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Määränpäänä
vapaus.
Tärkeintä on, että menet, näet ja koet. Siksi haluamme 
tehdä siitä mahdollisimman helppoa. Meiltä voit vuokrata, 
liisata tai ostaa ajoneuvon omaksi, ihan niin kuin haluat. 
Se on vapautta sekin.

bestcaravan.fi



Caravan-suurmyymälä keskellä Suomea!

Sorastajantie 6, 40320 JYVÄSKYLÄ • p. 0400 214 400
Verkkokauppamme: kauppa.jyvascaravan.fi • verkkokauppa@jyvascaravan.fi

Huolto 
p. 0400 407 055
Ma-Pe 8-17
huolto@jyvascaravan.fi

Fiat-huolto ja varaosat 
p. 0400 407 154
Ma-Pe 8-17
fiat@jyvascaravan.fi

Varaosat 
p. 0400 407 035
Ma-Pe 8-17, La 10-15
varaosat@jyvascaravan.fi

Ryhmänumerot eivät ota vastaan tekstiviestejä.

Ajoneuvomyynti 
p. 0400 407 066  
Ma-Pe 9-17, La 10-15
myynti@jyvascaravan.fi

Tarvikkeet ja verkkokauppa 
p. 0400 620 445
Ma-Pe klo 8-17, La klo 10-15
verkkokauppa@jyvascaravan.fi

Yhteyshenkilömme
Turun seudulla

Jyrki Lehtonen
040 728 6006

Meiltä alan parhaat 
merkit

Olemme mukana 
Caravan Show Turku messuilla

Ostamme matkailuajoneuvoja!

M YYN T I   •   H U O LTO   •   VA R AO S AT   •   TA R V I K K E E T   •   V E R K KO K AU P PA
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Kevät keikkuen tulevi. Toivottavasti myös korona keikkuen mene-
vi ja saamme taas kesällä kokoontua alueillemme ja eri tilaisuuksiin 
sankoin joukoin. 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Euroopan turvalli-
suustilannetta ja tilanteen epävarmuus pohdituttaa ulkomaille suun-
tautuvien matkojen suunnittelua.  Lisäksi polttoaineiden hinnatkin 
tuntuvat karkaavan käsittämättömiin korkeuksiin.  Tässä tilantees-
sa kotimaan matkailu ja lähiympäristön leirialueet tulevat ensiarvoi-
sen tärkeiksi kesän lomasuunnitelmia tekeville matkailuajoneuvoilla 
liikkuville. 

Yhdistyksen kotisivut, https://sfcturku.fi/, on saatu ajanmukai-
seen kuntoon.  Käykääpä katsomassa ja antakaa palautetta, mitä voi-
daan vielä korjata tai parantaa.

Yhdistyksemme iso pon-
nistus on 22.–24.4. messukes-
kuksessa Caravan Show’n yh-
teydessä järjestettävä suurt-
reffitapahtuma.  Karavaanarit 
pääsevät tutustumaan uusiin 
matkailuajoneuvoihin sekä 
tapaamaan tuttuja että pistä-
mään jalalla koreasti tanssin 
merkeissä perjantaina ja lau-
antaina. Karavaanareita tans-
sittaa perjantaina tanssior-
kesteri Tsuubiduu laulajana 
Sebastian Ahlgren, lauantai-

na Jarkko Salmi & Sunset laulajana Risto Nevala. 
Huhtikuussa on jo saatu kesärenkaat kaluston alle ja kalustolla on 

kova hinku tienpäälle. Odotettavissa on pitkästä aikaa ensimmäinen 
isompi treffitapahtuma, johon odotetaan runsasta osallistujajouk-
koa. Tapahtuman onnistumiseksi tarvitsemme talkoolaisia tekemään 
messutreffeistä mieleenpainuvan. Mikäli ehdit mukaan talkootyö-
hön, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.  

Turun yhdistyksellä on kolme aluet-
ta: Kesäniemi Vehmaalla, Ruissalon tal-
vialue sekä Margareta Hirvensalossa. 
Käykääpä tutustumassa! Varsinkin näi-
nä aikoina lähellä olevia alueitamme 
kannattaa suosia lyhyiden ajomatkojen 
takia.

Yhdistyksen toimintaan on tullut 
mukaan uusia jäseniä, jotka toivotamme 
lämpimästi tervetulleiksi.  Muistamme 
myös kunnioituksella ja lämpimin 
ajatuksin kuluneen vuoden aikana 
paremmille matkailumaille siir-
tyneitä ystäviämme.

Hyvää kevättä ja kesän 
alkua. Muistakaa, maltti on 
valttia liikenteessä.

Terveisin Esa

Turun Caravanposti 
27. vuosikerta

Julkaisija

SF-Caravan Turku ry
Y-tunnus 0834970-9
Linnankatu 49 A, 20100 Turku
Puh. 02 230 8623
www.sfcturku.fi/lehdet

Toimituskunta

Esa Kankaristo päätoimittaja
Mari Paasikivi toimituskunnan pj.
Harri Koivisto toimituskunnan siht.
Tapani Raitmaa toimittaja
Hannu Tiira toimittaja
Piia Tiira toimittaja

Ilmoitusmyynti

Esa Kankaristo,  puh. 040 052 0856

Ilmoitushinnat (alv 0%)

Kansi 186 x 215 680,00 €
Kansi II 186 x 270 420,00 €
Kansi III 186 x 270 550,00 €
Takakansi 190 x 247  420,00 €
Sisäsivut 
1 / 1 186 x 270 370,00 €
1 / 2 186 x 133 230,00 €
1 / 4 90 x 133 170,00 €
1 / 8 90 x 65 120,00 €
Rivi-ilmoitus 90 x 30 70,00 €
Jäsenten ilm. 40 x 25 10,00 €
Jäsenten kiitosilmoitukset maksutta

Aineistopäivät 2022

Nro 2 14.10. jakelussa vko 44 

Painopaikka

Painola Oy
Jousitie 2 halli A, Piispanristi
Puh. 02 274 9222
painola@painola.fi

Painosmäärä 

2500 kpl

PUHEENJOHTAJAN PULINAT

Yhdistyksemme 

iso ponnistus on 22.–24.4. 

messukeskuksessa 

Caravan Show’n 

yhteydessä järjestettävä 

suurtreffitapahtuma. 
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Ajoharjoittelutapahtumat Turun Messukeskuksessa

Opi  
yhdistelmäsi  
käsittelyä!

Harjoitus- 
päivät ovat

vko 17   25.4
vko 20   16.5
vko 21   23.5
vko 22   30.5
vko 37   12.9
vko 38   19.9
vko 39   26.9

Merkitse nämä 
ajat jo muistiin!

Turvatoimikunta järjestää Messukeskuksen pi-
halla Artukaisissa tämän vuoden aikana ajohar-
joittelua niin matkailuvaunuille kuin -autoille-
kin. Harjoittelussa voi käyttää omaa vaunua, ja 
jos on tarvetta, myös yhdistyksen vaunu Solifer 
S3 on käytettävissä. Sen sijaan matkailuautolla ja 
yhdistelmällä harjoittelu tapahtuu omin meno- 
ja vetopelein. 

Harjoittelu tapahtuu suljetulla alueella ja 
merkityllä radalla. Paikalla on mahdollista suo-
rittaa myös ajotaitomerkkejä.

AJOHARJOITTELU

StandBy
ja

 t
ar

vi
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t

et
u

t
el

ta
tKaikki tuotteet 

valmistetaan 

tehtaassamme Ruotsissa

Svenska Tält i Dorotea AB • Box 18 • Timmervägen 5 • 917 21 Dorotea 

Puh: +46 942 513 14 • Fax: +46 942 109 53 • Sähköposti: info@svenskatalt.se • Internet: www.svenskatalt.se

DIPLOMAT MADE IN SWEDEN

STAND BY
MADE IN SWEDEN

  ainoa
 läheinen
vaihtoehto
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Elämysretki Turun alueelle ja saaristoon 
Markkinointipäällikkö Kirsi Storckovius,
Turun kaupunki/vapaa-ajan palvelut

Autolla ulkomaille
Matkailupäällikkö Susanna Suokonautio- Hynninen, 
Autoliitto

Näin kehitän ajotaitoani matkailuajoneuvolla
Asiantuntijat Olof Bussman ja Lauri Nieminen, 
SF-Caravan ry

Elämyksiä matkailuajoneuvolla
Asiantuntija Irmeli Valve,
SF-Caravan ry

Viron leirintäalueet
Yrittäjä Markku Lehtonen,
Pikkseke Camping Haapsalu/Eesti Kämpingute Liit

Millainen on karavaanarin ympäristövastuu?
Asiantuntija Patrick Holmström,
SF-Caravan ry

Millainen on hyvä ja vastuullinen leirintäalue?
Asiantuntija Hannu Kivikoski,
SF-Caravan ry

Turvallisesti liikenteessä matkailuajoneuvon 
kanssa
Asiantuntija Jiri Kattelus,
SF-Caravan ry

Poimintoja Caravan Show’n tieto-ohjelmasta

Caravan Show tuo tullessaan kiinnostavia asiantuntijaluentoja, hyödyllisiä vinkkejä ja alan parhaat 
auto- ja vaunumerkit! Caravan Treffeillä tapaat uudet ja vanhat tutut ja pääset nauttimaan iltaohjel-
masta. Illalla esiintyvät Tanssiorkesteri Tsuubiduu (pe) sekä Jarkko Salmi & Sunset (la), solistinein-

aan tangokuninkaat Sebastian Ahlgren (pe) ja Risto Nevala (la)!

