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Seutu ry

Yhdistyksen alku
Keväällä 1980 Rauno Laiho kutsui ilmoituksella
Turun Tienoossa lietolaisia karavaanareita perustamaan Lietoon omaa caravanyhdistystä. 5. helmikuuta olikin Säästöpankin kerhohuoneelle kerääntynyt kahdenkymmenenviiden henkilön ryhmä
yhdistyksen perustavaan kokoukseen.
Kokouksen avasi Keijo Samuelsson toivottaen
kaikki tervetulleeksi. Kokouksen puheenjohtajaksi
valittiin SF-Caravan ry:n varapuheenjohtaja Reijo
Numminen, sihteeriksi Keijo Samuelsson. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Rauno Laiho ja
hallitukseen Jarmo Jokila, Anneli Rantala, Jorma
Vuorinen, Esko Suutari, Väinö Nättiaho ja Keijo
Samuelsson, joka toimi myös yhdistyksen sihteerinä. Muut kokoukseen osallistujat olivat MarjaLiisa Laiho, Pirjo Jokila, Jouni ja Raija Vaajala,
Veikko ja Pirjo Nuttunen, Tatu ja Marja Tiensuu,
Lasse Hulkko, Oiva Ryökäs, Raija Samuelsson,
Anja Vuorinen, Taisto Rantala, Ritva Suutari, Pekka Jokila ja Silja Kulmala. Yhdistyksen nimestä jouduttiin äänestämään. Voittaneen Liedon Seudun
Matkailuvaunuyhdistys SF-Caravan ry:n ja vastaehdokkaana olleen Liedon Matkailuvaunuyhdistys
SF-Caravan ry:n välillä.
Samana keväänä yhdistys hyväksyttiin SF-Caravan ry:n jäsenyhdistykseksi ja liiton jäseneksi
23.11.1980 syysliittokokouksessa. Vuonna 1989
syyskokouksessa yhdistyksen nimi muutettiin
muotoon SF-Caravan Liedon seutu ry.

Perustava kokous.

Uuden yhdistyksen puheenjohtaja Rauno Laiho.

Alusta alkaen lähdettiin hakemaan yhdistykselle omaa leiripaikkaa, neuvotteluja käytiin Liedon
kunnan, Turun kaupungin ja yksityisen maanomistajan kanssa. Ponnisteluista huolimatta sopivaa
aluetta ei kuitenkaan löytynyt. Ensisijaisesti yritettiin saada tilaa Liedon kunnan omistamalta Järvelän alueelta, jonka Liedon kunta kuitenkin tyrmäsi
tarjoten tilalle paikkaa Meri-Liedosta, Kemiöstä.
Paikka oli kaukana ja huonon tien takana, lisäksi
alue oli erittäin varjoinen isojen puiden vuoksi.

Syyskokous 2001 kutsui Rauno Laihon yhdistyksen
kunniapuheenjohtajaksi ja palkittiin vaimonsa Marja-Liisan kanssa liiton kultaisella yhdistysmerkillä.

”Monttu” - soramontusta Leporannan keitaaksi

Aluksi oli tilaa rakentaa. Pikkusauna valmistumassa.

Vihdoin sopiva paikka kuitenkin löytyi, 11.04
1982 oli yhdistykselle merkittävä päivä, silloin allekirjoitettiin vuokrasopimus Liisa ja Aulis Silvolan
kanssa Kynnyksen alueella sijaitsevasta vanhasta
soranottoalueesta. Alue sijaitsee lähellä Liedon ja
Paimion rajaa hieman Paimion puolella. Sopimus
tehtiin ensin vuoden pituiseksi, kun alue havaittiin
hyväksi, vuokra-aikaa jatkettiin ensin kaksi kertaa
viisi vuotta ja niiden jälkeen kymmenen vuoden
sopimuksilla. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun. Vuokraisäntämme on vuosien
myötä vaihtunut, nykyisin alueen omistaa Jukka
Silvola. Montun, niin kuin sitä aluksi nimitettiin,
siistiminen ja vaunupaikkojen järjestely aloitettiin
alueen ylärinteestä, jossa ensimmäinen kesä vietettiin. Paikalla oli noin kymmenen vaunukuntaa,
joista kaksi vaunukuntaa jatkaa edelleen vuosipaikalla. Vähitellen aluetta laajennettiin ja tasattiin
aina tarpeiden mukaan, näin on saatu erittäin toimiva ja kaunis matkailualue kirkasvetisen lammen
rannalle, joka on saanut nimekseen Leporanta.

