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Tervetuloa Kalajärvelle

Yhteystiedot

SF Caravan Seinäjoen seutu ry
Kalajärventie 4, 61100 Peräseinäjoki

GPS-koordinaatit
Pohjoinen leveys 62 astetta 34.439 minuuttia
Itäinen pituus 023 astetta 06.446 minuuttia

Toimisto
puh. 06 417 5602

puheenjohtaja Pentti Salo, p. 0400 667 019

Tarjoamme

• viihtyisä neljän tähden alue
• n. 300 sähköistettyä vaunu/autopaikkaa
• hyvä uimaranta
• kolme tilavaa saunaa
• kaksi salia, äänentoistolaitteet, videotykki
• grillit, keittokatos, tiskaus- ym. tilat
• lasten ja nuorten tilat
• pelikenttiä, leikkikenttä, trampoliini
• Aku-juna
• vieressä ravintola A-oikeuksin
• 18-reikäinen puistogolf

Vuokraamme
• tiloja kokous ja koulutus käyttöön.
Varaukset toimistolta 06 - 417 5602

Hinnasto 201• •
SF-Caravan jäsen Ei Jäsen

Aluemaksu / vrk 20€ 32€

Yhtäjaksoisesti vierailevalle joka kuudes vuorokausi ilmainen.
Huom! Maksuun ei voi yhdistää muita alennuksia. (Caravan Huippujen leimat saa
normaalisti). Sisältää valosähkön ja saunan yleisillä vuoroilla.  

Päiväkäynti (lähtö ennen hiljaisuutta)  10€  10€
Perhe- ja tilaussauna 16€ 16€
Mahdollinen itselämmitys sovittava isännän kanssa.
Pyykkikone tai kuivausrumpu 3€ 3€
 Sisältää kuivaustilan käytön.
Nestekaasu 25€ 25€
Vaununsäilytys / vrk  1.5 - 15.6 2€ 2€
Vaununsäilytys / vrk  16.6 - 30.7 20€ 32€
Vaununsäilytys / vrk  1.8 - 30.9 2€ 2€
Vaununsäilytys / vrk  1.10 - 30.4
HUOM! Asutut vuorokaudet talvella norm. vrk-maksu  50€  50€
Lämmitys tai ilmastointi sähkö / vrk

10€ 10€

LÄMMITYS-SÄHKÖN KÄYTTÖ KIELLETTY TREFFIEN AIKAAN
Vuosipaikka 450€
Vain yhdistyksen jäsenille, jäsenyys tarkistetaan. Vuosipaikka on
henkilökohtainen ja koskee vain samaan ruokakuntaan kuuluvia.
Vuosipaikka-asioissa yhteys 
Kaija Hauta-aho 044 326 6227 (iltaisin),

Valosähkö vuosipaikkalaisille (mittari pakollinen) 0,30€/kWh
Vuokraamme myös tiloja kokous ja koulutus käyttöön
Varaukset toimistolta 06 - 417 5602

2 kpl veneitä karavaanareiden käytössä
Kalastusluvat toimistolta ja Ravintola Kalajärvestä

Varastossa tällä hetkellä yli 100 ajoneuvoa ja tuhansia tarvikkeita. Katso lisää caravanlandia.fi 

ANTTI TOKOLA

040 412 8748

JANNE LUOKKALA
040 561 7744

BERNT SNELLMAN
050 352 1177

HUOLTO
050 551 3619

DETHLEFFS 
ADVANTAGE I 6611 -17  
2,3 JTD 150 hv Automaatti ALDE.
Alle seitsemän metrin integroitu 
erillisvuotein, ALDE-lämmityksellä...

89 875,-

DETHLEFFS 
ADVANTAGE I 7051 DBM -18  
EDITION 2,0 BlueHDI 160 hv 
ALDE. EDITION-uutuusmalli 
saarekevuoteella!

89 840,-

DETHLEFFS 
ADVANTAGE I 7051 EB -18  
EDITION 2,0 BlueHDI 160 hv ALDE.
EDITION-uutuusmalli erillisvuotein!

89 840,-

DETHLEFFS
ADVANTAGE T 7051 EB -18  
EDITION 2,0 BlueHDI 160 hv ALDE.
EDITION-uutuusmalli erillisvuotein!

77 760,-

DETHLEFFS 
ADVANTAGE T 7051 DBM -18  
EDITION 2,0 BlueHDI 130 hv 
ALDE. TULOSSA VKO 52, EDITION-
uutuusmalli saarekevuoteella!

76 990,-

DETHLEFFS 
ADVANTAGE T 6611 -18  
EDITION 2,0 BlueHDI 130 hv 
ALDE. TULOSSA VKO 52, EDITION-
uutuusmalli erillisvuotein!

76 645,-

BÜRSTNER LYSEO 
T 728 G HARMONY LINE -18  
EDITION 2,3 JTD 150 hv. Tyylikäs 
uutusmalli erillisvuotein.

75 800,-

BÜRSTNER 
LYSEO IT 734 -17  
2,3 JTD 150 hv. Täysin uusi mallisarja 
Lyseo! Tyylikäs saarekevuodemalli 
alaslaskettavalla etuvuoteella ja...

75 180,-

SUNLIGHT
I 69 L -18  
2,3 JTD 150 hv. Integroitu uutuusmalli! 
Edulliseen hintaan luotettavaa 
Saksalaista laatua. Saarekevuode-...

73 640,-

SUNLIGHT 
T 69 L -17  
2,3 JTD 150 hv. Uudistunut Sunlight 
2017-malli saarekevuoteella ja 
alaslaskettavalla sängyllä.

66 436,-

DETHLEFFS 
ADVANTAGE T 7051 -16  
2,3 JTD 150 hv ALDE. Aj. 16 tkm. 
Kuin uusi lähes käyttämätön auto 
saarekevuoteella ja Alde-...

65 900,-

SUNLIGHT 
T 69 L -18  
2,3 JTD 150 hv. Uudistunut Sunlight 
saarekevuoteella ja ylävuoteella.

65 480,-

SUNLIGHT 
T 67 -18  
2,3 JTD 130 hv. TULOSSA VKO 40. 
Tyylikäs puoli-integroitu erillisvuoteilla 
ja nostovuoteella.

64 550,-

SUNLIGHT 
T 64 -18  
2,3 JTD 130 hv. TULOSSA VKO 48. 
Tyylikäs puoli-integroitu parivuoteella 
ja nostovuodella.

62 600,-

BÜRSTNER 
CITY CAR 640 -17  
2,3 150 hv. Tyylikäs retkeilyauto 
pitkittäisillä vuoteilla.

60 460,-

ADRIA
POLARIS SL -10  
2,2 JTD 160 hv. Alde. Aj. 62 tkm. 
Takavetoinen Adria MB-alustalla ja 
isolla moottorilla. Erillisvuoteinen...

59 900,-

ADRIA 
CORAL PLUS S 670 SL -14  
2,3 JTD 150 hv. Aj. 33 tkm. Kuin uusi 
huippu tyylikäs erillisvuodemalli. 
Parempaa Plus-mallia.

58 900,-

SUNLIGHT
T 58 -18  
2,3 JTD 130 hv. TULOSSA VKO 45. 
Alle kuuden metrin alle pitkittäisellä 
parivuoteella edulliseen hintaan.

53 290,-

BÜRSTNER
NEXXO T 720 -12  
2,3 JTD 130 hv. Aj. 78 tkm. Erillivuoteet 
matalalla, iso wc/suihku, L-keittiö. 
Truma-talvipaketti, ilmastointi...

49 900,-

DETHLEFFS
GLOBE S-T 661 -12  
2,3 JTD 130 hv ALDE. Aj. 34 tkm. Vähän 
ajettu ja käytetty erillisvuodemalli. 
ALDE.

44 900,-

Hinnasto 2017
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T
ämä vuosi on ollut jotenkin poikkeuksellinen il-

mojen suhteen täällä Pohjanmaalla. Talvea ei tul-

lut ollenkaan ja kesäkään ei ottanut tullakseen. 

Mutta syksyyn vain on päästy. Kävijämäärät kuitenkin 

ovat pysyneet melkein samoina kun normaalisti. Toimin-

taa voidaan jatkaa hyvillä mielin.

Vuosi sitten alueellemme tehtiin lämmitysjärjestelmään 

remontti. Näin vuoden käytön jälkeen täytyy sanoa, et-

tä kyllä kannatti. Sekä öljyn että sähkön kulutus on pu-

donnut huomattavasti ja lämpöä on riittänyt. Meillähän 

suurin kustannus kesän aikana tulee käyttöveden lämmit-

tämisestä, kun saunat ja suihkut ovat joka päivä käytös-

sä. Meillähän on käytössä maalämpö ja aurinkopaneelit 

ja vaikka tänä kesänä ei näitä aurinkoisia päiviä ole kovin 

paljon ollut, niin kyllä se vaan on apuna ollut.

Kesän aikana joudutaan jatkuvasti keskittymään alueen 

hoitoon ja korjauksiin. Meidän ahkerat karavaanarit 

on jälleen olleet aktiivisesti mukana erilaisissa talkoissa. 

Asiak kaamme ovat olleet tyytyväisiä hyvin hoidettuun 

ympäristöön.  Siitä suuret kiitokset talkoolaisille.

Hallituksen ulkopuoliset luottamushenkilöt

HALLITUS 2017
Pentti Salo 

(puheenjohtaja)

0400 667 019

penttisalo@netikka.fi

Elisa Välimäki 

(vara pj.)

