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KESÄ TULEE, Oletko valmis?

Treffejä

Yhdessäoloa

Iloa ja nautintoa
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ANTTI TOKOLA
010 666 4222

JANNE LUOKKALA
010 666 4224

HUOLTO
010 666 4226

Varastossa tällä hetkellä yli 100 ajoneuvoa ja tuhansia tarvikkeita. Katso lisää caravanlandia.fi tai tuu käymään!

BÜRSTNER ELEGANCE I 910 G -17
2.3 JTD 180 hv ALDE.  Todellinen 
maanteiden kuningas! Uutuusmalli 
vuodelle 2017. Hyvä varustelu.

132 704,-
DETHLEFFS
ADVANTAGE I 7051 DBM -17
2.3 JTD 150 hv ALDE. Uusi 2017-malli 
saarekevuoteella ja Alden lämmityksellä.

89 575,-

DETHLEFFS
ADVANTAGE T 7051 EB -17
2.3 JTD 150 hv Aut. ALDE. Uusi 2017-malli 
erillisvuotein ja isolla takatallilla.

81 630,-
RAPIDO 891M -14
MB 316 CDI Automaatti. Aj. 20 tkm.

79 900,-

DETHLEFFS ADVANTAGE T 
7051 DBM -17
Uusi 2017-malli saarekevuoteella ja 
Alden nestekiertolämmityksellä. 

78 070,-
BÜRSTNER LYSEO IT 734 -17
2.3 JTD 150 hv. Täysin uusi mallisarja 
Lyseo! Tyylikäs saarekevuodemalli 
alaslaskettavalla etuvuoteella.

75 180,-
BÜRSTNER IXEO TIME IT 734 -17
30-EDITION 2.3 JTD 130hv. 30-EDITION 
JUHLAMALLI! Saarekevuoteella ja 
alaslaskettavalla sängyllä.

72 970,-
BÜRSTNER IXEO
TIME IT 726 G -17
30-EDITION 2.3 JTD 130hv. Erillisvuoteinen 
ja alaslaskettavalla vuoteella.

72 292,-

BÜRSTNER NEXXO 
TIMER T 690 -17
30-EDITION 2.3 JTD 130hv. 30-edition 
erikoismalli! Erillisvuodemalli.

69 687,-
BURSTNER NEXXO
TIME T 660 -17
30-EDITION 2.3 JTD 130hv. 30-edition 
erikoismalli! Ikisuosikki parivuodemalli. 

68 787,-
SUNLIGHT T 69 L -17
2.3 JTD 150 hv Autom. Uudistunut 
Sunlight 2017-malli saarekevuoteella 
ja alaslaskettavalla sängyllä.

65 860,-
BURSTNER
NEXXO TIME T 569 -17
30-EDITION 2.3 JTD 130hv. Alle kuusimetri-
nen parivuodemalli. Huikea varustelu.

64 160,-

SUNLIGHT T 67 -17
2.3 JTD 130 hv. Uudistunut Sunlight T 
67 2017-malli erillisvuotein ja alaslas-
kettavalla sängyllä.

62 550,-
SUNLIGHT T 64 -17
2.3 JTD 130hv. Uusi 2017-mallin 
Sunlight parisängyllä ja 
nostovuoteella. 

61 124,-

CARTHAGO
CHIC C-LINE T 4.2F -12
Aj. 45 tkm. Tyylikäs laatuauto parivuo-
teella. Hyvät varusteet.

58 900,-
BÜRSTNER CITY CAR 600 -17
2.3 JTD 130hv. Kauan odotettu 
Bürstnerin retkeilyauto nyt 
nähtävillä! Hieno kokonaisuus.

57 040,-

BURSTNER NEXXO T 660 -14
2.3 JTD 130 hv. Aj. 21 tkm. Kuin uusi 
suosikkimalli. Pitkittäin parivuode, L-
keittiö ja pöytäryhmä sivuistuimella.

55 900,-
ADRIA MATRIX ACESS
M 650 SF -13
2.3 JTD 130hv. Aj. 39 tkm. Tyylikäs 
vähän käytetty Adria parisängyllä.

54 900,-

HOBBY PREMIUM
CLASS 70 Q -13
2.3 JTD 130hv. Aj. 25 tkm. Yksi 
hienoimmista autoista saarekevuoteella. 

54 900,-
DETHLEFFS GLOBE S T 690 -13
2.3 JTD 150hv Automaatti ALDE.  
Aj. 62 tkm. Edullinen hyvin varusteltu 6 
hengen puoli-integroitu. 

45 900,-

YLI 100 AJONEUVOA!
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 2017
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
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T
äällä pohjanmaan suunnalla nämä talvet joskus 

ovat kovin kummallisia, nyt näin maaliskuun 

alussa lunta on muutama sentti ja pakkaset liik-

kuu siinä nollan molemmin puolin. Lumitöiden teke-

minen on jäänyt vähäiseksi, mutta jäätyneet pihat työl-

listävät lähes päivittäin. Tällä kerralla talvielämyspäivän 

4.3. ohjelmaa jouduttiin muuttamaan siten että lumi-

veistosten tekeminen täytyi jättää pois, mutta vastaavasti 

järjestettiin järvellä kaiken ikäisille tarkoitettu opastettu 

pilkkiminen. Saimme siihen muutaman paikallisen ka-

lastajan vetäjiksi.

Vuoden vaihteessa aloitettu vessojen suihkuhuoneitten 

remontti alkaa olla loppusuoralla. Viime kesänä käyt-

töön otettu uusittu lämmitysjärjestelmä on toiminut tä-

hän saakka erittäin hyvin ja tuntuu siltä, että lämmi-

tyskustannukset on reilusti pienentyneet. Ennen kesän 

alkamista pyritään vielä tekemään huolto ja kunnostus-

töitä alueellamme.

Toukokuun 20 päivä on SF Caravan ry:n liittokokous 

Lappeenrannassa, jossa valitaan liitolle uusi puheen-

johtaja. Ehdokkaita tuntuu olevan tällä kerralla useita, 

no se tekee kokouksesta mielenkiintoisen. Pohjanmaan 

YT-alueelta pyritään aina menemään yhteiskuljetuksel-

la näihin kokouksiin ja toivotaan että saadaan nyt iso 

joukko mukaan.

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)  

050 561 2381

hillevihalme48@

gmail.com

Toimikunnat:

- Aluetoimikunta: 
  Raija ja Ari Rinta-aho,  p. 050 384 8282
  Päivi ja Tapio Havusela,  p. 043 216 0353
  Marjut ja Esa Lammi,  p. 040 080 8655
  Pirjo ja Heikki Lehto,  p. 040 664 4056
  Irja ja Hannu Kaukonen,  p. 040 708 6008

Kari Ylinen

(rakennus/alue- ja 

talkoovastaava)

043 216 0356

kari.ylinen@netikka.fi

Markku Välimaa

(isäntävelvoitteista vastaava)

050 379 6940

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, 040 545 1902

Pentti Salo 0400 667 019

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

Raimo Johannes ja Irma Marttila 0500 664 330

- Treffitoimikunta: 
  Pirjo Rinne,  p. 0400 692 288
  Tolkki Piia ja Veli-Pekka,  p. 040 731 6008
  Hautamäki Satu ja Pasi,  p. 040 532 0856

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Puheenjohtajan mietteitä

Tulevana kesänä on näiden vakiintuneiden tapahtu-

mien lisäksi jälleen jotain uutta. Toukokuun viimeisenä 

viikonloppuna on Kalajärvi Soi -tapahtuma. Tämä ta-

pahtuma järjestettiin aikaisemmin Seinäjoen Joupiskal-

la, mutta nyt se siirretty Kalajärvelle. Tämähän on erit-

täin suosittu pelimanni- ja tanssimusiikkitapahtuma. 

Seuraavaksi järjestetään Saunaviikonloppu 3.6. Tätä ta-

pahtumaa isännöi karavaanareitten ja ravintolan lisäk-

si Ikaalisten Löylynlyöjät. Silloin Kalajärvellä lämpiää 

kymmenittäin erilaisia saunoja. Heinäkuun toisena vii-

konloppuna saapuu alueellemme viettämään 7-v. synt-

täreitään Dethleffs Club ja tämähän tietää vauhdikasta 

menoa kesäiseen viikonloppuun. Vielä syyskuun ensim-

mäisenä viikonloppuna yhdistyksemme viettää 40-v. 

synttäreitään ja silloinkin on varmaan paljon karavaan-

areita liikkeellä.

Näin se vaan on taas talven selkä taittumassa ja kevät 

saapuu.  – Toivoa sopii, että saisimme oikein lämpimän 

kesän, sehän saa tämän kotimaan matkailun vauhtiin !