Lampi oli puhdasvetinen ja kaunis jo alkuaikoina.

Alue kehittyi vuosien varrella vastaamaan nykypäivän leirialueen vaatimuksia.

Vuodet ja alueen hoito toivat vihreyttä lammen ympärille.

Talvetkaan ei ole estäneet alueen käyttöä.

Yhdistyksen tunnukset ja oma lippu
Heti alkuvaiheessa yhdistykselle päätettiin teettää
oma logo, ehdotusten joukosta tuli valituksi lietolaisen Hannu Knuutilan ehdotus, jossa on kultainen härkä punaisella pohjalla. Samaa aihetta
käytettiin myös lipun ja standardin valmistuksessa.
Tuire Raition suunnittelema yhdistysviiri puolestaan kuvaa Leporannan aluetta ja on yleisväriltään
sininen. Viimeisin hankinta muistamisiin on yhdistyksen logoa mukaileva Kultainen härkä rintamerkki. Yhdistys sai oman lipun vuonna 2000, lipun naulaus ja vihkiminen suoritettiin yhdistyksen
20 vuotis juhlatilaisuudessa Naulaajia oli kaikkiaan
16 henkilöä, lipun vihki yhdistyksemme jäsen, pastori Pekka Lindqvist.

Juhlallinen yhdistyslipun vihkiminen.

Puheenjohtaja Laiho ja sihteeri Raitaluoma naulaamassa yhdistyksen lippua vuonna 2000.

Treffitoiminta
Ensimmäinen toimintavuosi käynnistyi vilkkaasti,
yhdistys järjesti ensimmäiset treffit 1980 helluntaina Liedon Parmaharjulla, paikalle saapui 55 vaunukuntaa. Lokakuussa matkattiin bussilla Tampereelle teatteriin, pikkujoulukarkelotkin ehdittiin
vielä pitää marraskuussa. Paikalla olleet kertovat,
että karkeloissa esiintyi yhdistyksen oma kuoro
Sextant, joka sittemmin on jo hajonnut.

Treffit Parmaharjulla.

Treffitoimintaa jatkettiin Parmaharjun tiloissa vielä
vuosina 1981 – 1982 helluntaitreffien merkeissä.
Toimintaa oli myös talvella, osallistuimme Tarvashovissa pidettyihin Turun yt alueen yhteiseen talvitapahtumaan.
Parmaharjun aluetta käytettiin aina siihen asti kunnes siirryttiin Leporantaan.

Valojuhlat ovat olleet vuosien
varrella suosituimmat treffit.
Alueen kehittyessä treffitapahtumat siirtyivät Leporantaan.

Treffitoiminta Leporannassa aloitettiin 1983 helluntaitreffeillä. Kevättreffit lopetettiin yhdistyksen
kymmenvuotisjuhliin vuonna 1990, syksyllä 1983
aloitettiin valojuhlien pitäminen. Näistä kehittyi
yhdistyksen päätreffit, toiminta jatkuu näissä merkeissä edelleen.
Leporannassa on lisäksi pidetty maalispilkit ja muita erilaisilla teemoilla ollutta tapahtumaa. Juhannusta on vietetty vuosittain, unikekokin on päätynyt lammen syleilyyn silloin tällöin.
Valojuhlilla intiaanikylä ja lapsille taikajuomaa.
Urheiluakin yhdistyksessä on harrastettu, on ollut
lentopallojoukkue pelaamassa Liedon Puulaakisarjassa jossa pärjäsimme kohtalaisen hyvin, voitimme
vuosina 86 – 90 sekä B että A sarjan mestaruudet.
Leporantaturnaus on myös voitettu kolme kertaa
joten kiertopalkinto löytyy yhdistyksen palkintokaapista. Leporantaturnaus oli myös kahtena
vuotena hyväntekeväisyystapahtuma, jonka tuotto
lahjoitettiin TYKS:n lasten syöpäosastolle ja Mannerheimin lastensuojelun auttavaan puhelimeen.