040 844 1195

elisa.valimaki@netikka.fi

Kari Ylinen

(rakennus/alue- ja 

talkoovastaava)

043 216 0356

kari.ylinen@netikka.fi

Markku Välimaa

(isäntävelvoitteista vastaava)

050 379 6940

valimaa.markku@netikka.fi

Kaija Hauta-aho

(tal.hoitaja ja vuosipaikat)

044 326 6227 (iltaisin)

kaija.hauta-aho@

caravan-kalajarvi.fi

Ritva Salo 

(sihteeri)

040 700 4896

penttisalo@netikka.fi

Tuure Mäkitalo (varapj.),

0400 142 691

tuure.makitalo29@

gmail.com

Kristiina Filla  

050 5188 926  

kristiina.filla@netikka.fi

Sauli Penttilä  

040 5118 960 

skjpenttila7@gmail.com

Ritva-Hillevi Halme 

(ilmoitusmyynti) 

050 5612 381

hillevihalme48@

gmail.com

Treffitoimikunta:

Veli-Pekka Tolkki  p. 050 3361 731
Piia Tolkki  p. 040 7316 008
Pirjo Rinne  p. 050 3143 086
Harri Rinne  p. 050 3100 823

Kari Ylinen

(rakennus/alue- ja 

talkoovastaava)

043 2160 356

kari.ylinen@netikka.fi 

Markku Välimaa

(isäntävelvoitteista vastaava)

050 3796 940

valimaa.markku@netikka.fi 

Ritva Salo 

(sihteeri)

040 700 4896

penttisalo@netikka.fi 

Hallituksen ulkopuoliset luottamusmiehet

Kalustonhoitaja

Pentti Ojala 0400 130 903

Lehtitoimitus

Birgitta ja Jari Saarenpää, 040 5451 902

Pentti Salo 0400 667 019

Aarno ja Ritva-Hillevi Halme (ilmoitusmyynti) 050 575 0070

Raimo Johannes ja Irma Marttila 0500 664 330

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

 Puheenjohtajan mietteitä

Tämän syksyn aikana aloitamme jo pitkään suunnitel-

lun varastorakennuksen teon. Työt alkavat välittömästi 

ja tarkoitus on, että halli saataisiin valmiiksi ensi vuoden 

alussa. Tällaisen ison hallin rakentamiseen tarvitaan jo 

lisätyövoimaa ja sen pystyttää ammattirakentajat. Tämä 

tila antaa meille mahdollisuuden siistiä aluettamme, kun 

voimme sijoittaa yhteen paikkaan kaikki työkoneet y.m. 

laitteet ja tarvikkeet.

Ensi kesäksi on suunniteltu erilaisia tapahtumia ja treff e-

jä. Yksi sellainen on jo viime keväänä aloitettu Kalajärvi 

Soi -tapahtuma, joka saa tulevana keväänä jatkoa. Tämä 

tapahtuma onnistui viimeksi aivan yli odotusten. Ylei-

söä oli tapahtumassa oli noin 1500 henkeä. Tämä on pe-

limanni- ja tanssimusiikkitapahtuma, joka on tarkoitet-

tu kaikille musiikin ystäville. Yhdistyksemme osallistuu 

omalta osaltaan tämän tapahtuman järjestämiseen. Toi-

vomme tietenkin kauniita ilmoja ja runsasta yleisöä. 

– Tervetuloa mukaan kaikkiin tapahtumiimme !

Pentti ”Pena” Salo

Pysähtyneet vankkurit

Tapio Salo 
s. 28.5.1941,  k. 2.9.2017

Muistoa kunnioittaen SF Caravan Seinäjoen seutu ry

Hallitus tiedottaa
 Karavaanarit, alueellamme käytetään vaunuissa ja autoissa ainoastaan liiton hyväksymää 

EN-tyyppistä sähköjohtoa.

 Alueellamme pyritään noudattamaan jätteiden lajittelua.

 Ilmoittakaa aina tullessanne alueelle, käytättekö ilmastointia tai sähkölämmitystä.

 Vuosipaikkalaiset, jättäkää jäsenkortti toimistolle tullessanne alueelle ja poislähtiessänne 

muistakaa hakea se myös pois.

 Vuosipaikkalaiset, muistakaa pitää vaununne ympäristö siistinä!
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Puhelinnumeroita

Peräseinäjoen palvelutoimisto (06) 416 6500

Venepaikat (06) 416 6500

Seinäjoen kaupunki (06) 416 2111

Seinäjoki-info (06) 416 2999

Matkailuneuvonta (06) 420 9090

Päivystävä lääkäri (06) 425 3111 (klo 8-22), 

 (06) 415 4555 (klo 22-8)

Poliisi 112

Palohälyytys 112

Ravintola Kalajärvi (06) 428 9300

S-Market, Peräseinäjoki 010 764 6680

K-Lähikauppa Viljami (06) 417 4192

Neste M. Marttila Ky (06) 417 4220

Peräseinäjoen apteekki (06) 417 4092

SF Caravan ry:n henkilöstöä

Juha Hämäläinen, pj 0400 655 842

Timo Piilonen, toiminnanj. (03) 615 3121

Päivi Mäkelä, jäsenrekisteri (03) 615 3133

Anne Nieminen, myyntisiht. (03) 615 3132

SF Caravan ry

Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna

internet: www.karavaanarit.fi

e-mail: etunimi.sukunimi@karavaanarit.fi

liiton puhelinnumero (03) 615 311

fax (03) 615 3161

Caravan Kalajärven toimiston aukioloajat

Toukokuun alusta syyskuun loppuun
- joka päivä klo 08-20.00

Lokakuun alusta maaliskuun loppuun viikonloppuisin
- perjantaina klo 14.00 - 20.00

- lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00 - 14.00

Huhtikuussa viikonloppuisin
- perjantaina klo 14.00 - 20.00
- lauantaina klo 08.00 - 20.00

- sunnuntaina klo 08.00 - 14.00

ISÄNTÄPÄIVYSTYS ALUEELLA
Toukokuun alusta syyskuun loppuun on jatkuva isäntäpäivystys.

Lokakuun alusta huhtikuun loppuun isäntäpäivystys vain vii-

konloppuisin. Muulloin avain saatavana Peräseinäjoen nesteeltä.

Caravan Lakeurelta-lehti

• Julkaisija: SF Caravan Seinäjoen seutu ry
• Ilmestyy maaliskuussa ja lokakuussa
• Seuraa tiedotustamme facebookistamme ja
   kotisivuiltamme: http://www.caravan-kalajarvi.fi/

• Toimituksen sähköposti: 
   birgitta@koulutuspalvelusaarenpaa.fi
• Toimittajat: Birgitta Saarenpää, Jari Saarenpää,  
   Raimo johannes Marttila, Irma Marttila, Pentti Salo
• Ilmoitusmyyjät: Aarno ja Ritva Halme

• Ilmoitushinnat:
 - aukeama 450 €
 - koko sivu 250 €, koko 182x260 mm
 - puoli sivua 150 €, koko 182x128,5 mm
 - 1/4 sivu 100 €, koko 88x128,5 mm
 - 1/8 sivu  80 €, koko 88x60 mm
 - isommat kestoilmoitukset sopimuksen mukaan
 - alv. 0%

• Maksuliikenne: Peräseinäjoen Osuuspankki
• Painosmäärä 2500 kpl
• Paino: KTMP Group, Mustasaari

 Uudet jäsenet 15.4.–15.9.2017

158750-0 Aalto Jari, Lempäälä
160495-0 Aaltonen Mauri, Seinäjoki
158754-0 Ahopelto Jesse, Isokoski
159168-0 Akkala Pauliina, Isokoski
158810-0 Ala-Aho Rauno, Jalasto
158552-0 Alanko Jorma, Ilmajoki
159594-0 Ala-Pen   lä Kimmo, Ylistaro
145024-0 An  la Mikko, Kauhajoki
094029-0 Arola Risto, Hyllykallio
130726-0 Birling Jarmo, Peltola
159689-0 Cederlöf Jon, Alavus
143434-0 Eerola Sami, Seinäjoki
158903-0 Hakala Hannu, Pojanluoma
160326-0 Harju-Seppänen Jyri, Ylistaro
159130-0 Hautamäki Tuomas, Hyllykallio
158758-0 Heikkilä Taina, Seinäjoki
159757-0 Heikkilä Pekka, Taipalus
158265-0 Hellman Ossi-Ma  as, Laihia
048036-0 Hernesmaa Vesa, Seinäjoki
112411-0 Her  ua-Salo Paula, Seinäjoki
043269-0 Honkaniemi Arto, Lapua
045694-0 Hoskari Rauno, Luopajärvi
159540-0 Huhtaviita Mariia, Luopa
136396-0 Hyry Janne, Kokkola
159781-1 Häkkinen Jani, Seinäjoki
159122-0 Härkönen Kyös  , Alavus
121083-0 Iivanainen Kari, Karkkila
160229-0 Joutsen Kari, Seinäjoki
160351-0 Juupajärvi Tero, Lapua
047609-0 Järvenpää Markus, Pernaa
159655-0  Järvinen Ville, Ilmajoki
072921-0 Kalinko Ari-Pekka, Hyllykallio
158352-0 Kananen Pasi, Kurikka
160011-0 Kangas Veikko, Hyllykallio
160284-0 Kangas-Rau  o Mirko, Koura
115100-0 Kankaanpää Mika, Isokoski
151879-0 Kauppinen Pen   , Isokyrö
159589-0 Kempas Jani, Koura
159278-0 Ketola Saana, Pietarsaari
158865-0 Ketomäki Tuomo, Seinäjoki
159039-0 Ki  noja Jukka, Ki  noja
158524-0 Kivikangas Anu, Hyllykallio
158524-1 Kivikangas Jukka, Hyllykallio
158502-0 Koivisto Erno, Lapua
159359-0 Koivisto Timo, Lohiluoma
159754-0 Koivisto Carola, Tuomikylä
160262-0 Koivisto Tuula, Kurikka
158708-0 Koivula Jouko, Alavus
110750-0 Kokkila-Similä Jenni, Ruona
159977-0 Korkiakoski Sirpa, Karhunkylä
158580-0 Koskela Jarmo, Kurikka
149058-1 Koski Raija, Koskenkorva
023287-0 Kotamäki Hannu, Lakaluoma
005227-0 Kujala Väinö, Orismala
160226-0 Kuoppala Jenna, Ki  noja
158985-0 Kärki Timo, Seinäjoki
132981-0 Lah   Tuija, Kokkola
159565-0 Lammi Juhani, Merikaarto
082645-0 Lassus Bertel, Hirvlax
159903-0 Lepistö Ma   , Seinäjoki
082650-0 Leppäkangas Marko, Leh  mäki
118810-0 Leskelä Jari, Lapua

