puitteet alueella ovat hyvässä kunnossa, nauttikaamme siis kesästä 2020, Tervetuloa seuraamme!
Maarit 104031
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TL-Pyhäjärven kuulumiset

KOKOUSKUTSU

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

SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry:n sääntömääräinen

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

SYYSKOKOUS
pidetään sunnuntaina 18.10.2020 klo 13.00
Yläneen Osuuspankin kokoushuoneessa,
osoite Haverintie 6 Yläne.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

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

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Valasrannassa 29.6.2020 | HALLITUS

Tervehdys Valasrannalta!

N

yt on lämmintä, kesä on
tullut, hieno juttu. On oikein mukavaa koronakevään jälkeen nauttia kesäisistä ilmoista. Aluettamme on kevään aikana ehostettu, on tehty
maalaushommia ja lasten leikkipaikalle pystytettiin uusi kiipeilyteline liukumäkineen ja muutenkin leikkipaikkaa on paranneltu. Lasten/nuorten Lystilä
mökkiin on hankittu pelikone ja
pelejä sekä lautapelejä ja lukemista.
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Alueemme aukesi vappuna ja
vapun viettoa vietettiin rauhallisesti. Ahkerat rouvat olivat tehneet simaa ja paistoivat munkkeja alueen asukkaille, maukkaita olivat.
Juhannus sujui leppoisasti, ilmakin suosi helteisesti ja väkeä
oli mukavasti alueella. Juhannusohjelmaa oli kaikenikäisille; oli karaokea, perinteinen lipunnosto ja
puheenjohtajan tervehdys, tanssia, bingoa, lapsille disco ja leikkimielisiä kisoja. Pidettiin myös

järviköydenvetokilpailu vierailijat vastaan kausipaikkalaiset, kisa oli tasaväkinen mutta voiton
vei kausipaikkalaisten joukkue.
Tulevista tapahtumista ilmoitel-

laan myös nettisivuilla ja facebookissa. Sivun kuvat ovat juhannustapahtumista.
Tervetuloa Valasrantaan!
Ulla 80840

Tulevia tapahtumia
14.-16.8.

Rosvopaistit (metsäpalovaaravaraus)

28.-30.8.

Venetsialaiset

2.-4.10.

Syystreffit

3/2020
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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

Venelaituritalkoot ovat myös jo menossa. Perkuupaikan puoleinen
maalaituri taitaa olla kunnossa jo lehden ilmestyessä. Nk ison laiturin korjaus on siirtynyt, koska vielä ei ole päätetty miten se tehdään.
Kiviarkku on kokonaan tuhoutunut ja se kaivetaan joka tapauksessa
pois. Tuskin uutta tehdään vaan päätetään maaosa betonista tehtyyn
muuriin, joka tulee lunastetun vesialueen rajalle. Aikanaan kaupunki on lunastanut kalastuskunnalta vesijättöä eli vesialuetta juuri Rairannan laitureita varten, mutta rajan ilmestyessä ilmakuvakarttaan,
todettiin laiturien päiden ulottuvan rajasta yli muutaman metrin. Ylityksestä kaupunki teki vuokrasopimuksen, joka päättyy tänä vuonna. Syysmyrsky tuli ja rikkoi laiturit aivan totaalisesti ja sitten oltiinkin
uudessa tilanteessa. Korjata täytyy mutta miten se tehdään. Vuotuisesta laiturien korjausrahasta suuri osa meni jo jätteiden hävittämiseen, joten laituriprojektista tulee uusi iso investointi. Venepaikkoja
ei edelleen ole nimetty kenellekään, koska ehjiä paikkoja on niukalti.

Terveiset Rairannasta

K

esä on nyt parhaimmillaan. Eletään kesäkuun loppua ja lämmintä on ajoittain yli 30 astetta. Kevät oli koronarajoitusten
takia poikkeuksellinen. Rairantakin oli vierailta suljettu toukokuun
loppuun. Alueen avauduttua toiminta on vilkastunut nopeasti, vaikka
edelleen ovat yleiset rajoitukset voimassa. Saunominen on vähän
konstikkaampaa, mutta saunojat ovat hienosti rajoituksia noudattaneet.
Eihän se virus ole mihinkään hävinnyt, mutta suositusten noudattamisella se pysynee aisoissa. Rairannassa on kiinnitetty erityistä huomiota hygieniaan ja viruksen leviämisen torjuntaan. Käsien pesumahdollisuuksien lisäämiseksi on asennettu pari pesulavuaaria lisää, toinen
ulos saunan päätyyn ja toinen yläalueen vessarakennukseen. Toimiston tiskille on asennettu ”pärskesuojat” ja käsidesipulloja on useissa
paikoissa. Turvavälien noudattaminen on jokaisella itsestä kiinni ja se
asia kyllä ontuu. Valvonta on mahdotonta.
Tilaussaunoissa on desinfiointitarvikkeet ämpärissä, jolloin saunaan menijä voi puhdistaa pinnat, joihin itse joutuu koskemaaan.
Ainakin mikrokuituliinojen kulutuksesta päätellen systeemi toimii.
Talkootoimintakin on käynnistynyt kevään hiljaiselon jälkeen. Frisbeeporukka viimeisteli radan 18-koriseksi ja kaikkiin heittopaikkoihin
tehtiin heittolava, joka on päällystetty ruohomatolla. Rata on saanut
suuren suosion ja esim. juhannuksena oli yhtaikaa heittelemässä yli
30 heittäjää. Muutamat ensikertalaiset vieraat ovat maininneet valinneensa alueen juuri sillä perusteella, että frisbeerata on lähellä. Kuvassa Arto Rämö Tammelasta on juuri heittänyt kiekon.