Valojuhlilla kisailivat aina myös varttuneempi väki.

Valaistus valojuhlilla on yksi illan kohokohdista.

Rakentaminen
Ensimmäinen rakennus oli vanha puinen wc-rakennus joka purettiin Turun yhdistyksen alueelta
Annanpellolta. Samalla sieltä saatiin myös roskanpolttouuni ja tynnyrinpuolikkaat jotka toimivat
alkuun grillinä.
Uusi saunarakennus rakennettiin syksyllä 1982,
joka saatiin seuraavana keväänä käyttöön. Saunan
meille toimitti Silvolan huvilaveistämö, eli vuokraisäntämme. Samana keväänä alueelle saatiin sähkölinja, aluetta myös vähitellen laajennettiin ylhäältä
alaspäin. Tanssilava (Riemuriihi) valmistui 1984
jonka kummeina vihki käyttöön Taisto Lehtilä ja
Kari Kaarlela. Tanssilavaa edelsi avonainen kaiteilla ympäröity lava. Vuonna 1989 tehtiin Riemuriihen päähän terassi joka myöhemmin katettiin
jolloin saatiin hieman tanssitilaa lisää. 1985 ostettiin vanha hirsinen asuinrakennus, joka purettiin
ja kuljetettiin Leporantaan, hirsistä tehtiin alueelle
grillirakennus. Uuden isomman saunan rakentaminen alkoi 1987 ja rakennus valmistui keväällä
1988, saunan vihki käyttöön Anneli ja Paavo Seppälä. Tämän jälkeen keskityttiin vaunupaikkojen
tasauksiin ja alueen siistimiseen, kunnes päätettiin
tehdä porakaivo vuonna 1992, seuraavana vuonna alettiin rakentamaan huoltorakennusta saunan
taakse. Rakennukseen tuli aluksi lämmin varastotila, traktoritalli ja puuvaja. Vuonna 1999 varastosta
ja puuvajasta tehtiin huolto ja kokoustila.

1997 valmistui alueen yläosaan huolto- ja wc- rakennus johon myös tuli lämmitettyä tilaa, näin
ollen vanha wc-rakennus voitiin purkaa tarpeettomana.

Ensimmäinen sauna melkein valmiina.

Riemuriihen alkuvaiheet.

Vuonna 2001 saunarakennusta laajennettiin ja
rakennettiin wc- ja suihkutilat sekä astiainpesupaikka, samalla rakennukseen tehtiin keskuslämmitys.
2007 tuli ajankohtaiseksi rakentaa toimistorakennus ja siihen tietotekniikalla varustettu vastaanotto
sekä kassa ja tilitystoiminnot. Viimeinen rakennuskohde oli jätevesipuhdistamon rakentaminen alueelle, laitos valmistui vappuna 2009.
Samassa yhteydessä uusittiin vesijohtoja ja tehtiin
uusi kaivo, josta saatiin rakennuksiin tuleva vesi,
joka ennen otettiin lammesta.
Niin kuin huomataan rakentaminen Leporannassa
on ollut varsin vilkasta vuosien varrella, se on myös
vaatinut melkoisen paljon talkootyötä, onni on
ollut siinä että jäsenistöstä on vuosien aikana löytynyt paljon ammattimiehiä ja muita osaajia aina
kun on tarvittu. Talkoohenkeä onkin aina löytynyt
kiitettävästi, ainakin alkuvuosina, innostus alueen
kehittämiseen oli kova. Kaikki mikä tehtiin, tehtiin
aina mahdollisimman hyvin.