Pentti ”Pena” Salo

Pysähtyneet vankkurit

Anna Sumell 
s. 24.12.1938,  k. 3.2.2017

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

157549 Antila Hanna Louko

157552 Hautamäki Mirko Jalasto

093347 Heikkinen Janne Kuhmo

157436 Heikkinen Pentti Seinäjoki

120969 Hietikko Vesa Seinäjoki

157617 Inna Hannu Seinäjoki

015104 Kallio Markku Kurikka

157831 Kanamäki Anneli Luopa

157492 Kanervala Kari Mäki-Paavola

157111 Koivisto Jonne Seinäjoki

157729 Koivisto Reijo Seinäjoki

104948 Koivula Jouni Ritola

064696 Koivusaari Ari Kurikka

157413 Koskiahde Timo Koura

157570 Lahti-Mäenpää  Marianne Kurikka

077626 Lassila Jari Alavus

093474 Loukko Raimo Laihia

157618 Luuri Mika Peräseinäjoki

143685 Mäenpää Keijo Ylistaro

Uudet jäsenet 25.9.2016 – 28.2.2017

157394 Niemelä Jouni Karhunkylä

109411 Niemi Olli Petterinmäki

157369 Perälä Tina Seinäjoki

145679 Perätalo Petri Lapväärtti

157685 Ridanpää Kirsti Ylistaro

157848 Simpanen Jari Yli-Valli

047035 Toppari Juhani Hyllykallio

067914 Tukeva Arto Jokipii

157590 Uusitalo Mikko Tuomikylä

042466 Vilen Tapani Kauhajoki

089015 Välkkilä Aki Lapua

Uudet rinnakkaisjäsenet
25.9.2016 – 28.2.2017

143685 Mäenpää Jaana Ylistaro

142647 Viitanen Linda Vähäkyrö

KOKOUSKUTSU
SF Caravan Seinäjoen seutu ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

pidetään 22.4.2017 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

Caravan Lakeurelta 1-2017

Etukannen kuva Raimo Ranta

Sisältö:
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SATU – Seikkailu Kalajärven rannalla ............................... 23
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Karavaanarin hyvinvointi – mistä se ammennetaan? .......... 27

Pesutilat uudistuivat .......................................................... 29

Karavaanarien koirapäivät.................................................. 31

Lähilomalle Längelmäveden latvavesille Säynäniemeen ...... 32

Kevennystä arkeen – iloa elämään ...................................... 34
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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

Viimeiset kahdeksan vuotta järjestettiin 

Seinäjoella Joupiska Soi -tapahtuma, jo-

ka oli tarkoitettu lähinnä tällaisen peli-

mannimusiikin ystäville. Silloiset tapah-

tuman järjestäjät katsoivat, että tällaista 

ei enää kannata taloudellisesti järjestää. 

Niinpä päätettiin Joupiska Soi -tapah-

tuma lopettaa. Kuitenkin maakunnan 

pelimannit olivat sitä mieltä, että tällais-

ta tapahtumaa ei missään nimessä lope-

teta. Myöskin Seinäjoen harmonikka-

kerho oli jatkamisen kannalla.

Kun vielä muistetaan, että tämä ta-

pahtuma oli alkujaan toimittaja-muu-

sikko Simo Nikulan idea ja hänen tar-

koituksenaan oli järjestää Seinäjoella 

sellainen musiikkitapahtuma, jonka 

Kevätkesän tapahtumia Kalajärvellä

kustannukset olisivat mahdollisimman 

pienet eli talkoohengessä toimittaisiin. 

Tämä talkoohenki kun on nykyisin 

melko harvinaista yleensä kaikissa 

yhteisöissä. Nyt kuitenkin tuntuu taas 

siltä, että sitä olisi tarjolla.

Simo Nikula soitteli tässä alkutalves-

ta Seinäjoen karavaanareille, että olisiko 

mahdollista järjestää tämä musiikkita-

pahtuma Kalajärvellä. Meillä karavaan-

areilla oli ollut jo suunnitteilla aikai-

semmin, että jos voitaisiin kesän aikana 

järjestää tämän tyyppisiä tapahtumia. 

Mutta ongelmana on ollut aina se, et-

tä kesässä on vain rajallinen määrä vii-

konloppuja ja päällekkäisiä tapahtumia 

ei voi järjestää.

Nyt, kun Kalajärvelle tarjoutui täl-

lainen mahdollisuus, niin päätettiin 

lähteä mukaan. Tämä tapahtuma tul-

laan järjestämään Kalajärven Matkai-

lukeskuksen alueella 26.-28.5. Tapah-

tuman järjestäjinä toimivat Seinäjoen 

harmonikkakerho ry, Ravintola Kalajär-

vi ja SF Caravan Seinäjoen seutu ry. Tä-

mä tapahtuma sai nimekseen Kalajär-
vi Soi ja tämä on kevään ensimmäisiä 

musiikkitapahtumia ja niinpä toivo tetaan 

kaikki pelimannimusiikista kiinnos tu- 

neet ihmiset suurella joukolla mukaan, 

niin esiintyjinä kuin yleisönäkin. Täällä 

saa tanssia ja laulaa sekä kuunnella hyvää 

musiikkia.

Saunaviikonloppu 
2.-3.6.

Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Kalajärven 

rannassa vietetään jo melkein perinteeksi tullut sauna-

viikonloppu. Viime vuonnahan jo saunottiin samoissa 

merkeissä. Tänä vuonna on tarkoitus vähän laajentaa 

tapahtumaa, kun odotettavissa on että näitä pyörien 

päällä olevia saunoja saapuu alueelle entistä suurem-

pi joukko. Tämän tapahtuman järjestäjinä ovat Ikaa-

listen Löylynlyöjät, Ravintola Kalajärvi ja SF Caravan 

Seinäjoen seutu ry. Tänä viikonloppuna on erilaista 

ohjelmaa ja molempina iltoina tanssitaan ja lauletaan 

karaokea ym. ravintola palvelee koko viikonlopun ja 

majoittua voi karavaanialueella.

Päätoimittaja 
Birgitta Saarenpään 
terveisiä
Sinulla on kädessäsi uunituore jäsenlehtemme. Olen 

onnellinen kaikesta palautteista ja vinkeistä, mitä olen 

saanut kahden edellisen lehden osalta. Niiden pohjalta 

on ollut hieno jatkaa. Lehti on jäseniä varten ja se ker-

too jäsenille sekä omalla caravan-alueella tapahtuneista 

asioista. Tavoitteeni on saada lehteen aina jotakin uutta 

ja myös uudenlaista näkökulmaa. Niinpä on aina yhtä 

jännittävää ajatella sitä hetkeä, kun te, lukijamme, saat-

te lehden käteenne. 

Lämmin kiitos menee aineiston tuottamisesta lehtitoi-

mituksellemme;  Raimo Johannes ja Irma Marttilalle, 

Pentti Salolle ja Jari Saarenpäälle. Ritva-Hillevi ja Aar-

no Halme ovat hankkineet hienon määrän mainoksia. 

Kiitän myös Raimo Rantaa ja Jari Saarenpäätä lehteen 

otetuista kuvista. 

Julistan lapsille 2 kilpailua: 
Ota paras kuva ja kirjoita oma tarina
 
Näistä kilpailuista saat lisää tietoa toimistolta 

1.5.2017 alkaen. Kilpailuaika päättyy syyskokouksessa 

23.9.2017. Kuvia ja tarinoita julkaistaan lehdessämme. 

9
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Matkalla maailmalla törmäsimme mielenkiintoiseen uutuuteen, 
jota ei ole kotimaan myymälöissä osunut kohdalle.

Kyseessä on karavaanarille kiva vempain, jonka löysimme 
marokkalaiselta markkinoilta. Tämä on juomavesiautomaatti joka 
kiinnitetään kannun kierteisiin ja painelemalla sinistä yläosaa, laite 
pumppaa juomavettä putkesta ulos.
 
Tämä on vuoden parhain vempain. Kannuun voi panna 
muutakin juotavaa, kuten maitoa tai simaa. Me emme 
käytä matka-auton säiliövettä ollenkaan ruokiin tai juomiin 
hygieniasyistä, käytämme vain naamanpesuun ja tiskiin.
 
Pumpussa on erikokoisia kierreadaptereita, joilla pumpun voi 
kiinnittää erilaisiin kierteisiin. 

 esko.katila@gmail.com

Viime vuoden syksyllä, 29.10. Ca-
ravan Huiput pitivät kokouksen 
Maisansalossa, jossa oli tarkoi-
tus keskustella mm. tästä etupas-
sin uudistamisesta. Viime vuoden 
loppuun saakkahan tämä etupas-
si toimi siten, että leima täytyi saa-
da kolmelta eri alueelta, niin kuu-
des vuorokausi oli ilmainen sillä 
alueella missä passi täyttyi. Tämä 
käytäntö on tässä vuosien varrella 
tuonut esille erilaisia tulkintoja eri 
alueilla, johtuu varmaan siitä, että 

4Varastotie 11, Seinäjoki  •  06 420 0700  •  ma–pe 9.00–17.00  •  Hinnat ja lisätiedot:

a Ilman ajanvaraust
tai sopivan ajan 
varaamalla.

