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TERVETULOA KALAJÄRVELLE

PARASTA
     ON HYVÄ
  MATKA.

Tutustu netissä uusiin malleihin, katso uusimmat
videoesittelyt ja lue blogin uusimmat artikkelit.

Edustamme seuraavia merkkejä:

LEMPÄÄLÄ Pitkäkurunkuja 5  •  Myyntiryhmä 050 415 0330  •  Huolto/Tarvikkeet 050 415 0335

KOKKOLA Kahvitie 40 •  Myyntiryhmä 050 505 4005  •  Huolto/Tarvikkeet 050 505 4055

Myynti
Anton Tokola
040 575 9972

Myynti
Eerik Koskelo
050 305 2207

Myynti
Lari Luokkala
050 4404 308

Myynti
Kristian Niemi
050 352 1177

Myynti
Emil Westman
040 575 4024

Myynti
Timo Kirves
050 466 4593

Myynti
Jani Sälelinna
050 464 5837

Myynti
Topias Rentola
050 473 7007

Myynti
Mikko Piltonen
050 466 5710

RUNSAS VALIKOIMA UUSIA JA KÄYTETTYJÄ MATKAILU- JA 

RETKEILYAUTOJA SEKÄ ASUNTOVAUNUJA  LEMPÄÄLÄN JA 

KOKKOLAN TOIMIPISTEISSÄ. LÖYDÄ OMASI!



33

HINNASTO 2022

TERVETULOA KALAJÄRVELLETERVETULOA 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 Kari Ylinen puh. 0400 667 019 

Tarjoamme
• viihtyisä neljän tähden alue
• n. 250 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
• SUB-LAUDAT 2 KPL
• MAASTOPYÖRÄT 2 KPL
• POMPPULINNA
• 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 €  35 €
sisältää valosähkön ja saunan yleisillä vuoroilla
Caravan Huiput etupassilla joka kuudes vuorokausi ilmainen. 
Vaunulle/autolle tuleva yöpyjä yli 7 vuotias  5 € / yö
Perhe- ja tilaussauna   18 €/h  18 €/h
Mahdollinen itselämmitys sovittava isännän kanssa.
Pyykkikone tai kuivausrumpu sisältää kuivaustilan käytön. 3 €   3 € 
Nestekaasu  30 €   30 €
Vaunun säilytys / vrk 1.5 - 31.5. 3 € 3 €
Vaunun säilytys / vrk 1.6 - 31.8. 23 € 35 €
Vaunun säilytys / vrk 1.9. - 30.4  (lyhyemmät jaksot) 3 € 3 €
Lämmitys tai ilmastointi sähkö / vrk (ei treffien aikana) 10 €   10 €

LÄMMITYS-SÄHKÖN KÄYTTÖ KIELLETTY TREFFIEN AIKAAN

Vuosipaikka  500 €
Vain yhdistyksen jäsenille, jäsenyys tarkistetaan. Vuosipaikka on 
henkilökohtainen ja koskee vain samaan ruokakuntaan kuuluvia.
Sesonkiajan ulkopuolella, 1.10.2022 - 30.4.2023
3 kk talvipaikka 300 € SFC jäsen / 350 € ei SFC jäsen
1 kk talvipaikka   120 € SFC jäsen /  150 € ei SFC jäsen
sähköt mittarin mukaan

1.9.2022 - 30.4.2023
1 kk talvisäilytys  20 € SFC jäsen /   30 € ei SFC jäsen
8 kk talvisäilytys  100 € SFC jäsen /  150 € ei SFC jäsen
HUOM!! Yöpyminen; normaalit vuorokausimaksut
Korotettu talvimaksu vrk 27.00 € 1.11.2022-28.2.2023

Vuosipaikka-asioissa yhteys: 
Pia Tolkki,   sihteeri.caravankalajärvi@gmail.com   puh.040 5512 575  (iltaisin)
Valosähkö vuosipaikkalaisille (mittari pakollinen)  0,30€/kWh

Kalastusluvat Ravintola Kalajärvestä.

