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Ajoneuvot kuntotarkastettuja ja huollettuja       Toimitus kotipihalle      Ostamme matkailuajoneuvoja

Antti Tokola
040 412 8748

Janne Luokkala
040 561 7744

Kristian Niemi
050 352 1177
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Dethleffs, Bürstner ja Sunlight Dethleffs, Bürstner ja SuDeDeteththlhlelefeffffsfs,s, BüBürürsrststntnenerer jr jaja SuSun ighunlnliligighhtghtht

matkailuautoja ja -vaunujamatkailuaumamatatktkakaiaililuluauauaututouttoja ja -vauutotojojaja jaja -v-vavauaun jaununujujaja

AJONEUVOTAJOJONONENEUEUVOVOVOT
kuntotarkastettu kukununtntotototatararkrkakasaststetetettttutu

ja huollettujaja huhuouololllleletettttutttuttutu

HINNASTO 2020

TERVETULOA KALAJÄRVELLE

YHTEYSTIEDOT

SF Caravan Seinäjoen seutu ry
Kalajärventie 4, 61100 Peräseinäjoki

GPS-koordinaatit
Pohjoinen leveys 62 astetta 34.438 minuuttia
Itäinen pituus 23 astetta 06.456 minuuttia

Toimisto
puh. 06 417 5602
www.caravan-kalajarvi.fi
Puheenjohtaja Tuija Mikkola puh. 0400 667 019 

Tarjoamme

• viihtyisä neljän tähden alue
• n. 200 sähköistettyä vaunu/autopaikkaa
• veneitä käytössä 3 kpl 
• 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 sekä
• 18-reikäinen puistogolf

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

 SF-Caravan jäsen Ei Jäsen
Aluemaksu / vrk   23€  32€
sisältää valosähkön ja saunan yleisillä vuoroilla
Caravan Huiput etupassilla joka kuudes vuorokausi ilmainen. 
Perhe- ja tilaussauna   16€/h  16€/h
Mahdollinen itselämmitys sovittava isännän kanssa.
Pyykkikone tai kuivausrumpu  3€   3€ 
 Sisältää kuivaustilan käytön.
Nestekaasu  25€   25€

Vaununsäilytys / vrk 1.5-31.5 3 € 3 €

Vaununsäilytys / vrk 1.6-31.8 23 € 32 €

Vaununsäilytys / 1.9-30.4 (vain jäsenille, talvisäilytys) 100 € 
Vaunun säilytys / vrk 1.9-30.4 (lyhyemmät jaksot) 3 € 3 €
HUOM! Asutut vuorokaudet talvella norm. vrk-maksu      
Lämmitys tai ilmastointi sähkö / vrk (ei treffien aikana) 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 
Pia Tolkki 040 731 6008 (iltaisin),
tolkki.piia@gmail.com
Valosähkö vuosipaikkalaisille (mittari pakollinen)  0,30€/kWh

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

3 kpl veneitä karavaanareiden käytössä

Kalastusluvat toimistolta ja Ravintola Kalajärvestä

250 250 1
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HALLITUS 2020

Mennyt talvi oli omien muistojeni 
mukaan aivan erikoinen, jollaista 
en muista ennen olleen. Syksyl-

lä tuntui mukavalta, kun lumi ei satanut 
maahan kovin aikaisin. Mutta nyt jo maa-
liskuulla mietteet ovat toisenlaiset, mo-
nen kurakelin ja jäisen liukkauden aikaan 
toivoinkin jo lunta maahan. Sade ja mus-
ta maa saa mielen apeaksi, mutta kuinka 
valoisaksi valkoinen lumi saakaan maan ja 
ihmismielen. Siitä pääsimme nauttimaan 
vain hyvin lyhyitä hetkiä. Jännityksellä 
odottelen kuinka kevät etenee ja millainen 
kesä saadaan.

Syksyllä meillä oli monenlaisia tapah-
tumia alueella, jotka saivat mukavasti vä-
keä liikkeelle. On hienoa kun ihmiset jak-
savat ideoida uudenlaisia tapahtumia, 
vanhoja tapahtumia unohtamatta.

Vuodelle 2020 on suunnitteilla muu-
tama aivan uudenlainenkin tapahtuma. 
Myös Pohjanmaan YT-alueiden välinen 
Petanque-kisa pidetään tänä vuonna elo-
kuussa Kalajärvellä, johon toivon alueella 
innostuttavan oikealla kisahengellä. Kaik-
ki halukkaat voivat osallistua kesän aika-
na pidettäviin harjoituksiin, joista sitten 
karsitaan parhaat edustamaan Kalajär-
veä elokuun kisaan.

 Pyritään pitämään alueemme vireänä 
ja uusiutuvana. Iloisella mielellä mennään 
eteenpäin. Nautitaan tulevasta kesästä, 
tapahtumista ja toisistamme.

Kuva Birgitta Saarenpää

TEKNINEN 
TOIMIKUNTA 
2020

Harri Lehtola
Sauli Penttilä
Kari Ylinen

PUHEENJOHTAJAN  MIETTEITÄ

LEHDEN TOIMITUS 2020

Puheenjohtaja
Tuija Mikkola 
p. 0400 667 019

Varapuheenjohtaja
Markku Välimaa
p. 050 3796 940

HALLITUKSEN JÄSENET:

HALLITUKSEN ULKOPUOLISET TOIMIJAT:

Taloudenhoitaja
Kaija Hauta-aho
p. 044 326 6227 (iltaisin)

Sihteeri/vuosipaikat
Piia Tolkki
p. 040 7316 008

Kristiina Filla
Isäntävelvoiteasiat
p. 040 755 0897 
(iltaisin)

Kari Ylinen
p. 040 5512 575

Jyrki Havulehto
p. 040 8685 049

Petteri Viitanen
p. 045 6776 639

Päivi Havusela
p. 040 539 3241

Birgitta Saarenpää 
päätoimittaja
puh. 040 545 1902
birgitta@koulutuspalvelusaarenpaa.fi
Jari Saarenpää
jari@koulutuspalvelusaarenpaa.fi

Aarno Halme 
puh. 050 575 0070
aarnohalme45@gmail.com
Ritva-Hillevi Halme 
puh. 050 561 2381
Ritva ja Aarno vastaavat 
mainosten hankinnasta

Raimo Johannes Marttila ja 
Irma Marttia
puh. 0500 664 330
raimojohannesmarttila@gmail.com

Pentti Salo 
p. 044 975 0139
penttisalo@netikka.fi

Nyt jo päivän pitenemisestä ja aurin-
gon valosta saamme hyvin uutta virtaa, 
jolla jaksamme tehdä tulevasta kesästä 
meille kaikille mahdollisimman mukavan. 
Toivon kaikille karavaanareille turvallisia 
kilometrejä, missä kukakin ajeleekaan ke-
sän aikana. 