TURUSSA TAVATAAN TAAS!
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Matkailu- ja Messutreffeistä vuonna 1990 se al-
koi. Tuolloin tapahtumat olivat alalla uutta. Ca-
ravanharrastus näyttäytyi Autoilu 90 ja Turun 
Harrastemessujen yhteydessä vielä vaatimatto-
masti, mutta kuitenkin uudella tavalla suurta 
yleisöä tavoitellen. Tapahtuman oheisohjelmat 
olivat monipuolisia. Alusta lähtien on tapah-
tumissa ollut seminaareja kuten ensimmäises-
sä tapahtumassa ulkomaanmatkailuseminaari. 
Tähtiesiintyjät ovat viihdyttäneet messuvieraita 
alusta lähtien. Ensimmäisissä iltatansseissa ka-
ravaanareita tanssitti Kirsi Kirstua orkesterei-
neen, Kari Salmelainen yhtyeineen sekä Glifters.  
Tapahtumassa oli ohjelmaa koko perheelle. Ca-
ravankoirakilpailut olivat erittäin suosittuja ja 
naisten muotinäytökset keräsivät aina paljon 
katsojia.

Kasvun aika 

Messujen nimi muuttui Caravan Show’ksi vuon-
na 1993 ja se kasvoi maamme suurimmaksi au-

Caravan Show  
vuosilta 1990-2022

tomatkailutapahtumaksi. Toimikunta oli miet-
tinyt nimeä, joka kuvaisi viikonlopun monia 
kerhokokoontumisia, alan tietoiskuja, erilaisia 
esittelyjä ja ohjelmaa sekä messuhallit täyttävää 
näyttelyä kauden uusimmista matkailuvälineis-
tä. Caravan Show’n suosio kasvoi 1500 matkai-
luajoneuvon kokoontumiseksi. Tilat messukes-
kuksen ja Turku-hallin ympärillä olivat kaikki 
käytössä, parhaimmillaan toimihenkilöitä oli 
mukana 120. 

Vaikeuksien kautta voittoon

Caravan Show 2000 siirrettiin tammikuulle lop-
piaisen jälkeiseksi viikonlopuksi, koska huhti-
kuun loppu oli matkailuvälinekauppiaille kii-
reisintä aikaa muutenkin ja suuren messutapah-
tuman järjestäminen oli vaikeaa.  Kevätaikaan 
pidettävät treffit olisivat myös tulleet vaikeak-
si järjestää tilanpuutteen takia.  Ensimmäinen 
talvitapahtuma 14.–16. tammikuuta 2000 ko-
kosi 750 treffiläistä, vaikka oli talvirengaspak-

Tilat messu-
keskuksen ja 
Turku-hallin 
ympärillä olivat 
kaikki käytössä, 
parhaimmillaan 
toimihenkilöitä 
oli mukana 120 
henkilöä.

Tähtiesiintyjät 
ovat viihdyttä-
neet messu-
vieraita alusta 
lähtien.

CARAVAN SHOW
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Kerran kevään tapahtumassa on jouduttu kuljettamaan 
lunta satoja kuormia Raisionjoen rantaan pois  
treffiläisten tieltä.

ko. Kuitenkin osallistujia riitti ympäri Suomen. 
Myöhemmin rajut talvet kuitenkin verottivat 
osallistujamäärää niin messuilta kuin treffeil-
tä. Vuonna 2006 tapahtuma siirrettiin takai-
sin huhtikuulle pois talvirengasajasta. Treffien 
osallistujamäärät nousivat jälleen maltillises-
ti. Matkailuvälinekaupan muuttumisen vuoksi 
tapahtuman ajankohta siirrettiin vuonna 2009 
jälleen tammikuulle, kunnes parin koronavuo-
den jälkeen Caravan Show 2022 järjestetään 22.-
24.4.2022.

Caravan Show -treffit ovat aina olleet ko-
mea voimanponnistus talkooväelle. Talvitapah-
tuman järjestelyissä oli pääosassa pakkanen ja 
lumi. Paksujen kaapelien ja liitäntäjohtojen jää-
tyminen maahan tai hautaantuminen lumeen 
toi oman mielenkiintonsa järjestäjille. Kerran 
myös kevään tapahtumassa on jouduttu kuljet-
tamaan lunta satoja kuormia Raisionjoen ran-
taan pois treffiläisten tieltä. 

Sattumuksia

Valitettavasti ikäviäkin asioita välillä tapahtuu. 
Kerran eräässä treffeille osallistuneessa vaunus-
sa oli tapahtunut normaali kuolemantapaus. Il-
tatansseissa levisi huhu, että vaimo oli lyönyt 
miestään paistinpannulla tai silitysraudalla. On-
neksi huhut ovat vain huhuja. Hauskoja sattu-
muksia on kuitenkin onneksi paljon enemmän. 
Kerran iltatanssien jälkeen oli eräs seurue läh-
tenyt kylille jatkoille, ja aamuyöllä iloisen po-
rukan palattua takaisin oli oma vaunu kateissa 
satojen samanlaisten joukossa - ainoana tunto-

merkkinä iso tiilinen talo lähellä (Turku-hal-
li). Olipa isännillä kova työ saatella kadonneita 
lampaita yöpuulle omaan vaunuun!

Pg.
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LUKIJAN PALSTA

Reissukuulumisia
Ihan hyvää kuuluu! Ollaan jo matkalla 
kotiin päin. Viimeiset reissupäivät ei-
vät tosin ihan putkeen menneet - päin 
honkia, voisi sanoa. 

Sunnuntaiaamuna lähdimme liik-
keelle Jyväskylästä kohti Keuruuta. 
Ajelimme pieniä kyläteitä pitkin ja ku-
vasimme samalla materiaalia kuvaus-
kopterillamme kauniista, lumenpeit-
tämistä maisemista

Kun lähdimme kuvaamisen jäl-
keen ohjaamaan dronea laskeutu-
maan, lensikin se ohjausvirheen myö-
tä suureen mäntyyn noin viidentoista 
metrin korkeuteen. Dronea ei nähnyt 
alhaalta käsin, mutta tiesimme suurin 
piirtein mihin se oli lentänyt. 

No, ensin koitettiin heitellä sitä alas 
jääkokkareilla ja kepeillä. Seuraavak-
si koiran leluilla ja lopulta jääkaapista 
kaivamillamme kurkkusalaattipurkil-
la ja oluttölkillä. 

Aurinko laski ja pimeä tuli no-
peasti. Koko päivä oli mennyt män-
nyn juurella. Olkapäät viskomisesta 
hellinä luovutimme, keräsimme elin-
tarvikkeemme puun ympäriltä ja jat-
koimme matkaa lähimpään kylään, 
jonne jäimme yöksi. 

Seuraavana päivänä

Aamulla yhteistuumin päätimme pa-
lata männylle. Olimme kuitenkin vain 
40 kilometrin päässä. Paikallisesta se-

katavarakaupasta kävimme ostamassa 
virvelin sekä lyijypainoja ja ajelimme 
takaisin männyn juurelle. 

Virvelillä saimme muutamalla yri-
tyksellä siiman heitettyä oikeiden ok-
sien yli niin, että saimme toinen virve-
lin päästä ja toinen lyijypainon päästä 
heiluteltua juuri sitä oksaa, jossa dro-
ne asusteli. Siima katkesi. 

Uudestaan saimme siiman oksien 
yli oikeaan kohtaan. Emme kuiten-
kaan uskaltaneet sitä kiskoa enää, et-
tei se taas katkeaisi. Jätimme virve-
lin nojailemaan mäntyyn ja ajelimme 
kaksikymmentä kilometriä lähimpään 
markettiin. Palasimme männylle mu-
kanamme 40 metriä pyykkinarua. 
Pyykkinaru sidottiin lyijypainoon ja 
virveliä kelaamalla saimme pyykkina-
run oksien yli ja molempien käsiin. 
Saimme pyykkinarun avulla heilutel-
tua oksia tehokkaasti. Drone liikahti 
ensimmäistä kertaa koko urakan aika-
na, roikkui nyt näkyvillä ja oli kiinni 
enää yhdestä jalastaan. Tottakai silloin 
pyykkinaru katkesi.