158651-0 Lohjelm Hannu, Kalakoski
159078-0 Loukkola Harri, Luopa
158293-0 Luoma Tuomas, Jylhä
160384-0 Luomanperä Reijo, Lapua
144104-1 Lähde Vesa, Seinäjoki
159946-0 Mantere Erkki, Nopankylä
159683-0 Mar   la Jukka, Ylistaro
160079-0 Mikkilä Johanna, Seinäjoki
160264-0 Muilu Rauno, Tampere
160036-0 Muurimäki Väinö, Seinäjoki
158467-0 Myllymäki Sakari, Kuortane
159044-0 Mäenpää Laura, Lapua
159601-0 Mäenpää Laura, Seinäjoki
159035-0 Mäki Paavo, Seinäjoki
080861-0 Mäki-Juoni Aimo, Juonikylä
158267-0 Mäkiranta Tuija, Luomankylä
158267-1 Mäkiranta Jukka-Pekka, Luomankylä
159840-0 Mäkynen Tomi, Seinäjoki
160082-0 Nahkala Janne, Rantatöysä
111628-0 Nappari Arto, Seinäjoki
159781-0 Nayeripoor Nayyereh, Seinäjoki
158177-0 Niemi Kai, Vaasa
158813-0 Nieminen Juha-Ma   , Lapua
158925-0 Näppä Mikko, Hyllykallio
131778-0 Ojamäki Jouko, Nurmo
158785-0 Orhanen Raija, Peräseinäjoki
160388-0 Pahkakangas Mika, Hyllykallio
159670-0 Pekkarinen Kari, Seinäjoki
158421-0 Peltomäki Veijo, Alajärvi
159979-0 Peräkangas Jani, Ruona
143049-0 Pienimäki Roope, Ilmajoki
160032-0 Pihlajamäki Jani-Pe  eri, Lapua
159921-0 Piiroinen Jukka, Alavus
159553-0 Pollari Tauno, Seinäjoki
112863-0 Pyy Kalevi, Hämeenlinna
160254-0 Rantamäki Raija, Kurikka
134610-1 Rintala Hannu, Vaasa
160395-0 Rintamar  unen Sami, Nurmo
158837-0 Ryynänen Heikki, Alavus
160451-0 Rönkä Jouko, Ylistaro
158990-0 Saarela Pasi, Alajärvi
150266-1 Saarenpää Birgi  a, Kauhajoki
159290-0 Saari Tomi, Nurmo
159360-0 Salmivuori Juhani, Seinäjoki
159535-0 Salo Janne, Lapua
111580-0 Savunen Tomi, Seinäjoki
159825-0 Seppänen Tuulikki, Vihan  
148634-0 Sironen Risto, Hyllykallio
159261-0 Takala Mika, Lapua
104802-1 Talvi  e Hilkka M-L, Seinäjoki
158737-0 Tarkka Ari, Päntäne
033812-0 Tasanko Jaakko, Ylistaro
159643-0 Tastula Jenni, Taipalus
132748-0 Tuominen Mika, Pojanluoma
160221-0 Tuunainen Ari-Pekka, Kauhajoki
144626-0 Tuurinmäki Mauri, Mustasaari
159931-0 Udelius Heidi, Hyllykallio
112447-0 Vanamo Lea, Kurikka
017438-0 Vähä-Karvia Sauli, Karviankylä
160120-0 Välimaa Marko, Ilmajoki
160027-0 Yli-Aho Ville, Alavus
090373-1 Ågren Peter, Louko

Caravan Lakeurelta 2-2017

Kannen suunnittelu: Birgitta ja Jari Saarenpää 

Etukannen kuvat: Jari Saarenpää ja Raimo Johannes Marttila
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Dethleff s-kerholaiset kokoontuivat heinäkuun alussa Kalajär-

velle viettämään 7-vuotissynttäreitään. Viikonloppuna sää suo-

si meitä ja Kalajärvi näytti parhaat puolensa. Paikalle saapui 

140 kerholaista, jotka kilvan kehuivat paikkaa. Kaukaisimmat 

vieraat, neljä perhettä, tulivat brittien Dethleff s-kerhosta. Kut-

suimme heidät vuosi sitten vieraaksemme Kalajärvelle. He oli-

vat tyytyväisiä tapahtumaan ja saivat Kalajärvestä vietäväksi 

muille briteille hienoja kokemuksia. He ovat hauskoja ihmisiä 

nuo britit. He kestivät viikon juhlimisen kuten karavaanarei-

-Kerholaiset Kalajärvellä-Kerholaiset Kalajärvellä

den pitääkin. Yhdelle britti-karavaa-

narille sauna oli aivan uusi kokemus. 

Hän oli niin onnellinen, että tois-

ti saunassa ” I love soona. You are 

wonderful people, You have Soona.”

Perjantaina JokiCaravan kestitsi 

meitä grilliherkuilla. Seinäjoen yhdis-

tys tarjosi meille lauantaina synttäri-

kahvit täytekakkujen kera. Osallistu-

jien kesken arvottiin BestCaravanin 

lahjoittama vaihdepyörä. Se matka-

si Tuusulaan. Iltaisin vietimme aikaa 

Vankkurituvalla tanssien Kotilaisen 

Jorkin tahdissa ja laulaen karaokea. 

Päivisin kisailimme nännikumien 

tarkkuusheitossa ja tikkamestaruu-

desta. Kaiken kaikkiaan hieno koke-

mus viikosta Kalajärvellä.

Dethleff s Caravan Club of Finland kiittää Seinäjoen yhdis-

tystä ja Kalajärveläisiä vieraanvaraisuudesta. Varmasti Kalajärvi 

pysyy jatkossakin meidän yhtenä kokoontumispaikkana.

Reijo Kylmänen

puheenjohtaja

Aukioloajat 
•  arkisin........9-20
• lauantaisin...9-18(06) 421 7800 • Vakkurinkatu 4, 60320 SEINÄJOKI

SOPURAHASOPURAHA Avoinna

SU 12-18
Tarjoukset

voimassa 30.12.2017 

saakka

1€

1€ 1€ 1€ 1€ 1€

1€ 1€ 1€ 1€

1€ 1€ 1990 995

550
275

295 395995650

PUUPELLETTI
15 kg (0,26kg)

TUOKSU-
TUIKKU
18 kpl/pkt

Serla Jojoba-balsam

NENÄLIINOJA
70 kpl

Silmälasien

PUHDISTUS-
LIINAT 30 kpl

Fairy ASTIAN-
PESUAINE

450 ml (1,25L)

At Home

WC-PUHDISTUS-
GEELI 750 ml (1,33l)

Nord Clean

PYYKINPESU-
NESTE 1 l

Sensefresh

SUUVESI
500 ml (2,00L)

TASKU-
LAMPPU

9-led

Sini

SIENILIINA
3 kpl/pkt

Hansa raapaistava

SYTYTYSPALA
20 kpl/pkt

Hansa
täytettävä

SYTKÄ

Polaric

AUTOSHAMPOO
1 l

11 kg teräskuorisen

KAASUPULLON
TÄYTTÖ

Lotus Soft Embo

WC-PAPERI

32 rll

Serla toilet keltainen 

WC-PAPERI
tai TALOUS- 
PAPERI

ÖLJYKYNTTILÄ
6 kpl/pkt

55 h

96 h

Power

VETOPYYHE
130 m 6 rll/4,8 kg

PUUBRIKETTI
10 kg (0,29kg)24 rll

16 rll

1€

Mustang

SYTYTYSPALA
32-palaa

SF Caravan Seinäjoen seutu ry:n

PIKKUJOULU

Tervetuloa pikkujouluun Kalajärven Vankkurituvalle

24-26.11.2017

Iltaa vietetään perinteisin menoin, jouluista ohjelmaa

ja tietenkin villasukkatanssit, elävän musiikin tahdissa !

Myös Joulupukki vierailee (nimetyt paketit).

Ruokailun hinta: 22 €/aikuiset, 12 €/alle 12-v.,

alle 6-v. ilman

Ruokalippujen kesken arvotaan tuotekori

Ruokailuun ilmoittautuminen 20.11. mennessä

Ritva Salo, puh. 040 700 4896

Toimistolla arpoja myynnissä - Hyvät palkinnot!
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Yhdistyksemme on jo useita vuosia 

suunnitellut jotain musiikkiin liittyvää 

tapahtumaa Kalajärvelle. Kun katsotaan 

kesäkauden viikonloppujen määrää, niin 

aina on tultu siihen tulokseen, että ei löy-

dy sopivaa aikaa tapahtuman järjestämi-

selle. Aina täytyy kuitenkin ottaa huo-

mioon, että emme järjestetä päällekkäisiä 

tapahtumia lähialueilla.

Nyt meille aukesi sopiva tilaisuus läh-

teä kokeilemaan Kalajärvelle musiikkita-

pahtumaa, kun Seinäjoella aikaisemmin 

ollut Joupiska Soi -tapahtuma päätet-

tiin lopettaa. Tällä tapahtumalla oli jo 

sentään seisemän vuoden kokemus ta-

kanaan, joten tästä oli hyvä jatkaa. Tätä 

Kalajärvi Soi -tapahtumaa pyörittää pää-

osiltaan sama porukka, kun aikaisem-

minkin eli näiden alueiden muusikot 

talkoovoimin. Olemme perustaneet 

yhdistyksen, Puskasoittajat ry., joka 

vastaa kaikesta tapahtumaan liittyvistä 

asioista. Tähän yhdistykseen kuuluu 

mm. Seinäjoen Harmonikkakerho, SF 

Caravan Seinäjoen seutu, Eläkeliiton Pe-

räseinäjoen osasto, Ravintola Kalajär-

vi sekä yksittäisiä muusikoita ja musii-

kin ystäviä. Tarkoituksena on, että kaikki 

mukana olevat osallistuvat aktiivisesti 

talkootoimintaan, jotta tapahtuma saa-

daan onnistumaan.

Ensimmäinen Kalajärvi Soi -tapah-

tuma pidettiin keväällä 26 – 28.5.2017 

Kalajärvi  Soi
ja täytyy sanoa, että se oli aivan huip-

pumenestys. Siitäkin huolimatta vaikka 

lauantaina satoi melkein koko päivän ja 

viikonloppu oli melkoisen kylmä. Kun 

lasketaan viikonlopun väkimäärää, niin 

se oli esiintyjät ja yleisö mukaan lukien 

noin 1500 henkeä. Tarkoitus on, että en-

sikeväänä jatketaan samaan malliin tätä 

toimintaa täällä Kalajärvellä. Tämä en-

simmäinen kerta on aina vähän sellaista 

harjoittelua ja paljon huomattiin asioita, 

joihin täytyy kiinnittää huomiota jatkos-

sa. Aina opitaan jotain uutta tulevaa aja-

tellen.

Ajankohta toukokuun lopulla on erit-

täin hyvä, koska se on koko valtakuntaa 

ajatellen ensimmäinen musiikkitapahtu-

ma. Tähän tapahtumaan tulee esiintyjiä 

ja yleisöä ympäri valtakuntaa. Kalajär-

vi Soi on tarkoitettu kaikille perinteisen 

tanssimusiikin ystäville ja, kun se järjes-

tetään järven rannalla, jossa on tarjolla 

leiriytymismahdollisuus ja on mökkejä 

vuokrattavana, on ravintola ja tanssilava 

sekä tilavat parkkialueet, niin mikä ettei. 

