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1. YHDISTYS 
SF-Caravan Turku ry:n toiminta oli vuonna 2021, yhdistyksen 52. toimintavuotena 
rauhallisempaa koronapandemian vuoksi.  
 
Jäsenistön käytössä on ollut kolme (3) aluetta, ympärivuotisena vuonna 2001 omaksi 
ostettu Kesäniemi Vehmaalla, talvikaudella Ruissalo Camping Turun Saaronniemessä 
sekä 1.5.2021 alkaen uusi ympärivuorokautinen alue Margareta Turun 
Hirvensalossa. Alueiden hintataso on saatu pysymään jäsenistölle mahdollisimman 
edullisena. Perinteisten treffien järjestäminen on ollut tauolla koronapandemian 
vuoksi. Muutamia omia pienimuotoisia tapahtumia on järjestetty alueilla.  
 
Kesäniemessä aloitettu uuden huoltorakennuksen rakentaminen loppuvuonna 
2018, rakennus saatu käyttökuntoon loppuvuonna 2020. Rakennus tehty Kastellin 
talopakettina, jossa on suihku- ja wc-tilat naisille ja miehille, sekä inva-wc ja 
suihkutila, sekä kemiallisen wc:n tyhjennyspaikka. 
 
 

2. JÄSENISTÖ 
Vuoden 2020 lopussa yhdistyksessä oli varsinaisia jäseniä 1427 (sis. 2 kunniajäsen ja 
2 vapaajäsentä) ja perhejäseniä oli 119. Yhteensä jäsenmäärä oli 1546. Vuoden 2021 
vastaavat luvut olivat 1494 jäsentä (sis. 2 kunniajäsen ja 1 vapaajäsentä) ja 
perhejäseniä oli 127. Yhteensä jäsenmäärä oli 1621. Edellisvuoteen verrattuna 
jäsenmäärä oli noussut 75 henkilöllä. 
 
Hallitus on miettinyt keinoja, joilla saataisiin nuoria enemmän mukaan toimintaan ja 
käymään alueillamme. Esim. Turun Caravanposti toimitetaan myös digiversiona, joka 
on nuorten käyttämä mediaväline, jotta tulemme laajemmin näkyväksi. 
 
Jäsenkirjurina toimi Anne Soitamo. 
 
 

3. YLEISET KOKOUKSET 
SF-Caravan Turku ry:n sääntömääräinen kevätkokous jouduttiin siirtämään 
huhtikuulta koronapandemia vuoksi myöhäisempään ajankohtaan. Kevätkokous 
pidettiin Turun Messu- ja Kongressikeskuksen Restel ravintolassa 27.9.2021, joka 
kuitenkin keskeytettiin puuttuvan aineiston vuoksi, jonka johdosta pidettiin 
jatkokokous 27.10.2021, jossa käsiteltiin tase- ja tuloslaskelmat. 
Kokoukseen 27.9.2021 osallistui äänivaltaisia jäseniä kaikkiaan 74, joista varsinaisia 
jäseniä oli 57 ja perhejäseniä 17. Jatkokokoukseen osallistui 52, joista varsinaisia 
jäseniä oli 40 ja perhejäseniä 12. 
 
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin myös 27.9.2021 Turun Messu- ja 
Kongressikeskuksen Restel ravintolassa. Syyskokoukseen osallistui äänivaltaisia 
jäseniä kaikkiaan 82 henkilöä, joista varsinaisia jäseniä oli 63 ja perhejäseniä 19.  
 