Täyttä palvelua mopoautoista 
raskaaseen kalustoon.

Katsastuksen pitää olla

HELPPOA, MUKAVAA 
JA NOPEAA

Nyt myös

lauantaisin 9–14

alueilla vaihtuu isännät jatkuvasti 
ainakin kiireisimpinä aikoina.
Tästä syystä suunniteltiin muutosta 
passin käytön helpottamiseksi. Tä-
män vuoden alusta otettiin sellai-
nen käytäntö, että passiin laitetaan 
viisi leimaa ja ne voi olla yhdeltä 
tai useammalta alueelta ja kuudes 
vuorokausi on ilmainen sillä alueel-
la missä silloin ollaan. Nythän voi 
olla niinkin, että jollakin on useam-
pia viiden leiman lappuja mukana, 
mutta sen kuudennen leiman saa 

vain yhteen passiin yhdellä vierai-
lukerralla.
Tämä Caravan Huippujen etupassin 
on vuosien varrella saavuttanut erit-
täin suuren suosion. Sen huomaa 
siitäkin, että esim. meillä Kalajär-
vellä vuosittain annetaan noin 300 
– 400 vapaavuorokautta etupasseil-
la. Tällä hetkellä Caravan Huippu 
-alueita on viisitoista ja tänä vuon-
na saamme kuudennentoista alueen 
mukaan, nimittäin Rairannan. – Ei 
muuta kun joukkoon mukaan! 

Kätevää karavaanareille

Caravan huippujen etupassit

Raimo Johannes Marttila
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Kaikki alkoi siitä, kun kyselimme Ir-

malta ja Raimo Johannekselta syyskuus-

sa 2016 Kalajärvellä, että koska heidän 

Marokon talvimatkansa alkaa. Tuuma-

sivat, jotta katsotaan, kun on ensin teh-

ty tuo ACF:n (Auto Caravan Finland) 

bussimatka Saksaan. Me uteliaana kuin 

tarjoushaukat, että mikä Saksan mat-

ka? No, siitä lähti vyörymään meillä-

kin (Erikssonien) ajatus kohti Saksaa ja 

Knaus/Tabbertin tehdasta. Autoihmisi-

nä ajattelimme, jotta voisiko matkailu-

vaunujen teko kiinnostaa, mutta toisin 

kävi. Yleensä ollaan oltu keski-euroo-

passa omalla matka-autolla, mutta nyt 

oli tiedossa bussimatka hotelleineen. 

Laivalla mentiin Turusta Tukholmaan 

ja sitten läpi Ruotsin ja Tanskan Saksan 

puolelle. Matkalla tutustuttiin myös 

”kiehtovaan” Reeberbahniin Hampu-

rissa.

KnausTabbert

Vierailukohteena ollut Knaus/Tabber-

tin tehdas sijaitsee Sinntal-Mottgersis-

sa. Meitä oli vastaanottamassaa Suomen 

edustajana Olli Haverinen Lomapalve-

lusta ja tehtaan aluejohtaja Mauro De-

gasperi joukkoineen. Saimme mahta-

van opastuksen ja käsityksen vaunujen 

maailmasta ja koko tekoprosessista. 

Matkailuvaunujen valmistus tapahtuu 

asiakaslähtöisesti. Robotteja käytetään 

seinien, kattojen, lattian ja kalusteiden 

osien leikkaamiseen, mutta myös käsi-

työn etuja hyödynnetään tuotantovai-

heissa. Ihmistyöntekijät tuotantolin-

jalla hoitivat ajoneuvon kokoonpanon, 

kaikki istutukset oli tarkasti raameis-

sa. Silmät havaitsi liukuhihnahomman, 

kun vaununtekele siirtyi jatkuvalla liik-

keellä linjalla eteenpäin ja pojat laittoi-

vat osat, ruuvit ja mutterit kohdalleen. 

Varastoon ei valmisteta tuotteita, vaan 

tuotanto perustuu saatuihin tilauksiin.

Uutta tekniikkaa
KnausTabbert on kehittämässä uuden-

laista rakennustekniikkaa. Konsernin 

ensimmäinen hedelmä tällä tekniikal-

la on Travelino-matkailuvaunu. Trave-

linon käytettävää ultraäänihitsausta ei 

ole aiemmin sovellettu matkailuajoneu-

voalalla. Vaunun korikehikko koostuu 

lasikuituyksiköistä, jotka ultraäänihit-

sataan kantavaksi kehikoksi. Tämän jäl-

keen kehikkoon liitetään seinät, katto ja 

lattia. Myös sisäpuolen rakenneyksiköi-

den kokoamisessa sovelletaan samaa hit-

saustekniikkaa.

Uuden rakenteen ansiosta matkai-

luajoneuvon törmäyskestävyys saadaan 

perinteisen rakentamiseen verrattuna ai-

van uudelle tasolle. Myös vesitiiveys pa-

ranee uudella menetelmällä. Myös läm-

möneristysarvo on erinomainen. Uusi 

tekniikka mahdollistaa jopa 5,4-met-

risen, alle 750-kiloisen katsastusvapai-

den vaunujen rakentamisen. Matkai-

luautopuolella pystytään tekemään jopa 

9-metrisiä alle 3,5 tonnin autoja.

Markkinat
Knaus Tabbert GmbH oli viime vuon-

na Saksan markkinoilla johtoasemassa 

matkailuautojen osalta 12,9 % markki-

naosuudella (kasvu 24,4 %) ja vaunuis-

sa toisella sijalla 21,4 %markkinaosuu-

della (kasvu 16,1 %).

Tilikauden 2015 liikevaihto oli 348 

miljoonaa euroa. Konserni valmisti yh-

teensä 14 735 matkailuajoneuvoa. Mat-

kailuautoja oli näistä yhteensä 5 618, 

joista alkovi-, puoli-integroituja- ja inte-

groituja matkailuautoja 3 242 (+20 %), 

retkeilyautoja 2 276 (+21 %) ja matkai-

luvaunuja 9 117 kappaletta (+10 %).

Vuonna 2016 Knaus Tabbert GmbH 

valmisti kolmella tehtaallaan 16.200 

matkailuajoneuvoa, joka kerrytti n. 

412.000.000 € liikevaihdon.

Vuoden 2017 tuotantomäärä tulee 

olemaan 19.000 ajoneuvoa, jolloin lii-

kevaihto nousee n. 460 miljoonaan eu-

roon.

Saksalainen Knaus Tabbert GmbH 

valmistaa Knaus-, Tabbert-, Weinsberg- 

ja T@B-merkkisiä matkailuvaunuja ja 

-autoja.

Konsernilla on neljä tehdasta. Pää-

tehdas sijaitsee Saksassa Jandelsbrunnis-

sa. Vuonna 2014 valmistui uusi tehdas 

Saksaan Sinntal-Mottgersiin, jossa on 

entuudestaan Tabbertin tehdas. Päätty-

neen vuoden aikana on Unkariin val-

mistuntut uusi tehdas, jonka kapasiteet-

ti tulee olemaan noin 5000 ajoneuvoa 

vuodessa. Unkarissa on yksi tehdas jo 

entuudestaan.

Konserni on investoinut viimeisen 

kolmen vuoden aikana tuotantoon, uu-

siin tehtaisiin ja tuotekehitykseen yh-

teensä 37 miljoonaa euroa.

Kokonaiskehitys matkailuautojen 

ensirekisteröinneissä vuonna 2015 oli 

erittäin positiivinen koko Euroopassa. 

Kauppa kasvoi kaikissa Euroopan mais-

sa. Myös matkailuvaunukauppa kasvoi 

Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta 

kaikissa Euroopan maissa.

Hyvää huolenpitoa
Eikä tässä vielä kaikki, Knauss/Tabbert 

tarjosi antoisan tehdaskäynnin päätteksi 

hyvät Snitzelit paikallisessa restaurantis-

sa ja myös kaikki ruokajuomat ja jälki-

ruoat kahveineen ja konjakeineen.

Mahtavaa tässä reissussa oli, että pää-

simme oheistuotteena tutustumaan 

muunmuassa romanttiseen Heidelber-

giin ja uskomattomaan Frankfurtiin 

sekä Munchenin october-festareihin. 

Saimme myös uusia karavaanikavereita, 

joistakin jopa elinikäisiä ystäviä.

Kiitokset kaikille järjesteyistä vastaa-

ville organisaatioille ja henkilöille, jot-

ka toteuttivat nämä hienot kokemukset.