Enää ei voi luovuttaa
Vaikka luovuttaminen oli ollut mo-
lempien mielessä jo pitkään, enää 
emme voineet sitä tehdä. Olimmehan 
saaneet homman jo siihen pisteeseen, 
että pieni tuulenvirekin tiputtaisi kop-
terin alas. 

Siimaa oli jäljellä enää yhden hei-
ton verran. Heitto onnistui ja pujo-
timme solmitulla korjatun pyykkina-
run taas vedettäväksi. Drone tipahti 
hankeen heti parin kiskaisun jälkeen.

Neljän päivän reissusta puolitoista 
päivää kului yhden puun ympärillä. 
Tulipahan ainakin ulkoiltua!

Sen vaan sanon, että oli pienen ky-
län asukkailla ihmeteltävää, kun näki-
vät meidät heittokalastamassa mäntyä 
27 asteen pakkasilla. 

Ps. Pitäisikö kirjoittaa Petäjäveden 
paikallisten Facebook-ryhmään, että 
ottavat hankien sulaessa talteen hävit-
tämämme koiramme lempparilelun?

SFC 144128
Instagram: @korpiveturi

Lähetä meille caravan-aiheinen tarina ja valokuvia osoitteeseen: 
turun.caravanposti@gmail.com. Tekstin pituus max. 1500 merkkiä. 
Lehtityöryhmä korjaa tarvittaessa kieliopin ja muokkaa ulkoasun. 
Rohkeasti vain kirjoittamaan, ja tehdään juttu yhteistyössä julkaisu-
kuntoon!

LUKIJAN PALSTA
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OSTETAAN
MYYDÄÄN

MISEVA ON KÄYTETTYJEN 
MATKAILUAJONEUVOJEN 

YKKÖNEN!
MISEVA.FI

Painotie 2
14200 Turenki
010 235 0235

Tammimäenkatu 8
20320 Turku
010 235 0233

Petikontie 27
01720 Vantaa
010 235 0234

Ostotoimipisteet myös Joensuu, Jyväskylä, Vaasa

 

 

Lihapuoti Vehmaalla Vallilan tilalla 

Meiltä tuoretta possulihaa, mangalitzaa, 
palvituotteita ja makkaroita.  

Puoti palvelee aina perjantaisin 12-17. 

 

SF-C Turku ry jäsenille 10 % alennus 
ostosten loppusummasta 

 

Vallan Maukas Oy 
Vallilantie 98 

23200 Vinkkilä 

 

 

 

 

Pääsiäistreffit Kesäniemessä 
15. – 18.4.2022 

Ohjelmassa mm. laulua, tanssia, ruokailua  
ja muuten mukavaa yhdessäoloa. 

Treffimaksu 70 € 
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Caravan-reissujemme 
uusi suosikkikortti

Olemme matkustaneet paljon tyttärenpoikiemme 
kanssa matkailuautolla. Viime kesänä heidän toiveensa 
oli päästä johonkin uuteen kivaan retkipaikkaan, jossa 
olisi myös paljon monipuolista nähtävää. Vertailimme 
yhdessä erilaisia paikkoja ja Rauman Kippari- ja Lii-
kennepuisto valittiin tällä kertaa ehdottomasti jatkoon.

Aloitimme retkemme poikien kanssa kohti Raumaa 
suurin odotuksin. Olimme katsoneet etukäteen muse-
oita valittujen leikkipuistojen läheltä ja Rauman Meri-
museo oli sopivasti ihan näiden leikkipuistojen vieressä.

Raumalle päästyämme pojat kokeilivat heti leikki-
puistojen kaikki härvelit ja ajoivat eri polkuautoja kuin 
vanhat tekijät. Nälkähän siinä menossa tuli aika pian.

Ruokailun ja pienen lepohetken jälkeen päätettiin 
yhdessä mennä tutustumaan Merimuseoon. Olimme 
kertoneet pojille ennakkoon suurista purjelaivoista, me-
rimiesarkuista, sukeltajista ja yleensä merimiesten elä-
mästä ja työstä purjelaivoilla.

Museo olikin pojille kiva yllätys, siellä sai koskea 
moniin 12 toimintapisteen esineisiin ja kokeilla asioi-
den tekemistä ihan itse. Esimerkiksi sukeltajamiehelle 
pumpattiin ilmaa oikein kunnolla. Monet museon esi-
neet herättivät pojissa paljon kysymyksiä, joihin muse-
on henkilökunta vastasi pyydettäessä.

Laivasimulaattorilla pääsi kokeilemaan laivan ajamis-
ta ihan itse ja se oli pojille mieleinen juttu. Kartasta näki, 
missä laiva kulkee ja missä kivikkoja kannattaa varoa. 
Museokäynnin kruunasi vielä kesäkahvilan jäätelötau-
ko. Poikien mielestä museokäynti oli tosi kiva juttu. Sinne 
voisi mennä uudelleenkin. Kyllä se meille aikuisillekin 
oli ihan mielenkiintoinen ja mukava museokokemus.

Me aikuiset maksoimme käynnin museokortilla ja 
pojat pääsivät museoon ilmaiseksi.  

Rauman merimuseo, Kalliokatu 34, Rauma, 
www.rmm.fi 

Caravan-reissujemme Caravan-reissujemme 

ERIK EKLUND

Vähän erilainen 
viikonloppumatka

pojat pääsivät museoon ilmaiseksi.  

Raaseporin linna, Raasepori

Rauman Merimuseo, Rauma

Hämeen linna, Hämeenlinna

LUKIJAN PALSTA
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Leirintämatkailu on monipuolinen tapa viettää va-
paa-aikaa. Museokortti taas on mahdollistanut meille 
leirintämatkailuun hyvin sopivan mielenkiintoisen lisä-
harrastuksen. Näin korona-aikana kaikki on ollut mel-
ko rajoitettua. Moni paikka on ollut kiinni epi demian 
vuoksi, mutta museokorttisovelluksesta näkee helposti 
kaikki auki olevat museot. 

Museokorttisovelluksen kartasta näkee halutessaan 
mm. reittiehdotuksen sekä matkan varrella sijaitsevat 
museot, joihin kannattaisi poiketa. Olemme löytäneet-
kin monta mielenkiintoista museota juuri tällä tavalla.

Olemme tutustuneet uusiin museoihin myös pitä-
mällä kahvitauon jossain kivassa museossa ja sen kah-
vilassa. Lisäksi työmatkoilta palatessani olen kotimat-
kalla pistäytynyt monessa mielenkiintoisessa museossa. 
Käymme nykyään museoissa usein ja museoon men-
nään aina, varsinkin jos tiedossa on jotain myös lapsille. 

Vuoden museokortti maksaa tällä hetkellä 72 €. Mu-
seokortin lisäksi mukaan tulee helppokäyttöinen mu-
seokorttisovellus, joka asennetaan tietokoneelle tai äly-
puhelimeen ja museomatka voi alkaa vaikka heti sovel-
luksen helppokäyttöisten ohjeiden avulla.

Museokorttia on oman kokemuksemme mukaan 
helppo suositella ihan kaikille. Lähde Sinäkin museo-
matkalle!

Rauman Taidemuseo, Rauma

Museokortti on meillä aina mukana 
kaikilla caravan-reissuillamme!

Suomen Metsästysmuseo, Riihimäki

Museo Milavida, Tampere

Suomen Rautatiemuseo, Hyvinkää

Myllysaaren Museo, Valkeakoski
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Tapahtumia Ruissalon talvi-
alueella syys-talvikaudella 
21-22

Koronasta huolimatta Ruissalon tal-
vikaravaanarit ovat pystyneet toimi-
maan alueella turvallisesti. Alkusyk-
systä rajoituksia oli vähän ja kotimaan 
matkailun jatkuminen syksyyn toi 
myös paljon vierailijoita alueellemme. 
Kävijämäärä olikin ennätyksellinen.

Aktiivinen harrastoiminta rajoittui 
pääasiallisesti ulkoreippailuun, sau-
nomiseen ja makkaranpaistoon. Sau-
nominenkin tosin jouduttiin laitta-
maan naulakkoon joksikin aikaa.

Petankin pelaaminen elvytettiin ja 
se saikin reipasta, uutta tuulta alleen. 
Villa Saaron hiekkakentällä nähtiin 
innokkaiden heittäjien hienoja ylä- ja 
alakierrekaaria. Innostus kasvoi niin, 
että porukalla päätettiin haastaa yh-
distyksen muut alueet yhteiseen tur-
naukseen, joka tosin on vielä järjestä-
mättä, mutta kun lumet sulavat, niin 
katsotaan, kuka on kuka.

Ruissalossa on kuten tunnettua 
paljon lehtipuita ja syksyllä lehdet on 
kerättävä. Tänä vuonna pääsimme tal-
koisiin vasta marraskuun alussa, juuri 
ennen kuin pakkaskausi alkoi, mutta 

Ruissalon kuulumisia
Kuva: Markku Talvipuro

 Auringon halo. Kuva Markku Tal-
vipuro 

 Alkusyksyllä Ruissalon ruska oli 
pitkästä aikaan todella upea. Kuva 
Ari Laaksonen

ennätimme. Lehdet haravoitiin ja nur-
mikot leikattiin sekä sopat syötiin. 