250 250 1
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Kaija Hauta-aho, taloudenhoitaja     
p. 044 326 6227 (iltaisin)
kaija.hauta-aho@caravan-kalajarvi.fi

Markku Välimaa
Varapuheenjohtaja  
Karaokeisäntä   
p. 050 379 6940

HALLITUKSEN ULKOPUOLISET TOIMIJAT:

Piia Tolkki, sihteeri, 
vuosipaikka-asiat    
p. 040 551 2575 (iltaisin)
sihteeri.caravankalajarvi@gmail.com

Kristiina Filla
Keittiövastaava
p. 040 755 0897 
(iltaisin)

Esa Haapoja
Tekniikka- ja 
suhdevastaava
p. 0400 158 783

Pirjo Rinne           
Tiedottaja, Isäntävelvoiteasiat; 
isantavelvoite@gmail.com
p. 044 491 4154 (iltaisin)

Kari Ylinen    
Puheenjohtaja   
p. 0400 667 019

Vesa-Matti Stenroos
Turvavastaava
p. 045 600 1080

Päivi Havusela         
Karaoke- emäntä    
p. 040 539 3241

TREFFITOIMIKUNTA
Jyrki ja Sari Havulehto  p. 040 868 5049
Matti ja Viveca Mäkelä, Pirjo Hoskari, 
Hanne Stolt ja Antti Niemi

Viveca Mäkelä (vas), Jyrki Havulehto Hanne Stolt, Sari Havu-
lehto, Matti Mäkelä, Pirjo Hoskari ja Antti Niemi

SF-CARAVAN SEINÄJOEN SEUTU RY:N 
HALLITUS:

HALLITUKSEN JÄSENET:

Leena Ylinen, toimistovastavaa (vas), Markku Välimaa ja Pirjo 
Hoskari

TOIMISTO
Leena Ylinen (toimistovastaava) p. 040 704 5616
Pirjo Hoskari ja Markku Välimaa

Sauli Penttilä (vas), Hannu Kaukonen, 
Jarkko Lampimäki (takana), Kari Ylinen, Jari Olkkonen (oik)

TEKNINEN TOIMI
Kari Ylinen (jäteasiat)  0400 667 019
Sauli Penttilä, Jari Olkkonen, Hannu Kaukonen
Jarkko Lampimäki

LEHDEN TOIMITUS
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
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PUHEENJOHTAJAN  MIETTEITÄ

Kentta Reijo
synt.1.7.1938
k.  16.6.2022

 

Pysähtyneet 
vankkurit

Muistoa kunnioittaen 
SF Caravan Seinäjoen seutu ry

Lapikisto Pirkko
synt 11.9.1944
k. 15.10.2021

”Nyt kun kesä mennyt on, syksy saapuu” -laulun sanoin ajattelin 
aloittaa tämän jutun.

Oli taas ilo huomata, kuinka paljon kävi uusia asiakkaita ja oli niitä, 
jotka olivat hankkineet  vaunun tai auton ja olivat ensimmäisellä 
leirintäalueella yötä meillä. Myös heitä, jotka olivat saaneet tiedon, 
että olemme vuoden 2021 paras SFC alue Suomessa.

Meillä on suuri vaihtuvuus päivittäin, joka tuo toimistolle haastetta. 
Meillä on myös caravaanareita, jotka ovat monta päivää paikalla. 
Se  johtuu varmaan osittain polttoaineen hinnoista tai alue on 
viihtyisä ja lapsille on puuhaa. Meillähän on kesällä kolme nuorta 
leikittämässä lapsia.

Paljon kysyttiin, voiko paikkoja varata? Meillä ei ole vielä 
paikkavarausta käytössä,  mutta katsotaan miten suunnitelmat 
etenevät. Uutena alueelle valmistui kesäksi telttasauna, jonka 
testasin itse ensimmäisen kerran. Täytyy sanoa on hyvät ja 
hapekkaat löylyt. 
Sauna ei ihan kerennyt sesongin alkuun, mutta kesän aikana kävi 
kiitettävästi caravaanareita saunomassa ja löylyjä kehuttiin.