Anne ja Harri Eriksson, Irma ja Raimo Johannes Marttila

Kuvat: Raimo Johannes ja Olli Haverinen

Kylässä KnausTabbertilla - Mukavaa ja mahtavaa!

Yleisnäkymä KnausTabbert -tehtaasta, joka oli matkamme päätavoite. Ajomatkalla pysähdyttiin parin tunnin välein 

kahvitauolle. Seinäjoen yhdistyksestä olivat mukana Erikssonit ja Marttilat. Ylöjärveläiset Karlssonit liittyivät myös mukaan.
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Retki eteni mukavasti pikku 
tietokilpailujen  vauhdittamana 
Ruotsin ja Tanskan läpi Saksan 
Hampuriin. Tässä kuvassa ollaan 
Reberbahnilla paikassa, jossa 
Beatles-pojat soittivat  ensimmäisiä 
ulkomaan keikkojaan. Tälle paikalle 
on siitä syystä pystytetty poikien 
muotomonumentit muistuttamaan 
heidän alkuaikojen taipaleestaan 
maailmanvalloituksessa.

Hampurin Reberbahnin kiehtovaa 
iltaelämää ei isojen poikein 
mielestä voi ohittaa ja siksi 

olimmekin tällaisina untuvikkoina 
silmät tapillaan ihmettelemässä 

tämän tyylistä maailmanmenoa. 
Kuvassa keskellä palvelutalon 

isäntä.

Eri vaiheiden jälkeen 
saavuimme  ensimmäiseen 
välitavoitteeseen eli 
Munchenin october-
festareille, jossa meininki 
oli vähän suurempaa 
kuin provinssirockissa. 
Siellä olut virtasi 
jättikokoisiin tuoppeihin, 
joita tarjoilijat kiikutti 
kahdentoista tuopin 
kertakuljetuksina 
ruuhkaisiin pöytiin. 
Marttilat tekivät rajun 
poikkeuksen, kun 
kuuden vuoden tauon 
jälkeen rohkenivat ottaa 
ensimmäiset oluet. No, 
hyvää ja raikasta se olikin.

Festareilla oli kansainvälistä porukkaa ja meidän pöytänaa-
purina oli saksalaisryhmä, johon päästiin tutustumaan syväl-
lisemmin. Hienoa oli, että olivat varustautuneet asianmu-
kaisesti saksalaistyyliin näyttävin vaatetuksin. Piha-alueella 
riitti myös vilinää, oli hyviä ruokapaikkoja, samoin juoma-
pysäkkejä kuin "rihkama"myymälöitäkin. Viihdykkeenä pyö-
ri maailmanpyörä lähes nonstoppina. Ja kaikilla oli niin mu-
kavaa...

Seuraava kohteemme oli Frankfurt, jossa viivähdimme 
useamman päivän tutustuen suurkaupungin vilskeeseen 
ja tarjontaan. Hulppeita tuparateja sekä pilvenpiirtäjiä 
oli joka puolella kaupunkia. Main-joen rantoja pitkin oli 
sopiva päivälenkki keskustan tuntumaan, jossa sijaitsee 
matkustajasatama. Pitihän sitä Main-joen ristely tehdä 
tietenkin ja muutenkin rentoutua laivalla. Kovin suositulta 
jokiristeily näytti, koska paatti oli lähes täynnä. Ilma oli 
kohtuullisen hyvä, joten kansipaikatkin oli kovin haluttuja. 
Kanneltahan nuo maisemat näkyy parhaiten. Vaihtoehtoina 
oli lyhyempi noin tunnin kestävä risteily ja pidempi vaihtoehto 
kesti reilut kaksi tuntia. Päädyimme jälkimmäiseen, jolloin jäi 
aikaa myös pikku suolapalalle ja janojuomallle.

Lopulta saavuimme 
Knaus Tabbert 

-tehdasalueen portille. 
Heti alkuunsa syntyi 

mielikuva tehokkaasta 
toiminnasta alueen 

yleissiisteyden johdosta.

Jännitys tiivistyy, olemme purkautuneet bussista ja valmiina mitä mielenkiintoisampaan tutustumispäivään. Vastaanottajina 
olivat  tehtaan aluejohtaja Mauro Degasperi ja Olli Haverinen Lomapalvelusta, jotka ystävällisesti toivottivat porukan ter-
vetulleeksi. Olli toimi kielitulkkina ja saimme aluksi yleiskatsauksen yrityksen toimintaan ja tutustumiskierroksen jälkeen he 
vastailivat meidän yksityiskohtaisempiin kysymyksiin. Porukka jaettiin kahteen ryhmään ja jokaiselle jaettiin kuulolaitteet, 
joiden avulla ryhmänvetäjät saivat äänensä kuuluville jokaisen korviin.

Tehdaskierroksen yhteydessä silmiinpistävää oli tilojen yleisiisteys ja järjestys. Ne antavat toiminnalle tehokkuuden perustan. 
Periaatteena on, että varastoon ei tehdä mitään, vaan toiminta perustuu "juuri oikeaan tarpeeseen" -periaatteeseen. Siksi kuvassa 
olevassa varastossa ei näytä olevan paljonkaan turhia varastoja, joka puolestaan mahdollistaa hyvän järjestyksen. Tuotannon 
loppuvaiheessa tehdään perusteelliset tarkastukset ja testaukset ja mahdolliset virhetapaukset ohjataan korjaustoimenpiteisiin.

Vierailun jälkeen tehdas tarjosi meille runtinaallisen lounaan juomineen ja jälkiruokineen hienossa paikallisessa ravintolassa. 
Täysivatsaisina rupesimme valmistautumaan tyytyväisinä ja ehkä tulevina KnausTabbert -omistajina, kotiinpaluuseen. Kii-
tokset tehtaan edustajille hyvästä huolenpidosta.

Kuvakooste Saksan retkestä:
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Dethleffs-kerho perustettiin 3.7.2010 Vaalan Säräisniemes-

sä. Kerhon perustamiskokoukseen osallistui 37 perhettä lap-

sineen. Jäsenmäärä on kasvanut vuosittain yli sadalla per-

heellä. Tänään meitä on jo 660 vaunu- /autokuntaa, joten 

yli 1300 henkeä saa nauttia kerhon tapahtumatarjonnas-

ta. Tapahtumia on järjestetty vuosittain 2-4 kertaa. Teemo-

ja ovat olleet vaellus, kalastus, marjastus, laskettelu, messut 

ja tietenkin synttärit vuosittain eri alueilla. Osallistujamää-

rät ovat vaihdelleet kolmen- ja seitsemänkymmenen per-

heen välillä.

Kerhossa ei peritä jäsenmaksua, eli emme käsittele ra-

haa. Kokoontumiset ja tarjoilut pyritään hoitamaan yhteis-

työkumppaneiden avulla. Useat vaunu-/autokauppiaat ovat 

olleet tukijoitamme alusta alkaen. Jokainen jäsen saa liit-

tyessään tehtaan kustantaman kerhotarran autoonsa tai vau-

nuunsa.

Yhteyttä jäseniin pidetään kotisivujen ja Facebookin 

avulla. Tietoja löytyy osoitteesta www.dethleffsclub.webno-

de.fi ja Dethleffs Caravan Club of Finland.

Vuonna 2016 järjestimme jälleen mielenkiintoisia tapah-

tumia. 6-vuotissynttärit vietimme heinäkuussa Oulujärvel-

lä, esittelimme toimintaamme Lahden messuilla ja tonttuil-

tiin marraskuussa Kuninkaanlähteellä. Teimme toukokuussa 

tehdasvierailun Isnyyn. Sinne oli kutsuttu kaikki Euroopas-

sa toimivat Dethleffs-kerhot. Kerhostamme Saksanmatkal-

le osallistu viisi perhettä. Muista Eurooppalaisista kerhoista 

paikalle oli saapunut lähes 200 auto-/vaunukuntaa. Saimme 

ystäviä englantilaisista ja he kiinnostuivat Suomesta. Heidän 

kerholaisista kuusi perhettä on jo ilmoittautunut ensi kesän 

synttäreillemme Kalajärvelle.

Vuosi 2017 avataan toukokuussa Pärnun Konsessa, en-

simmäiset treffit Suomen ulkopuolella, sitten heinäkuussa 

7-vuotissynttärit Kalajärvellä ja syyskuussa Lehden messut. 

Ruskatreffit pidämme loppusyksyllä, paikka on vielä avoin.

Kaikki Dethleffsin omistajat ovat tervetulleita mukavaan 

joukkoon ja tapahtumiin.

Lisätietoja saat:
Reijo Kylmänen

Puhelin 050 5922 676

e-mail: reko.kylmanen@gmail.com

Henkilö-, paketti- ja matkailuautojen lasit asennettuna
AVAAMME VERKKOKAUPAN TALVEN AIKANA!