Syksyllä vaihtui myös vetovastuu 
Ruissalotoimikunnassa ja samalla 
saimme mukaan kaksi ladya. Toimi-
kunnassa ovat mukana nyt Heli, Sirpa, 
Matti, Veijo ja Harri.

RUISSALO
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Ruissalon talvialue 
sijaitsee luonnonkauniissa 
saaristoympäristössä

Tässä pieni esittely Ruissalon talvi-
alueesta, joka sijaitsee leirintäalueen 
matkailuajoneuvoille tarkoitetulla 
kentällä. Olemme vuokranneet aluet-
ta Turun kaupungilta jo yli 40 vuotta. 
Isäntinä ovat toimineet Matti ja Pirjo 
Vainio vuodesta 1997. Toimintaa on 
syksystä kevääseen, 1.9.–15.5. välise-
nä aikana.

Tarjoamme asuntovaunu- ja mat-
kailuautopaikkoja kausisopimuksella, 
mutta myös vierailijat ovat tervetullei-
ta vapaille paikoille. Alue jakautuu ns. 
vanhaan ja uuteen puoleen. Molem-
milla puolilla on oma huoltorakennus 
WC- ja peseytymistiloineen sekä keit-
tiöineen. Käytössä on kaksi saunaa, 
joista vanhempaa lämmitetään kes-
kiviikkoisin ja uudempi sähkösauna 
Saaronniemen uimarannalla lämpiää 
lauantaisin.

 Leena ja Matti Lindqvist Ruisriikin 
maalissa. Kuva Harri Koivisto

 Auringonlasku on aina upea Ruis-
salossa. Kuva Markku Talvipuro

Keväällä saunotaan, pelataan pe-
tankkia ja minigolfia, lauletaan ka-
raokea, sauvakävellään ja tietenkin 
käristetään makkaraa. Vapun aattona 
rakennetaan pitkäpöytä ja nautitaan 
yhdessäolosta! 

Syksyllä tavataan taas.

Ruisrääkki ja Ruisriikki

Pitkästä aikaa Ruissalossa järjestettiin 
Ruisrääkki- ja -riikki -juoksutapahtu-
ma. Tapahtuma tuo vuosittain alueel-
lemme satoja juoksijoita, sillä lähtö ja 
maali sijaitsevat leirintäalueella. Vau-
nualue toimii myös alkulämmittely-
paikkana. Ruisriikin juoksumatkana 
on 10 kilometriä, kun taas Ruisrääkki 
on puolimaraton eli 21,1 kilometriä. 
Tänäkin vuonna olivat mukana myös 
alueemme karavaanarit Leena ja Mat-
ti Lindqvist. He ovat harrastaneet lajia 
jo monia vuosia, ja innostus vie heitä 
myös muualle kuten Helsinki Marat-
honiin. Nyt pariskunta osallistui Ruis-
riikkiin ja tuloksena oli hyvä sijoitus.

Ruissalon Saaronniemen ranta ja 
laituri ovat vain muutamien metrien 
päässä alueesta. Naantaliin vievä lai-
vaväylä tarjoaa nähtävää niin pienille 
kuin isoillekin karavaanareille. Finn-
linesin autolautat ohittavat vain muu-
tamien kymmenien metrien päässä 
useita kertoja päivässä.

Ruissalo tarjoaa parhaat kävely- ja 
lenkkeilymaastot sekä pyöräilyreitit. 
Muutaman sadan metrin päässä on 
Ruissalon kylpylä palveluineen sekä 
vähän pidemmällä tarjoaa Kasvitie-
teellinen puutarha elämyksiään. Föli-
bussi kaupungin keskustaan lähtee ai-
van portin pielestä kahdesti tunnissa 
ja sydäntalvellakin kerran tunnissa.

Teksti: Harri

Lisää tietoa Ruissalon talvialueesta yhdistyksemme kotisivuilta,  
josta löytyvät myös hinnastot. Tervetuloa vierailulle! 
www.sfcturku.fi.

  Ruissalossa luonto on lähellä monipuolisesti. Kuva: Ari Laaksonen
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Uutta kesää odotellessa
Toppatakit, sukset ja muut tylsät tal-
vikamat saa onneksi taas unohtaa vä-
häksi aikaa. On aika kaivaa kesämekot 
ja shortsit esiin. Kesä on ovella ja Ke-
säniemi mitä parhaimmassa iskussa 
ottamaan auringonpaisteen vastaan 
– ja tietysti sinut! Tervetuloa viihty-
mään treffeille ja tapahtumiin. Vapaita 
kausipaikkojakin löytyy kesäksi, syk-
syksi tai koko vuodeksi. Jos käytössäsi 
ei juuri nyt ole omaa majoitusvaihto-
ehtoa, tarjolla on pari kivaa vuokra-
vaunua.

Tällaista meillä on

Viihtyisä Kesäniemi sijaitsee meren 
äärellä Vehmaalla noin 45 kilometrin 
päässä Turusta. Rauhallisella alueella 

on 135 sähköistettyä vaunu- ja auto-
paikkaa, yhteiskeittiö, pyykinpesuti-
lat sekä oleskelutila, josta löytyy mm. 
erilaisia pelejä. Wc- ja suihkutiloista 
uusin rakennus on vihitty käyttöön 
vasta vuosi sitten, ja siinä on asianmu-
kainen inva-wc. Saunat lämpiävät ke-
sällä päivittäin ja sen lisäksi viihtyisän 
hiekkarannan telttasaunaa saa lämmi-
tellä milloin itse haluaa. 

Alueella on laavu, grillikatos ja ka-
lansavustuspaikka. Kioskista saa hy-
vät kahvit ja jäätelöt! Tanssipaviljon-
ki Ylä-Lystillä pääsee nauttimaan lep-
poisasta tunnelmasta karaoketanssien 
merkeissä ja erilaisissa tapahtumissa. 
Petanque on suosittu laji Kesäniemes-
sä, ja siitä jopa kilpaillaan leikkimises-

ti Jyväs-caravan Cupissa. Tänä kesänä 
kisailupäivä on 27. elokuuta.

Maalaismaisemaa

Kesäniemi on jo itsessään viihtyi-
sä, luonnonmukainen ja muutenkin 
mainio paikka. Sen lisäksi alueen ym-
pärillä avautuu mitä kaunein maa-
laismaisema. Löytyy metsäpolkuja 
omasta rauhasta nauttiville ja syksyllä 
monipuolisia sienipaikkoja. Lähistöltä 
paistinpannulle kertyy helposti tatte-
ja, mustatorvisieniä ja muita ilmaisia 
herkkuja. 

Yhteiskäyttöön tarkoitetuilla filla-
reilla pääsee sotkemaan pitkin idyl-
lisiä hiekkateitä metsän ja peltojen 
laitaa tai joen vartta. Etelän puolella 

Toim.: 50041 ja 171313

KESÄNIEMI
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 Hannun kunnostama kalanperkuupaikka 
ja Hannun kalat.

 Unto on poissa. Kesäniemessä 
Unttaa muistetaan lämmöllä. Haus-
ka ja positiivinen mies oli pitkään 
aktiivisesti mukana kaikissa alueen 
riennoissa ja piti meidät muutkin aina 
hyvällä tuulella.

Tulevia tapahtumia 
Kesäniemessä

Pääsisäistreffit  15.–18.4.
Vappukivaa  1.5.
Juhannuksen vietto 24.–26.6.
Perinteiset MP-ajot 9.7.
Lasten taideviikko 18.–24.7.
Petanquen Jyväs-Caravan Cup 27.8.
Silakkatreffit 14.–16.10.

Lisätietoa Lasten taideviikosta Illiltä,  
puh. 040 552 5972 

avautuu meri rajattomine liikkumis-
mahdollisuuksineen, ja alue on myös 
tunnettu hyvänä kalapaikkana. Kesä-
niemen soutuvenettä ja liivejä saa lai-
nata maksutta. 

Lapsille kädentaitoviikko 

Nyt jo perinteisen heinäkuisen Lasten 
taideviikon aikana on nuorelle väelle 
ohjattua puuhaa, kuten tulevana kesä-
nä koru- / avaimenperäpaja, unisiep-
parin teko, kankaanpainantaa sekä ak-
varelli- ja akryylimaalausta. Kokenut 
ja koulutettu ohjaaja saa niin pienet 
kuin isommatkin lapset innostumaan 
taiteiluista. Vanhemmat voivat nauttia 
sillä välin omasta ajasta vaikka aurin-
koa ottaen. Tapahtumaviikon kruu-
naa sunnuntainen taidenäyttely, johon 
alueella olevat aikuiset tulevat ihaste-
lemaan taidetta kuplivan juoman ja 
shipsien saattelemana. 