 

4. HALLITUS 
Hallitus kokoontui vuonna 2021 yhteensä 12 kertaa, joissa pykäliä kirjattiin yhteensä 
192 kappaletta. Koronapandemian vuoksi hallitus siirtyi pitämään kokouksiaan myös 
osittain etäkokouksina.  
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Hallituksen kokouksiin osallistuivat seuraavat henkilöt:  
 
puheenjohtajana  Esa Kankaristo  12 kertaa 
jäseninä   Martti Kivioja, vpj 10      ” 

Harri Koivisto, uusi, vpj   9      ”                    
Sirpa Koskinen    9      ” 
Jyrki Lehtonen    8      ” 
Ritva Peltola, uusi varajäs.   8      ” 
Heikki Sartovuo 12      ” 
Anne Soitamo 12      ” 
Petri Suominen 12      ” 
Hannu Tiira, uusi   3      ” 
Hannu Vehmanen 12      ” 
Erja Ylitalo     9      ” 

 
Yhdistyksen varapuheenjohtajana toimi Martti Kivioja, sihteerinä Anne Soitamo, 
taloudenhoitajana Erja Ylitalo sekä tilintarkastajana Kirsi Patrikainen (HT) Nexia 
Oy:stä ja varatilintarkastajana Erja Valtare (KHT) Nexia Oy:stä. 
 
Yhdistyksen tositetarkastajina ovat toimineet Martti Kivioja ja Tapio Ranta. 
 
Tal.hoit. Erja Ylitalo on ilmoittanut lopettavansa taloudenhoitajan työt sekä 
olevansa estynyt osallistumaan hallituksen kokouksiin henkilökohtaisista syistä. 
Taloudenhoitajan tilalle valittiin Ritva Peltola, joka aloitti 1.10.2021.  
 
 

5. KESÄNIEMITOIMIKUNTA 
Kesäniemitoimikunta kokoontui vuonna 2021 9 kertaa. Pykäliä kirjattiin 118 
kappaletta.  
Toimikunta hoiti joka kuukauden 4. maanantai päivystyksen kerhohuoneistossa 
kesä-heinäkuuta lukuun ottamatta. 
Keväällä pidettiin risutalkoot, jossa siistittiin lippukallio sekä tienvierustoja. 
Siivoustalkoita pidettiin sekä keväällä että syksyllä. 
Keväällä suoritettiin vaunujen koeponnistuksia. 
Venerantaan laitettiin toisen puolen laiturin kansi. 
12.6. Safety Walk turvakävely suoritettiin alueella. 
Syksyllä oli syystalkoot alueen talvikunnostamiseksi. 
Keskustelutilaisuus pidettiin. 
 
Toimikunnan kokouksiin kuuluivat ja osallistuivat seuraavat henkilöt: 
 

  puheenjohtaja:  Petri Suominen 9 kertaa 
sihteeri:   Merja Simolin-Kivilä            8 ” 

                                         Ari Ikonen  2 ” 
                                         Teppo Kallio  6 ” 
                                         Raimo Kivilä  9 ” 
                                         Anne Koivu  6 ” 
                                         Hannu Kujala 4 ” 
                                        Sirpa Kujala  4 ” 
                                         Arto Mankinen 5 ” 
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                                        Juha Ora  5” 
                                         Heikki Sartovuo 5” 
                                         Anne Soitamo 9 ” 
                                         Heimo Soitamo 9 ” 
                                         Tarja Suominen 9 ” 
                                        Mauri Virtanen 6” 
                                         Timo Vuorinen 1”                                 
 

Kesäniemen treffit ja tapahtumat on selostettuna toimintakertomuksessa 
otsikon: Treffit ja tapahtumat-osiossa. 
 
 

6. NAISTOIMIKUNTA 
Toimikunta kokoontui joka kuukauden 3.maanantai (kesä-heinäkuuta lukuun 
ottamatta) yhdistyksen kerhohuoneistossa kerhopäivystyksen, inventaarin, 
saunan ja muiden tilojen siivouksien, askartelujen merkeissä. 
Toimikunta kokoontui 9 kertaa vuonna 2021. 
 