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

Rahoitustarjouksen esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25 000€, käsiraha 5 000€, rahoitetaan 20 000€, korko 0,99 %, perustamiskulu 0 €, käsittelymaksu 0€/kk, luottoaika 60 kk,
viimeinen isompi erä 5000 €, kuukausierä 221,80€.Luottokustannukset yht. 746,60€. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 20 746,60 €, todellinen vuosikorko 0,99%.  Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen.

Luoton myöntäjä Nordea rahoitus, Aleksis Kiven katu 9, 00500 Helsinki.

todellinen vuosikorkototoodedeellilinineneen vuvuouossikorossiikokorkoorrkoko
uusiin matkailu-uususiin matkaisiiinin maattkaailu-kaaiilu-

ajoneuvoihinaajojoneuvooneneeuvuvovoihinoiihhinin
ainoastaanaaininooastaanooasasstataaann 0,99%

ilman mitään muita kuluja*

Suomen paras tarjous:

alkaen

63.900€
etusi alk.: 
6.900 €

alkaen

75.300€
etusi alk.: 
8.800 €

I 690 GIT 590, IT 710 G, IT 726 G, IT 734

alkaen

61.700€
etusi alk.: 
6.350 €

NEXXO TIME EDITION 30

T 569, T 660, T 690 G556

alkaen

75.300€
lk

VISEO EDITION 30IXEO TIME EDITION 30

4

alkaen

63 900€
alkaen

61 700€ NEXXO TIME EDITION 30 I
alkaen

PALJON  
VAIHTOEHTOJA 

HETI TOIMITUKSEEN

29.900€

Ensiesittelyssä Suomessa 
Bürstner vaunu-uutuudet J.Rinta-Joupilla
Bürstner AVERSO 490 TL ALDE
Bürstner AVERSO 490 TS ALDE

UUTUUS

Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

Tulossa vuoden merkittävin tapahtuma
Bürstner-avajaiset viidessä toimipisteessä

 
 

VVVaantaallllllaa, SSeeiinnääjjooeelllllllaa,, KKuuooppiioossssssaa,, LLLaahhdddeessa jjaa aaasssssssssaaLLLaappppeeeennrrraaannnnnnnaaa

Viikonloppuna 7. – 9.4.2017  
peerrjjaantaaiinna 100-1188 •• llauuaannttaaiiinnaa 110-15 •• su -155unnnnuunnttaaiinna 1111 15untaiinna 111perrjantaaiinna 100 1188  lauannttaainna 10 15  ssuuuunnunu

 
 

LAPPEENRANTA 
LENTOKENTÄNTIE 5

0207 881 340

LAHTI
TUPALANKATU 7
0207 881 310

SEINÄJOKI 
JOUPPILANTIE 18

06-420 1800

VANTAA 
KISTOLANTIE 3
09-2525 7500

KUOPIO
VOLTTIKATU 7
0207 881 330
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Tuulahdus Ranskanmaalta. Ollaan oltu 

keväällä 2016 jo jonkin aikaa paluumat-

kalla Marokosta. Porhallettu Espanjan 

läpi ja ollaan saavuttu Millaun kaupun-

kiin Etelä-Ranskassa.

Miten muualla?Ranskan Millau/Camping Les 2 Rivieres

Irma ja Raimo Johannes Marttila

Millaun keskustan tuntumassa sijaitsee Gamping Les 2 Rivieres Tarn-joen rannalla. 
Paikka on avoinna 1.4.-24.10.  ACSI-kortilla vuorokausihinta oli 13 euroa+vero.

Millaun silta
Kaupungin silmäänpistävin nähtävyys 

on Tarn-joen ja laakson ylittävä maail-

man korkein maasilta 343 metriä, 19 

metriä Eiffel-tornia korkeammalla, pi-

tuutta sillä on n. 2,5 kilometriä. Ajelim-

me sillan edestakaisin, vaikka tietulli/

siltamaksu olikin 11,60 euroa/suunta. 

Eipä sitä uskallettu paljoakaan sivuille 

vilkuilla korkeanpaikanahdistuksen ta-

kia. Silta luo moottoritieyhteyden Pa-

riisin ja Espanjan välille poistaen yhden 

Ranskan liikenteen pahimmista pullon-

kauloista. Silta kaartaa hieman, jolloin 

autoilijoilla on mahdollisuus katsella 

vaikuttavia näkymiä ympäröivästä maa-

seudusta ja vanhasta Millaun kaupun-

gista keskiaikaisine kellontorneineen. 

Sillan sivuaidat ovat sen verran korkeat, 

jottei Seppäset ja muut taitolajin harras-

tajat pääse  tekemään uhkarohkeita las-

kuvarjohyppyjä sillalta. 

”Ranskan kansa on oikeutetusti yl-

peä täällä tehdystä urotyöstä”, presi-

dentti Chirac sanoi vihkiessään tämän 

Brittiläisen arkkitehdin Norman Foste-

rin suunnitteleman sillan. Chirac kutsui 

siltaa taiteen ja arkkitehtuurin ihmeek-

si ja sanoi sen antavan Ranskasta menes-

tyksekkään ja nykyaikaisen kuvan.

Silta houkuttelee paikalle tuhansit-

tain autoilijoita ja matkailijoita. Liiken-

ne sillalla on vilkasta, kesäaikana useita 

kymmeniätuhansiakin vuorokaudessa. 

Millau on kaikin puolin viihtyisä kau-

punki. Jotkut paikalliset asukkaat ovat 

sitä mieltä, että siltanähtävyys tuo mat-

kailijoita runsaasti ihmettelemään kau-

pungin tuntumaan jättäen euroja paik-

kakunnalle. Toiset taas ovat sitä mieltä, 

että silta vähentää asiakkaita keskustan 

palveluista, koska on suuri houkutus 

ajaa helposti ”oikotietä” ohi kaupun-

gin. Kieltämättä ajaessamme alas kes-

kustaan, oli todellakin aika kippurainen 

ja jyrkkä reitti sinne. Lisätietoa ja video 

sillasta http://areena.yle.fi/1-1464373

Camping Les 2 Rivieres-campingille. 

Aivan kiva paikka Tarn-joen varressa. Ei 

edes pahan hintainen; 13 euroa+vero/

vrk sähköineen ja nettiyhteyksineen ja 

muine palveluineen. Tänne voisi poike-

ta useamminkin. Campingin gps-koor-

dinaatit ovat: (ast-min-sek) N44-6-10  

E3-5-14.

Sillan kupeessa on pysäköintialue näköalapaikkoineen sekä 
halli, jossa on monenlaista viihdykettä tarjolla; ravintoloita, 

matkamuistomyymälöitä ja sillan rakentamisvaiheista 
valokuvamateriaalia ja rekvisiittaa näytteillä.

Hallin ulkopuolella on havainnolistavaa rekvisittaa laitteis-
toista ja sillan rakenteista.

Kaupungin keskusta sijaitsee vuoristoisen alueen laaksossa 
Tarn-joen rannalla. Kaupungin keskusta on viihtyisä hienoi-
ne suihkulähteineen.

Camping sijaitsee 
puistomaisessa paikassa 
aivan Tarn-joen 
rannalla, jossa on myös 
kalastusmahdollisuus. Jos 
ei tällä kertaa ollu kissoja 
ruokittavana, sitä enemmän 

Millaun hieno silta toivottaa matkailijat tervetulleeksi paikkakunnalle. 
Tämä on maailman korkein maasilta, korkeus 343 metriä ja pituus 2,5 km.

rannalta kerääntyi pullasorsia meille aterioimaan. Luonto 
on parhaillaan heräämässä kesän tuloon maaliskuussa ja 
siksi osa puustosta on vielä lehdettömänä.

18 19
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POLKUAUTON 
PERUUTUS -KILPAILU 

Naiset
1. Maija Lankolainen
2. Susa Haaparanta
3. Virpi Nieminen

Miehet
1. Janne Hyry
2. Ylermi Hanski
3. 

SAAPPAANHEITTO
-KILPAILU
  
Miehet 
1. Veli-Pekka Tolkki 33.25
2. 
3. Markku Kärkelä 24,54
4. Juha Peltomaa 22,00

Naiset
1. Marja Rantane 18.30
2. Pirjo Rinne  16.50
3. Anne Hautamäki 15.60

Lapset

Pojat
1. Nico Hautamäki 13.65
2. Illi Hautamäki 13.06
3. 
4. Samu Huoskari 6.88

Tytöt
1. Pihla Rusanen 14.36
2. Milla Tolkki  12.50
3. Silja Jousmäki 8.70

SAAPPAAN HEITTO
-KILPAILU

Miehet
1. Veli.Pekka Tolkki 34.20
2. Petri Kanamäki 27.77
3. Toni Suomu  26.24

Naiset
1. 
2. 
3. Riia Tuomisto 17.04

Lapset alle kouluikäiset

1. Samu Hoskari 7.35
2. Henni Tuomisto 5.13
3. Roope Toivola 4.36
4. Melina Viita  2.86

Lapset Kouluikäiset

Tytöt
1. Pihla Rusanen 12.06
2. Sara Kanamäki 12.00
3. Annika Kanamäki 11.22
4. 
5. 
6. Ella Silanne  7.18

Lapset Kouluikäiset

Pojat
1. Jesse Tuomisto 21.75
2. Lassi Tuomisto 14.66
3. Lauri Tolkki  13.11
4. Tomi Sillanpää 10.16
5. 