Ensikevään tapahtuman päivämää-

riä ei ole vielä lukkoon lyöty, mutta to-

dennäköisesti se tulee olemaan 25 – 

27.5.2018, mutta siitä ilmoitellaan sitten 

vuoden vaihteen jälkeen. Toivomme, et-

tä ilmat suosivat meitä paremmin kuin 

tänä vuonna. – Toivotetaan kaikki mu-

siikin ystävät tervetulleiksi jälleen Kala-

järvelle !  

hhhhdddd kkkkk

 esko.katila@gmail.com

- tuoreliha
- einekset
- palvit
- leikkeleet
- makkarat

LIHAJALOSTE KORPELA TEHTAANMYYMÄLÄ, SEINÄJOENTIE 3, 61600 JALASJÄRVI | Puh. 044-7363701
Avoinna: ma-pe 10-20, la 10-18, su 12-20

11
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Irma ja Raimo Johannes Marttila

www.mobilcamping.de

Miten muualla?  MOBILCAMPING HOLZMINDEN

Tällä kertaa teemme katsauksen saksalaiseen Mobilcamping Holzmindeniin. 
Eksyimme puolivahingossa juuri pääsiäisen pyhiksi paluumatkallamme Afri-
kasta tälle hiukan sivussa pääteiltä sijaitsevaan paikkaan, vähän Hannove-
rin eteläpuolella. Tarkoituksena oli yöpyä siellä vain seuraavaan aamuun asti, 
mutta melkein viikko siinä siinä hurahti. Viihdyimme siellä todella hyvin.

Saavuimme alueelle pääsiäispyhien kyn-

nyksellä. Kovin miellytävän ensivaiku-

telman teki paikallisten karavaanarei-

den avuliaisuus, pyytämättä neuvoivat 

meille talon tavat ja palvelupisteet. Illal-

la vietettiin grilli-iltaa, jonne vähän ar-

kaillen ainoina ulkomaalaisina itsem-

me änkesimme. Ei meidän tarvinnyt 

kauaa kaan yksin nyhjöttää omassa nurk-

kapöydässä, kun saksalais-caravaanarit 

tulivat juttelemaan, eikä tämän jälkeen 

juttuseurasta eikä juomien tarjoajista 

ollut pulaa, vaikka kuinka yritimme top-

puutella ylenpalttista ”juopottelua”. Il-

lan mittaan porukkaan liittyi myös suo-

malaisrouva saksalaisen miehensä kanssa. 

Rouva oli muuttanut Suomesta Saksaan 

reilut 40 vuotta sitten sairaanhoitajan 

tehtäviin.

Rantapaikkoja Weser-joen rannalla.

Pääsiäisruuhkasta 
huolimatta saimme 

erityisen hyvän paikan 
kalustollemme.

Pääsiäiseen oli valmistauduttu 
näyttävästi.

Saksalaista herkkua.

Tuoremehu maistui kutsuilla.

Lipunvaihdot meneillään.

Ohjelmallinen ilta hyvässä vauhdissa.

ninki jatkui yömyöhään. Illan päätteeksi kaverimme 

lahjoittivat heidän oman maakuntansa lipun meil-

le muistoksi tästä Holzmindenin pääsiäisenvietosta. 

Onneksi meillä oli vielä Suomen lippuja jäljellä, joita 

lahjoitimme vastaavasti heille.

Pääsiäislauantai-illan ohjelmalliset hulinat olivat 

vertaansa vailla. Saksalaiskaverimme kutsuivat taas 

meidätkin omaan pöytäänsä. Illan ohjelmassa oli 

aluksi saksalaiset ruokaherkuttelut paikallisella oluel-

la höystettynä. Illan isäntä esitteli ohjelmatarjonnan. 

Ja esitteli meidät illan kunniavieraina Suomesta. Ja 

voi herranjestas niitä ablodeja, huh huh... Hienol-

la taikurishow’lla jatkettin. Välillä esiintymislava oli 

vapaa myös extempore-esiintyjille. Sitten alkoikin il-

lan vauhdikas musameininki kunnon rytmimusiikil-

la. Parketti oli piripintaan täynnä, eikä pöytäseurue-

kaan meinannut penkillä pysyä.

Pääsiäislauantaina heräsimme raikkaaseen kevätsa-

teeseen. Kaikki kiva loppuu aikanaan ja seuraavana 

aamuna jätimme tämän Holzmindenin autocampin-

gin ja suunnistimme lähemmäksi Travemunden lai-

vasatamaa. Toinen syy lähtöön on, että meikälaisten 

caravan-turnajaiskestävyys alkoi rakoilla, niin hyvää 

huolta kuin uudet saksalaiskaverimme meistä pitivät-

kin.

Holzmindenin asiakaslähtöisyys näkyy yleisenä 

siisteytenä. Siellä ei ole vaaraa liukastua koirankökkä-

reisiin, kun käytettävissä on koirien jätepussiannos-

telijoita. Muutenkin eläimet on huomioitu juoma-

pistein, joihin puhdas vesi vaihdetaan säännöllisesti. 

Vuorokausimaksu on edullinen 8,50 euroa/autokun-

ta sisältäen wc-pytyn ja harmaaveden tyhjennyk-

sen. Puhdasvesi, sähkö, suihku, tiskipaikka, toimi-

vat kolikkoautomaatilla. Järkevä ratkaisu, sillä asiakas 

maksaa vain käyttämistään palveluista. Siksi vuoro-

kausihinta on edullinen. Suomessakin mielestämme 

tällainen systeemi olisi tervetullut, sillä könttäsum-

mana maksettu sauna, vesi, tiski, tanssit jne. ovat tur-

hia kustannuksia, jos niitä ei käytä. 

On ihailtavaa tämä saksalainen caravan-kulttuu-

ri, kun siihen pääsee syvällisemmin tutustumaan. Ki-

valta tuntui myös heidän myönteinen asenne ja halu 

opastaa ja neuvoa ’tuuliajolla’ olevia, eksyneitä ulko-

maalaiskolleegoita. Hiukan ärsyttävää sisäpiirikuppi-

kuntaisutta emme huomanneet alkuunkaan. Yritim-

me parhaan kykymme mukaan ”imuroida” omiin 

nuppeihimme tätä positiivista saksalaisasennetta. Kii-

tokset näille saksalaisille uusille kavereillemme, jos 

vaikka sattumalta eksyvät lukemaan näitä meidän 

ajatuksia.

Caravanmatkailu on maailman hienoin harrastus, 

jonka myötä olemme saaneet uusia mukavia ystä-

viä ympäri maailman. Ovatkin todella arvokkaita ih-

missuhteita. Kiitokset Saksan kavereillemme. Tänne 

palaamme taas viimeistään ensi kesänä samalla, kun 

menemme Saksan maailmanlaajuiseen F.I.C.C. -ta-

pahtumaan Berliinissä.

Kuten kuvista näkyy, grilliherkut 

olivat viimeisen päälle hyvinmaistuvia. 

Annoksen hinta nuppia kohden vaivai-

set 5 euroa. Vaikka emme olutta käytä 

ollenkaan, Saksassa olutmaana on vai-

kea kieltäytyä hyvistä juomista. Teimme 

poikkeuksen ja muutaman pullollisen sa-

fkan kanssa siemailimme. Olut oli oman 

maakunnan tuotantoa. Nam. Patentti-

korkkipullollisen hinta oli vaivaiset yksi 

euroa. Kotona vastaavasti vähintään 5-6 

euroa. Hintaeroa tuskin selittää ns. logis-

tiikka-kustannukset. Snapsit ja kirkkaat 

maksoivat myös yhden euron.

Seuraavana aamuna, kun oli edellisil-

lan rääpät pyyhitty silmistä, meille oli jä-

tetty kutsu tulla illalla samaisten saksa-

laisnaapureiden autolle herkuttelemaan 

pitkäperjantain antimia. Mukava mei-
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Harri Lehtola juhli kesällä pyöreitä. Har-

ri ja Sirpa-vaimo tunnetaan Kalajärvellä 

aktiivisina puuhahenkilöinä, kun aluet-

ta rakennetaan, kunnostetaan tai fi ksa-

taan. He asuvat Vaasassa ja ehtivät siellä-

kin piipahtamaan silloin tällöin. Muina 

aikoina heidät löytää Kalajärven campin-

giltä. Olemme (Lehtolat/Marttilat) olleet 

muutamia vuosia vierekkäisiä naapureita 

vuosipaikoillamme Kalajärvellä. Parem-

pia naapureita, kuin Lehtolat, tuskin löy-

tää, ovat aina valmiita avustamaan ja hoi-

tamaan meidänkin pihatonttia.

Mikä teitä motivoi kökkähommiin?
Ajankuluksi on kiva tehdä hommia ja 

olla samalla hyödyksi koko alueelle. Ja 

onhan se omaan tahtiin touhuaminen 

Kuusikymppinen 
kökkämies 

Irma ja Raimo Johannes Marttila

Sirpa ja Harri sekä Eino-koissuli.

Synttärikakun korkkaus.

hyväksi tuolle mun loppuun kulkuneelle 

selällekin. Alueella on sitten Sirpan kans-

sa kiva välillä pelkästään oleillakin.

Viimeaikaisimmat kökkäprojektit?
Isoimmat yhteiskökät ovat kevään ja syk-

syn haravaointi- ja siivoustalkoot sekä 

saunapuukökät. Niihin osallistuukin ai-

na kiitettävän paljon väkeä ja tulee pal-

jon valmista.

Rakentamiseen ja kunnossapioon löy-

tyy paljon ammattitaitoa, mutta monet 

ovat   työelämässä kiinni ja vain viikon-

vaihteet ovat mahdollisia talkoopäiviä. 

Alueella asujat eivät välttämättä halua 

kuulla vasaran ja työn ääniä vapaapäivi-

nään ja niinpä me eläkeläiset pyrimme 

tekemään työt arkipäivisin.

Ja siellä kaikilla oli niin mukavaa...

Ihan viimeksi tehtiin halkokatos ja ta-

sailtiin aluetta sekä paikoin tehtiin sala-

ojituksia. Talven mittaan peruskorjattiin 

suihkut ja liitettiin maalämpöverkkoon. 

Viime keväänä rempattiin kesävessa 

käyttökuntoon

Harri Lehtola

Toimipistekohtaiset yhteystiedot

ja koko valikoimamme löydät osoitteesta

Koko kansan autokauppaa

Koko kansan autokauppaa

OSTAMME JATKUVASTI

LISÄÄ AUTOJA,
PYYDÄ TARJOUS!