Me Kalajärvellä otamme iloisesti vas-
taan niin vanhat tutut kuin myös uudet-
kin karavaanarit. Myös kaikki uudet vuo-
sipaikkalaiset toivotamme ilolla mukaan 
meidän joukkoon ja rohkeasti vain mu-
kaan erilaisiin tapahtumiin, niin osallistu-
maan kuin ideoimaan. Tehdään yhdessä 
asioita ja tutustutaan toisiimme. Pidetään 
yllä ”kökkähenkeä”, näin voimme kaikki 
osallistua yhteiseen tekemiseen ja luom-
me karavaanareille unelmapaikan. Ympä-
ristö meillä onkin aivan erityisen hieno. 
Pysähdytään välillä hetkeksi ja katsotaan 
sitä luonnonkauneutta, joka meillä on.

Helmikuussa toimistomme sai uuden 
värin ja uudenlaisen asiakastiskin. Tiski on 
hyvin massiivinen, mutta sopii hyvin pai-
kalleen. Maalilla ja pienillä muutoksilla 
virkistimme toimistoa. Kunhan kaikki ta-
varat löytävät uudet omat paikkansa, niin 
tekeminen taas sujuu uudella innolla. 

Hallituksessa pitkään mukana ollut 
Tuure Mäkitalo jäi pois hallituksesta, mut-
ta on toki hengessä mukana. Tuuren tilal-
le hallitukseen syyskokous valitsi Pette-
ri Viitasen.

KOKOUSKUTSU
SF Caravan Seinäjoen seutu ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
pidetään 19.9.2020 klo 12.00  Vankkurituvalla Peräseinäjoen KalajärvelläKahvitus ja jäsenkorttien tarkastus aloitetaan klo 11.00Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4§:n syyskokoukselle kuuluvat asiat

TOIVOTAMME KAIKKI JÄSENET TERVETULLEIKSI!
Hallitus

Pysähtyneet 
vankkurit

Ritva Rintamäenpää
s. 24.2 1958
k. 8.12.2019

Muistoa kunnioittaen 
SF Caravan Seinäjoen seutu ry

Kesätyöntekijöiden haku onnistui hy-
vin, koska halukkaita on paljon ja heil-
lä tuntuu olevan oikeanlaista asennet-
ta työntekoon asiakaspalvelussa. Heistä 
varmaankin löytyy osaavat henkilöt Kala-
järven kesään.

Näillä mietteillä lähden kohti kevättä ja 
kesää. Iloisia hetkiä kaikille lukijoille.

Tuija Mikkola  135531-0
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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) 417 4902
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
Olli Rusi,  liiton puheenjohtaja  0400 522 895
Timo Piilonen,  toiminnanjohtaja  (03) 615 3121
Päivi Fjällström,  jäsenrekisteri  (03) 615 3133
Anne Nieminen,  myyntisihteeri  (03) 615 3132

SF Caravan ry
Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna
internet: www.karavaanarit.fi
liiton puhelinnumero (03) 615 311
fax (03) 615 3161

CARAVAN LAKEURELTA-LEHTI

•  Julkaisija: SF Caravan Seinäjoen seutu ry

•  Ilmestyy huhtikuussa 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 €
 - kokosivu 250 € koko 182 x 260 mm
 - puolisivua 150 € koko 182 x 128 mm
 - 1/4 sivu 100 € koko 88 x 128 mm
 - 1/8 sivu   80 € koko 88 x 60 mm
 - isommat kestoilmoitukset sopimuksen mukaan
 - alv. 0%

• Maksuliikenne:  Peräseinäjoen Osuuspankki

• Painosmäärä 2200 kpl

• KTMP Group, Mustasaari

TOIMISTON AUKIOLOAJAT

16.9.-31.3.

• perjantaina  klo 15.00 - 20.00

• lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00 - 14.00

1.4.-14.5.

• perjantaina  klo 15.00 - 20.00

• lauantaina  klo 08.00 - 20.00

• sunnuntaina  klo 08.00 - 14.00

15.5.-15.9.

• ma - su klo 08.00 - 20.00

ISÄNTÄPÄIVYSTYS

15.5.–15.9. on jatkuva isäntäpäivystys.
16.9.–14.5. isäntäpäivystys vain viikonloppuisin. 

Muulloin avain saatavana Peräseinäjoen Nesteeltä, 
osoite Alavudentie 10, 61100 Peräseinäjoki. 

Neste huoltoaseman aukioloajat voit varmistaa puhelimitse 
p. 06-4174 220, koska ne voivat vaihdella.
Juhlapyhien aikana aukioloajat voivat olla poikkeukselliset.

Tarvike-, lisävaruste- ja varaosamyymälä.
Huoltoedustukset näille merkeille:

Tervajoella huollamme ja korjaamme kaiken merkkiset henkilö- ja pakettiautot 
sekä matkailuautot ja -vaunut yli 30 vuoden kokemuksella!

Täyden palvelun
caravankorjaamo Tervajoella

elun
aamo Tervajoellaoella

Huolto: 

www.tervajoenautohuolto.fi

CARAVAN LAKEURELTA 1-2020

Kannen kuva Anne Merzin
(Birgitta ja Jari Saarenpään kummityttö Virosta)

Sisältö:
Tervetuloa Kalajärvelle ............................................................3
Hallitus 2020 ...........................................................................4
Lehden toimitus .......................................................................4
Puheenjohtajan mietteitä ........................................................5
Syyskokouskutsu ....................................................................5
Pysähtyneet vankkurit  ...........................................................5
Ajatuksia karavaanimatkailusta ........................................... 9
Kalajärvellä tapahtuu ...........................................................11
KAMPA-ilmateltta ...............................................................13
Valonjuhla-Halloween naamiaiset - SF-Kalajärven tapaan .14
Uutta kesää odotellessa…  .................................................16
Munaennätys 25 kpl ........................................................... 17
Tehokkaampi tapa ajatella ..................................................19
Respan uudistus ..................................................................21
Yhdistyksemme puheenjohtajat pitkältä ajanjaksolta .......22
Joulumaa oli Kalajärvellä ...................................................23
Rosvopaisti vei kielen mennessään…  ................................25
Talvielämyspäivä hiihtolomaviikon päätteeksi ...................29
Perinteiset pilkkikilpailut 15.2.2020 ..................................30
Päätoimittajan  ajatuksia ....................................................33

TAKAKANSI:  TREFFIPÄIVÄT 
HALLITUS TIEDOTTAA 
KEVÄTKOKOUSKUTSU
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Ollaan taas hyvää vauhtia matkalla 
kohti kesää ja tämähän tietää sen, 
että matkailuajoneuvoja aletaan 

varustaa hiljalleen reissukuntoon. Sehän 
on niin, että keväällä jo varhain karavaan-
areilla alkaa kädet syyhyämään että pian 
päästään taas tienpäälle. Tietenkin täy-
tyy kovasti toivoa, että saataisiin taas tu-
levasta kesästä mahdollisimman lämmin 
ja vähäsateinen, sehän olisi karavaana-
reille paras mahdollinen.