LASTEN KETTINGINHEITTO

1. Tea Viita
2. Lassi Tuomisto
3. Emma Silanne ja Pihla Rusanen
4. 
Lauri Tolkki
Emma Mäkelä
Amanda Kanerva
Samu Hoskari
Roope Toivola
Melina Viitasalo
Julia Ketola
Daniel Suomu
Tomi Sillanpää
Erika Rantamäki
Henri Tuomisto

Vuoden 2016 kilpailutuloksia

TIKANHEITTO -KILPAILU

Naiset yhteispisteet
Raija Kujanpää 35
Marjut Lammi 33

Miehet yhteispisteet
Reijo Riihisaari 55
Toni Suomu 36
Pietari Varila 35

ONKI-KILPAILUT

Nuoret
1. Anni Hautamäki 175 g
2. 
3. Jaetulla sijalla olivat
Aaro Hautamäki
Milla Tolkki
Lauri Tolkki
Samu Hoskari

NAISET
1. 
2. Sisko Kortesoja 261 g
3. Kaija Korpela 342 g

MIEHET
1. Kauno Kankaanpää 2041 g
2. 
3. Hannu Koski  470 g

Kaikkien kesken arvotun 

Vuoden 2016 aikana eri treffien yhteydessä järjestettiin erilaisia kilpailuja; mm. saappaanheittoa, onkimista, polkuau-

ton peruustusta ja lasten kettinginheittoa. Kilpailuissa oli hieno määrä osallistujia. Seuraavassa on koottu kilpailutulok-

sista palkitut. 

20
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Marjaana näki siellä erilaisia hahmoja. Siellä oli kuningasper-

he; kuningatar, kuningas, prinssi ja prinsessa. 

Heillä oli kauniit juhla-asut. He istuivat valtaistuimella. Siel-

lä oli 2 intiaania, jotka tanssivat sadetanssia.

Siellä oli Hipsu ja La-Laa, jotka terveh-

tivät iloisesti Marjannaa sanoen ”HEI, 

HEI”sekä monta muuta tuttua hahmoa. 

Yhtäkkiä Marjanna huomasi, että hän oli 

ainoa, jolla ei ollut juhla-asua. Hän kuis-

kasi kanille, että ”minä näytän ihan hölmöltä täällä, kun kaik-

Marjanna oli istunut veljensä kanssa Kalajärven rannalla il-

man mitään tekemistä. Hänen veljensä oli keskittynyt kir-

jaan, joka hänellä oli mukana. Marjanna oli välillä vilkaissut 

kirjaa, mutta todennut sen tylsä, koska siinä ei ollut yhtään 

kuvaa. 

Niinpä Marjanna mietti mielessään, jaksaisiko sitä nousta 

ylös ja etsiä rannan läheisyydestä kukkia ja punoa niistä sep-

pele.  Yhtäkkiä hänen ohitseen juoksi valkoinen kani.  Se ei 

sinänsä ollut merkillistä eikä myöskään se, että kuuli kanin 

sanovan itsekseen: ” Voi ei, nyt minä olen pahasti myöhäs-

sä Vankkurituvalla alkavasta lasten naamiaisjuhlasta.”.  (Myö-

hemmin asiaa miettiessään, Marjanna tajusi, että hänen olisi 

pitänyt ihmetellä sitä. Sillä hetkellä kanin puhe tuntui luon-

nolliselta). 

Kani katsoi käpälässään olevaa kelloa ja jatkoi matkaa. 

Marjaana kipusi jaloilleen. Hänelle nimittäin välähti, ettei ol-

lut koskaan nähnyt kania, jolla olisi ollut tassussa kello. Hän 

juoksi uteliaisuuttaan kanin perässä kohti Vankkuritupaa. 

Kani livahti ovesta sisään ja Marjaana perässä. 

Marjaana oli aivan ihmeissään, mitä hän Vankkurituvan 

salissa näki. Hän astui suureen puutarhaan. Hetken kuluttua 

hän kuuli jostakin pienten jalkojen tepsutusta. Valkoinen ka-

ni, jonka hän oli nähnyt ulkona, tuli hänen luokseen. Se oli 

upeasti pukeutunut. Sillä oli tassuissaan valkoiset silkkihan-

sikkaat, korvissa vilkkuvat valot. Kani oli pukeutunut kauniin 

punaiseen juhlaviittaan ja, hän näytti ihan pieneltä marakatil-

ta.  Kani kutsui Marjannaa syvemmälle puutarhaan.

ki muut ovat pukeutuneita juhlaan, paitsi minä.”. Kani vas-

tasi siihen: ” Sinullahan on kaunis ja luonnollinen juhla-asu. 

Sinähän olet pukeutunut pikkutytöksi. Tule mennään yhdes-

sä laulamaan. Nyt alkaa Karaoke-kilpailu, jossa parhaiten pu-

keutunut pari palkitaan. Haluaisitko sinä olla minun parini 

kilpailussa.” Marjanna katsoi omaa mekkoaan ja huomasi, et-

tä hänellä olikin Peppi Pitkätossun vaatteet päällä. Hän ko-

keili hiuksiaan ja hänellä oli Pepin palmikot.  ”Ihanaa” Mar-

janna ajatteli, ”Minulla onkin kaunein asu, mitä voi olla.”. 

Hän katsoi kania ja sanoi: ” Minä haluan olla sinun parisi, 

mennään laulamaan. Mutta mitä me lauletaan? Marjanna ky-

syi.  ” Me laulamme tietenkin Peppi-laulun”, vastasi kani. 

Marjanna ja Kani nousivat lavalle. Musiikki alkoi soimaan 

ja Marjanna aloitti laulun: 

”Kaikki on vinksin vonksin tai ainakin heikun keikun. Arvaas 
oikun eikun, kuka oon, joko arvaat sen? 
Ullan nimi on Ulla, nimi toinen vaan on mulla. Jos et millään 
arvaa sanon suoraan sulle sen: 
Tässäpä Peppi Pitkätossu, la hop sula hei sula hopsan saa, tässäpä 
Peppi Pitkätossu, nauraa hah hah haa.  Ootko sä nähnyt tään 
apinani hienon ja lystikkää? joo, herra Tossavaisen, se hän juu-
ri on nimeltään.”

Samalla, kun Marjanna lauloi, hän ja kani tanssivat Pep-

pi-tanssin. Koko Sali taputti, kun he lopettivat laulun ja salis-

ta kuului hyvä-huutoja.  Marjanna oli onnellinen. 

Sitten tuli äänestys, kuka on parhaiten pukeutunut pari ja 

kuka esiintyi parhaiten. Marjannaa jännitti ja hän piti kania 

tassusta kiinni, kun kilpailun tuloksia kerrottiin. Caravan-yh-

distyksen puheenjohtaja oli jakamassa palkintoja. Hän ker-

toi mikrofoniin: ” Paras esitys ja asu on seuraavalla parilla. He 

ovat Peppi Pitkätossu ja herra tossavainen.” Marjanna ei ollut 

uskoa korviaan. Sehän tarkoittaa minua ja kania.  Peppi meni 

hakemaan palkintoa ja sitten Marjanna heräsi. 

”Näin kovin outoa unta” sanoi Marjanna pikkuveljelleen. 

hän kertoi veljelleen  niin hyvin kuin  muisti kaiken unes-

taan, mitä oli  juuri nähnyt.  Hänen veljensä sanoi: ” Men-

nään katsomaan Vankkurituvalle, jos uni jatkuisi vielä siellä”.  

Sen pituinen se. 

Birgitta Saarenpää

SATU – Seikkailu Kalajärven rannalla

PERÄSEINÄJOKI
K kkkkkk ii 444444444444444444444KeKeesskukususstitieie 4343,3, pppppppppppp. 0100  7777777777776666444444444444444446666 666666p. 000000111100000 66666666644444444666666001010 767664646 66666800680

mma-a-lla 7-21 ssu 11-20
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Lämmin kiitos tukijoillemme. 

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

Tupu, Hupu ja Lupu –juna 
uudistui uusilla hienoilla teippauksilla.