Uusi hieno saunarakennus valmistumassa.

Aina ei voi rakentaa, vaan pitää myös purkaa, kuten
tässä vanhan puuceen purkutyö.

Uusi komea huoltorakennus alueen yläosassa.

Komea toimistorakennus valmistui 2007 vastaanottamaan matkailijat.

Jätevesijärjestelmän pienpuhdistamo vaati kunnon
pohjatyön.

Pienpuhdistamo on massiivinen laitos, joka puhdistaa alueen jätevedet.

Tapahtumia vuosien varrelta

Ensimmäiset Juhannustanssit avolavalla Leporannassa.

Ensimmäisiä pitkänpöydän tunnelmia, perinnettä, jota
on jatkettu vuosien varrella.

Leporantaturnauksen tuotto lahjoitetaan TYKSin lasten
syöpäosastolle. Seuraavana vuonna Mannerheimin lastensuojelun auttavaan puhelimeen.

Omalla traktorilla porukalla kylälle latotansseihin.

Yhdistyksen miesmannekiinit vauhdissa.

Maalispilkeillä on narrattu ahvenia ja on mukava ulkoilutapahtuma joka kevät.

Lastenohjelmat ja yhteinen puuhastelu ovat olleet suosittuja valojuhlilla.

Välillä on tarvittu pikkulammen puhdistusta, jossa talkoo ja traktori olivat tarpeen.

Unikeon kulkue etsimässä unikekoa.

Merirosvoseikkailun ja aarteiden etsijöiden osallistujat.

Muistamiset
Yhdistys on jakanut erilaisia tunnustuksia jäsenistölle toiminnasta yhdistyksen hyväksi, mainittakoon tässä se
suuriarvoinen talkootyö jota vuosien varrella Leporannassa on tehty jäsenistön toimesta. Jos ei olisi ollut sellaista
yhteishenkeä niin moni asia olisi jäänyt tekemättä, tosin työ jatkuu vielä, aina on tehtävää.
Yhdistyskokous kutsui 18.10.2001.
Kunniapuheenjohtajaksi:
Rauno Laihon.
Liiton myöntämät yhdistysmerkit
Kultamerkki:
Rauno Laiho, Marja-Liisa Laiho, Tauno Raitaluoma, Heikki Suominen,
Heikki Digert, Sorjo Heinonen, Arja Heinonen, Veikko Nuttunen,
Raimo Vähäkangas, Margit Hellberg, Raimo Hellberg ja Mauri Hietala.
Hopeamerkki:

Kirsti Raitaluoma ja Raimo Hautala.

Pronssimerkki:

Jari Valkeapää ja Into Raitio.

Yhdistyksen oma kultainen merkki: Rauno Laiho ja Margit Hellberg.
Jäsenistölle luovutetut yhdistyksen standaarit:
Rauno Laiho, Teuvo Nurmi, Raimo Vähäkangas, Jarmo Jokila, Osmo Heininen, Tauno Raitaluoma,
Mauri Hietala, Sorjo Heinonen, Heikki Suominen, Veikko Nuttunen, Heikki Digert, Kurt Tallskog,
Paavo Seppälä, Esko Tamminen, Raimo Hautala, Into Raitio, Harry Kaikkonen, Toivo Rajaskari,
Raimo Hellberg, Pentti Jäälinna ja Jari Valkeapää.
Lisäksi standaareja luovutettu SF-Caravan ry:lle sekä jäsenyhdistyksille ja yhteistyökumppaneille.
Ansiolevykkeet:
Rauno Laiho, Heikki Suominen, Tauno Raitaluoma, Marja-Liisa Laiho, Osmo Heininen, Veikko Nuttunen,
Heikki Digert, Sorjo Heinonen, Arja Heinonen, Mauri Hietala, Margit Hellberg, Jari Valkeapää,
Esko Tamminen ja Marja-Liisa Suominen.
Leporantaviirejä on jaettu kaikkiaan 45 kpl.
Kelloja: 10 kpl.