Lapsien viihdykkeeksi alueella on 
myös vuonna 2018 uusittu leikkipuis-
to tramboliineineen ja linnunpesäkei-
nuineen. Hyvin suosittuja ovat olleet 
polkuautot, joilla pääsee huristamaan 
hiekkateitä ristiin rastiin.

KESÄNIEMI
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Karavaanareiden 

Huppari ja 
fleece-takki 
musta, sininen ja punainen.

T-paidat 
musta, sininen ja punainen.

JÄSENTUOTTEET

45 €45 € 

14 €14 € 

044 705 5566 www.liedonautopesu.com
Tuulissuontie 31  
halli 2         LIETO

LIEDONLIEDON  
AUTOPESUAUTOPESU

PESUMME SISÄLTÄÄ AINA MYÖS KATON PESUN!

PESU

PESU+
vahaus

60 60 €€ 220 220 €€
110 110 €€

PESU+vahaus+
hytin kiillotus+ 
hytin kovavahaus

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

UUTTA UUTTA UUTTA! 
PIKAHUOLLOSTA: 

jarruremontit • öljynvaihdot
suodattimien vaihdot yms.

Teemme myös sisäpesut, 
kovavahaukset ja pinnoitukset

RENGASHOTELLI ja RENGASMYYNTI

Asuntoautot / -vaunut 

Meiltä ammatitaidolla 
pesut, huollot, vahaukset!

Tuotteita saa tilauksesta alueiltamme.
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Meillä Margareta Campingissa on 62 
sähköistettyä vaunu- ja autopaikkaa. 
Erilaisia mökkejä ja kesähuoneita on 
yhteensä 40 vuosipaikkalaisille sekä 

yksi mökki viikkovuokrattavaksi. Va-
paita paikkoja on rajoitetusti. Uima-
pukusauna lämmitetään joka päivä 
maanantaista torstaihin. Perjantaisin 
ja lauantaisin naiset ja miehet sauno-

vat omilla vuoroillaan, lisäksi tarjol-
la on tilaussauna. Uimapaikkoja on 
alueella useita, ja käytössä on myös 
soutuvene ja kaksi SUP-lautaa. Yh-
teinen tanssisali “Olkkari” on kaik-
kien käytössä. Siellä voi pelata lauta-
pelejä, pingistä, katsoa telkkaria - tai 
muuten vaan oleilla. Alueella on vir-
keä ja monipuolinen ohjelmatarjon-
ta aina lasten karaokesta olympialai-
siin lentopalloa ja petankki -pelejä 
unohtamatta. Lähistöltä löytyy erilai-
sia ulkoilumaastoja ja pyöräilyreitte-
jä. Polkupyöriä voi lainata maksutta 
kesä-elokuun ajan. Paikallisliikenne 
kulkee aivan alueen vierestä. Fölillä 
voi hurauttaa kätevästi Turun keskus-
tan sykkeeseen alle 20 minuutissa. Lä-
hin ruokakauppa ja pizzeria löytyy 2,5 
km:n päästä. 

Esittelyssä Margareta

Polkupyöriä voi 

lainata maksutta 

kesä-elokuun ajan.

MARGARETA
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Yhteistyössä Turun 
Ekotorin kanssa

Kierrätyskeskus Turun Ekotori 
on Kestävän Kehityksen Yhdistys 
ry:n hallinnoima, itsenäinen voit-
toa tavoittelematon ympäristötoi-
mija, joka kierrättämisen ohella 
työllistää ihmisiä laajassa mitta-
kaavassa.

SF-Caravan Turku ry:n Mar-
gareta Camping aloittaa yhteis-
työn Turun Ekotorin kanssa ke-
väällä 2022. Ekotori toimittaa 
Margareta Campingin asiakkai-
den ja matkailijoiden käyttöön 
kesä-elokuun ajaksi 10 käytet-
tyä ja kunnostettua polkupyörää, 
jonka jälkeen pyörät palautetaan 
Ekotorille uudelleen kierrätettä-
viksi. 

Ekotori osallistuu Margare-
ta Campingissa 7.5.2022 pidettä-
vään turvallisuuspäivään järjes-
tämällä sähkölaitteiden PopUp 
-keräyksen sekä esittelevät toi-
mintaansa.

Järjestyksenvalvojakoulutus

 Siiri, Satu N, Karita, Petri (voimankäyttökouluttaja), Satu A, Hannu ja 
Pekka

Yhdistyksen tarjoama koulutus pidet-
tiin vuoden alussa yhdistyksen kerho-
tiloissa Linnankadulla. Korona verot-
ti osallistujia kuuteen innokkaaseen 
margaretalaiseen: Satu N, Satu A, Sii-

ri, Karita, Pekka ja Hannu. Kaikki sai-
vat kurssin suoritettua. ”Margaretan 
nyrkki” on valmiina järjestyksen pi-
toon. Onnea kaikille kurssilaisille.
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Margareta Baltis antoi nimen 
alueelle

Nykyisen leirintäalueen nimi – Mar-
gareta periytyy tilan aikaisemmalta 
omistajalta, joka nimesi alueen tyttä-
rensä mukaan. Margaretan isä Alek-
sander Baltis toimi Suomessa Sveit-
sin konsulina 1900-luvun taittees-
sa. Tuolloin, kun Margareta oli pieni, 
hänen isänsä rakennutti Hirvensalon 
tiluksille myös hirsisen leikkimökin. 
Tämä pieni rakennus on kestänyt yli 
sadan vuoden tuulet ja tuiskut sekä ol-
lut käytössä kaikki nämä vuodet. Ehkä 
juuri siksi se toimii edelleen mainiona 
viikkomökkinä alueellamme. Raken-
nukset pitävät asumisesta.

Myöhemmin vuosisadan alkupuo-
lella Margareta Baltis, sittemmin Mo-
lis, sai omistukseensa koko tilan. Hä-
nen sisarelleen oli annettu muhkeat 
myötäjäiset avioliiton solmimiseen ja 
korvauksena tuosta toiselle suodusta 
anteliaisuudesta, isä oli antanut tilan 
lahjaksi Margaretalle. 

Tanssisali on alueen 
tukikohta

1800 ja 1900 -luvun taitteesta on edel-
leen jäljellä leikkimökin lisäksi mui-
takin rakennuksia, mm. pääraken-
nus ja ns. tanssisali. Päärakennus on 

SFC Margareta Campingin  
taustaa ja historiaa

rakennettu 1800-luvun lopussa ja on 
tyyliltään kartanohuvila. Rakennus ei 
kuitenkaan ole enää Camping-alueen 
käytössä, vaan sitä käyttää Turun kau-
pungin hyvinvointitoimiala. Tanssi-
sali puolestaan on 1900-luvun alussa 
rakennettu hirsirakenteinen huvila ja 
on edelleen alueen asukkaiden päi-
vittäisessä käytössä, myös siellä olevat 
asuinhuoneet ovat vuokrattuina asuk-
kaille. Tanssisali toimii nyt keskipis-
teenä koko alueen toiminnalle.

Kaislikossa kuhisee

Alueella on toiminnallisestikin mie-
lenkiintoinen historia. Perimätiedon 
mukaan vanhan saunan kaislikkoa on 
käytetty kieltolain (1919–1932) aikana 
pirtulastien piilopaikkana. Tuohon ai-
kaan saaristossa sunnuntaisin liiken-
nöinyt höyrylaina Arla pysähtyi an-
netusta merkistä Margaretan laituriin, 
jossa kauppa kävi vilkkaana eikä tuot-
teena ollut jogurtti. Hauska yhteensat-
tuma laivan nimen ja nykyajan välillä. 
Margaretan tuolloinen laituri ja uima-
katos ovat edelleen olemassa, kylläkin 
uudistettuna.

Kesäkoti Margareta syntyy

Kesäkoti Margareta perustettiin 1939, 
kun Margareta Molis oli myynyt ti-
lan Turun kaupungille ja kaupunki 
edelleen vuokrannut alueen kaupun-
gin työntekijöille kesäkotitoimintaa. 
Alussa toimintaan käytettiin olemassa 
olevia rakennuksia, mutta hyvin pian 
toisen maailmansodan loppumisen 
jälkeen tilaa tarvittiin lisää ja mökkien 
rakentaminen alkoi. Myös telttailu ja 

Teksti: Harri

Margareta Baltis.

 Tanssisali on alueen tukikohta.

 Margaretan vanha laituri uimaka-
toksineen.

MARGARETA
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asuntovaunut tulivat mukaan kuvaan 
ja niille hankittiin lisää pinta-alaa 
1960-luvulla. 

Nykyisin alue käsittää 20 mökkiä, 
22 huonetta eri rakennuksissa ja yli 60 
matkailuajoneuvopaikkaa.

1950 ja 1960-luvut olivat erityisen 
vilkasta toiminnan aikaa. Lapsia oli 
paljon ja yhteistä tekemistä riitti kai-
kille. Erityisen tärkeää oli uimakoulu-
jen järjestäminen. Nykyisistä asuk-
kaista Sirpa Virtanen ja Mikko Herjo 
ovat olleet mukana jo tuolloin kehittä-
mässä uimataitojaan. 