Helsinki

Rauma

Meille vaihdossa käyvät autojen lisäksi myös muut ajoneuvot

2500 
AJONEUVON 
VALIKOIMA 
SINUA LÄHIMMÄSTÄ LIIKKEESTÄMME TAI

VAIKKA KOTIPIHAAN TOIMITETTUNA!

TERVAJOKI
Olkitie 7
puh. 020 777 2009

15
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Kuvan ottaja: Jona Oksanen, ikä 15 vuotta.
(Sarja 3, 13-18 vuotiaat)

Lasten valokuvauskilpailu - voittajat

Kuvan ottaja: Joonis Oksanen, ikä 11 vuotta.
(Sarja 2, 7-12 vuotiaat)

Kuvan ottaja: Joenna Oksanen, ikä 11 vuotta.
(Sarja 2, 7-12 vuotiaat)

Lasten valokuvauskilpailu päättyi 23.9.2017. 

Määräpäivään mennessä tuli hieno määrä 

kesän aikana otettuja kuvia. Lehden toimi-

tus toimi raatina ja Oksasen perheen lapsien 

ottamat kuvat voittivat kilpailun ja saavat 

näin kuvansa Lakeurelta lehteen. 

Sarja 7 - 12-vuotiaat
Jaettu kulta-sija:  Joonis Oksanen ( 11 v) - 

Puu järvellä 

ja Joenna Oksanen (11 v) Lokki.

Raadin mielestä molempien kuvat osoit-

tivat, että kuvan ottajalla on visuaalista sil-

mää. Kuvat olivat harmoonisia ja kauniita. 

Sarja 13-18- vuotiaat
Kultasijan voitti Jona Oksanen ( 15v) 

kuvallaan grillailua.

Raadin mielestä kuvan ottaja oli kiteyttä-

nyt karavaanielämän hienolla tavalla. 

17
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Lakeurelta -lehdellä on jo pitkät perin-

teet. Tämä lehti on järjestysnumeroltaan 

50. Minun luotsaamanani tämä on nyt 

neljäs. Olemme saaneet nyt kahden vuo-

den aikana paljon hyvää palautetta. Olen 

myös kiitollinen kehittämisajatuksista, 

joita minulle on kerrottu. Minulla on ol-

lut alusta alkaen ajatus, että lehti on jäse-

niä varten, joka kertoo jäsenistä ja jäse-

nille tapahtuneista asioista.

Tämä vuosi on juhlavuosi. Yhdistyksem-

me juhli 40-vuotistaivalta. Olen halun-

nut tähän lehteen ottaa mukaan historiaa 

ja nykyhetkeä unohtamatta tulevaisuut-

ta.  Meillä on alueellamme ollut erilaisia 

tapahtumia tavallista enemmän, joista 

tässä lehdessä on kerrottu. Olen iloise-

na seurannut sitä, miten hyvin yhdis-

tyksemme tekee yhteistyötä ympärillä 

olevien eri toimijoiden kanssa esim. Ra-

vintolan, Liiverin jne kanssa. Tämä on 

tuonut lisää meille alueella oleville jäse-

nille ja myös vieraille mukavaa ohjelmaa. 

Ympärillä olevista tapahtumista on kuu-

lutettu päivien aikana, mutta olisi tosi 

hienoa, jos ensi kautena niitä kirjattaisiin 

vielä enemmän treffi  en ohjelmalehtisiin 

ja facebookiin. 

Kesät ovat tapahtumarikkaita ja niistä tu-

lee juttua helposti lehteemme. Minä ke-

rään erilaisten kilpailujen tuloksia talteen 

ja laitan niitä enemmän kevään lehteen 

kannustimeksi uuden kauden kilpailui-

hin. 

Tartu kädestä kiinni ja kerro toiveesi leh-

den jutuiksi. Minut tunnistaa kahdesta 

Collie-koirastani (Pete ja Luca), kotipe-

sästäni (Euramobilimme kyljestä olevasta 

aidasta, koirien aitauksesta) tai nimestä-

ni, kun innoissani Vankkurituvalla lau-

lan karaokea. 

Koko lehden toimitus Birgitta ja Jari Saa-

renpää, Raimo Johannes ja Irma Mart-

tila sekä Pentti Salo kiittävät lämpimästi 

jäseniämme yhteistyöstä yhteisen yhdis-

tyksemme toiminnan eteen. Kiitämme 

aktiivisesti Raimo Rantaa hyvistä kuvis-

ta, joita olemme saaneet käyttää niin leh-

dessä kuin facebookissa. Kiitämme myös 

tehokkaita ilmoitusmyyjiämme Aarno ja 

Ritva-Hillevi Halmetta.

Hyvää  karavaanisyksyä !

Birgitta Saarenpää, päätoimittaja

Oletko koskaan kuullut tarinaa hevo-

sesta nimeltään Caravan- Ukko? Se asui 

ystäviensä kanssa maatalossa, eikä siltä 

puuttunut mitään, tai juuri mitään, sil-

lä vaikka se oli hevoseksi kovin komea, se 

raukka oli aivan liian turhamainen. Ja jos 

et usko, niin kuuntelehan tämä tarina.

Eräänä päivänä, kun Caravan Ukko oli 

tapansa mukaan maatalon pihalla käve-

lemässä, se sattui vilkaisemaan omaa pei-

likuvaansa pihamaan lätäkön pinnalta.

– Voi miten komealta minä näytän, se 

huudahti. 

– Harjani on komea kuin keisarin viitta 

ja häntäni on tuuhea kuin intiaanin tuk-

ka. Minun pitää heti mennä kertomaan 

muille.

Ja niin Caravan- Ukko mennä touhotti 

kunnes tapasi Tamma Iineksen.

– Mitä nyt? kysyi Tamma Iines

–  Minun harjani ja häntäni ovat ko-

meammat kuin yhdelläkään pihamaan 

hevosista, sanoi Caravan- Ukko tohkeis-

saan. 

– Tästedes saat kutsua minua nimellä: 

Caravan- Ukko - joka - on - komea - kuin 

- kuningas.

Tamma Iineksen turpa loksahti hämmäs-

tyksestä auki.

–  Kuulitko? karjaisi Caravan- Ukko 

kärsimättömänä. 

– Tästä lähtien et saa kutsua minua 

millään muulla nimellä, tai minä puren 

sinua, se uhkaili.

– En koskaan kutsu sinua millään muul-

la nimellä, lupasi Tamma Iines, joka pel-

käsi Caravan-Ukon isoja hampaita.

Juuri silloin loikki metsästä esiin Kettu 

Repolainen. Se otti Caravan-Ukkoa hän-

nästä kiinni ja alkoi vetämään sitä pois.

– Apua! Apua! huusi Caravan-Ukko. 

– Tamma Iines, juokse heti Susi Hukan 

luo ja sano, että hänen pitää tulla pelasta-

maan minut ketun kynsistä!

Tamma Iines juoksi Susi Hukanluo ja sa-

noi hädissään: 

– Caravan-Ukko, joka on komeampi 

kuin kuningas on joutunut ketun kyn-

siin. Tule nopeasti apuun!

– Kuka on joutunut ketun kynsiin? ky-

syi Susi Hukka. 

– En minä tunne ketään kuningasta.

–  Se on meidän Caravan-Ukkomme! 

huusi Tamma iines. 

– Miksikään muuksi ei häntä saa enää 

kutsua. Mutta tule jo auttamaan!

– Hui, sanoi Susi Hukka. 

– Ei minusta ole yksin kettua hätistele-

mään. Mutta Punahilkka  varmasti aut-

taa meitä.

Ja niin ne juoksivat etsimään Punahilk-

kaa.

–  Mikä hätänä, Tamma Iines ja Susi 

Hukka? kysyi Punahilkka. 

–  Caravan-Ukko, joka on komeampi 

kuin kuningas, on joutunut ketun kyn-

siin. Tule auttamaan meitä!

–  Kuka ihmeen kuningas? kysyi Puna-

hilkka kysyi. 

– En ole kuullutkaan moisesta.

– Se on uusi nimi, jonka Caravan-Ukko 

on antanut itselleen, selitti tamma Iines.

– Jos sanot häntä miksikään muuksi, hän 

puree sinua.

–  Hyvänen aika sentään, tuumi Puna-

hilkka. 

– Tästä on parasta mennä kertomaan 

isännälle.

Ja niin Tamma iines, Susi Hukka ja Pu-

nahilkkain juoksivat isännän luokse.

– Isäntä hoi, tule apuun! Caravan-Ukko 

- joka - on - komeampi kuin kuningas, 

on joutunut ketun kynsiin, Puhahilkka 

huusi.

– Mitä sinä sanoit? kysyi talonpoika.

– Kuka on joutunut ketun suuhun?

–  Caravan-Ukko, vastasivat kaikki yh-

teen ääneen. 

– Hän on antanut itselleen uuden ni-

men. 

– Jos sanot häntä miksikään muuksi, hän 

puree sinua.

– Ja minä näytän hänelle, mutisi isäntä ja 

juoksi pelastamaan Caravan-Ukkoa.

Mutta kun Isäntä pääsi ketun luolaan, oli 

kettu jo lähtenyt karkuun ja hevonen sei-

soi onnettomana luolan suulla.

Isäntä kysyi Caravan-Ukolta, mikä hä-

nellä on oikein hätänä? Miksi hän on ha-

lunnut vaihtaa nimeään?  

Caravan-Ukko vastasi isännälle. 

– Minä haluaisin jo päästä vetämään 

vankkureita tielle. On niin ihanaa, kun 

perässä tulee paljon ystäviä, joka iloissaan 

soittavat minulle torvea. Minä tunnen 

olevani suosittu. Tunnen, että kaikki, jot-

ka ovat tien päällä, ovat yhtä perhettä ja, 

kun pääsemme Caravan-aluelle, kaikki 

tulevat taputtelemaan ja ihailemaan mi-

nua. Minä tunnen, että olen kuningas, 

teiden tukko. 

Birgitta Saarenpää

SATU 

– Ukko,  joka halusi olla teiden tukko

Päätoimittajan  ajatuksia

Perinteinen Perinteinen 
Uuden vuoden vastaanottoUuden vuoden vastaanotto

31.12.201731.12.2017

an  ajan ajjj
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Teuvan Parrassa pidettiin 9 – 11.6. 

jälleen Pelimannikaronkka pe-

rinteiseen tapaan. Jälleen kerran 

ilman suosivat tapahtumaa, vie-

raita oli aivan tungokseen asti ja 

meno sen mukainen. Suupoh-

jan yhdistyksen vieraanvaraisuus 

on tunnetusti vertaansa vailla, 

hyvä näin ja siitä suuret kiitok-

set järjestäjille. Karaokekilpailun 

naisten sarjan voitti Marjo Esa-

la (vas.) ja miesten sarjan Esko 

Korpela, molemmat Seinäjoen 

seudun karavaanareita. Ammat-

tilaisten sarjassa voiton vei Taru 

Tonika-yhtyeestä.