Juhannusta vietettiiin mitä hienoimmassa kesäsäässä. Tansseja ei voitu pitää yleisten suositusten mukaan. Turvaväli tässäkin asiassa oli se ratkaiseva tekijä. Yllätysnumerona oli juhannuspäivänä Rami Rafaelin parituntinen ja siinä ohessa mahdollisuus katutanssiin, jota monet pariskunnat käyttivätkin hyväkseen.
Nk ala-alueella olivat vaunukunnat järjestäneen yhteisen heille jo perinteisen ruokailutilaisuuden, josta kuva.

Wlan-järjestelmään on tullut parannus. Toimistolta yläalueelle menevä valokuitukaapeli on otettu käyttöön ja se lähtee suoraan palomuurilta, jolloin kentän 12 tukiasemaa on jaettu kahteen osaan ja linkityksen asemalta toiseen vähenivät. Myös signaalin voimakkuus parani
tästä johtuen. Järjestelmä on edelleen vapaa eli salasanaa ei tarvita.
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Koronakeväästä johtuen kevätkokous siirrettiin poikkeuslain turvin
tuonnemmaksi. Se on kuitenkin pidettävä syyskuun loppuun mennessä.
Kaikki loppuvuoden tapahtumia koskevat edelleen koronarajoitukset.

Ramin rattailta

UNHOITUKSEN YÖ-treffit peruutetaan.
Lasten onkikilpailu on jo aikaisemmin peruutettu. Onkikilpailutapahtumassa on yhdistys tarjonnut lohisoppaa kaikille alueella oleville eikä tästä traditiosta tänäkään kesänä poiketa.
Yhdistys tarjoaa soppatykillisen LOHISOPPAA
lauantaina 1.8. alueella oleville.
Ilmoituksiin voi tulla muutoksia koronatilanteen takia.
Seuratkaa nettisivujamme www.rairanta.fi

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n
sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS pidetään
RAIRANNASSA 5.9.2020 klo 14.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat.
Rairannassa 29.6.2020 | HALLITUS

SF-Caravan Vakka-Suomi ry:n
sääntömääräinen SYYSKOKOUS pidetään
RAIRANNASSA 24.10.2020 KLO 14.00
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat.
Rairannassa 29.6.2020 | HALLITUS

PALOSAMMUTIN PS OY
MARKULANTIE 1, 20300 TURKU
PUH. 0440 7000 24, MA-PE 10-16

Sammuttimien
tarkastukset
5 e / kpl

Ilmeet kertovat, ensi kesänä hankintalistalla on Standby -teltta.

Janne ja Maria – uudet
vuosipaikkalaiset
Janne Vahanti ja Maria Nurmi ovat
uusia vuosipaikkalaisia Rairannassa. Perheeseen kuuluvat myös
Anna (8 v) ja Eemeli (4 v) eli
”Emppu”. – Meillä on ollut asuntovaunu reilu 10 vuotta. Olemme
tehneet vuosittain yhden reissun
jonnekin päin Suomea. Olemme
käyneet mm, Kotkan Santalahdessa 4-5 kertaa, kertoo Maria.
Janne ja Maria asuvat lastensa
kanssa Kalannissa, joten heidän
mielestä oli luontevaa hakea vuosipaikkaa juuri Rairannan karavanalueelta. Perhe on kotiutunut
alueelle hyvin, ja tuttaviakin on
tullut jo jonkin verran. Haastattelua tehdessä he ovat perehtyneet
vuosipaikkalaisten elämään kolme viikkoa. - Kun Rairanta on niin

lähellä kotia, voimme piipahtaa
vaikkapa iltaisin kastelemassa
kukkia Janne ja Maria toteavat
tyytyväisinä. - Jannen juttu on veneily. Se ei ole minun juttuni, sanoo Maria. Mutta ei hän sitä vastaan ole. Haastattelua edeltävän
yön koko perhe nukkui veneessä,
jossa on sopivasti paikat neljälle.
Jannen vanhemmilla on vene, joten hänen innostus harrastukseen
on peräisin sieltä. Lapsia opetetaan sekä veneily- että vaunuelämään. Ensi kesänä on hankintalistalla Standby –teltta, jotta vaunusta saa enemmän nautintoa.
– Lapset voivat halutessaan nukkua sitten teltassa, sanoo Maria
ja Janne vastaa siihen hymyllä.
Janne on ammatiltaan sähkösuun-

Nestekaasua
edullisesti!
Verkkokaupassa laaja valikoima tuotteita!