25
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Birgitta  Saarenpää, kuva Jari Saarenpää

Karavaanarin hyvinvointi - mistä se ammennetaan?
Viime vuoden turvapäivänä toteutin luentohetken, joka 

muuttuikin antoisaksi keskusteluksi karavaanarin hyvinvoin-

nista. Aihetta oli kokoontunut kuulemaan hieno määrä eri 

ikäisiä ihmisiä.  Ajatus tällaisesta hetkestä lähti siitä, että olin 

miettinyt paljon, mitä syvimmillään karavaaniharrastus an-

taa? Mitä se merkitsee eri elämänvaiheessa oleville ihmisille? 

Miten se saadaan tuntumaan aina yhtä hienolta ja hyvää miel-

tä tuottavana. 

Turvapäivän hetkessä keskustelimme siitä, että jokaisella 

on tavoitteena saada hyvän olon tunteen. Mistä hyvä olo sit-

ten muodostuu? Mitä me tarvitsemme, jota voimme hyvin? 

Tuoko karavaanarius parempaa elämän laatua? Mitä unelmat 

tuovat elämäämme?

Jokainen saavuttaa hyvän olontunteen omalla tavallaan. 

Jokainen kokemus on aina henkilökohtainen ja oikea. Monet 

ihmiset sanoittavat hyvän olon tunnetta esimerkiksi seuraavin 

sanoin. Se on onnellisuutta, rauhallisuutta, huolettomuutta, 

tasapainoisuutta, luottavaisuutta, energisyyttä, vapautunei-

suutta, rentoutuneisuutta jne.  

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kulmakiviä ovat:
• fyysinen; Miten kehoni voi?

• henkinen: Kuka minä olen ja kuin hyvin viihdyn 

elämässäni? Millaiset elämän arvot minulla on?

• emotianaalinen; Millaista tunne-elämäni on? Kuinka 

tyytyväinen minä olen?

• sosiaalinen; Minkälaiset ihmissuhteet minulla ja miten 

minä hoidan niitä?

• älyllinen; Millaisia haasteita minulla on ja, miten halua 

kehittää itseäni älyllisesti?

Miten me voimme kehittää edellä olevia asioita elämässäm-

me? Jotta me keho voi hyvin, meidän täytyy nukkua riittä-

västi, syödä monipuolisesti ja liikkua säännöllisesti.  

Henkisessä hyvinvoinnissa on kysymys esimerkiksi mielen-

terveyden tasapainosta ja ihmisen kyvystä luottaa ja arvostaa 

KARAVAANI KULKEE JA ANTAA ILOA!

itseään.  Silloin, kun ihminen voi henkisesti hyvin, se näkyy 

mm. siinä, että hän on tyytyväinen elämäänsä, vaikka asiat 

eivät olisikaan täydellisesti. Ihmisellä on silti pääsääntöisesti 

hyvä olla.  Hän jaksaa tehdä muutakin, kuin mitä on pakko. 

Hän suhtautuu asioihin avoimesti ja kiinnostuneesti. Hänel-

lä on kykyä sietää kohtuullisessa määrin epävarmuutta ja vas-

toinkäymisiä. Mikä tärkeintä hän hyväksyy itsensä puuttei-

neen ja vahvuuksineen. 

Sosiaalinen hyvinvointi pitää sisällään mm. karavaanarin 

sosiaalisen verkoston, meidän jokaisen sosiaaliset taidot ja ko-

ko karavaariyhteisön hyvinvoinnin. 

Miten voimme estää karavaanarille muodostuvaa stressiä 

eli hyvinvointia nakertavaa tunnetta? Meidän kannattaa py-

sähtyä miettimään. Mitä minä itse haluan harrastukseltani ja 

toisaalta,  mitä perheenjäseneni haluavat ja pyrkiä näin löy-

tämään yhteisymmärrystä, jotta jokainen perheenjäsen voisi 

nauttia siitä omalla tavallaan.  

Jos matkaan lähtemisen tai leirin pysyttämisen yhteydessä 

tunteet käyvät kuumina ja ilmassa on ärtyneisyyttä, täytyy 

pysähtyä miettimään, mistä se johtuu? Mitä asioita voisi teh-

dä eri tavoin? 

Karavaanari-harrastuksessa olemme pienissä tiloissa pal-

jon yhdessä. Se vaatii toisen huomioonottamista.  Jos teem-

me pitkiä ajomatkoja, on tärkeää miettiä matkasuunnitelmaa 

siten, että lepotaukoja tulee riittävästi. Tauon aikana on tär-

keää kävellä ja venytellä, jotta veri virtaa kaikissa raajoissa ja 

nauttia koko matkan ajan riittävästi vettä. Ihmisen elimistöstä 

haihtuu matkan aikana yllättävän paljon nestettä. Silloin 

ihminen tuntee väsymyksen tunnetta ja voi olla vaaraksi 

liikenteessä itselleen ja kanssakulkijoille. Veden nauttiminen 

lisää sekä kehon että mielen jaksamista. 

Kun olen miettinyt edellä olevia asioita, ymmärrän, mik-

si karavaaniharrastukseen hurahtaa. Siitä maailmasta löytyy 

kaikki hyvinvoinnin kulmakivet. 

Toukokuussa on jälleen turvapäivä. Pidän myös silloin kes-

kusteluhetken hyvinvointiin liittyvistä asioista. 30

MATTI MYLLYMÄKI

Kyröntie 1c 

0400 - 270 565

65320 VAASA

caravanmyllymaki@netikka.fi

HUOLLOT

TARVIKKEET

KAASUASENNUKSET
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Karavaanarien
jäsennumerolla

15 %
alennus huolloista

ja varaosista!

Kuvat Raimo Ranta

Pesutilat uudistuvat 
Tästä se alkaa!

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€

At Home
YLEIS- 
PUHDISTUS-
LIINAT
60 kpl/pkt

Nord Clean
PYYKINPESU-

NESTE 1 L

Sencefresh
SUUVESI 500 ml 

(2,00L)

1990
24 rll

16 rll 650

Serla toilet keltainen
WC-PAPERI
tai TALOUS-
PAPERI

11kg teräskuorisen 
KAASUPULLON 

TÄYTTÖ

Polaric
AUTOSHAMPOO

1 L

995
32 rll

Lotus Soft Embo  
WC-PAPERI

1395

Neste  
PIENMOOTTORIBENSIINI 

2t tai 4t 5L

1€

Ajax ASTIAN-
PESUAINE 

500ml (2,00L)

1€

Fairy
ASTIANPESUAINE 

450 ml  (2,25L)

1€

Fruit Garden 
NESTESAIPPUA 

500ml (2,00L)

1€

At Home 
ILMANRAIKASTIN 

400ml 
(2,50L) 1€

Silmälasien 
PUHDISTUSLIINAT 

30kpl

1€

Baby sensitive 
KOSTEUSPYYHE 

72kpl

1€

Colgate 
Fluor+ tai 
Sensation White

HAMMAS- 
TAHNA  
50ml   1€

EAU DE TOILETTE 
15ml  

erilaisia 

1€

Axe 
ANTIPERSPIRANT 

48h 50ml

1€

Serla Jojoba-balsam 
NENÄLIINOJA 

70kpl 

1€

2 kpl

Nord Clean  
WC-PUHDISTUS- 
AINE  
750ml 
(1,50L) 1€
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Koirakaravaanareiden määrä on vii-

me vuosien aikana kasvanut. Koi-

rien kanssa matkustavat valikoivat 

alueita, jotka ovat eläinystävällisiä.  

Myös ympäristöllä on suuri merki-

tys. Koiran kanssa matkustaminen 

tuo oman maailmansa harrastukseen 

mukaan. Koiran kanssa saa myös 

paljon raitista ilmaa. Luonnon mer-

kitys tulee suureksi. Miten hyvältä 

tuntuukaan Kalajärven ympäristössä 

liikkua koirien kanssa ja nauttia lin-

nun laulusta ja metsän hyvästä tuok-

susta. Meidän collie-pojat Pete ja 

Luca alkavat suorastaan ulvoa autos-

sa, kun ajamme portista sisään. Se 

tietää heille monta mielenkiintoista 

hetkeä. Kalajärvi kuuluu eläinystä-

vällisiin caravan –alueisiin. 

Jälleen 4. – 6.8. järjestetään Kalajär-

vellä Karavaanarien koirapäivät. 

Seuraavassa on kuvasatoa viime vuo-

den koirapäiviltä.

Koiramaisuuksia - Karavaanarien koirapäivät
Teksti Birgitta Saarenpää, kuvat Tyynismaa
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Ystäväni soitti olevansa Orivedellä! Hän 

kutsui minut Säynäniemeen, missä hei-

dän asunovaunullaan on vuosipaikka 

Längelmäveden rannalla. He olivat tul-

leet taas viettämään talvista viikonvaih-

detta luistellen, hiihtäen,  pilkkien, sau-

nomaan ja avannossa pulahtelemaan 

vielä päivän päätteeksi.

