
Puheenjohtajan ajatelmia vuodelle 2023 
 
Kiitos kuluneesta vuodesta. Vuosi on ollut haasteellinen koronan, Ukrainan sodan sekä 
kaiken tästä aiheutuneen murheen vuoksi. Kaikesta huolimatta yhdistyksemme täytti 45 
vuotta. Itse olin ensimmäisen kerran yhdistyksen treffeillä kun yhdistys täytti 10 vuotta. 
Silloin juhlimassa oli yli 1000 vaunukuntaa, tänä päivänä voi vain haaveilla noin suurista 
ihmismääristä. Ensimmäiset 10 vuotta toimin yhdistyksessä ihan vain rivijäsenenä, sitten 
10 vuotta hallituksen jäsenenä ja nyt olen ollut 15 vuotta puheenjohtajan paikalla. Tänä 
aikana on karavaanareiden toiminta muuttunut radikaalisti. Suuret treffit ovat historiaa, 
monet pitävät vaunujaan kausipaikalla vuoden ympäri, toiset reissaavat läpi Euroopan ja 
monet hankkivat vaunun jonkin toisen harrastuksen vuoksi kuten autourheilu, 
koiranäyttelyt tai vaikkapa festarit. Monille karavaanareille on silti edelleen tärkeää 
yhteisöllisyys, kavereiden tapaaminen ja saunassa maailman parantaminen. Tänä vuonna 
alkaa rajoitukset poistumaan ja tammikuussa päästään Helsinkiin matkamessuille ja 
Tammitansseja viettämään Perttelin urheilutalolle usean vuoden tauon jälkeen. 
Toivottavasti näemme teitä runsaslukuisesti ensi vuoden tapahtumissa.  
Hyvää Uutta Vuotta 2023.  
Sinikka  
 
Sihteerin terveiset! 

Muista tehdä sähköpostitietojen päivityksen jäsensivuille joko tarkistamalla ne omilla 

SFC jäsenpalvelun tunnuksillasi (kun/jos olet rekisteröitynyt palveluihin jäsen 

numerollasi) tai lähettämällä sähköpostia asiasta jasenrekisteri@karavaanarit.fi 

Voit myös ladata tapahtumakalenterin ja jäsentiedotteen verkkosivuiltamme 

  www.sfc-salonseutu.fi  

 

SFC Salon seutu järjestää kesämatkan 8.6- 11.6.2023 Rakvereen, Viroon. Rakvere 
sijaitsee n. 100 km Tallinnasta. 1300-luvulla kaupunkioikeudet saanut Rakvere on yksi 
vanhimmista Viron kaupungeista. Yövymme Aqva Spa-kylpylässä.  Rakveren historiallisen 
linnan kupeeseen perustettu ylellinen hyvinvointi-spahotelli ja vesipuisto ovat olemassa 
juuri sitä varten, että voisit olla terve ja onnellinen ja kylpeä hyvässä mielessä ja kauniissa 
väreissä aivan tavallisenakin arkipäivänä! Vesipuistossa riittää tekemistä, uimareille on 
kuusiratainen 25 metrin allas, nautiskelijoille aalto ja vastavirta-allas, rentouttavia 
vesihierontapisteitä, ulkoallas, porealtaita ja valoefektein varusteltu Black Hole-
putkiliukumäki.  
Löydä terveys Aqva-Spassa! 
Aqva saunakeskuksessa valittavanasi on kahdeksan erinomaista vaihtoehtoa, 
katajasauna, höyrysauna, matalalämpöinen sanarium-leposauna, höyry-suolasauna, 
infrapunasauna sekä perinteinen sauna sitrustuoksulla ja ilman. Saunojen ohella osastolla 
on kylmävesiallas, jalkojen verenkiertoa virkistäviä kylmä-kuuma-vaihtokylpyjä ja kaksi 
perinteistä jalkakylpyä sekä poreallas. Lauantaina voimme nauttia alueella järjestettävästä 
tapahtumasta, Suur-Rakveren ruokakadusta. Matkaohjelmasta ja hinnasta lisätietoja 
tammikuun aikana kotisivuilla. 
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TAMMITANSSIT 
  
Lauantaina 28.1.2023 kello 18 - 0.30 
Perttelin Urheilutalolla, Kaivolantie 14, 25360 Pertteli 
  
Tanssit tahdittaa Pekka Vaattovaara ja Pohjantuuli. 
Tarjolla maittavaa ruokaa, kakkukahvit ja tanssia. Liput 33€ 
 
Lippuja saa Areva-Service, Satamakatu 20, Salo tai maksamalla tilille 20.01.2023 
mennessä SF - Caravan Salon Seutu ry:n tilille 
 FI11 5410 0250 3436 32. Laita viitenumero 1232. Maksetut liput saa paikan päältä. 
 
 
 

 

 SF-Caravan Salon seutu ry järjestää matkan 
 Caravan- ja Matkamessuille 21.1.2023 
 Helsingin Messukeskukseen. 
 
 Lähtö Salon torilta kello 8.00. Matkan hinta 25€. 
 
 Ilmoittautumiset 14.1.2023 mennessä   

          sinikka.koivunen@gmail.com tai 050-5515257 
 
 
 
 

TERVETULOA!  

mailto:sinikka.koivunen@gmail.com