Suomessahan on mitä parhaat leirin-
tämahdollisuudet. Leirintäalueita on yh-
teensä satamäärin ja niistä osa luokitel-
tuja hyvätasoisia alueita. Sitten on nämä 
meidän omat SFC-alueet, joita on useita 
kymmeniä. Osa yhdistyksistä toimivat il-
man omaa aluetta ja he toimivat niin, että 
vuokraavat tapahtumiinsa sopivia alueita 
ulkopuolisilta. Suurin osa yhdistyksistä 
on niitä, joilla on ns. omat alueet. Näiden 
omien alueiden ylläpitäminen vaatii yh-
distyksiltä vuosittain melkoisesti rahaa. 
Ainakin vielä toistaiseksi on pystytty pi-
tämään talous kunnossa.

Yhdistykset toimivat kuitenkin tal-
kootyön varassa. Viime vuosina on huo-
mattu, että tämä talkootyön osuus on 
valitettavasti alkanut hiipumaan. Kos-
ka alueiden palvelut täytyy aina hoi-
taa kuitenkin jollain tavalla, on jouduttu 
palkkaamaan ulkopuolisia henkilöitä te-
kemään näitä töitä. Kun muistelee aiko-
ja kymmenien vuosien takaa, silloin yh-
distyksen jäsenet tekivät talkoolla kaikki 
alueiden työt, niin ettei tarvinnut palkata 
ketään ulkopuolista mukaan. Jos me jat-
kamme nykyisellä mallilla näitten alueit-
ten pitoa, niin kaikkia maksuja joudutaan 
korottamaan reippaasti. Yhdistysten jä-
senten olisi hyvä alkaa miettimään tä-
tä omaa osuuttaan yhdistyksen hyväk-
si. Olisi todella hyvä asia, jos saataisiin se 
vanha hyvä yhdistyshenki vielä viritettyä.

Näiden edellä mainittujen leirintä-
muotojen lisäksi on tullut mukaan nä-
mä matkaparkit. Näitä tarjoavat mm. 
huoltoasemat, matkailuajoneuvoja myy-

Teksti: Pentti Salo, Kuva: Birgitta Saarenpää

Ajatuksia 
karavaanimatkailusta

vät liikkeet, hotellit sekä muut yksityi-
set tahot. Näiden alueiden vuorokausi-
hinnat ovat huomattavasti edullisempia 
kuin leirialueiden, mutta myöskin palve-
lut ovat vähäisempiä. Näitä paikkoja on 
tarjolla ympäri maatamme jo reippaas-
ti yli sata. Sitten löytyy vielä yksi suo-
sittu matkailun muoto, ”puskaparkkei-
lu”. Nyt kun ajatellaan, että maassamme 
on rekisteröityjä matkailuajoneuvoja yli 
120.000 kpl ja SFC:n jäseniä on vähän 
yli 60.000 kpl, niin missäpä lienee nä-
mä puolet rekisteröidyistä matkailuveh-
keistä. Todennäköisesti ainakin suurin osa 
näistä käyttää puskaparkkeja. Mehän tie-
dämme, että matkailu maksaa kotimaas-
sakin melkoisesti, polttoaineet ovat kal-
liita. Puskaparkkeja käyttäen pystytään 
vähentämään huomattavasti matkakus-
tannuksia, tosin palveluja ei ole saatavil-
la ja voi olla, että naapureitakaan ei liiem-
mälti ole.

Jo pidemmän aikaa on SF Caravan ry, 
siis meidän liittomme, painiskellut tä-
män asian ympärillä, että miten saatai-
siin nämä n. 60.000 ”villiä karavaanaria” 
liittomme jäseneksi. Mielestäni jäsenyys 
täytyisi saada enemmän houkuttelevam-
maksi. Jäsenyydellä täytyisi olla enem-
män ja parempia etuisuuksia nykyisiin 
verrattuna. Etuisuudet täytyy olla sellai-
sia, joita kaikki jäsenet voivat hyödyntää. 
Esim. laivamatkojen hintaetuja eivät kaik-
ki jäsenet voi hyödyntää ja polttoainei-
den hintaetuja tarjoaa kaikki öljy-yhtiöt jo 
muutenkin kaikille asiakkailleen.

Liittomme kustantama ja kaikille jä-
senille jaettava Caravan-lehti on hyvä ja 
kattava, mutta jotenkin on tullut mieleen, 
että olisiko syytä alkaa miettimään voi-
taisiinko näitä vaunujen ja autojen mai-
nontaan liittyviä esittelyjuttuja hiukan 
vähentää. Myöskin näitä ulkomaisten 
kohteiden esittelyt voitaisiin jättää hiukan 
vähemmälle. Keskityttäisiin mieluummin 
tähän kotimaan matkailuun enemmän, 
koska suurin osa jäsenistöstä kuitenkin 
liikkuu vain täällä omassa maassa.
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Tervetuloa! 
Laulajan Autokorjaamo on laadukas

Bosch Car Service -autokorjaamo
bensiini-, diesel- ja sähköautoille 

sekä

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 

myös asuntoautoille!

PERÄSEINÄJOKI
Keskustie 43, p. 010 7646 680

ma-la 7-21  su 11-20

NESTEKAASUT

Niinpä niin, KALAJÄRVI SOI jälleen 
22.–24.5. Tämä jo perinteeksi 
muodostunut tapahtuma aloittaa 

kesän musiikkitarjonnan täällä Kalajär-
ven rantamaisemissa. Jatkamme tänäkin 
vuonna suurinpiirtein samantyyppisellä 
ohjelmarungolla kuin edellisinäkin vuosi-
na, mutta aina jotain uuttakin pyritään ke-
hittämään mukaan. Tapahtuman suunnit-
telu on aloitettu jo vuoden alussa ja hyviä 
ideoita on saatu ja niitä kehitellään täs-
sä kevään aikana. Tänäkään vuonna esiin-
tyjille ei makseta palkkaa, kaikki esiintyy 
”ruokapalkalla” perjantaina ja lauantaina. 
Myöskään pääsymaksua ei peritä esiinty-
jiltä. Olemme sopineet karavaanareiden 
kanssa, että ne esiintyjät jotka asuivat 
matkailuajoneuvoissa alueella, saavat 
alennusta vuorokausimaksuihin tapahtu-
man aikana.

Tänä vuonna tilanne on vähän poik-
keuksellinen, nimittäin 21.5. on helator-
stai ja tämä meidän tapahtuma alkaa vas-
ta perjantaina 22.5. Tämän takia olemme 
suunnitelleet että aloitetaan jo torstai-il-
tana varalähdöllä. Tämä tarkoittaa sitä, 
että laitetaan pelit soimaan ja järjeste-
tään rantalavalla sellaiset ilmaiset seka-
hakutanssit. Toivottavasti sää suosii mei-
tä paremmin kuin viime keväänä.