Toimikuntaan kuuluivat ja sen kokouksiin osallistuivat seuraavat henkilöt: 
puheenjohtajana:  Tarja Suominen 9 kertaa 
jäseninä                   Sirpa Kujala  1 ” 

Mari Paasikivi 1 ” 
Kirsi Salonen  1 ” 
Merja Simolin-Kivilä 9 ” 
Anne Soitamo 9 ” 

  
  

7. RUISSALOTOIMIKUNTA 
SFC Ruissalo Camping, talvialue 
Ruissalotoimikunnan vuosikertomus 2021 
 
Kevätkausi 1.1.–15.5. 2021 
 
Kevätkaudella Ruissalotoimikuntaan kuuluivat Martti Kivioja, Harri Koivisto, Veijo 
Viitanen ja asiantuntijana Matti Vainio. Toimikunnan tehtävänä on toimia Ruissalo 
Camping talvialueen asukkaiden karavaanareiden ja vierailijoiden sekä hallituksen 
välisen tiedonkulun välittäjänä ja toimia aktiivisena talvialueen toimijana, 
järjestäen talviasukkaille erilaista vapaa-ajan toimintaa. Tietoa jäsenistölle ja 
Ruissalon kausipaikkalaisille välitetään säännöllisesti aina kuukauden viimeisenä 
lauantaina pidettävässä keskustelutilaisuudessa. 
 
Kevätkaudella korona vaivasi yhteisten tilaisuuksien järjestämistä, 
keskustelutilaisuuksia voitiin järjestää vain ulkotiloissa. Laskiaisen 
hernekeittotarjoilu suoritettiin myös ulkotiloissa. 
 
Vapun perinteinen pitkäpöytä pystyttiin viimein pitämään, kuitenkin 
turvaetäisyyksin. 
 
Kevätkausi antoi jo vihjeitä paremmasta ajasta koronan suhteen. Vierailijoita 
voitiin ottaa vastaan ja heitä myös alkoi olla liikkeellä.  
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Syyskausi 1.9.–31.12.2021 
 
Syyskauden virallinen avaus pidettiin yhdistyksen 11.9. lipunostolla.  
 
Syyskuussa alueelle saapui runsaasti kotimaisia ja ulkomaisia vierailijoita. Syksyn 
vilkkaus oli historiallinen, vierailijoiden määrä ylitti kaikki aikaisemmat 
ennätykset. 
 
Ruissalotoimikunnassa tapahtui muutoksia. Toimikunnan uudeksi vetäjäksi tuli 
Harri Koivisto ja uusiksi jäseniksi Heli Saukko ja Sirpa Koskinen, vanhoina jatkoivat 
Veijo Viitanen ja Matti Vainio. Koivisto valittiin myös yhdistyksen hallitukseen ja 
sen varapuheenjohtajaksi. 
 
Yhdistyksen hallituksen palautekeskustelu- ja infotilaisuus pidettiin 30.10. Villa 
Saarossa. Illalla oli yhteinen grillaushetki. 
 
Petankin pelaaminen lämmitettiin uudelleen, saaden hyvää suosiota. Myös 
karaokea uskallettiin laulaa, tosin koronaturvallisesti. 
 
Marraskuun 13. pnä pidettiin perinteiset talkoot, jossa koko alueen lehdet ja risut 
haravoitiin ja alue siistittiin talvea vastaan. Paikalla oli runsaasti karavaanareita ja 
talkoolaisille tarjottiin makkarakeittoa.  
 
Jouluun 4. päivänä syötiin yhteinen joulupuuro. Joulujuhlaa ei järjestetty koronan 
vuoksi. 
 
Harri Koivisto, toimikunnan puheenjohtaja 
 

8. MARGARETA 
SFC Margareta Camping Turku, toimintakertomus v.2021 

 
Kesäkoti Margareta uusiutui, kun SF Caravan Turun yhdistyksen hallitus päätti 
syyskuussa v. 2020 tarttua Turun kaupungin tarjoukseen ottaa Hirvensalossa 
oleva Kesäkoti Margaretan alue hoitaakseen. Neuvottelut alkoivat syyskuun 
puolivälissä v. 2020 ja päätökseen ne saatiin huhtikuussa v.2021. 
 