Suuri on joukko, joka ansaitsee kiitokset.

Liiton yhdistysmerkein palkitut 25 v. juhlassa.

Toimihenkilöt
Kunniapuheenjohtaja: Rauno Laiho
Puheenjohtajat:

Rauno Laiho
1980 – 2000.
Tauno Raitaluoma 2001 – --

Varapuheenjohtajat:

Keijo Samuelsson
Jarmo Jokila
Heikki Suominen
Teuvo Nurmi
Sorjo Heinonen
Margit Hellberg
Päivi Huhtala

Sihteerit:

Väinö Nättiaho
Keijo Samuelsson
Osmo Heininen
Heikki Suominen
Tauno Raitaluoma
Jari Valkeapää

Rahastonhoitajat:

Raija Samuelsson
Arja Heinonen
Tauno Raitaluoma

Alue on kehittynyt kauniiksi vuosien varrella toimihenkilöiden johtamana.

Hallituksiin on osallistunut kaikkiaan 37 henkilöä.

Juhlavuoden hallitus:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Jäsenet

Tauno Raitaluoma
Päivi Huhtala
Jari Valkeapää
Heikki Digert
Mauri Hietala
Heikki Suominen
Jali Ahlgren
Rauno Haapiseva
Eero Saarikkomäki

Talvi on rauhallisempaa ja leppoisampaa aikaa alueella.

Historiikin koonnut: Heikki Suominen 14517

Puhdas ja kaunis Leporanta.

Tarina alkoi 1980
Siinä tuttujen tarinoidessa syttyi aivoissa ajatus
kuin kalevalasta, minun mieleni tekevi.
Heräsi halu, yhdessä olosta jossakin, mutta missä?
pitäisi olla maata, vettäkin ja kulttuuriimme kuuluva
ah meille kaikille niin rakas sauna.
Täyttyi haave, muuttui todeksi toive, löytyi hiekkakuoppa
ympärillä metsä soma.
Saunan sinne rakensimme ensi löylyt heittelimme,
kuin muurahaiset kekoa kasvattaa niin myös me,
saimme alueemme muuttumaan, uskomattoman paljon
siihen tarvitaan, on oltava paikka mistä ruokavesi
otetaan, sekin mihin likavesi kaadetaan ilman vessoja
ei toimeen tulla ollenkaan.
Siis paljon työtä tarvitaan kun alueella väki lisääntyi
saunan pienen lauteet ahtaaksi kävi, alkoi saunan uuden
rakentaminen tilaa muutakin tarvittiin.
Mikäs siinä, taas rakennettiin
Tavaksi tuli meille pilkkikisat talviset, kevättreffejäkin
pidettiin joista ajan myötä luovuttiin.
Pimeän tullen syksysäällä on valojuhlat aina täällä
perinteiset juhlat kai ikuisiksi ajoiksi paikan sai.
Mereen yhdistystä verrata voi, on tyyntä on kuohuvaa,
kun projekti yksi valmis on niin toista jo kaivataan tässä
talkoovoima ei yksin riitä, ei suunnittelut parhaatkaan,
kun on rahalla ostettava joka ikinen lauta.
Vuodessa kahdessa, ei mitään aikaan saa mutta kahdessa
kymmenessä Katsokaa
Emme toimissamme missään miinuksille jää vaan vuodet
jokaiset plussaa näyttää turha tässä on eritellä ketään yhtä
tärkeitä jokainen osaltaan on.
Kaikille yhteisesti kiitos soikohon.
Teksti on lainattu Raili-Maija Perkiön kirjoituksesta yhdistyksen
20 vuotis valokuva-albumista. Teksti on edelleen ajankohtainen.