Kalajärvellä tapahtuu…
Perjantaina iltapäivällä aloitetaan ta-

pahtumat ja jatketaan puoleen yöhön. 
Lauantain tapahtumat alkaa puolen päi-
vän aikaan ja jatkuu yömyöhään. Tanssila-
valla, Vankkurituvalla ja ravintolassa ta-
pahtuu koko ajan jotain mielenkiintoista. 
Ja tätä suosittua puskasoittoa voi harras-
taa täällä alueella ihan joka paikassa. Pää-
sylippujen hinnat, perjantaina ja lauantai-
na, päätettiin pitää edelleen edullisina, 
yksi päivä 10 € ja koko viikonloppu 15 €.  

Sunnuntaina järjestetään vielä mummo- 
ja vaari-karaoke. Siihen ilmoittautuminen 
tapahtuu paikan päällä ja ilmoittautumis-
maksu on 5 €.

Tämän tapahtuman järjestelyistä vas-
taa edelleen Puskasoittajat ry., Ravin-
tola Kalajärvi, karavaanarit, paikallinen 
eläkeyhdistys ja Lions. - Me toivotamme 
kaikki elävän musiikin ystävät suurella 
joukolla mukaan tähän kesäiseen tapah-
tumaan !
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pPohjanmaan Caravanpalvelu Oy

Caravan huolto, 
varaosat ja tarvikkeet
Henkilö-, paketti- ja matkailuautojen 

lasit asennettuna

UUTENA PALVELUNA
henkilö- ja pakettiautojen huolto

 
Vaasantie 238, 

66400 Laihia (Hulmi)

Autot ja vaunut myynnissä:

HUOM! Uusi 
osoite!

268

Espanjan talviretken yhteydessä poik-
kesimme Obelinkin caravan-myymä-
lässä Hollannissa etutelttaostoksilla. 

Olipa todella iso kerrostalomyymälä, jos-
sa useampaan kertaan olimme eksyksiis-
sä, mutta kaikesta huolimatta löysimme 
haluamamme ilmateltan.

Kampa-etuteltta on suunniteltu kevytra-
kenteiseksi ja nopeasti pystytettäväksi.  
Painavat putkirakenteet on korvattu ilma-
putkikanavilla ja siksi pystytys ja purka-
minen on nopeasti tehtävissä. Koko teltan 
malli ”Kampa Motor Rally Air Pro 260 S, 
paino varusteineen ja kantokasseineen on 
vajaat 20 kiloa. Tämä teltta on tarkoitettu 
250-265 cm:n korkeudella olevaan mar-
kiisin nauhauraan. Telttoja on tarjolla eri 
korkuisiin vaihtoehtoihin, siis kannattaa mi-
tata korkeus ennen ostopäätöksen tekoa, 
ettei tule yllätyksiä pystytysvaiheessa.

Esitetietojen mukaan teltan pystytysai-
ka on alle 10 minuuttia. Me saimme eka 
kerralla kulumaan vajaat pari tuntia välil-
lä ohjeita selaten ja ihmetellen. Seuraava 
kerta sitten meneekin jo ketterämmin?

Pystytys tapahtuu siten, että
1.  teltta puretaan kantokassistaan
2.  teltan uranauha vedetään markiisin 

reunauraan
3.  pumpataan yhdestä ilmasuuttimesta 

mukana toimittulla käsipumpula 
kanavat ilmaa täyteen

4.  kiinitetään teltta  alustaan maatapein
5.  asennetaan verhot ja muut varusteet 

paikoilleen

Hankkimamme teltan mitat, syvyys  250 
cm leveys 260 cm. Meidän tarpeisiin ai-
van sopiva, iltakahveille mahtuu muka-
vasti vaikkapa naapurivaunun kaverit. 

Saatavana on myös leveämpiä vaihtoeh-
toja. Myös itsestäänseisovia telttoja on 
saatavilla. Niiden syvyys on lähempänä 
kolmea metriä, koska liittämisjatke lisää 
kokonaissyvyyttä.

Tätä kirjoitettaessa teltta on nyt ollut 
kaksi kuukautta päivittäisessä  käytössä 
ja  kokemukset ovat olleet kaikin puolin 
hyvät. Gloria-myrskyn kourissa tammi-
kuussa tuulenpuuskat olivat todella repi-
viä ja jouduimme välillä kiinnittämään tel-
tan kunnollisilla harjateräskoukuilla. Jos 
siis jotain huomautettavaa pitää löytää, 
muoviset maatapit voisi olla vähän jä-
reämpää laatua.

Teltta  maksoi Obelinkillä noin 900 euroa 
ja tuntuu olevan hintansa väärtti. Suo-
messa hinnat lienee muutaman satasen 
kalliimmat?

Irma & Raimo Johannes Marttila

KAMPA-ILMATELTTA
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Teksti: Birgitta Saarenpää, kuvat: Sf-Caravan Kalajärvi Facebook-kuvat

Marraskuun ensimmäisenä viikonlop-
puna Kalajärvellä liikkui noita ja aa-
veita. Halloween tai valonjuhlaa vie-

tettiin Kalajärven omaan tapaan. Juhla oli 
kerännyt hienosti väkeä ja mielikuvitus oli 
päästetty valloilleen naamiaisasujen suun-
nittelussa. 

Halloween pohjautuu kelttiläisten kult-
tuurien syksyllä, maanviljelyskauden lo-
pussa vietettyyn vanhan uuden vuoden ja 
sadonkorjuun juhlaan samhainiin. Kelttien 
uskomusten mukaan tämän maailman ja 
yliluonnollisen maailman väliset rajat ka-
tosivat luonnon kuihtuessa ja kuollessa, ja 
henget saattoivat yrittää houkutella ihmi-
siä tuonpuoleiseen. Sen vuoksi juhlan aika-
na poltettiin kokkotulia asutusten ympäris-
tössä, koska tulien uskottiin antavan suojaa 
henkien hyökkäyksiä vastaan. 
(lähde:Wikipedia)

Kalajärvelle oli kokoontunut noitia, luu-
rankoja ja aaveita. Leikkimielisyys oli otettu 
mukaan ja halloween väki osallistui innok-
kaasti erilaisiin leikkeihin. 

äValonjuhla – halloween – naamiaiset   SF–kalajarven tapaan
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Viime kesän karavaanikausi taputeltiin päättyneeksi elo-
kuun lopussa ja siitä käynnistyi seuraavan sesongin odot-
telu.

Viikonvaihteen monipuolinen ohjelmisto koostui karaokelau-
lannasta, pimeän pullon metsästyksestä, löylynheitokisasta, kah-
vibingosta, arpajaisista, pubivisasta, Korpelan markkaraherkut-
telusta, The Kortongs-rautalankatansseista, saappaan heitosta ja 
ilotulituksista.