Ajelin sitten sinne Orivedentietä (58) 

Kangasalle päin muutaman kilometrin,  

Säynäniemi  vasemmalle ja vielä 1 km 

hyvin aurattua tietä.

Matkailuautoja ja -vaunuja oli nie-

men molemmilla rannoilla, useita hir-

Ulla Korolainen 

Lähilomalle Längelmäveden 
latvavesille Säynäniemeen

simökkejä ja vielä kaksi keltaista raken-

nusta. Nuo keltaiset rakennukset ovatkin 

yöpyjien käytössä, toisessa oli keittiö-

tilat ja toisessa wc- ja peseytymistilat. 

Päärakennuksen lähellä lasten leik-

kipaikalla tapasin ystäväni lastenlas-

tensa kanssa. Hän ehdotti, että ensin 

mennään herkuttelemaan ”Heinin ham-

purilaisilla” .  Siellä hän kertoi, että oli-

vat luopuneet mökistään, kun sen hoi-

to oli aika raskasta ja vaihtaneensa sen 

matkailuvaunuun. Täällä on monipuo-

liset palvelut ja tapahtumat ihan lähellä 

koko vuoden tekemättä itse mitään niit-

Vasemmalla Säynäniemen emäntä/isäntä Heini Holm 
ja avantoauimari valmiina sukellukseen.

Säynäniemessä yöpyjille tarkoitettu keittiö vasemmalla ja 
sen takana WC-ja pesutilat. Niitten takana on runsaasti 

rantatontteja asuntoautoille ja -vaunuille.

Kas´ Längelmävesi täällä ja rantoja riittää.

Aurinko laskee länteen Längelmävedelläkin.
Soutuveneet ovat majoittujien käytössä.

Tervetuloa, pidämme sinusta hyvää huolta. Ohjaamme sinut upeille rantapaikoille.

Säynäniemi

 MÖKKEJÄ 16 KPL
 MATKAILUVAUNU- JA

    TELTTAILUALUEET
 VIERASVENELAITURI

 SAUNA 
 KAHVIO
 UIMARANTA
 LEIKKIKENTTÄ

HEINI HOLM

Säynäniementie 100, 35100 Orivesi as, puh. 040-966 7809
saynaniemi@gmail.com   www.saynaniemi.com

- Rönninsalmen vieressä on Rönnin lava ja kesäteatte-
ri. Tansseja kesäisin järjestetään useita joka viikko ja Suomen 

suosituimmat artistit esiintyvät siellä.

- Taidekeskus Purnu ja Leporannan taidekeskus ovat 

mukavia retkikohteita vaikka pyöräillen ja niissä voi käydä sa-

malla uimassakin.

- Orivedellä on useita vanhoja kirkkoja, esim. Längelmäen 

kirkko on valmistunut  lähes 250 v. sitten.

- Orivedellä on pari sataa järveä, hyvin erilaisia, jos melon-

ta tai muut luontoharrastukset innostavat!

ten eteen. Ja kesällä on joka perjantaina 

karaoke, nyt talvella vahän harvemmin. 

Kesällä on jatkuvasti muutakin ohjel-

maa ja tapahtumia. Nyt keväällä on pi-

detty ristiäiset, synttärit, ja monet ulko-

tapahtumat. 

Tämä päärakennus on alun perin ra-

kennettu orivesiläisen kenkätehtailijan 

loma-asunnoksi. Nyt sen omistaa Ori-

veden kaupunki. Koko alueen toimintaa 

hoitaa Heini Holm mallikkaasti pitkäai-

kaisella sopimuksella. Hän on kunnos-

tuttanut nyt mm. keittiön ihan koko-

naan. Kesällä kunnostukset jatkuvat 

myös pihalla ja venelaiturin kohennus 

taitaa olla myös yhtenä kohteena. Tääl-

tä pääsee veneellä Rönniin ja Aulangolle.

Lähikauppaan Oriveden rautatiease-

malle voi vaikka kävellä polkua pitkin 

3-4 km. Muut palvelut ovat Oriveden 

keskustassa.

Ajankulua kesäksi lähellä
- Eräpyhä on kallioinen niemi Län-

gelmävedessä Oriveden Eräjärvellä Ui-

herlan kylän Eräpyhän kulmakunnalla. 

Niemessä on luonnonsuojelualue ja vir-

kistysalue. Siellä on useita kävelyreittejä, 

joitten varrella on myös grillauspaikka. 
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KOKOUSKUTSU
SF Caravan Seinäjoen seutu ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

pidetään 23.9.2017 klo 12.00 

Vankkurituvalla Peräseinäjoen Kalajärvellä

Kahvitus ja jäsenkorttien tarkastus aloitetaan klo 11.00

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4§:n syyskokoukselle kuuluvat asiat

TOIVOTAMME KAIKKI JÄSENET TERVETULLEIKSI!

Hallitus

Kevennystä arkeen – iloa elämään!
-

raavanlainen keskustelu:
-

leen:
- Minä olen kurkkuani myöten täyn-

omistetaan, ne ovat sinun  puheissasi 
yksin sinun. On sinun matkailuauto, 
sinun Ford, sinun kesämökkisi, sinun 
koirasi…
Mitä sinä muuten siltä kaapista kai-
vat?
- Meidän kalsareita.

Karavaanari-naisväkihän tykkää, kun 

-
le mitään kaunista, niin kuin monet 
muut miehet tapaavat sanoa. 

sanoi: 
- Vankkurituvalta ei ole vaunulle tule-
mista, jos sinä et ole siihen mennessä 
sanonut mitään mukavaa.
Illalla emäntä oli vastassa isäntää vau-
nun ovella:

Isäntä ei ollut vielä siihen mennes-
sä mitään keksinyt vaikka oli kysynyt 
neuvoa muilta karavaanareilta. 

-
noi:
- Kyllä sinä voisit hullumpikin olla. 

- Oletko käynyt matkailuautollasi ul-
komailla? kysyy Jussi vastapäiseltä ka-
ravaarilta.
- Voi, olen minä monta kertaa.
- No olitko työreissulla vai ihan huvi-
reissulla?
- Kyllä ne ovat olleet pääasiassa huvi-
reissuja, paitsi yhden kerran, kun olin 
kitumatkalla.
- Kitumatkalla, mikä se oli?
- No yhden kerran oli vaimo mukana 
ja siitä tuli aikamoinen kitumatka.

apulaisen toimistoon. Vuorossa oleva 
Isäntä seuraili, miten apulainen palve-
li alueelle tulevia karavaanareita. 
Karavaanari kysyy:
- Onko teillä myydä kaasua?
- Ei ole, vastaa apulainen.

ja puuta. 
Samassa tulee uusi karavaanari sisälle 
ja kysyy:
- Onko teillä wc-paperia?

-
paperia ja kärpäspaperia. 

Paljonko kello on? kysyy vaimo aamu-
yöllä Vankkurituvalta sänkyyn kiipeä-
vältä mieheltään?
- Taitaa olla kaksi, mies urahtaa ja on 

vaunun kello löi 5 kertaa. 
-

Karavaanari- ystävykset Liisa ja Taina 
istuvat saunan terassilla. He puhuivat 
aroistakin asioista. 
- Kuule Liisa, minä olen aina ihmetel-
lyt, minkä takia sinä menit naimisiin 
Villen kanssa. Minun mielestäni teillä 
kahdella ei ole paljon mitään yhteistä. 

-

Ville ei, Liisa Vastasi. 

- Mikä on teirän hyvän kunnon sa-
laasuus?

-

Jos ollahan pahalla päällä, mennähän 
pihalle kävelemähän. Kyllä mun täy-

kävely se kunnon pitää korkialla. 



18.2.  Pilkkikisat, alueella asuville 

4.3.   Talvielämyspäivä

14.-17.4. Pääsiäisen vietto 

22.4.  Kevätkokous 

29.4.-1.5. Vapun vietto 

6.5.   Kevätsiivoustalkoot, yhteispalaveri

14.5.  Äitienpäiväkahvitus 

27.5.  Karavaanarien turvapäivä / Kalajärvi Soi

23.-25.6. Juhannuksen vietto 

14.-16.7. Perheviikonloppu 

4.-6.8.  Karavaanarien koirapäivät 

19.8.  Onkikilpailut, alueella asuville 

25.-27.8. Kesäkauden päättäjäiset 

8.-10.9.  Puolukkatreffit ja Rosvopaisti 

2.9.   Yhdistyksen 40-v. juhlat 

23.9.  Syyskokous 

7.10.  Syyssiivoustalkoot 

24.-26.11. Pikkujoulu 

31.12.-1.1. Uusi vuosi 

Treffipäivät 2017:  