Viimeiset vuodet paikkaa hallinnoi JHL, joka päätti lopettaa alueen vuokraamisen 
kaupungilta.  Paikka on ollut jo kolmekymmentäluvulta lähtien KTV ammattiliiton 
jäsenten kesänviettopaikkana, joten sillä on pitkät perinteet erilaisten ihmisten 
kokoontumispaikkana. 
 
Neuvottelut kaupungin kanssa osoittautuivat työläiksi ja olivat monivaiheiset ja 
suunniteltua paljon pidemmät. Neuvotteluissa yhdistyksen puheenjohtajien 
lisäksi oli myös Henry Toivari, joka alun perin ensimmäisenä informoi 
mahdollisuudesta saada alue yhdistyksen hallintaan. 
 
28.4.2021 sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa hyväksyttiin Margareta-
asia ja sopimukset hyton, yhdistyksen ja tilapalveluiden välillä allekirjoitettiin. 
 
Alueella on jo kymmenien vuosien ajan ollut lukuisa määrä järjestäytyneitä 
caravaanareita.  
Lisäksi alueella on parikymmentä mökkiä ja parikymmentä huoneita, joissa on 
myös pitkäaikaisia margaretalaisia. 
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Caravaanareita alueella oli n. 50 vaunukuntaa ja kaikki mökit ja huoneet olivat 
myös vuokrattu. 
 
Alueella on 1 viikkovuokramökki ja muut mökit ja huoneet ovat 
vuosivuokrapaikkoja. 
 
Rannassa sijaitsee ns. uusi sauna, jossa 2 saunaa, wc-tilat, takkatupa ja iso terassi. 
Uusi sauna on hyvinvointitoimialan käytössä 1.6. – 31.8. välisenä aikana sekä syys- 
ja hiihtolomilla. Myöskin päätalo on heidän käytössään ko. aikoina. 
 
Uusi sauna on talviasukkaille saunomiskäytössä sekä toimii huoltorakennuksena. 
 
Alueella oleva vanha sauna, jonka yhteydessä on 2 ulkosuihkua, on käytössä 1.5. – 
30.9. välisenä aikana. Yläalueella on naisten ja miesten vesiwc:t ja ala-alueella on 
naisten ja miesten vesiwc:t sekä suihku. 
 
Toimisto sijaitsee heti alueelle tultaessa oikealla. Avoinna pääsääntöisin 
keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 15-16. Toimiston ulkopuolelta löytyy mm. 
aloitelaatikko. 
 
Alueella rannassa sijaitsee grillikatos. 
Lisäksi alueella tanssisali, joka toimii päivisin monitoimitilana ja tapahtumien 
järjestämispaikkana. 
Venepaikkoja on 15 kpl. Alueelta löytyy 1 pelastusvene sekä 1 soutuvene 
asukkaiden omaan käyttöön. 
 
Alueen avajaisjuhlaa vietettiin 6.6.2021 mehu- ja pullatarjoilun merkeissä. 
Avajaisten merkiksi sinivalkonauhan katkaisivat Seija Hellman ja Martti Kivioja. 
Paikalla oli runsaasti alueen asukkaita. 
 
Martti Kivioja piti avajaispuheen, jossa hän mm. toivotti menestystä alueen 
uudelleen henkiin nostamisessa. Henry Toivari piti myös puheen, jossa hän kertoi 
Margaretassa vuosien varrella tapahtuneista asioista. Avajaisissa esittäytyi 
myöskin toimikunta. 
 
Alueella piti saada toimikunta yhdistyksen toiveesta. Toimikunnan kokoonpano oli 
10 henkilöä. Toimikunnan tehtävänä oli toimia alueen asukkaiden ja vierailijoiden 
sekä hallituksen välisen tiedonkulun välittäjänä sekä järjestää erilaisia tapahtumia 
ja informaatiotilaisuuksia. 
 
Toimikunta huomioi kaikissa toiminnoissaan ja järjestämissään tapahtumissa 
vallitsevan koronatilanteen, ja sen vaativat rajoitukset ja velvoitteet. 
 