Samana viikonloppuna SMV Caravan Team Finland – muna-
vaunuharrastajat järjestivät näyttävän kokoontumisensa Kala-
järvellä.

Irma ja RaimoJohannes Marttila

Uutta kesää odotelles...

Nyt pimeän pullon etsintä voi alkaa. Kartat on ostettu ja lupa 
annettu avaamiseen. Syntinen loppukesän pimeys antaa 
otolliset edellytykset etsintään, jos mukaan tuli varattua 
tehokkaat taskulamput. Ensi kerran ohjelma toteutettiin viime 
vuosituhannella ja nyt näyttää siltä, että se on taas palannut 
vakionumeroksi kesäkauden päättäjäisiin. Kuva Piia Tolkki

Pimeä pullo löydetty... Kyllä GPS on kätevä laite etsinnässä???
Kuva Piia Tolkki

Pubitietokilpailun voittajat. Kuva Piia Tolkki

Pubitietokilpailun toiselle sijalle ylsi tämä poikajoukkue. 
Kuva Piia Tolkki

Bingon vetonaulana 
näyttää olevan kahvi...
Kuva Piia Tolkki

Bingossa oltava tarkkana kuin porkkana... Kuva Piia Tolkki

Jenkkimalliin matkailua.

Kaunotar.SMV-kerhon aktiiviset naiset: puheenjohtaja 
Mari Nevala, sihteeri Armi Ylikorpi ja hall.jäsen 
Minna Tolonen.

SMV Caravan Team  Finland on 10 vuoden ikäinen   
kerho,  jonka tarkoituksena on kerätä yhteen SMV- 
munavaunuharrastajia, vaihtaa kokemuksia ja tieto-
ja. Kerhon jäsenmäärä on tällä hetkellä 46 kpl. Kala-
järven kesän päättäjäisten yhteydessä he kokoontui-
vat alueellamme uudella  ennätyksellä 25 kaluston 
voimin. Kerho järjestää lähinnä kesäisin 2-3 koko per-
heen viikonlopputapahtumaa jollain mukavalla leirin-
täalueella.  Toivottavasti Kalajärvi oli kokemusten pe-
rusteella tällainen.

Munaennätys 25 kpl



18 19

Lounas tarjolla päivittäin

ma-la klo 11.00-13.00
su klo 11.00-13.30   

TÄLLÄ KUPONGILLA SAAT

PULLAN ILMAISEKSI LOUNAAN 

JÄLKIRUOKAKAHVIN KANSSA

1 PULLA / KUPONKI

Palvelukeskus Koivukaari
Lounasruokala ja kahvio
Keikulinkuja 10, 61100 Peräseinäjoki
puh: 06 4181 533
www.peraseinajoenkoivukaari.fi

PA LV E L U K E S K U S  K O I V U K A A R E N 
L O U N A S R U O K A L A  J A  K A H V I O  P E R Ä S E I N Ä J O E L L A

Arkisin tuoretta, itseleivottua pullaa myös kotiinvietäväksi.
Tiistaisin ja torstaisin tuoreita sämpylöitä ja leipää.

Tarjoiluita tilauksesta niin juhliin kuin illanistujaisiin. Kysy lisää!
Lounaspassilla saat joka 11. lounaan ilmaiseksi.

TERVETULOA!

Hinnasto:
Aikuiset: 8,50 €
Eläkeläiset:       7,50 €
Lapset alle 12v 5,50 €
Sunnuntailounas kaikilta 8,50 €

Meillä itse kullakin henkilö- ja yhteisötasolla on tavoittee-
na kehittää ja parantaa tuotteita, palveluja, toimintojam-
me ja töitämme. Voimavarat ei vaan riitä kaikkeen ja siksi 

meidän on tehtävä ensisijaisesti niitä asiota, jotka ovat oleellisim-
pia ja tärkeimpiä.

Sisäistämällä Herra Pareton lainalaisuuden, voimme löytää 
tehokkaamman tavan ajatella uudella tavalla ja tehdä oikeita 
asioita.

Italialainen taloustieteilijä Vilfredo Pareto teki  aikoinaan kuului-
san havaintonsa, jonka mukaan 20 % Italian väestöstä omistaa 
80 % kaikesta omaisuudesta. Tämä on ”Pareton laki”, joka tun-
netaan yleisimmin  20/80 prosentin sääntönä.

Asiat jakautuvat keskimäärin suhteessa 20 % ja 80 %. Asial-
le ei ole mitään tieteellistä tai matemaattista selitystä, asiat 
vaan jakautuvat näin. Suhde voi vaihdella esimerkiksi 15/85 % 
tai 25/75 % jne.

Ilmiö löytyy miltä tahansa elämän alueelta, se on hyvin yleis-
maailmallinen. Esimerkkejä ovat mm. seuraavat: 

-  20 % asiakkaista tuo 80 myynnistä

-  20 % tuotenimikkeistä tuo 80 % myynnistä

-  20 % varastonimikkeistä muodostaa 80 % vuosikulutuksesta

-  20 % tupakoijista polttaa 80 % kaikesta tupakkamäärästä

-  20 % työkaluista vastaa 80 % niiden käytöstä

-  20 % maapallon valtoista aiheuttää 80 % ilmasto-ongelmista

-  20 % terveydenhuollon asiakkaista aiheuttaa 80 % 
kustannuksista

-  20 % rikollisista tekee 80 %  kaikista tehdyistä rikoksista

-  20 % ihmisen käyttämistä vaatteista vastaa 80 % kaikesta 
käytöstä

-  20 % kuntolustasi tuottaa 80 % saamastasi hyödystä

Esimerkkejä löytyy loputtomasti.

MIKÄ SITTEN SÄÄNNÖN OPETUS ON?

KOHDISTA KEHITTÄMISVOIMAVARAT SIIHEN 
PIENEEN (20%) OSAAN, JOKA EDUSTAA 

SUURINTA (80%) ARVOA.

Näin voit lisätä omaa tehokkuuttasi ja saavuttaa tavoitteita tar-
koituksenmukaisin ponnistuksin.

Säännön arvo on siinä, että se ohjaa keskittymään tärkeisiin 
asioihin, niihin 20 %:iin asioista, jotka todella merkitsevät eniten 
(80%).  Periaatetta voi soveltaa lähes kaikilla toiminnan osa-alu-
eilla. Sen avulla voi keskittää toimenpiteet tai resurssit asioihin, 
joissa ne tuottavat parhaat tulokset. Eniten sitä on käytetty – ja 
parhaat tulokset saavutettu – asiakkaisiin, tuotteisiin ja varastoi-
hin kohdistuvissa toimenpiteissä. Muita osa-alueita, joihin periaa-
tetta voi soveltaa, ovat esimerkiksi laatu, kustannukset ja hen-
kilöstö.

Pareton periaate voi auttaa sinua työskentelemään tehokkaam-
min!  Tärkeintä olisi keskittyä niihin 20 prosenttiin työtehtävistä, 
jotka tuottavat 80 prosenttia tuloksista. 