Taas sai kesällä tutustua ja keskustella uusien sekä vanhojen 
caravaanareiden kanssa.

Innolla odotamme ensi kesää, moikataan, kun tavataan.

On tää hienoo hommaa. 
 Kukaan ei tee tätä yksin, teemme tämän yhdessä. 

Kari Ylinen
SFC 043436
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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 liiton henkilöstöä
Puheenjohtaja Olli Rusi  0400 522 895
Toiminnanjohtaja Timo Piilonen  (03) 615 3121
Jäsenrekisteri Päivi Fjällström   (03) 615 3133
Myyntisihteeri Anne Nieminen (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 2400 kpl

• KTMP Group, Mustasaari

TOIMISTON AUKIOLOAJAT
1.4-12.5
 •  perjantaina  klo 15.00 - 20.00
 • lauantaina  klo 10.00 - 18.00
 • sunnuntaina  klo   9.00 - 14.00

13.5-11.9
 •  maanantai - sunnuntai  klo 09.00 - 21.00

12.9-31.3
 • perjantaina  klo 15.00 - 20.00
 •  lauantaina ja sunnuntaina  klo 10.00 - 14.00

ISÄNTÄPÄIVYSTYS
13.5 – 11.9. on jatkuva isäntäpäivystys.
12.9 – 12.5. isäntäpäivystys vain viikonloppuisin.

Muulloin avain saatavana Peräseinäjoen K-market Viljamista.
Osoite Keskustie 20, 61100 Peräseinäjoki,  puh. 06 4174 192

Aukioloajat: ma – la klo 7 – 21
 sunnuntaisin klo 10 - 21
 pyhäpäivinä klo 10 - 21

CARAVAN LAKEURELTA 1-2022
Kannen kuva: Birgitta Saarenpää

Sisältö:

Tervetuloa Kalajärvelle ....................................................... 3

Hallitus 2022 .......................................................................  4

Lehden toimitus .................................................................. 4

Puheenjohtajan mietteitä ................................................... 5

Pysähtyneet vankkurit  ...................................................... 5

Kun tunnet itsesi, voit ymmärtää muitakin ....................... 8

Taustalla tapahtuu paljon työtä,  
 jotta matkailijat voivat nauttia ........................................ 11

Karavaanarit odottavat kesää ............................................ 13

SFC Kalajärvi pääsiäistreffit ............................................... 14

Autoon murtauduttiin lomareissulla, miten toimia! .......... 15

Hallitus tiedottaa ................................................................ 19

Syyskokous 2021 Kalajärvellä ........................................... 21

Historian havinaa ................................................................ 25

Halloween treffit 2021 ....................................................... 27

Kalajärvi Soi 2022 .............................................................. 28

Päätoimittajan mietteitä ..................................................... 29

Kevätkokouskutsu .............................................................. 29

Kiihdytystä ja makkaranpaistoa ......................................... 31

Tapahtumat 2022 ............................................................... 32

Syyskokouskutsu ............................................................... 32

CARAVAN LAKEURELATA 2-2022

Kannen kuva: Birgitta Saarenpää

Sisältö

Vankkurituvalla kokoustettiin .............................  9

Kesän uutuus - Telttasauna ................................  11

Kalajärvellä pärjää pienemmälläkin vaunulla.....  12

Koirapäivät Kalajärvellä ......................................  13

YT -tapaaminen Koivulehdossa ..........................  15

Kesä oli kivoja tapahtumia täynnä ......................  16

SFC -Seinäjoen seudun  
 Caravanyhdistyksen historiaa ........................  20

Kesäinen päivä Kalajärvellä ................................  21

Kalajärvi vuoden 2021 caravan -alue .................  23

Kalajärvi soi ........................................................  24

Kesäkauden päätös ............................................  26

Lakeurelta -lehden historiaa  
 kolmen vuosikymmenien ajalta........................  28

Päätoimittajan  mietteitä ....................................  31

Tapahtumat 2022–2023 ....................................  32

TOIMISTON AUKIOLOAJAT
12.9-31.3 

• perjantaina klo 15.00-20.00

• lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00-14.00

1.4-11.5

• perjantaina klo 15.00-20.00

• lauantaina klo 10.00-18.00

• sunnuntaina klo  9.00-14.00
12.5-31.5

• maanantai-torstai klo 9.00-18.00

• perjantai-sunnuntai klo 9.00-21.00

ISÄNTÄPÄIVYSTYS
12.9-11.5. isäntäpäivystys vain viikonloppuisin.