Perehdytämme Annan ja Eemelin sekä karavantoimintaan
että veneilyyn, kertovat Janne ja Maria.
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nittelija ja koronapandemian takia
hän on tehnyt etätyötä 15.3 alkaen.
Maria on terveydenhoitaja vanhustyön puolella. Hän on hyvin tyytyväinen siihen, kuinka hyvin tilanne Uudessakaupungissa hallittiin ja estettiin viruksen leviäminen.
Säistä ja pyöräilystä
Alkuvuonna koettiin poikkeuksellinen talvi myrskyineen ja lumettomuuksineen. Siitä sai osansa myös
Rairanta. Venelaituri on ollut juuri
tätä kirjoittaessani korjauskohteena.
Erityisyyttä täydensi ikävällä tavalla
Korona pandemia. Tätä palstaa kirjoitellessani helteiset säätä ovat jatkuneet jo viikkoja. Olen pohdiskellut
sitä, minkälainen on edessä oleva
syksy ja tuleva talvi. On sanottu, että vuosien keskilämpötila on yleensä melko lailla vakio muutaman asteen heitolla. Entäs nyt, kun viime
talvi oli lumeton ja lämmin sekä ainakin alkukesä lämmin ja jopa helteinen. Tapahtuuko nyt poikkeus
vuoden keskilämpötilassa. Kesäkuussa ajettiin Raitsun pyöräily melko
pienellä porukalla ja erinomaisesti
huollon ajon aikana hoitivat Seija ja
Tapani Salmi. Saunaan liittyvät järjestelyt hoiti Pasi Annala ja oman
osuutensa tekivät keittiön emännät
Raili Rimpiläinen ja Kaisu Ojala. Kiitos
kaikille! Toivon, että seuraavalla kerralla on pyöräilemässä isompi joukko. Vauhtia ei tarvitse kenenkään
pelätä, sillä ajelemme kaikille sopivaa
vauhtia ja pidämme lukuisia juomataukoja. Huoltoauto seuraa mukana.
Seuraavan kerran Raitsun pyöräily
on lauantaina 8.8. klo 10 alkaen.
Lähtö toimistolta. Tervetuloa mukaan!
Hyvää loppukesää teille kaikille.
Rami
Lopuksi vitsi:
Suomalainen, ruotsalainen ja
saksalainen
Suomalainen, ruotsalainen ja saksalainen miettivät minkä asun laittavat vappuna naamiaisasuksi. Ruotsalainen ajatteli pukeutua viikinkiasuun. Saksalainen halusi tietysti
pukeutua tirorilaisiin housuihin (oktoberfest-asu). Suomalainen ajatteli, että täytyyhän se pukeutua vappuna tottakai ”kansallispukuun” eli
tuulipukuun..
Minkälaiset ovat vappuhousut?
- Simat edessä ja rusinat takana.
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Kesäkuun lopulla oli uimavesi jo niin lämmintä, että talviturkkia ei enää tarvittu.

Raitsun aurinkoterassista on tullut suosittu auringonotto- ja kohtaamispaikka.

Caravan matkailu on saanut nostetta alueiden avauduttua pikkuhiljaa.

Raitsun seuraava pyöräilytapahtuma järjestetään 8.8.

3/2020

Matkailuajoneuvojen
korjaukset (kaikki merkit),
maalaukset, lasinvaihdot,
kosteusvauriokorjaukset,
vuosihuollot, nestekaasulaitteiden tarkastukset ja
huollot, varaosat jne.
Tuulissuontie 9
21420 Lieto
050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi
www.turunajovaruste.fi
Soliferin ja Polarin
valtuutettu huoltokorjaamo

TÄNÄ KESÄNÄ
MATKAILLAAN
SUOMESSA

Uusiin matkailuajoneuvoihin
jopa 5 500 € varustepaketti
kaupan päälle.

LAAJA
FENNIAKASKO

- 50 %

RAHOITUSKORKO VAIN

1. VUOSI

1,99 %

JÄÄTELÖTARJOILU

EDUSTAMAMME MERKIT

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

PORI
Hyväntuulentie 2
28100 Pori
020 777 2307

RAUMA
Nortamonkatu 17
26100 Rauma
020 777 2752

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

TURKU
Piiskakuja 10
20380 Turku
020 777 2402

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

  

*Rahoitusesimerkkilaskelma: Ajoneuvon käteishinta: 15.000 €, käsiraha 5.000€, rahoitettava osuus: 12.000 €, kiinteä korko 1,99 %, perustamiskulu 249 €,
käsittelymaksu 13 €/kk, rahoitusaika 60 kk, kuukausierä: 171,30 €, viimeinen suurempi erä 3000€, todellinen vuosikorko: 5,57 %. Luoton ja luottokustannusten yhteismäärä 16.620,37 €. Rahoituksen edellytyksenä kaskovakuutus. Luotonantaja: LähiTapiola Rahoitus Oy, Tietotie 9, 01530 Vantaa.