MISTÄ TULOS TULEE? 
(muutama poiminta alkupään esimerkkeihin)

Ketkä 20 prosenttia asiakkaista tuottavat 80 prosenttia tulok-
sesta? Miten voisit lisätä tällaisten asiakkaiden määrää? Miten 
voisit karsia asiakkaistasi sitä 20 prosenttia, joka vie 80 prosent-
tia asiakaspalvelijoiden ajasta, muttei kuitenkaan tuota mitään? 
Mikä tuotteesi tai työtehtäväsi tuottaa eniten? Jos jokin työtehtä-
vä vie paljon aikaa, muttei anna mitään, mieti, miten voisit muut-
taa työtapojasi. Voisiko tuottamattomasta työtehtävästä luo-
pua?

Varastonimikkeistä se pieni osuus on syytä ostaa sopivissa os-
toerissä ja varastoida järkevästi varastokirjanpitoineen, koska 
siitä saatava hyöty on suurin.

Entä tupakoijat? Onko syytä panostaa ennaltaehkkäisevästi sii-
hen pieneen tupakoijamäärään, josta saadaan suurin hyöty?

Onko yhdistyksen jäsenistöstä 20 % niitä, jotka tekevät 80 % 
kaikista töistä??? Miten saada muitakin mukaan?

Maapallolla on n. 200 valtiota. Niistä säännön mukaan 40 valtio-
ta aiheuttaa suurimmat päästöongelmat. Tuskinpa  Suomi kuu-
luu tähän ryhmään? Onko ”syylliset” löydyttävä aivan muualta ja 
toimenpiteet suunnattava sinne?

Irma & Raimo Johannes Marttila

TEHOKKAAMPI TAPA AJATELLA
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RAJOITETTU 

ERÄ!Ametist XL XV2 KS tai  
Ametist GLE B2 KS 

43 900 €
Kokonaishinta varusteineen

Etusi 9 700 €

SÄÄSTÖ 9 700 €

Nämä varusteet sisältyvät hintaan! 

OVH-hinta 53 600 €

J. EDITION ON TÄÄLLÄ!
Ainutlaatuinen ja upeasti erikoisvarusteltu Bürstner-matkailuauto,  

saatavilla rajoitetun ajan ainoastaan J. Rinta-Joupilta!

BÜRSTNER
69 900 €

• J.Edition -erikoisväritys
• Markiisi LED-valaistuksella
• 16” aluvanteet
• Rio Havanna -nahkaverhoilu
• Multimedialaite, jossa 

navigaattori 
ja peruutuskamera

Autokauppa, jossa on jiitä.

ERIKOISMALLI
KABE AMETIST “KING SELECTION”

• Mattosarja
• Lattialämmitys
• Iso takatalli
• Erillisvuoteet ja 

alaslaskettava vuode
• Rekisteröity viidelle
• 10 vuoden tiiviysturva

Autokauppa, jossa on jiitä.
rintajouppi.fi

J. RINTA-JOUPPI OY
Jouppilantie 18, Seinäjoki  \  
p. (06) 420 1800

PALVELEMME 
ma – pe 10 – 18  \  
la 10 – 15

SF-Caravan 

Seinäjoen Seutu Ry ja messumatkalla 

mukana olleet kiittävät 

Tervajoen Rinta-Joupin Autoliikettä 

Lahden messumatkan täydellisestä 

sponsoroinnista!

RESPAN UUDISTUS

Kalajärven toimisto uudistettiin vajaassa viikossa. Kaik-
ki saatiin tehtyä omalla porukalla. Kierrätystäkin har-
rastettiin; mm. tiski löytyi käytettynä, sitä vain vähän 

muunneltiin. Aikataulu oli sen verran tiukka, että maalari jou-
tui tekemään pitkiä työpäiviä. Toivottavasti kaikki toimii yhtä 
hyvin, kuin miltä näyttää.

Terveisin tekninen toimikunta
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Yhdistyksemme pikkujoulussa on hienostuneisuutta, 
lämminhenkisyyttä, joulun tunnelmaa ja hauskuutta. 
Itsessään joulupöydän koristelu tuo joulujuhlan tuntua. 

Pikkujoulu väelle tarjottiin päivällä joulupuuro ja torttukahvit. 

Illalla pikkujoulun ohjelmasta 
löytyi jokaiselle jotakin niin, 
lapsille kuin aikuisille.  Pikkujoulu 
juhlan kruunaa aina joulupukki; 
valkoparta vanha ukki. Se virittää 
aikuistenkin mieleen pienen 
jännityksen. Olenko ollut kiltti ja 
tuoko joulupukki minulle lahjoja. 
Tänäkin vuonna joulupukin pussi 
oli täynnä lahjoja. 

Illan kruunasi leikkimieliset 
leikit, jotka saivat aikaan 
osaltaan iloista joulumieltä. Ilta 
päättyi Duo Airi Hautamäen ja solistin Mikko Niemelän 
musiikin siivin tansseihin. 

Teksti Birgitta Saarenpää, kuvat SF-Caravan Kalajärvi Facebook

Joulumaa oli Kalajärvellä 

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

SOPURAHASOPURAHA Avoinna
SU 12-18

Tarjoukset 

voimassa 31.8.2020 

saakka

1€1€ 1€ 150 1€ 1€

Jenkki Aakkoset 
KSYLITOLI- 
PURUKUMI 

70g

Pohjanmaan 
PASTILLIT 150g 

(6,67e/kg)

Aito 
R20+ENERGIA-
JUOMA 500ml 

sis. pantin 0,20    

Haochi NUUDELI 
4x85g

liha tai kana 

Pohojalaaset 
komiat  

PELIKORTIT

Etelä-pohojalaaset  
ISOOT 

PELIKORTIT 
rillivinkillä   

2€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€

True Love tai 
Crazy Love 

MUKI + ALUNEN

Mustang 
SYTYTYPALOJA 

32kpl
 

HAMMAS-
HARJA 

4kpl 

Pro Sport 
SHAMPOO& 

SUIHKU-SAIPPUA 
300ml (3,33e/L)

Nord Clean 
NESTESAIPPUA 

500ml (2,-e/L)

Rexona Williams 
racing ANTI-

PERSPIRANT 
48h 50ml

895 290 NYT 2€ 1990 1€

ennen 
9.90

Sunlight ASTIAN- 
PESUAINE lime 

500ml 

Serla Hellä 
WC-PAPERI 32rll

 

Serla XXL 
TALOUSPYYHE 

81,65m 

Deco  
SEINÄKELLO

11kg 
teräskuorisen 

KAASUPULLON 
TÄYTTÖ

IHMESIENI 2KPL

1€

Vasemmalta: Tämän hetkinen puheenjohtajamme Tuija Mikkola (v. 2019–) ja miehensä Eero Mikkola, 
Ritva Salo ja Pentti Salo (v. 2011–2018), Annikki Julmala ja Heikki Julmala (v. 2004–2010), 
Anja Hietala ja Markku Koivumäki (v. 1981–2003).