Alueelle valittiin isäntä ja emäntä. Muilla toimikunnan jäsenillä oli eri 
vastuualueita. 
 
Toimikunnan kokoukset olivat 1 krt/ kuukaudessa ja kokouksista tehdyt muistiot 
olivat asukkaiden nähtävissä toimistossa. Osalle toimikunnan jäsenistä 
järjestettiin Jeemly-kassakoulutusta.  
 
Syksyllä alkoivat keskustelutilaisuudet, joissa asukkaat saivat esittää toimikunnan 
edustajille ehdotuksia alueen ja yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.  
Alueen tiedotus tapahtui alueen asukkaille suunnatulla WhatsApp-ryhmällä sekä 
alueella olevilla ilmoitustauluilla.  
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Asukkaille luotiin myös oma vapaamuotoinen Facebook-ryhmä 1.5.2021 alkaen. 
Viralliset SFC-Margareta Camping-Turku Facebook-sivut luotiin loppukesästä. 
 
Alueella tehtiin paljon korjauksia/parannuksia yhdistyksen ja kaupungin toimesta 
sekä asukastalkoilla. Mm. puunkaatoa, grillikatoksen uusiminen, vanhan saunan 
kiukaiden vastusten uusiminen, lämpöpattereiden uusiminen, ala WC:n katon 
korjaus, yläalueella sähköpistokkeiden uusiminen sekä teiden kunnostusta. 
Alueen ulkovalaistukseen liittyvät työt jääneet tekemättä. 
 
Muutamia tapahtumia kesän aikana: 
Kolmet isot talkoot (ympäristön raivaustalkoot, pöllitalkoot, alueen 
siistimistalkoot), juhannustanssit, karaokea muutamina viikonloppuina, pitkät 
pöydät-tapahtuma, naisten kuutamouinti, miehet kuutamolla, olympialaiset, 
tikanheitto, kunkku, mölkky sekä yhteisiä grillausiltoja. 
 
Aktiivisesti 4 x viikossa pelataan lentopalloa sekä 2 x viikossa petankkia. 
Margaretan lentopallojoukkue osallistui jälleen monien vuosien tapaan 
menestyksekkäästi Salo-volleyhin. Hirvensalo-päivillä järjestettiin jälleen 
muutaman joukkueen välinen lentopalloturnaus Margaretassa.  
 
Talvi-isäntänä toimivat 1.10.2021 – 30.4.2022 Hannu ja Piia Tiira. Heidän 
toimestaan tehtiin alueen talviasukkaille selviytyjän käsikirja. 
 
Pirjo Nordqvist 

 
 

9. TURVATOIMIKUNTA 
Tänäkin vuonna korona rajoitusten ollessa voimassa pystyttiin pitämään 
ajoharjoittelut ulkotiloissa turvarajoja kunnioittaen välimatkat riittävinä. 
 
Liikenneturva koulutus Messukeskuksessa 7.4.2021 pitämässä Jiri Kattelus johtava 
liikenneasiantuntija. 
 
Turvatoimikunta on kokoontunut ajoharjoitusten yhteydessä 6 kertaa. 
Harjoitukset järjestettiin Messukeskuksen alueella maanantaisin 26.4, 17–24–
31.5, 13–20.9. Toimikuntaan kuuluu, puheenjohtajana Esa Kankaristo, Katariina 
Laitinen, Matti Lantta ja Petri Suominen. 
 
Teknisenä asiamiehenä toimii Jyrki Lehtonen. 
 
Ajotaitomerkkisuorituksia ajettiin ajotaitoharjoitusten lomassa, autolla kulta 1, 
platina 1, mestari 1. Asuntovaunulla pronssi 1, hopea 1, kulta 1. 
Ajotaitoharjoitukset on tarkoitettu kaikille jäsenille ajotaidon ylläpitämiseksi, sekä 
talven jälkeen muistiin palauttamiseksi kesäretkille koti ja ulkomaille. 
 