Muulloin avain saatavana Peräseinäjoen K-market Viljamista.
Osoite Keskustie 20, 61100 Peräseinäjoki, puh. 06 4174 192

Aukioloajat: ma-la klo 7-21
 sunnuntaisin klo 10-21
 pyhäpäivinä klo 10-21
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TTÄYDEN PALVELUN CARAVANHUOLTO

JA AUTOKORRJAAMO TERVAJOELLA!
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0400 450 022
Vaasantie 268, 
Laihia

www.caravanpalvelu.fi

SAMAN KATON ALLA
• AUTOHUOLTO
• CARAVANHUOLTO
• PERÄVAUNUHUOLTO
• AUTOFIKSAUKSET JA PESUT
• TUULILASIT
• AUTOT JA MATKAILUAJONEUVOT

HUOM!
Sijaisauto

veloituksetta



9

Kauniina kevätpäivänä 14.5. yhdistyksemme väki kokoontui 
pitämään kevätkokousta Kalajärvelle. 

Puheenjohtaja Kari Ylinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki 
tervetulleeksi.

Hänet valittiin myös kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteerinä 
oli yhdistyksemme sihteeri Piia Tolkki. Kokoukseen osallistui 
54 jäsentä runsaasta 2000:sta. Yhdistyksen toiminnan kan-
nalta olisi ehdottoman tärkeää, että suurempi määrä jäseniä 
olisi päättämässä asioista.

Teksti: Pentti Salo Kuvat: Birgitta Saarenpää

Vankkurituvalla kokoustettiin

Tämä kokous keskittyi lähinnä talouskysymyksiin. Taloudenhoi-
taja Kaija Hauta-aho piti kattavan esitelmän viime vuoden tapah-
tumista. Kahtena vuonna on jo korona ollut meidän ongelmana 
ja tilanne tuntuu edelleen jatkuvan. Kävijämäärä oli vuonna 2021 
noin 30 700 henkilöyöpymisvuorokautta. Siitä huolimatta talous 
saatiin pidettyä kohtuulisen hyvänä, ehkä hyvän kesän ansiosta.  
Taloudenhoitaja kertoi, että vuokrat, lainat, sähköt y.m. maksut on 
hoidettu ajallaan. Myös Vankkurituvan naisten wc-tilat on uusittu 
ja alueemme uusi varastohalli on saatu valmiiksi.

Vuoden 2021 syksyllä tuli yllättävän suuri nousu sähkön hintaan ja 
se ehti vaikuttaa jo vuoden kokonaistulokseen. Tällä hetkellä ei ole 
minkäänlaista tietoa siitä,  minkälaisena sähkön hinta on jatkossa.

- Jos katsotaan vähän eteenpäin tulevaisuutta, niin kuinka paljon 
tämä raju polttoaineiden hintojen nousu tulee vaikuttamaan kara-
vaanareitten matkustamiseen, se jää nähtäväksi.
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SAUNAKANSAN  
RUOKAKULTTUURIA

Mausta sen muistat

Olemme saunakansa. Suomalainen saunottaa 
jopa ruokansa. Perinteinen saunapalvi  
on tärkeä osa suomalaista ruokakulttuuria  
ja vuonna 1958 perustettu Korpela yksi  
viimeisiä pitkien perinteiden vaalijoita.  
Aidossa savusaunassa leppäpuulla hitaasti  
meheväksi kypsennetyt lihatuotteemme  
ovat todellista saunakansan ruokaa.

Mausta sen muistat

ovat todellista saunakansan ruo

02 560 5630
myynti@landeli.fi

www.korpela.fi

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!
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Lämpimän kesän puolivälissä 
caravan-alue sai uuden palvelutuotteen 
– telttasaunan.
Telttasaunaa lämmitettiin ahkerasti. 
Saunasta pääsee suoraan rappusia pitkin 
vallin reunalle ja uimaan. 
Retkisuihku toimii hyvin peseytymiseen. 