YHDISTYKSEMME PUHEENJOHTAJAT PITKÄLTÄ AJANJAKSOLTA
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MATTI MYLLYMÄKI 0400 - 270 565

caravanmyllymaki@netikka.fi

Kauhajoki
Keskustie 26,  

61850 KAUHAJOKI

Avoinna:  
ma-pe 8-17, la 9-14

www.ikh.fi

KAASU- JA SÄHKÖLAITTEIDEN 
HUOLTOLIIKE

AUTOJEN JA VAUNUJEN
KAASULAITTEIDEN
KOEPONNISTUKSET

JA KORJAUKSET
CARAVAN TARVIKKEET

KEVÄÄN HUOLTOPÄIVÄT
KALAJÄRVELLÄ 1.–2.5.2020

050 4311100  Janne4311050 4

MYYNTI  VAIHTO  OSTO  RAHOITUS 

Hobby matkailuvaunut, Etuteltat Isabella, Ventura, Svänska. 
Caravan tarvikkeet, varaosat. Jääkaappien varaosat ja huollot. 
Kaasujärjestelmien tarkastukset  

Katsastustie 2, 61800 Kauhajoki, botniacaravan@gmail.com 050 4311 100

Irma & Raimo Johannes Marttila

Syksyn odotetuin viikonloppu ros-
vopaisteineen ja puolukanpoimin-
toineen  toteutettiin syyskuun 

puolivälin tuntumassa. Hyvinmaistuva 
rosvopaisti veti alueen lähes täyteen jo 
ennen viikonloppua.

Rosvoprojektiryhmä kertoi, että lihaa oli 
varattu 150 kiloa ja se oli annosteltu 3 
kilon paketteihin kypsyttämistä varten. 
Useiden valmistusvaiheiden jälkeen lopul-
takin odottelu palkittiin ja päästiin herkut-
telun makuun...

ROSVOPAISTI TEHDÄÄN 

NÄIN: 

(yleisohje)

-  Rosvopaistiin käy mikä tahansa liha.

-  Mausta liha mielesi mukaan.

-  Kääri lihat leivinpaperiin, folioon ja 
lopuksi märkään sanomalehteen.  
Laita yhteen pakettiin 3-4 kiloa lihaa. 

-  Kaiva metrin levyinen ja puolen 
metrin syvyinen kuoppa ja vuoraa se 
kivillä. Siis monttu on ”alkukantainen 
uuni”. Kalajärvellä on valmis moderni 
maauuni tarkoitusta varten.

-  Polta nuotiota kuopassa useita 
tunteja. Lapioi hiilet pois ja laita paistit 
tilalle. Paistit voi kääriä esimerkiksi 
kananverkkoon, jotta ne on helppo 
nostaa kuopasta.

-  Peitä lihat hiilillä ja maakerroksella. 
Pidä päällä pientä nuotiota.

-  Varaa ensimmäiselle lihakilolle noin 1,5 
tuntia paistoaikaa ja sen jälkeen  
30 minuuttia kiloa kohti.

-  Kaiva paisti esiin ja herkuttele.

VEI 
KIELEN 
MENNESSÄÄN...

Tästä se on alkamassa. Pökää pesään...

Tuliset paikat, kivetykset varaavat lämpöä 
kypsentämistä varten.

Hiilet on tyhjennetty ja lihapaketit 
aseteltu tilalle. Peittelyn 
jälkeen jäädään odottelemaan 
kypsymistä...



26 27

Tässä lihojen leikkaus annospaloihin. 
Pikapikaa herkuttelu on alkamassa...

Kilometrin pituinen ruokajono? 
Näyttää olevan suorastaan ”nälänhätä”...

Hyvin maistuu... Kaksi kattausta paistia, kasviksia ja 
monenlaista lisuketta, nam...

Mukavana uutuutena järjestettiin 
pihatanssit. Sali oli varattuna ruokailua 
varten, joten tanssit toteutettiin 
raikkaassa syysssäässä ulkona, 
ikäänkuin Tangomarkkinoiden katutanssit. 
Rohkeimmat uskaltautuivat ”parketille”...

Kypsää tavaraa viedään ruokasalille jatkokäsittelyä varten.

Piristävänä 
ohjelmanumerona oli 
myös puusta veistettyjen 
eläinten esittely ja myynti.

Rosvopaisti on meidän 
kummankin herkkua...
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 esko.katila@gmail.com

29

Peräseinäjoen ja Kalajärven alueen matkailun aktiivit sekä laaja yhteistyökumppaneiden verkosto ovat järjestäneet 
vuodesta 1999 alkaen hiihtolomaviikon päätteeksi koko perheen Talvielämyspäivän Kalajärven jäälle, rannalle ja 
Kalajärven ravintolan ympäristöön. 
Joka vuosi tulee uusia ideoita mukaan. Perhekuntien oli mahdollisuus ostaa 10 € ranneke, jolla he saivat käyttää erilaisia 
palveluita, joita alueelle oli tuotu. Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta. 

TALVIELÄMYSPÄIVÄ 
HIIHTOLOMAVIIKON PÄÄTTEEKSI

Koirien agilityrata pienoiskoossa.Poniajelu oli lasten suosikki. 

Ilmatyynyalus Kalajärven jäällä.Luistelijat jäällä.

Kirves oli raskas ja sitä oli vaikea saada osumaan edessä oleviin 
puihin.

Caravan –yhdistystämme edustivat Ritva ja Pentti Salo.
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Helmikuun puolivälissä järjes-
tettiin ensimmäiset pilkki-
kilpailut. Tänä vuonna haas-

tetta toi sään monimuotoisuus ja 
lämpimyys. Mutta jäästä tuli riittä-
vän paksu, jotta kilpailut voitiin jär-
jestää. 

Pilkkiminen on kalastusmuoto, jos-
sa kaloja ongitaan talvella järven tai 
meren jäähän kairalla poratun reiän 
kautta. Pilkkiä voi myös kesällä, esi-
merkiksi veneestä tai laiturilta. 

Pilkkiminen harrastuksena on rau-
hoittavaa, koska pilkkijä on yksin 
omalla reiällä. Mukana on eväät, 
koska pilkkimisessä voi vierähtää 
pitkäkin tovi. Se on myös jännittä-
vää, jos sieltä nousisikin se suurin 
kala. 

Teksti Birgitta Saarenpää, kuvat SF –Caravan Facebook

Perinteiset 
pilkkikilpailut 

15.2.2020

PILKKIJÄT TARVITSEVAT ERILAISIA VARUSTEITA:

- Kaira, jolla tehdään reikä jäähän.