 Pelimannikaronkka  Teuvalla

Kalajärven rannalla järjestettiin 20. touko-

kuuta hyväntekeväisyyskonsertti. Kon -

sertin ”Isänä” oli Hannu Veli Myllymä-

ki. Hän kertoi, että idea konsertin järjes-

tämisestä ja lahjoituskohteesta tuli hänen 

vaimoltaan. Konsertin keräämillä varoil-

la oli tavoitteena hankkia Seinäjoen kes-

kussairaalan vastasyntyneiden teho-osas-

tolle keskoskehto eli avokubaatori. 

Sää oli mitä parhain ja myös esiintyjät 

antoivat parastaan. Konsertin suojelijana 

ja avaajana oli ministeri Paula Risikko. 

VIIHDYTTÄVÄÄ MUSIIKKIA – HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTISSA 

Syntyneiden teho-osaston hyväksi

Teksti: Birgitta Saarenpää, Kuvat: Jari Saarenpää 

SimodeusAntti Railio

Anne Mattila ja tilaisuuden ”Äiti”Matti Mainio ja Hannu Veli (Tilaisuuden ”Isä”)

Kalajärven ravintolan oma karaokeve-

täjä Matti Mainio kertoi, että hän esiin-

tyy tässä konsertissa ensimmäistä kertaa 

lavalla. Hän lauloi duettona konsertin 

isännän Hannu Velin kanssa. He oli-

vat konsertin parhaita. Takavuosien tan-

goprinssit Petri Ritari ja Matti  Korkiala 

vetivät vanhaan tyyliin osuutensa.  Anne 

Mattila antoi konsertin alussa oman pa-

noksensa. Matti Mainion ja Hannu Ve-

lin kanssa kuitenkin parhaimman tun-

nelman sai aikaan Simodeus. Hänellä oli 

todella sydämeen menevät kappalevalin-

nat. Hänen äänensä muuntui moneksi. 

Karavaarit olivat hyvin edustettuna 

yleisön joukossa. Tällaiset tapahtumat 

ovat hienoja. Ne tuovat Caravan –alueel-

la oleville monipuolista lisäohjelmaa. Jo-

kainen pääsylipun ostanut varmasti oli 

onnellinen siitä, miten arvokkaaseen lah-

joituskohteeseen pääsymaksutulot meni-

vät. 

Kuten eräs karavaanari sanoikin kon-

sertin päättyessä :

” Tätä lisää!”

21
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Seinäjoen Seudun Caravan –yhdistys viettää tänä vuonna 

40-vuotisjuhlaa. Markku Koivumäki on ollut siitä ajasta yli 

puolet yhdistyksen puheenjohtajana (vuosina 1981- 2003) 

eli huikeat 22 vuotta. Markun puheenjohtajuustaipaleeseen 

mahtuu paljon sellaista työtä ja tulosta, josta me nautimme tä-

nä päivänä. 

Markku kertoi, että hänen karavaanariharrastus lähti al-

kuun v. 1978, jolloin ostettiin ensimmäinen vaunu. Hän 

oli harrastanut perheen kanssa telttamatkailua siihen saakka.  

Markku oli sanonut, että hänestä ei rekkakuskia tule, mutta 

ensimmäisen vaunun myötä vankkuria oli vedetty joka viikon-

loppu eri paikkoihin.

Kun Markku tuli yhdistyksen toimintaan mukaan ja sitten 

valittiin puheenjohtajaksi, jäseniä oli 36.  Markku kertoi, et-

tä heti kun syntyi idea, kaikki olivat innolla sitä toteuttamas-

sa. Yksi hänen puheenjohtajakaudellaan toiminnassa mukana 

oleva kertoi, että Markulla oli luontainen kyky saada ihmi-

set toimimaan käskyttämättä. Hän johti omalla esimerkillään.  

Yhdistys toimi ensin Lehtimäellä, mutta Markku kertoi, 

että paikka alkoi ahdistaa ja silloin lähdettiin etsimään uut-

ta aluetta. Silloisen Peräseinäjoen kunnanjohtajan Pekka Pert-

tulan kanssa lähdettiin neuvottelemaan Kalajärven paikasta. 

Kalajärven alueella oli tasattu vain pieni alue, jota koekäytet-

tiin. Siltä istumalta tehtiin päätös muuttaa yhdistyksen toi-

minta Lehtimäeltä Kalajärvelle. Lehtimäeltä siirrettiin nykyi-

sen grillikatoksen pohja ja lipputanko. Markku kertoi, miten 

hyvältä tuntui ajatus ”meillä on oma alue”. Tästä lähti raken-

tumaan yhteinen alueemme palapalalta kökkävoimin. Kökkä-

voimien lisäksi alueen rakentamiseen tarvittiin pankkilainaa ja 

siihen joutuivat hallituksen jäsenet henkilökohtaisesti takuu-

miehiksi. 

Markku kertoi, että karavaaniharrastuksesta tuli rakas har-

rastus, josta on jäänyt mieleen hyviä ja mukavia muistoja. Hän 

on kuitenkin aina pitänyt mielessä sen, että tämä on harrastus 

eikä leipätyö. 

Markku perusti Lakeurelta lehtemme. Hän toimi pitkään 

ainoana toimittajana.  

Juttelimme Markun kanssa siitä, miten hän näkee yhdistyk-

sen tulevaisuuden. Hän sanoi, että alkuvaiheessa oli 36 jäsen-

tä ja nyt yli 2000. Toiminta on laajentunut vuosien aikana ja 

se tuo omat haasteensa. Hän uskoo edelleen jäsenten haluun 

kehittää ja ylläpitää oman yhdistyksen aluetta, omaa paikkaa. 

Työtä on paljon, johon kökkäporukkaa tarvitaan, mutta Poh-

jalainen on ylpeä omastaan ja siksi hän uskoo, että myös jat-

kossa väkeä saadaan mukaan. 

Yhdistyksen 40-vuotisjuhlavuonna haluamme kiittää Mark-

ku hänen arvokkaasta työstään yhdistyksemme ja alueemme 

kehittäjänä. Ilman Markun panosta meillä ei olisi näin kehit-

tynyttä aluetta. Tulevien toimijoiden on ollut ja tulee olemaan 

hyvä jatkaa tästä. 

Teksti: Birgitta Saarenpää, Kuva: Raimo Johannes Marttila

Päivääkään en vaihtaisi pois
Sanoo Markku Koivumäki jäsen nro 9093 karavaanarielämästä
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Kun Seppo Leppänen ajoi historiallisen veturinsa meidän vankkuripaikan vie-

reen, ajattelin ”VAU”! Sepon Scania oli entisöity pieniä yksityiskohtia myö-

ten. Viikonlopun aikana se oli nähtävyys. Scaniaa kävivät useat karavaana-

rit katsomassa ja joku pyysi Seppoa käynnistämään auton. Voiko hienompaa 

ääntä olla kuin terveet hevosvoimat? 

Seppo kertoi, että Scaniassa on vielä vähän laitettavaa ja sen jälkeen se lähtee 

kuorma-autojen näyttelyihin.  Hän on varmistanut, että myös tulevat suku-

polvet saavat nauttia tästä hienosta yksilöstä. Auton tulee samaan hänen po-

janpoikansa. 

Historiallinen 
veturi

Teksti: Birgitta Saarenpää, Kuva: Raimo Ranta

Neste Peräseinäjoki
Terästuuli Oy
Alavudentie 10, puh. 06-4174220
Ark. 7-21, la 7-21, su 9-21

Moni asia hoituu 
samalla käynnillä

Puhdasta kotimaista
Neste-tehokaasua

Laadukkaat 
Neste-polttonesteet

Lounaskahvilastamme
maistuva kotiruokalounas,
tuore kahvi ja leivonnaiset

Pesun mitat
L 230 cm
K 260 cm

Herkulliset
PIZZAT

KIITÄMME 
LÄMPIMÄSTI 
SEURAAVIA 

TUOTEPAKETTIEN 
LAHJOITTAJIA

Atria
Korpelan lihajaloste, Jalasjärvi
Exide Finland
Caravanhuolto M. Myllymäki Oy,
  Vaasa 
Kiinteistö Oy Pikipruukki, Vaasa
M. Laulajan autokorjaamo, Laihia
Caravanlandia, Kokkola
Pohjanmaan Caravanpalvelu Oy,
  Tervajoki
K-Market Viljami,  Peräseinäjoki
Etra Oy, Seinäjoki
Ravintola Marian Talli, Lapua
Markku Koivumäki, Lapua
Unilever/Einari Ruusunen,
  Seinäjoki
Pohjanmaan Rauta Oy, Vaasa
IKH, Vaasa
R-J Auto OY Rinta-Jouppi, Vaasa
Irja ja Hannu Kaukonen, Vaasa
Pyöräliike Viertola, Vaasa
Botnia Caravan Oy, Kauhajoki
JMH varaosat, Kuortane
Trailcon, Seinäjoki
Esko Korpela
Ahlsell Oy, Seinäjoki
Ravintola Kalajärvi
Pirjon Kesäpuo  
S-market Peräseinäjoki
Rinta-Joupin autoliike Oy, Tervajoki
J. Rinta- jouppi Oy, Seinäjoki
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MATTI MYLLYMÄKI

Kyröntie 1c 

0400 - 270 565

65320 VAASA

caravanmyllymaki@netikka.fi

HUOLLOT
TARVIKKEET
KAASUASENNUKSET

Karavaanareissa on paljon käsityöharras-

tajia. Monet harrastajat myyvät alueel-

la omien kättentaitojensa tuloksia. Ke-

väällä päätettiin perustaa Karavaanarien 

neulekerho Kalajärvelle. Neulekerho ko-

koontui pääsääntöisesti joka lauantai klo 

13:00 – 14:00. Käsinkutojat (neulojat) ja 

virkkauksia tekevät löysivät tiensä Vank-

kurituvalle. Kaikki alueella majoittuvat 

olivat tervetulleita. Näistä kokoontumi-

sista muodostui mukava hetki, jossa pu-

huttiin käsitöistä, mutta monista muis-

takin mielenkiintoisista asioista. Koska 

käsityöharrastajat tulivat eri puolilta Suo-

mea, eri murteet hienosti sekoittuivat 

keskenään. Neuleharrastus on useimmi-

ten naisten harrastus, mutta eräs karavaa-

narimies näytti oman kudonta/neulo-

mistaitonsa. 