Sirpa ja Telttamäki

Sirpa Virtanen on nykyään alueen 
emäntä ja pienten poikien mummi. 
Kun Sirpan omat lapset olivat pieniä, 
hän telttaili perheineen ahkeraan ns. 
telttamäessä. ”Lapsia oli paljon ja yh-
teistä tekemistä riitti aamusta iltaan. 
Hyvä yhteishenki sanoisin, yhteis-
huoltajuus loi turvallisen ympäristön 
temmeltää ja leikkiä”, kuvailee Sirpa. 
”Leirintäkautta jatkettiin keväästä ja 
syksystä rakentamalla teltoille alustat 
ja käyttämällä sähköpattereita muka-
van lämmön hankintaan”. 

Mikko ja Margaretan mökki 
numero 3

Mikko Herjo tuli ensimmäisen kerran 
Margaretaan viettämään kesää Ukin 
ja Mamman kanssa kesällä 1954. He 

Margaretan 
tapahtumat 2022

 15.–17.4. Pääsiäinen

 30.4. Vappujuhla

 7.5. Turvallisuus- 
  päivä

 14.5. Kevättalkoot

 6.–12.6. Taideviikko

 24.–25.6. Juhannusjuhlat

 9.7. Olympialaiset 

 23.7. Unikeko-kulkue

 6.8. Pitkät Pöydät

 12.8. Naisten kuuta-  
  mouinti & Miehet  
  kuutamolla

 13.8. Onkikilpailut

 27.8. Hirvensalopäivät:  
  Lentopalloturnaus

 10.9. Syystalkoot & 

  kesäkauden 

  päättäjäiset

 8.10. Valojuhla

Muutokset mahdollisia
 Mikko uimakoulukavereineen, takarivissä uimaopettaja Ester Hjurt.

 Sirpa kavereineen vuonna 1962 kuuluisalla Margaretan laiturilla.

asuivat hirsimökissä numero 3, joka 
oli se Margareta Baltikselle aikanaan 
rakennettu leikkimökki. Majapaikka 
kuitenkin vaihtui tuolloin kerran vuo-
dessa, kun vakituista mökkiä ei saanut 
varata. Tutuksi tulivat myös pääraken-
nuksen kaikki tilat ja huoneet.

Nuorena miehenä vierailut Marga-
retaan tulivat jälleen kuvaan: ”60-lu-
vulla matkustin alueelle kaverien 
kanssa levytansseihin Salmisen bussil-
la tai sen ajan loistoautolla Popedalla. 
Meteli saattoi olla liiankin kovaa isolla 
porukalla ja toruja tuli”, kertoo Mikko. 
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www.grawiko.�
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ARMAS ANTAA NAURUHERMOILLE KYYTIÄ!

RATKO JA RAKASTU ARMAKSEEN!

ARMAKSEN TUHTI
SATASIVUINEN RISTIKOKIRJA  

LEHTIPISTEISSÄ 24.3.22!

www.grawiko.�
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Varautuminen kannattaa
Karavaanarin paras vuodenaika on al-
kamassa, ja nyt ennen matkaan läh-
töä on aika tehdä menopelille kunnon 
vuositarkastus. Siihen kuuluu olen-
naisena osana paloturvallisuudesta 
huolehtiminen, sillä varautuminen on 
viisautta ja lisäksi karavaanarin omal-
la vastuulla.

Asuntovaunussa ja -autossa käy-
tetään ruoan valmistukseen ja läm-
mitykseen apuna kaasua. On tärkeää 
tarkistaa määrävälein kaasupullon ja 
kaikkien venttiileiden kunto. Tarkis-
ta myös akku, ja että sen johdot ovat 
ehjät.

Paloturvallisuuden asiantuntija ja 
kouluttaja, paloesimies evp. Ismo Ja-
lava korostaa varautumisen erityistä 
merkitystä silloin, kun jotakin ikävää 
sattuu vaunussa ja joudutaan teke-
mään nopeita ratkaisuja. Varautumi-
nen on välittämistä ja säästää monelta 
murheelta. ”Kannustan karavaanarei-
ta hankkimaan laadukkaan käsisam-
muttimen, sammutuspeitteen ja va-
roittimet, hyvät alkusammutustaidot 
sekä olemaan huolellinen nestekaasun 
ja tulen käsittelyssä.”

Paloturvallisuusasioita ei kannata 
jättää sattuman varaan, sillä matkai-
luajoneuvossa mahdollinen tulipalo 
tapahtuu yllättäen ja se etenee todella 
nopeasti. Ismo Jalavan mukaan mat-
kailuautot ja asuntovaunut ovatkin 
tulipalojen osalta erikoistapaus, kos-
ka niissä yhdistyvät sekä kodin että 
ajoneuvon paloriskit. Hanki matka-
varusteiksi vähintään palovaroittimet, 
mutta mielellään myös häkä- ja neste-
kaasuvaroittimet.

Palovaroitin

Kun tulipalo syttyy, savu ja palokaasut 
tainnuttavat ihmisen muutamassa mi-
nuutissa. Matkailuajoneuvoissa on ti-

Varoittimilla lisää turvallisuutta 
matkailuajoneuvoon

laa vain rajoitetusti, joten toimiva ja 
riittävän aikaisin hälyttävä palova-
roitin on ehdottoman tärkeä. Muista, 
että varoittaminen ajoissa säästää ih-
mishenkiä.

Palovaroitin tulee testata säännölli-
sesti määrävälein. Samoin paristo tu-
lisi uusia kaksi kertaa vuodessa kesä-
kauden ja talvikauden alkaessa. Kuten 
tunnettua on, paristo heikkenee huo-
mattavasti nopeammin talvella kuin 
kesällä. 

Palovaroittimia on hyvä olla kaksi 
kappaletta. Isoissa vaunuissa ja autois-
sa erityisesti. Tämä siksi, että toisen 
vikaantuessa, toinen varmistaa häly-
tyksen. 

Savu ja lämpö nousevat ylöspäin, 
joten palovaroitin on parasta sijoit-
taa kattoon, vähintään puolen metrin 
päähän seinästä ja muista esteistä sekä 
noudattaa aina palovaroittimen asen-
nusohjeita, korostaa Ismo Jalava. ”Älä 
asenna varoitinta seinälle, keittiöön, 
ilmanvaihtoventtiilin läheisyyteen tai 
kosteisiin tiloihin, koska se voi aiheut-
taa toimimattomuutta, virheellistä toi-
mintaa ja varoittimen vikaantumista.”

Muista, että savu on tultakin vaa-
rallisempaa. Palokuolemista 2/3 on 
savukaasujen aiheuttamia.

Palovaroitin havaitsee savun ja hä-
lyttää ennen kuin havaitsemme itse 

yhtään mitään. Pieni-
kin palonalku täyttää 
todella nopeasti mat-
kailuajoneuvon savul-
la.   Toimiva ja oikein 
sijoitettu palovaroitin 
varoittaa ja myös he-
rättää sinut. ”Sinulla 
on vain 2–3 minuuttia 
aikaa pelastautua, yrit-
tää alkusammutusta ja 
kutsua apua numeros-
ta 112” kertoo Ismo Ja-

lava. Kun varoitin hälyttää, toimi heti!

Kaasuvaroitin

Nestekaasu on propaania/butaania si-
sältävä, erittäin syttymisherkkä ja pa-
lava kaasu. Syttyessään se aiheuttaa rä-
jähdysmäisen, voimakkaan tulipalon. 
Kaasuvaroitin varoittaa jo pienestäkin 
vuodosta, siksi kaasuvaroitin kannat-
taa hankkia asuntovaunuun ja mat-
kailuautoon. 

Koska nestekaasu on ilmaa ras-
kaampaa, kaasuvaroitin tulee asentaa 
lähelle lattianrajaa. Kaasuvaroitin kyt-
ketään yleensä joko 12V tai 230V vir-
taan, koska sen virrankulutus on mel-
ko suuri paristoilla käytettäväksi.

Häkävaroitin

Hiilimonoksidi eli häkä on hajuton, 
mauton, väritön ja ilmaa hieman ke-
vyempi sekä erittäin syttyvä ja myr-
kyllinen kaasu, jota ei havaitse aisti-
malla. Häkää muodostuu epätäydel-
lisen palamisen tuloksena esimerkiksi 
puun, nestekaasun, bensiinin tai öljyn 
palaessa. Lähteitä ovat tulisijat, kaasu-
käyttöiset laitteet sekä auton pako-
kaasut. 