- Pilkkivapa

- Jäänaskalit, jotka ovat pilkkijän turvavaruste. Ne pidetään helposti saatavilla 
esimerkiksi kaulassa roikkumassa. Ne isketään jään reunaa ja ne helpottavat 
hyisestä vedestä nousemista. 

- Sohjokauha on kauha, jossa on ristikkomainen rei’itys. Se helpottaa sohjon 
poistoa avannosta. 

- Pilkkijakkara, joka on usein kokoontaitettava reppujakkara. 

- Pilkkipönttö on yleensä styroksinen astia, jossa on pyöreä reikä ja josta pilkityt 
kalat laitetaan sisään ilman, että pöntön kantta tarvitsee avata. 

- Pilkkijän täytyy myös pukeutua sään mukaan; asianmukaiset kengän, käsineet, 
turkislakki ja hyvä haalari. 

Hymy oli herkässä voittajilla!



32 33

PÄÄTOIMITTAJAN  AJATUKSIA

Lakeurelta –lehdellä on tehokas 
lehdentoimitus. Päätoimittajana 
olen ottanut ilolla vastaan juttu-

ja Raimo Johannes Marttilalta ja Irmalta 
suoraan Espanjan auringon alta. Hyvin 
Raimo ja Irma ovat olleet tietoisia, mitä 
Kalajärvellä tapahtuu ja juttua on syn-
tynyt. Heillä on ollut Kalajärvellä aktii-
viset lähteet käytössä. Pentti Salo on 
kirjoittanut ajankohtaisista aiheista. Jo-
kaisen Lakeurelta –lehden kynnyksellä 
olen ihaillut sitä tehokkuutta, jolla Aar-
no ja Ritva-Hillevi Halmeet ovat hankki-
neet ilmoituksia lehteen. Sitä voi vain 
ihailla ja kiittää. Yhdistyksemme pu-
heenjohtaja Tuija Mikkola on koonnut ja 
tarkistanut alueemme viralliset tiedot. 
Haluan välittää lämpimän kiitokseni 
meidän taitavalle taittajalle Marjo Arol-
le. Marjolla on luovutta ja hän tuntee 
yhdistyksemme, joten hän osaa tehdä 
lehdestä kauniin. 

Kuva: Jari Saarenpää

Minä olen miettinyt lehteä kootessani 
leirialueemme moni-ilmeisyyttä. Olem-
me Jarin ja koirien kanssa ollut vaunul-
lamme paljon talviaikaan. Vietimme 
toista kertaa joulua vaunulla. Meidän li-
säksi alueella oli toinen pariskunta. En-
sin alue oli pelkkää jäätä ja yhtenä päi-
vänä satoi lumi jään päälle. Kuutamo 
oli iltaisin kirkas ja valaisi järven pinnan 
taianomaisesti. 

Elämysviikonloppuna Kalajärvi soi. Iltai-
sin järven jää soitti klassista musiikkia 
ja aamuisin soitto kuulosti kaukaiselta 
ukkosen jyrinältä. Tuli mieleen lapsuu-
den turvallisuusohjeet, kun asuin joen-
rannassa. Minulle sanottiin, että las-
ten täytyy olla varovaisia, ettei näkki 
vie. Lapset varoivat rantaa, koska eivät 
tienneet, mikä se näkki on. Mietin, kun 
kuuntelin järven jäästä tulevia ääniä, et-
tä näkki soittaa omaa konserttiaan. 

Edellä kuvattu tunne kuvaa hyvin sitä 
moni-ilmeisyyttä, jota caravan-alueem-
me voi tarjota. Tulevanakin matkailukau-
tena alueellamme tulee olemaan moni-
puolisia tapahtumia. Lapset valloittavat 
leikkikentän. Grillikodassa tullaan viet-
tämään monta mukavaa hetkeä. Cara-
van-alueella on mahdollista olla omalla 
vaunulla tai autolla ikään kuin yksinään 
tai elää hyvinkin sosiaalista elämää mat-
kailijoiden kanssa. 

Tähän lehteen on koottu muistoja mo-
nista eri tapahtumista, joita on ollut 
syksyn ja talven aikana. Lehti antaa 
myös ajatuksia alkavasta matkailukau-
desta. 

Lehdentoimituksen puolesta haluan toi-
vottaa kaikille yhdistyksemme jäsenille 
mukavia hetkiä uuden lehden parissa. 
Toivon myös, että saamme lehdentoi-
mitukseen jatkuvasti vinkkejä jutuista, 
joita haluaisitte lukea. 

Birgitta Saarenpää
päätoimittaja

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

- 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

Kiitämme lämpimästi tukijoitamme, 
jotka olette ilmoittaneet 

Lakeurelta-lehdessä 
ja antanut erilaisia lahjoituksia.
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Karavaanarien
jäsennumerolla

15 %
alennus huolloista

ja varaosista!

PERÄSEINÄJOKI, Metallitie 8

ENEMMÄN KUIN RAUTAKAUPPA

- Woikosken kaasuvarikko
- Stihl -pienkoneet

- Kysy ennen kuin haet muualta, 
mitä nyt ikinä tarvitsetkaan!

www.vmt-rauta.fi  050 4288 888

Yli 400 matkailuajoneuvoa, joista kaikista 
voit tehdä kaupat Tervajoella tai missä 
tahansa 23 toimipisteessämme.

KOKO KANSAN  
CARAVAN-KAUPPA

�  �  �
TERVAJOKI
Olkitie 7, 66440 Tervajoki
puh. 020 777 2011

EDUSTAMAMME MERKIT



9.4. –13.4. PÄÄSIÄINEN

30.4. VAPPU

2.5. KEVÄTKOKOUS

10.5 ÄITIENPÄIVÄ

21.5.–24.5. KALAJÄRVI SOI

6.6.  TURVAPÄIVÄT

19.6.–21.6. JUHANNUS

Treffipäivät 

HALLITUS TIEDOTTAA
Jos olet kiinnostunut karaoken pyörittämisestä, ota yhteyttä Päiviin p. 040 5393 241 tai  
Markkuun p.050 3796 940 ja saat opastuksen laitteiden käyttöön.

Alueisäntänä toimiessasi tutustuthan toimintaohjeisiin, jotka löytyvät toimistolta ja  
www.caravan-kalajarvi.fi sivustolta.

Yhdistyksen kotisivuja päivittelee Piia 040 7316 008 sekä Tuija 0400 667 019

Muistathan varata isäntävelvoitteesi tekemistä varten ajan hyvissä ajoin. Kotisivuilta

( www.caravan-kalajarvi.fi / etusivu  yhdistys  vuosipaikkalaiset  lataa joku kolmesta 
kuukaudesta) löytyy myös kalenteri, josta näet jo varatut ajat.  
Ajan varaaminen tapahtuu kuitenkin puhelimitse Kristiina Filla  p.040 7550 897

KOKOUSKUTSU
SF Caravan Seinäjoen seutu ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

pidetään 2.5.2020 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