Toimikunnan pääpaino on toimiminen tapahtumien eri tehtävissä sekä 
järjestämissään ajoharjoituksissa jäsenistön ajotaidon ylläpitäminen.  
 
 

10.  TURVA-ASIAMIES 
Toimintavuoden aikana yhdistyksen turva-asiamiehenä toimi Jyrki Lehtonen. Turva-
asiamies on toiminut yhdistyksen asiantuntijana turvallisuutta koskevissa asioissa. 
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11.  TREFFIT JA TAPAHTUMAT 

Talviriehaa pidettiin 13.2.2021. 
Ohjattua ohjelmaa ei ollut. Paistettiin kuitenkin makkaraa sekä tikkupullia Covid-
19 rajoituksia noudattaen. 
 
Pääsiäinen peruutettu Covid-19 vuoksi. 
  
Covid-19 pandemia sulki alueen vierailta sekä tapahtumia jouduttiin perumaan. 
 
Juhannus 25.-27.6.2021. 
Kesäniemi kasteen saivat Päivi ja Jouni Partanen sekä Pirjo ja Reijo Salo. 
Timo ja Harry tanssitti kansaa ylä- lystillä. Lauantai illalla oli karaoke. 
 
MP Saariston rengastie kierros 10.7.2021. 
7 paikallista sekä 7 vierailijaa lähti aamulla toimiston edestä kohti Kustavin Iniön 
lauttaa, josta matka jatkui kauniissa maisemissa sekä ilmassa. Ruokailemaan 
pysähdyttiin M&R Grill House Biffi Nauvossa. Illalla oli vielä karaoke. 
 
Possu tapahtuma 17.7.2021. 
Vallan Maukkaasta tilattiin kokonainen possu. Jokainen osallistuja maksoi oman 
osuuden. Toimiston edustalle keräännyttiin pitkään pöytään nauttimaan kauniista 
kesäillasta maittavasta lihasta nauttien sekä seurustelusta toistemme kanssa. 
Tämä tapahtuma sai suosiota jatkon kannalta. Lihan leikkaajana toimi Teppo 
Kallio. Lihan tilaaja Merja Simolin-Kivilä. 
 
Lasten taideviikko:19. - 25.7.2021. 
Tapahtuma toteutettiin ma-pe joka päivä klo 10-12. jokaisella oli oma pöytä 
taidetilana. 
Lauantaina oli töiden taidenäyttely ja sunnuntaina jokainen sai omat työnsä 
itselleen. 
Ohjaajana toimi paikallinen asukas, jolla on opetus- ja taidekoulutus. 
 
Jyväs-Caravan Cup 14.8.2021. 
Pelit alkoivat klo.9.00  
Aamun harmauden jälkeen aurinko paistatteli lopun päivää. 
Tuomarina toimi Pentti Hjerppe ja kirjurina toimi Hanna Hjerppe  
1. Seppo teki kepposen 
2. Duracell puput 
3. Ara 
 
Syystulet 10. - 12.9.2021. 
Pieni muotoinen tapahtuma molempina iltoina oli karaoke. Valoasetelmia 
viriteltiin pitkin päivää, joita käytiin ihastelemassa sekä äänestämässä elävää tulta 
ei saanut käyttää. Kilvan voitti Anne Koivu 
 
Silakka treffit 8. - 10.10.2021. 
Väli vuoden jälkeen silakan ystäviä kokoontui. 
Perjantaina meitä tanssitti Janina & Janne. 
Lauantaina oli luontopolkua, lasten ohjelmaa, silakkaa sai paistaa muurikalla, 
halstrata sekä silakka soppaa keittäjänä oli Anne Virtanen, illalla karaoke. 
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Pikkujoulu 5.12.2021. 
49 ruokailijaa  
Paikallisesta pitopalvelusta Lammintalolta tilattiin jouluruoka, josta tuli myös 
tarjoilija kattamaan pöydän. Illalla karaoke 
 
Uuden vuoden vastaanotto 31.12.2021. 
Uutta vuotta otettiin vastaan karaoken merkeissä. 
 