Ensi keväänä jälleen kutsu käy Vankkuri-

tuvalle käsityöntekemisen merkeissä. 

Teksti: Birgitta Saarenpää, Kuvat: Raimo Ranta ja Irma Marttila 

Käsityöt rentouttavat sieluaKäsityöt rentouttavat sielua
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Eila Välimäki kertoi, miten v. 92 hän tuli 

avomiehensä Kalevi Kallion kanssa Kala-

järvelle. Kalevi oli tutustuttanut Eilan ka-

ravaanariharrastukseen. He olivat raken-

tamassa nykyisiä puitteita. Eila kertoi, 

että he olivat aina toukokuun isäntinä. 

Kalevilla ja Eilalla oli mukanaan tyttären, 

Jaana Vilénin, lapset Jani ja Tanja.  ”Lap-

set olivat heti autossa, kun pienikin vih-

je tuli Kalajärvelle lähdöstä.”  Jaanalla oli 

myös hetken oma vaunu, joten harrastus 

tuli tutuksi ”muorin” ja Kalevin kautta ja 

oman kokemuksen myötä. 

Janille (Hautaniemi) Kalajärvestä 

muodostui tuttu ja turvallinen paikka. 

Hän kertoi, että hän viihtyi siellä pienes-

tä pojasta 18-vuotiaaksi. Sitten tuli pie-

ni tauko. Kysyin, että mikä pientä poi-

kaa ja teiniä veti karavaanialueelle. Hän 

kertoi, että siellä muodostui pysyviä ys-

tävyyssuhteita. Kun tiesi, että ystävät tu-

levat sinne viikonlopuksi, niin mukaan 

oli pakko päästä. Jaana kertoi: ”Kerran 

hän ei antanut Janille lupaa lähteä Kala-

järvelle. Jani karkasi ja ajoi 33 kilometriä 

Karavaaniharrastus siirtyy sukupolvelta toiselle 4 SUKUPOLVEA Eila - Jaana - Jani - Nea

polkupyörällä reppu selässä kavereiden 

luo.” Jani sanoikin, että Kalajärvellä oli 

aina tekemistä. 

Kun kuuntelin Eilan, Jaanan ja Ja-

nin kertomuksia erilaisista tapahtumista 

vuosien aikana, heistä kaikista näki, mi-

ten heidän mieleensä tuli mukavia muis-

toja, jotka elivät edelleen. 

Jani on palannut oman perheen-

sä kanssa uudelleen harrastuksen pariin. 

Hänen avovaimollaan Susanna Sandvi-

killa on lapsuudenkokemus matkailuau-

toilusta perheensä kanssa, joten sopeutu-

minen leirielämään on ollut helppo. 

Jani kertoo, että vaunuelämä on ren-

touttavaa. Hän kokee, että lapsilla on 

turvallista. Heillä on hyvät puitteet leik-

kimiseen ja viihtymiseen. Turvallisuutta 

tuo leikkipaikkojen lisäksi se, että alueel-

la naapurit katsovat myös lasten perään. 

Janin perheen pienin karavaanari Nea 

(2v) liikkuu vikkelästi leikkipaikalta toi-

selle. Välillä hänet näkee ajamassa lasten 

sähköautoa. 

Eilan mies Kalevi kuoli reilu vuosi sit-

ten, mutta Eilan karavaarariharrastus jat-

kui, koska hän voi tulla Janin vaunulle 

halutessaan. Eila on innokas käsityöhar-

rastaja, joten hän on aktiivisesti osallistu-

nut alueen neulekerhoon. 

Kysyin Eilalta, että onko mikään 

muuttunut vuosien varrella. Hän sa-

noi, että aikaisemmin tehtiin innok-

kaasti kökkää. Nyt, joskus,  tuntuu, että 

mukaan tullut pohjalaista kateutta. Eila 

katseli ylpeänä vaunun edessä ympäril-

leen ja kertoi, mitä kaikkea he ovat olleet 

Kalevin kanssa rakentamassa. 

Eila juhli juhannuksena Kalajärvel-

lä 80-vuotispäiviään. Eila kertoi, että ka-

ravaanialue on ollut hänen toinen kotin-

sa 25 –vuoden aikana. Hänen tarinansa 

kertoo, miten harrastuskipinä siirtyy su-

kupolvesta toiseen mukavien muistojen 

saattamana. Eilalta se on siirtynyt ensin 

tyttäreen, tyttärenpoikaan ja nyt tyttä-

renpojantyttäreen eli neljänteen polveen. 

T eksti ja kuva: Birgitta Saarenpää
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Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

SEINÄJOKI, Jouppilantie 18, p. (06) 420 1800 Petri Keisala
Myyntijohtaja
p. 040 486 3554

Marko Pänkälä 
Automyyjä
p. 040 486 3544

Juha Kaunismäki 
Automyyjä
p. 040 486 3514

JÄ
LL
EE

N YKKÖNEN 2016

ADRIA

MARKKINAYKKÖNEN

Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25.000€, käsiraha 5.000€, rahoitetaan 20.215€, korko 0,99 %, perustamiskulu 215€, käsittelymaksu 12€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5.000 €, kuukausierä yht. 280,60€.
Luottokustannukset yht. 1.561,84€. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 21.776,84 €, todellinen vuosikorko 2,5%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Nordea rahoitus, Aleksis Kiven katu 9, 00500 Helsinki.

Rahoituskorko ainoastaan 0.99%

Täysin uudistunut Adria Coral.
Uusi Skyline-taivasikkuna vakiona 

kaikissa Coral-malleissa.

KAIKKIIN UUSIIN MATKAILUAJONEUVOIHIN

TT
Uus

Esittelyssä syksyn uutuus Bürstner Lyseo Harmony Line 

Tervetuloa kaupoille!

Syksyn suuri matkailuajoneuvojen  
viikonloppunäyttely 

Seinäjoen Rinta-Joupilla 22.-24.9.2017

 

Heinäkuun puolivälissä Kalajärvellä vietettiin perheviikon-
loppua. Treffi  toimikunta oli suunnitellut viikonlopulle 
monipuolisen ohjelman. Auringonpaiste kruunasi koko-
naisuuden. Ohjelmassa oli mm. frisbee-golfi n heittelyä. 
Aku-juna kiersi reittiään säännöllisesti. Kun Aku-juna lähtö
kuulutettiin, silloin tuntui lasten askelten töminä maassa, 
kun iso joukko juoksi kohti Aku-junapysäkkiä.  

Yksi hieno idea oli löylynheittokisa. Siinä lapset ja aikui-
set omissa sarjoissaan suorittivat tarkkuusheittoa löylykau-

Teksti: Birgitta Saarenpää, K uvat: Jari Saarenpää

Perheviikonloppu Kalajärvellä 
halla sademittariin. Osallistujamäärä oli huikea ja yleisö 
kannusti kilpailijoita. Kilpailuun osallistui 50 löylynheit-
täjää. 

Pomppulinna oli suosittu paikka varsinkin perheen pie-
nimmille. Vankkurituvalla lapset saivat taiteilla itselleen 
tekstiiliväreillä pyyhkeen, jonka he myös saivat omakseen. 
Valokuvasuunnistuskilpailuun oli kuvattu caravan-alueel-
ta pieniä yksityiskohtia, joita sitten etsittiin.  Lisäksi lapset 
saivat hyödyntää uimarannan palveluita ja Ravintolan vesi-
liukumäkeä.

JP Kunnallissanomiin oli haastateltu Vilppulaista kah-
deksanvuotiasta Silja Tuovista äitinsä kanssa. He olivat 
molemmat tyytyväisiä viikonlopun antiin. Kirsi – äiti oli 
kertonut, että he olivat hyvin tyytyväisiä viikonloppuun, 
koska ohjelma oli monipuolinen ja alueella tapasi mukavaa 
väkeä.   (Lähde: JP Kunnallissanomat 20.7.2017).  
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Henkilö-, paketti- ja matkailuautojen lasit asennettuna

AVAAMME VERKKOKAUPAN TALVEN AIKANA!

040 411 1410 • 050 910 0082 • myynti@japetrading.fi • Kaupparaitti 22, 66440 TERVAJOKI

Se luotettava lähiapteekki!

Nikolaintie 2 C
p. 06 - 417 4092
p. 0400 909 240
fax. 06 - 417 4854 peraseinajoenapteekki@apteekit.net

maanantai - perjantai   9.00 - 17.00
lauantai ja aattopäivät  9.00-  13.00

PALVELEMME

Tervetuloa! Laulajan  
Autokorjaamo on laadukas 
Bosch Car Service  
-autokorjaamo bensiini-,  
diesel- ja sähköautoille sekä 
myös asuntoautoille! 

For everything your car needss.

M Laulajan Autokorjaamo Oy
Faaringintie 102, 66400 Laihia
Puhelin: 06 4770 277
m.laulajanautokorjaamo@netikka.fi 
ma–to 7–18.00, pe 7–17.00
www.laulajanautokorjaamo.fi

Karavaanarien
jäsennumerolla

15 %
alennus huolloista

ja varaosista!

 SF Caravan Seinäjoen seutu ry:n 
40-v. juhlat 2.9.2017 

 
 Ansiomerkit

 Kulta

 Irja Kaukonen  aluetoimikunta    alk.  2000 toimii edelleen

 Elisa Välimäki aluetoimikunta 2000-2005
  hallitus  2006-2016

 Hopea

 Kaija Hauta-aho  taloudenhoitaja 2005 toimii edelleen

 Pen    Salo     hallitus 2006            ”

 Ritva Salo       sihteeri 2006            ”

 Pronssi

 Raija Rinta-aho  aluetoimikunta 2008            ”

 Ari Rinta-aho  aluetoimikunta 2008            ”

 Pen    Ojala kalustonhoitaja 2009            ”

 Per    Saari  hallitus  2011-2013
  ko  sivut  2014-2017      ”
 
 Kari Ylinen  hallitus 2011            ”

 Pirjo Lehto  aluetoimikunta 2012            ”

 Heikki Lehto  aluetoimikunta 2012            ”



Kun yhdistyksemme perustettiin 

14.9.1977, jäseniä oli 36. Nyt jäseniä 

on yli 2100. Toiminta on kehittynyt 

vuosien aikana hurjasti. Siitä kiitos kuu-

luu innokkaille ja taitaville jäsenille, jot-

ka ovat kökällä kaiken rakentanut. Kök-

kää on tehty vuosien aikana ja kökkää 

tarvitaan edelleen. Juhlassa oli mukana 

perustajajäseniä ja myös sellaisia jäse-

niä, jotka ovat olleet mukana alkuaikoi-

na. He muistelivat yleisön edessä miten 

siirryttiin 1989 Lehtimäeltä Kalajärvel-

le ja lähdettiin rakentamaan pala palal-

ta omaa aluetta. 