Häkävaroitin varoittaa ainoastaan 
häkäkaasusta, se ei varoita savuista 
tai muista kaasuista. Siksi tulee aina 
hankkia palovaroitin ja tarvittaessa 

TURVALLISUUS JA TEKNIIKKA
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myös kaasuvaroitin häkävaroittimen 
lisäksi. 
•  Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta!
•  Muista myös alkusammutuskalus-

to

Käsisammutin

Suomen pelastusalan keskusjärjestö 
SPEK suosittelee käsisammuttimen ja 
sammutuspeitteen hankkimista mat-
kailuajoneuvoon. Erityisesti nyt, kun 
käsisammutin ei enää kuulu katsas-
tusvaatimuksiin, vastuu paloturvalli-
suudesta täytyy ottaa omiin käsiin.

Käsisammutin on pyrittävä sijoitta-
maan mahdollisimman helposti saa-
taville. Letkulla varustettu sammutin 
on hyvä, sillä sen avulla pääsee ahtai-
siinkin paikkoihin esimerkiksi jääkaa-
pin taakse. Lisäksi toinen sammutin 
on suositeltavaa pitää myös vetoautos-
sa, jotta se olisi joka tilanteessa käytet-
tävissä.

Sammutuspeite

Sammutuspeite täydentää käsisam-
mutinta mainiosti. Sen avulla sammu-
tetaan lähinnä pieniä tulipaloja tasai-
silla pinnoilla, kuten liesi-, vuode- tai 
kalustepaloja. Tuli tukahtuu tehok-
kaasti, nopeasti ja helposti sammu-

Huolehdi vuosittain seuraavat asiat kuntoon:
•  nestekaasulla toimivien laitteiden ja letkujen kunto
•  sähkölaitteiden eheys ja toimivuus
•  palo-, nestekaasu- ja häkävaroittimien toimivuus
•  käsisammuttimen tarkastuttaminen ammattilaisella
•  helposti syttyvien aineiden ja materiaalien välttäminen rakenteis-

sa, sisustuksessa ja säilytystiloissa
•  opettele alkusammutus- ja ensiaputaidot
•  sammutuspeiton ja käsisammuttimen käyttö on helppoa, mutta 

vaatii silti hiukan osaamista ja ennen kaikkea uskallusta toimia no-
peasti. Kun aikaa pelastautumiselle on vähän, oikeassa järjestyk-
sessä toimiminen on tärkeää, korostaa Ismo Jalava.

•  riittävän alkusammutusosaamisen voi hankkia esimerkiksi alku-
sammutuskoulutuksissa tai leirintäalueiden järjestämillä sammu-
tinpäivillä. 

Tulipalon syttyessä 
•  Pelasta ihmiset ja eläimet
•  Varoita muita
•  Soita palokunta paikalle
•  Aloita alkusammutus

Muista lisäksi seuraavat seikat leiriytyessäsi
•  Paikoita ajoneuvosi niin, että vähintään neljän metrin (4) turvaväli 

toteutuu
•  Tutustu etutelttojen ja –katosten turvaväliohjeeseen
•  Käytä ajoneuvon suoraan saattamiseksi ajokiiloja ja nokkapyörää, 

älä kulmatukia
•  Liity sähköverkkoon määräysten mukaisella liityntäjohdolla
•  Liitä liityntäjohto ensin ajoneuvoon ja vasta sitten sähköverkkoon
•  Pidä matkailuajoneuvosi ilmanvaihtoaukot aina vapaina
•  Tarkista turvavaroittimien (palo- häkä- ja kaasuvaroitin) kunto ja 

toimivuus
•  Huolehdi paloturvallisuudesta
•  Tutustu leirintäalueen turvaohjeisiin ja järjestyssääntöihin
•  Noudata alueen henkilökunnan turvallisuusohjeita

Muista, että turvallisuus tehdään yhdessä ja joka päivä!

 Alkusammutusvälineet käden 
ulottuville. Kuva Harri Koivisto.

tuspeitteen avulla, eikä saneeraustöitä 
tarvitse tehdä jälkeenpäin. Sammu-
tuspeite on sijoitettava mahdollisim-
man helppopääsyiseen paikkaan, ko-
rostaa Ismo Jalava.

Tarkasta paloturvallisuus ja 
-varusteet vuosittain

Koska turvallisuusasiat eivät matkaan 
lähtiessä yleensä ole ensimmäisenä 

mielessä, ennakoiva tarkastus ja puut-
teiden korjaaminen vähintään joka 
kevät. Erityisesti nyt, kun käsisammu-
tin ei enää kuulu katsastusvaatimuk-
siin, vastuu paloturvallisuudesta täy-
tyy ottaa omiin käsiin.

Teksti: Harri
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Olemme puhtaan Saimaan länsirannalla, Lap-
peenrannan ja Mikkelin puolivälissä. Rauhalli-
nen leirintäalueemme on ainutlaatuinen sijain-
tinsa ansiosta – Saimaan norpat uiskentelevat ai-
van vieressä.

ESITTELYSSÄ

Laamalansaari

Rantasauna 
lämpiää  
kesällä joka  
ilta.

Metsän keskellä meillä on 56 sähköistettyä 
vaunupaikkaa sekä nykyajan mukavuudet jopa 
historiallisissa puitteissa. Päärakennus on yli 
100-vuotias entinen kansakoulu. Sieltä löytyvät 
keittiö, leikkihuone ja WC-tilat. Salissa on kir-
jasto, pöytätennispöytä ja erilaisia pelejä. Kioski 
palvelee kesällä klo 9-18.

Rantasauna lämpiää kesällä joka ilta. Saunal-
la on myös keittiö ja pyykkikone. Hiekkaranta 
on matala, ja lapset pääset kirmailemaan vesi-
liukumäessä. Veneille on laituri ja luiska. Sou-
tuveneet, kanootit ja SUP-laudat ovat vapaasti 
käytettävissä.

Meillä on myös frisbeegolfrata, pihapelejä 
ja polkupyöriä. Lähimetsiin on mukava lähteä 
lenkkeilemään, sienestämään ja marjastamaan. 
Aikaa voit viettää myös grillaten. Grillauspai-
koistamme toisessa on kalojen savustusmahdol-
lisuus. 

Laamalansaari on avoinna ympäri vuoden. 
Tervetuloa viihtymään!
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HALLITUS JA TOIMIKUNNAT

Laamalansaari

Esa Kankaristo
puheenjohtaja
Puh. 040 052 0856
kankaristoesa@gmail.com

Harri Koivisto
varapuheenjohtaja
Puh. 040 038 7595
harri.koivisto@elonova.fi

Anne Soitamo
sihteeri, jäsenkirjuri
Puh. 050 363 3377
anne.soitamo@gmail.com

Jyrki Lehtonen
jäsen
Puh. 040 052 6579
jrhlehtonen@gmail.com

Sirpa Koskinen
jäsen
Puh. 044 068 2192
sikoskin@gmail.com

Heikki Sartovuo
jäsen
Puh. 040 137 6813
toywood02@gmail.com

Petri Suominen
jäsen
Puh. 050 082 0973
chevyvannrf@gmail.com

Hannu Tiira
jäsen
Puh. 040 021 8875
hooteetee@gmail.com

Hannu Vehmanen
jäsen
Puh. 040 032 5007
hannut99@hotmail.com

Toimikunnat

SF-Caravan Turku ry

Caravan Show -toimikunta
Esa Kankaristo
Puh. 040 052 0856
kankaristoesa@gmail.com

Naistoimikunta
Tarja Suominen
Puh. 050 342 7027
tarja.suom@gmail.com

Taloustoimikunta
Harri Koivisto
Puh. 040 038 7595
harri.koivisto@elonova.fi

Turvatoimikunta
Esa Kankaristo
Puh. 040 052 0862
kankaristoesa@gmail.com

Alueiden  
yhteystiedot
Kesäniemi 
Toimiston puh. 02 433 3462

Petri Suominen, alueisäntä
Puh. 050 082 0973
chevyvannrf@gmail.com

Tarja Suominen, alue-emäntä
Puh. 050 342 7027
tarja.suom@gmail.com

Margareta Camping
Alueen puh. 040 839 7155

Ruissalon talvialue
Matti Vainio, alueisäntä
Puh. 040 070 4179

Palvelut 
SF-Caravan Turun toimisto ja 
kerhotilat
Avoinna joka maanantai klo 18.00-20.00  
(suljettu kesä-heinäkuun ajan)
Linnankatu 49 A, 20100 Turku
Puh. 02 230 8623
sfcturku@sfcturku.fi  |  www.sfcturku.fi

Kerhotilojen vuokraus
Esa Kankaristo, kerhomestari
Puh. 040 052 0862
kankaristoesa@gmail.com

Taloushallinto
Ritva Peltola
taloudenhoitaja
Puh. 044 524 0963
ritva.peltola9@gmail.com

Ritva Peltola
taloudenhoitaja
Puh. 044 524 0963
ritva.peltola9@gmail.com
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Kesäniemi 
– avoinna ympäri vuoden

Kesäniementie 99, Rautila, 23210 Vehmaa
Toimiston puh. 02 433 3462
Alueen isäntä Petri Suominen, puh. 050 082 0973