 

12.  TOIMISTO 
Yhdistyksen toimisto sijaitsee yhdistyksen kerhohuoneistossa Turussa osoitteessa 
Linnankatu 49 A ja kerhohuoneisto on 120 m2:n suuruinen. Se sisältää kokoustilat, 
päivystyshuoneen, monipuolisen keittiön sekä tilavan saunaosaston. Saunaosasto 
remontoitiin vuonna 2001. Kesäkuussa 2008 alkaneen ja kevättalvella 2009 
päättyneen koko taloyhtiötä koskeneen putkiremontin yhteydessä uusittiin keittiön 
kalusteet ja koneet, päivystyshuoneen kalusteet sekä saunan kiuas. Samana syksynä 
uusittiin vielä varsinaisen kokoushuoneen yleisvalaistus. Alkuvuodesta 2017 
kerhohuoneiston lattia uusittiin. Vuoden 2020 aikana kerhohuoneiston ikkunat 
uusittiin, joissa yksi ikkuna toimii varauloskäyntinä. 
 
Hallitus ja eri toimikunnat ovat kokoustaneet muutamia kertoja vuoden 2021 
aikana. Lisäksi kerhohuoneisto on ollut vuokrattuna yksityistilaisuuksiin yksityisille ja 
omalle henkilökunnalle muutamia kertoja vuonna 2021. Lisäksi toimisto on ollut 
avoinna jäsenistön asiointia varten arkimaanantaisin (kesä-heinäkuuta lukuun 
ottamatta) klo 18-20. Muina aikoina käytössä on ollut sähköposti, jotta viestintä 
yhdistyksen, jäsenistön ja eri yhteistyötahojen välillä olisi mahdollisimman 
monipuolista ja nykyaikaista. 
 
 

13.  JÄSENLEHDET 
Yhdistyksen oman jäsenlehden, Turun Caravan-postin, julkaiseminen aloitettiin 
vuonna 1995. Lehti ilmestyi kaksi kertaa vuodessa ja se on postitettu kaikille 
yhdistyksen varsinaisille jäsenille, kaikille SF-C –yhdistysten puheenjohtajille ja 
yhdistyksen yhteistyökumppaneille. Lehden päätoimittajana toimi vuonna 2021 Esa 
Kankaristo. 
 
 

14.  JÄSENTARVIKKEIDEN MYYNTI 
Jäsentarvikkeita on lisäksi ollut jonkin verran myynnissä Kesäniemessä, Ruissalossa 
sekä päivystysaikoina myös yhdistyksen toimistossa. Uusien jäsentarvikkeiden 
valikoimaa selvitellään. 
 
 

15.  EDUSTUKSET 
Yhdistyksen edustajana Caravan Show -päätoimikunnassa on ollut Esa Kankaristo. 
SF-Caravan Turku ry on yksi Caravan Huiput ry:n 14 jäsenyhdistyksestä. 
Yhdistystämme Caravan Huiput ry:n hallituksessa on edustanut pj. Esa Kankaristo. 
SF-Caravan ry:n liittokokouksessa Turussa edustajina olivat pj. Esa Kankaristo ja vpj 
Martti Kivioja.  
Ent. turvatoimikunnan puheenjohtaja Lauri Nieminen on hoitanut SF-Caravan ry:n 
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ajotaitomerkkiasiat 1.1.1994 alkaen.  
Ent. turvatoimikunnan puheenjohtaja Lauri Nieminen valittiin syksyllä 2003 SF-
Caravan ry:n turvatoimikuntaan. Hänen toimenkuvanaan toimikunnassa on ajotaito 
ja karavaanarin ajotaitokorttikoulutus. Liiton turvatoimikuntaan perustettiin v. 2007 
turvakummityöryhmä, jossa Lauri Nieminen on myös mukana. 
Ilpo Tolvas on ollut SF-Caravan Matkailuautoilijat ry:n kunniajäsen syksystä 2007 
alkaen.  
 