Teksti: Birgitta Saarenpää, Kuvat: Jari Saarenpää

Yhdistyksemme vietti 40-v. juhlaa 2.9. ja virallinen syntymä-

hetki on 14.9.1977. Perustamispaikka na oli E-P:n ammatti-

koulu Seinäjoella.  40-vuotisjuhlaan oli saapunut muutamia 

perustajajäseniä sekä alkuaikoina mukana olleita. Näin saimme 

muistella menneitä aikoja. Yhdistyksemme järjesti alkuaikoina 

tapahtumia eripuolilla maakuntaa ja sittemmin otettiin vakio-

paikaksi Lehtimäen Valkealammen. Vuoden 1985 paikkeilla 

siirryttiin Peräseinäjoen Kalajärvelle ja siellä olemme edelleen-

kin.

Yhdistyksemme toimii Seinäjoen kaupungilta vuokratul-

la tontilla. Kaikki rakennukset ovat meidän itse rakentamia ja 

omistamia. Talkootyötä on tehty paljon. Olemme tehneet tal-

koilla lähes 800 neliötä eri käyttötarkoituksiin rakennuksia.  

Tästä haluan antaa suuret kiitokset yhdistyksemme jäsenille 

siitä työpanoksesta, jonka he ovat tehneet yhdistyksemme hy-

väksi. Ilman tällaista valtavaa yhteishenkeä emme olisi voineet 

päästä tällaisiin tuloksiin. Minä toivon hartaasti että samanlai-

nen yhteishenki jatkuisi myös tulevaisuudessa.

Jos ajatellaan tätä karavaanimatkailun kehitystä neljän vuo-

sikymmenen ajalta, siinä on ollut monenlaista muutosta mat-

kan varrella. Vaunut ovat suurentuneet. Matkailuautot ovat 

lisääntyneet. Karavaanialueiden taso on parantunut. Myös ka-

ravaanimatkailun suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Tällä het-

kellä on Suomessa karavaanariyhdistyksillä yli 60.000 jäsentä. 

Toivon, että tällainen kehitys jatkuisi.

Totuus on kuitenkin se, mikä on ollut hyvää ennen, ei vält-

tämättä toimi enää tulevaisuudessa. Karavaanareitten täytyisi 

miettiä, millä saisimme nuoret ja ennen kaikkea nuoret per-

heet innostumaan tähän hienoon harrastukseen. Alueellamme 

on kiinnitetty suurta huomiota lasten viihtyvyyteen. Se on on-

nistunut hyvin. Mielestäni olisi erittäin tärkeää ajatella myös si-

tä, millä saisimme nuoret aikuiset viihtymään tämän harras-

tuksen parissa. Heille täytyisi pystyä järjestämään jotain uusia 

aktiviteettejä näille alueille. Tässä on miettimisen paikka ja se 

täytyy ottaa vakavasti, sillä tämä harrastus muuten hiipuu. Toi-

voisinkin, että nämä nuoremmat ikäluokat esittäisivät vinkke-

jä siitä, mihin suuntaan kehittäisimme kehittämään toiminto-

ja karavaanialueilla.

Pentti Salo

Yllätysohjelmanumero...

Puheenjohtaja Pentti Salo

Heikki Leinonen SF-Caravan Ry

Juontajana Esko Kohtanen

Seinäjoen seudun SPR:n lahjoitus:
Defi brillaattori

Runonlausuntaa 
Aaro Harjunpää

Seinäjoen kaupunki Kati Ojaniemi

YT-alueiden puheenjohtajatPerustajajäseniä ja alkuvaiheen aktiiveja

Yhdistyksemme täytti 40-v.

Alueemme on äänestetty v. 92 par-

haaksi SFC-alueeksi. 1995 alueemme 

valittiin vuoden SFC-alueeksi. 1998 

saimme 4 tähteä. Työ on tuottanut tu-

losta. 

Juhlan juontajana toimi oma ”poi-

kamme” Esko Kohtanen. Hän virit-

ti yleisön juhlatunnelmaan leppoisalla 

tyylilllään ja hauskoilla puheillaan. Pe-

räseinäjoen pelimannit viihdyttivät mu-

siikillaan sopivina välipaloina. 

Meitä oli saapunut juhlistamaan 

Yt-alueiden puheenjohtajat puolisoi-

neen. Liiton edustaja Heikki Leinonen 

toi liiton tervehdyksen.  Seinäjoen kau-

pungin valtuuston puheenjohtaja Ka-

ti Ojaniemi puheessaan kertoi, että val-

tuustossa Kalajärven caravan –alueesta 

puhutaan Seinäjoen Helmestä. Tämä 

antaa toivoa tulevaisuuteen, jotta Sei-

näjoen kaupunki näkee tärkeänä tukea 

alueemme kehittymistä. Seinäjoen Seu-

dun SPR lahjoitti yhdistyksellemme 

oman Defi brillaattorin. 

Juhlavieraista arvokkaimmat olivat 

meidän oman yhdistyksemme jäsenet. 

Ilman jäseniämme yhdistystämme ei 

olisi olemassa. 

Tällä perinnöllä ja luovilla ajatuksil-

la on hyvä jatkaa kohti 50-vuotisjuhlaa. 

Juhlan teki juhlaksi vieraat
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Elokuun alussa Kalajärvellä olleet karavaana-

rit rokkasivat yhdessä Koulutuspalvelu Saa-

renpään valmentajien kanssa Vankkurituval-

la. Ganister on Kauhajokinen Bändi, joka 

soittaa mm. Hurriganesia ja DR Feelgoodia. 

Vankkuritupa on hieno paikka pitää yrityk-

sien tilaisuuksia. 

Rosvopaisti - viikonloppu

Naamiaisasukilpailun naisten sarjassa voitti 
Riia Tuomisto ja miesten sarjan Jari ”Japa” Liljeberg. 
Onnittelut voittajille. Te molemmat ansaitsitte voiton!

GANISTER GANISTER 
rokkasi rokkasi 
KalajärvelläKalajärvellä

Perinteiseen tapaan Rosvopaisti-viikonloppu veti alueen täyteen. 

Tänä vuonna ei viikonloppuun sisältynyt puolukkatreff ejä, koska 

puolukat eivät olleet poimintakypsiä. 

Perjantai-iltana sytytettiin rosvopaisti-nuotio, Lihat olivat val-

miiksi laitettu foliokääröihin ja ne paistettiin hiilloksen alla perin-

teiseen tapaan. Caravan-kansa odotti lihan kypsymistä. Useat kä-

vivät haistelemassa ilmaa paistolaavulla. 

Lauantaina oli kaksi kattausta. Ahkera kökkäväki valmiste-

li muun tarjoilun ennakkoon. Tasan klo 16:00 Vankkurituvan 

ovi avattiin jonottavalle karavaanikansalle ja nautiskelu sai alkaa. 

Ruoka maistui ja Vankkurituvalta tuli ulos kylläisiä ja tyytyväisiä 

karavaanareita. 

Rosvopaisti –viikonlopun kruunasi naamiaiskaraoketanssit. 

Hienolla tavalla oli käytetty mielikuvitusta erilaisiin hahmoihin.
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Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna 

Matti ja Maritta Tyynismaa järjestivät 

Kalajärven 6. Karavaanarien koirapäivät.  

Koirallisia auto- ja vaunukuntia oli tullut 

mukavasti paikalle.  Treffi  t alkoivat kil-

pailulal:Tunnista koirarodut. Sunnuntai-

na julkistettiin tulokset. Koirarodut oli 

niin taitavasti valittu, että tunnistamises-

sa tuntui olevan vaikeuksia. Aina oppii 

uutta. Lauantaina oli koiraesittely, jossa 

jokainen sai esitellä oman koiransa, ro-

dun, iän ja luonteenpiirteen.  Yksi tois-

Teksti: Birgitta Saarenpää, Kuvat: Birgitta Saarenpää ja Eero Oja 

Karavaanarien koirapäivät – koiramaista toimintaa

Matti Tyynismaa tunnistaa koirarodut.

taan kauniimpia koiria oli esittelyssä mu-

kana. 

Vankkurituvalla esiteltiin koirahieron-

taa. Monet koiran käytösongelmista voi-

vat johtua tai ainakin pahentua kivun 

myötä. Kipua voi aiheutua esimerkiksi 

erilaisista lihasjännityksistä. Kivun oirei-

ta ovat esimerkiksi aggressiivisuus, itsen-

sä kirputtaminen, nuoleminen tai pure-

minen, syrjään vetäytyminen, joidenkin 

liikkeiden varominen (esim. hyppäämi-

nen autoon tai sänkyyn) tai jopa yliak-

tiivisuus. Myös hienovaraisemmat seikat 

voivat kertoa lihasjännityksistä. Peitsaa-

minen (samanpuoleiset jalat liikkuvat 

yhtä aikaa), lonkallaan istuminen tai ma-

kaaminen tai joidenkin askellajien vält-

täminen voivat johtua ongelmista lihak-

sistossa. Hieronta on erinomainen keino 

myös ennaltaehkäistä tapaturmia: hy-

vin hoidettu lihaksisto pystyy parempiin 

suorituksiin. Sama pätee niin ihmisiin 

kuin eläimiin. (Lähde: www.masseter.fi /

koirahieronta.html)

Maritta 
Tyynismaa
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24. – 26.11.2017  Pikkujoulu

31.12. 17- 1.1.2017  Uusi Vuosi

29.3.-2.4. Pääsiäisen viett o

14.4. Kevätkokous

28.4. Siivoustalkoot

13.5. Äitienpäiväkahvitus

25.-27.5. Kalajärvi Soi

22.-24.6. Juhannuksen viett o

Treffi  päivät

KOKOUSKUTSU
SF Caravan Seinäjoen seutu ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

pidetään 14.4.2018 klo 12.00 

Vankkurituvalla Peräseinäjoen Kalajärvellä

Kahvitus ja jäsenkorttien tarkastus aloitetaan klo 11.00

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4§:n kevätkokoukselle kuuluvat asiat

TOIVOTAMME KAIKKI JÄSENET TERVETULLEIKSI!

Hallitus