Kausipaikat (vain sfc-jäsenille)
Vuosipaikka (1.1.-31.12.) isäntäv. 540,00 €
Kevätkausipaikka (1.1.-30.4.) ei isäntäv. 160,00 €
Kesäkausipaikka (1.5.-31.8.) ei isäntäv. 320,00 €
Syyskausipaikka (1.9.-31.12.) ei isäntäv. 160,00 €
Kuukausipaikka kesä-elokuun aikana ei isäntäv. 180,00 €
Kuukausipaikka syys-huhtikuun aikana ei isäntäv. 100,00 €

Muut yöpymismaksut  
(sis. valosähkön ja saunan yleisillä vuoroilla)
  sfc-jäsen ei sfc-jäsen
Asuntovaunu tai -auto vrk 20,00 € 30,00 €
Teltta (max 4 hlö) vrk 20,00 € 20,00 €
Vieraan yöpyminen (yli 12-vuotias) vrk 5,00 € 5,00 €
Veneen laituripaikka (max 4 hlö) vrk 20,00 € 20,00 €
Vuokravaunu vrk 55,00 € 60,00 €
Vuokravaunu pe-su 85,00 € 100,00 €
Vuokravaunu vko 240,00 € 300,00 € 

Venepaikat (vain sfc-jäsenille) Kesäniemen  Muut
 kausipaikk. 
Vuosipaikka  90,00 € -
Kesäkausipaikka (1.5.-31.8.)  - 150,00 €
Kuukausipaikka kesäkautena (1.5.-31.8.) 50,00 € 50,00 €

Muut maksut (sfc-jäsenet ja ei sfc-jäsenet)
Sähkö mittarilla kWh 0,26 €
Valosähkö ilman mittaria vrk 5,00 €
Perhesauna (yleisen saunavuoron yhteydessä) 50 min 15,00 € 
Tilaussauna ryhmille ajalla 1.5.-31.8. 50 min 30,00 € 

Margareta 
– avoinna ympäri vuoden 

Margareetantie 31, 20900 Turku
Alueen puh. 040 839 7155

Kausipaikat sfc-jäsen ei sfc-jäsen
Vuosipaikka (1.1.–31.12.) isäntäv. 495,00 € 545,00 €
Kesäkausipaikka (1.5.-31.8.) isäntäv. 270,00 € 320,00 €
Syyskausipaikka (1.9.-31.12.) ei isäntäv.  160,00 € 200,00 €
Kevätkausipaikka (1.1.-30.4.) ei isäntäv. 160,00 € 200,00 €
Vuosipaikka huoneet ja mökit  ei isäntäv. alkaen 400,00 € -

Muut yöpymismaksut 
(sis. valosähkön ja saunan yleisillä vuoroilla)
 sfc-jäsen ei sfc-jäsen
Asuntovaunu tai -auto vrk 25,00 € 35,00 €
Teltta (max. 4hlö) vrk 15,00 € 20,00 €
Vieraan yöpyminen (yli 12-v) vrk 5,00 € 5,00 €
Veneen laituripaikka (paikka alle 6 m) vrk 20,00 € 20,00 €
Vuokramökki vko 120,00 € 120,00 €
Vuokramökki 2 vkoa 180,00 € 180,00 €

Muut maksut (sfc-jäsenet ja ei sfc-jäsenet)
Sähkö mittarilla kWh 0,26 €
Valosähkö ilman mittaria vrk 5,00 €
Ilmastointi ja lämmitys ilman mittaria vrk 8,00 €
Perhesauna 60 min 12,00 €
Tilaussauna (max 10 hlö) 60 min 30,00 €

Ruissalo
– avoinna ajalla 1.9. – 15.5. 

Saarontie 25, 20100 Turku
Alueen isäntä Matti Vainio,  puh. 040 070 4179

Kausipaikat sfc-jäsen ei sfc-jäsen
Vuosipaikka (1.9.-15.5.) ei isäntävelv. 310,00 € 380,00 €
Kevätkausipaikka (1.1.-15.5.) ei isäntävelv. 155,00 € 190,00 €
Syyskausipaikka (1.9.-31.12.) ei isäntävelv. 155,00 € 190,00 €

Muut yöpymismaksut 
(sis. valosähkön)
 sfc-jäsen ei sfc-jäsen
Asuntovaunu tai -auto vrk 25,00 € 35,00 €

Muut maksut (sfc-jäsenet ja ei-jäsenet)
Sähkö mittarilla kWh 0,26 €
Valosähkö ilman mittaria vrk 5,00 €
Lämmitys- / ilmastointi ilman mittaria vrk 8,00 €
Perhesauna 50 min 12,00 €

ALUEHINNASTOT 2022

SF C 257
Unto Rikhart Kaaros
s.  02.02.1931
k.  22.12.2021

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Turku ry
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Margareta 
– avoinna ympäri vuoden 

Margareetantie 31, 20900 Turku
Alueen puh. 040 839 7155

Kausipaikat sfc-jäsen ei sfc-jäsen
Vuosipaikka (1.1.–31.12.) isäntäv. 495,00 € 545,00 €
Kesäkausipaikka (1.5.-31.8.) isäntäv. 270,00 € 320,00 €
Syyskausipaikka (1.9.-31.12.) ei isäntäv.  160,00 € 200,00 €
Kevätkausipaikka (1.1.-30.4.) ei isäntäv. 160,00 € 200,00 €
Vuosipaikka huoneet ja mökit  ei isäntäv. alkaen 400,00 € -

Muut yöpymismaksut 
(sis. valosähkön ja saunan yleisillä vuoroilla)
 sfc-jäsen ei sfc-jäsen
Asuntovaunu tai -auto vrk 25,00 € 35,00 €
Teltta (max. 4hlö) vrk 15,00 € 20,00 €
Vieraan yöpyminen (yli 12-v) vrk 5,00 € 5,00 €
Veneen laituripaikka (paikka alle 6 m) vrk 20,00 € 20,00 €
Vuokramökki vko 120,00 € 120,00 €
Vuokramökki 2 vkoa 180,00 € 180,00 €

Muut maksut (sfc-jäsenet ja ei sfc-jäsenet)
Sähkö mittarilla kWh 0,26 €
Valosähkö ilman mittaria vrk 5,00 €
Ilmastointi ja lämmitys ilman mittaria vrk 8,00 €
Perhesauna 60 min 12,00 €
Tilaussauna (max 10 hlö) 60 min 30,00 €

Ruissalo
– avoinna ajalla 1.9. – 15.5. 

Saarontie 25, 20100 Turku
Alueen isäntä Matti Vainio,  puh. 040 070 4179

Kausipaikat sfc-jäsen ei sfc-jäsen
Vuosipaikka (1.9.-15.5.) ei isäntävelv. 310,00 € 380,00 €
Kevätkausipaikka (1.1.-15.5.) ei isäntävelv. 155,00 € 190,00 €
Syyskausipaikka (1.9.-31.12.) ei isäntävelv. 155,00 € 190,00 €

Muut yöpymismaksut 
(sis. valosähkön)
 sfc-jäsen ei sfc-jäsen
Asuntovaunu tai -auto vrk 25,00 € 35,00 €

Muut maksut (sfc-jäsenet ja ei-jäsenet)
Sähkö mittarilla kWh 0,26 €
Valosähkö ilman mittaria vrk 5,00 €
Lämmitys- / ilmastointi ilman mittaria vrk 8,00 €
Perhesauna 50 min 12,00 €

Lukkuhaka

Lohenpyrstö

Hiilimutka
Rekiniemi

Sexsjö

Rantasarka

Kalajärvi
Vankkurimännikkö

Krapuranta

Kesäniemi
Mussalo

Rairanta
Leininranta

Tilkunpelto

Maisansalo
Laamalan-
saari

Etuniemi

Tasokkaiden
Caravan-
alueiden ketju

Tasokkaiden
Caravan-
alueiden ketju
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YHTEISTYÖKUMPPANIT

BestCaravan Oy
Automestarinkatu 2, Kaarina
Puh. 010 832 4520

Grawiko Oy
Kärsämäentie 35, Turku
Puh. 02 469 1350

Kiinteistöhuolto 
Markku Varjonen Oy
Puh. 040 188 5002

Liedon Autopesu Oy
Tuulissuontie 31, Lieto
Puh. 044 705 5566

Maxisouce Oy
Nummenniityntie 22, Kaarina
Puh. 040 078 4334

Miseva Oy
Tammenmäentie 8, Turku
Puh. 010 235 0233

Nuorten TyöTuki ry
Ruissalontie 39, Turku
Puh. 040 153 4446  

Svenska Tält Ab
Timmervägen 5, Dorotea, Ruotsi
Puh. +46 942 51314

Turun Ajovaruste Oy
Tuulissuontie 9, Lieto
Puh. 050 357 3093

Turun Länsi-Vankkurit Oy
Voivalantie 18, Kaarina
Puh. 02 274 9880

Vallan Maukas Oy
Vallilantie 98, Vehmaa
Puh. 040 594 1918

Kuva Ari Laaksonen
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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.
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