 

16.  KOULUTUS 
Koulutuksiin vuonna 2021 osallistuttiin seuraavasti: 
9.–10.10.2021 Puheenjohtajapäivä 2021, Hämeenlinna, jonne osallistuivat Esa 
Kankaristo ja Anne Soitamo.  
Jäsenistö on osallistunut myös liiton järjestämiin Teams-koulutuksiin. 
 
 

17.  TIEDOTUS 
Yhdistyksen www-sivut ovat olleet käytössä maaliskuusta 2004 lähtien. Ne 
löytyvät osoitteesta www.sfcturku.fi. Yhdistyksen kotisivujen uudistaminen 
aloitettu vuonna 2021.  
 
Yhdistyksellä on myös oma sähköpostiosoite, sfcturku@sfcturku.fi, jota käyttäen 
voidaan tiedottaa erilaisista asioista niille, jotka ovat lähestyneet yhdistystä 
sähköpostitse. Sähköpostia luki ja siihen vastasi pj. Esa Kankaristo. 
 
 

18.  LEIRINTÄ 
Vuoden 2021 aikana Kesäniemessä kirjattiin omia vuosi- ja kausipaikkalaisten 
yöpymisiä sekä vierasyöpymisiä yhteensä 6092 vaunuvuorokautta. 
Henkilövuorokausiksi muutettuna määrä oli Kesäniemessä 10184. Kesäniemeä 
isännöivät Tarja ja Petri Suominen.  
 
Ruissalon Talvialueen omien yöpymisluvut vuodelta 2021 (kevät- ja syyskausi) olivat 
4193 vaunuvuorokautta ja henkilövuorokausiksi muutettuna 10483 
henkilövuorokautta. Vierasyöpymisluvut olivat 957 vaunuvuorokautta ja 
muutettuna henkilövuorokausiksi määrä oli 2392.  Ruissaloa isännöivät Pirjo ja Matti 
Vainio. 
 
Margaretan yöpymisluvut vuodelta 2021 oli 680 vaunuvuorokautta ja 
henkilövuorokausiksi muutettuna 1700. Aluevastaavina toimivat Hannu ja Pia Tiira 
1.10.2021 alkaen. Alueen kesäisäntänä toimi Pirjo Nordqvist.  
 
  

19.  YHDISTYKSEN TOIMINTA YLEENSÄ 
Kesäniemen rakentaminen ja kunnossapito on edelleen yhdistyksen tärkein ja 
eniten voimavaroja vaativa kohde ja sen palvelutason parantamiseksi tehdään 
ahkerasti työtä. Alueen tiedot julkaistaan sekä Karavaanarin alueoppaassa, joka 
postitetaan kaikille SF-Caravan ry:n jäsenille, että Caravan Huiput -esitteessä, jota 
jaetaan mm. matkailuun liittyvissä tapahtumissa, matkailutoimistoissa, 
leirintäalueilla ja kuntien infopisteissä. Caravan Huiput -markkinointiketju aloitti 
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toimintansa vuoden 1999 alussa. Ketjuun liittymisen myötä Kesäniemeen on saatu 
runsaasti uusia vierailijoita. Caravan Huiput -etukorttia käyttävien vierailijoiden 
määrä on tämän jälkeen vaihdellut vuosittain puoleen ja toiseen.  
 
Hallitus kiittää jäsenistöä aktiivisesta osallistumisesta yhdistyksen toimintaan ja 
tapahtumiin. Uusia kasvoja kuitenkin kaivataan kipeästi jo tutuiksi käyneiden 
joukkoon. Esim. yhdistyksen kotisivujen ja sähköpostiosoitteen kautta nuorempikin 
sukupolvi voi lähestyä yhdistystä ja esittää toiveitaan ja mielipiteitään sen 
toiminnasta, treffeistä yms. ja tarjoutua auttamaan uusien ehdotusten 
toteuttamisessa. 
 
 

Turku 6.6.2022 
 
Hallitus 