Teksti: Birgitta Saarenpää 
Kuvat: Juha Karjalainen

Kesän uutuus - Telttasauna
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Karavaanarien
jäsennumerolla

15 %
alennus huolloista

ja varaosista!

Neste Peräseinäjoki
Terästuuli Oy
Alavudentie 10, puh. 06-4174220

Moni asia hoituu 
samalla käynnillä

Puhdasta kotimaista
Neste-tehokaasua

aadukkaat 
Neste-polttonesteet

Lounaskahvilastamme
maistuva kotiruokalounas,
tuore kahvi ja leivonnaiset

Pesun mitat
L 230 cm
K 260 cm

Herkulliset
PIZZAT

Avoinna: Ark. 7-19, La 8-18, Su 9-18

Kuva: Birgitta Saarenpää

Kalajärvellä pärjää 
pienemmälläkin 
vaunulla

Piccolo on  Sepon  ja Eeron omavalmisteinen vaunu.
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5-7.8.2022 Vietettiin Kalajärvellä koiraih-
misille suunnattua viikonlopputapahtu-
maa. Kysymyksessä oli kaikestaan jo 10. 
kerta, kun näissä merkeissä oltiin koolla. 
Matti ja Maritta Tyynismaa ovat olleet 
vetovastuussa tapahtumasta sen koko 
historian ajan. Oivallista apua on saatu 
alueen treffitoimikunnalta.
 
Totuttuun tapaan mukana oli koirarotu-
jen tunnistuskilpailu. Tauluun oli laitettu 
12 erirotuisen koiran kuvaa. Kuvien alle oli 
kirjattu 2 vaihtoehtoa. Tämän kertainen  
kilpailu oli siitä poikkeuksellinen että, löy-

Teksti: Matti ja Maritta Tyynismaa Kuvat: Irma Marttila

Koirapäivät Kalajärvellä

tyi yksi vastauslomake, jossa oli tunnis-
tettu kaikki rodut oikein.

Lauantaipäivän aamusella mukanaolijat, 
saivat niin halutessaan, tulla esittelemään 
omaa koiraansa kertoen sen rodusta ja 
ominaisuuksista. Mieluusti ihmiset niin 
tekivätkin. Paikalla oli myös niitä leiriyty-
jiä, jotka olivat paikalla varsinaisesti osal-
listumatta itse tapahtumaan. Ilmapiiri 
oli mukavan leppoinen. Illanpäivän puo-
lella ohjelmassa oli koirien olympialaiset. 
Lajeina olivat pujottelu, käskystä istumi-
nen, esteen ylitys ja nakinpalan poiminta 

vedenpinnan alapuolelta. Osallistujilla ja 
yleisöllä oli hauskaa yhdessä. Iltapäivällä 
caravan-yhdistys tarjosi kaikille alueella 
olleille Korpelan hyvät makkarat. Sunnun-
taiaamuna tehtiin vielä kahden kilometrin 
yhteislenkki.

Perjantain sääolosuhteet olivat jokseen-
kin haastavat, mutta niin lauantain kuin 
sunnuntainkin toiminnot saatiin vietyä 
kunnialla läpi. Aikojen saatossa on usein 
todettu, että ”koira on ihmisen paras 
ystävä”. Näin voimme tämänkin viikonlo-
pun perusteella todeta.
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Aukioloajat 
•  arkisin........9-20
• lauantaisin...9-18(06) 421 7800 • Vakkurinkatu 4, 60320 SEINÄJOKI

SOPURAHASOPURAHA Avoinna

SU 11-18
Tarjoukset 

voimassa 

31.12.2022 

saakka

1€ 1€

1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€

Top Pop
 Extra Fruity
 MEHUJÄÄ 

18x30 ml  

Navis 
HEDELMÄ 
COCKTAIL
 410/220 g   

R20+ 
ENERGIAJUOMA

 500 ml  
sis. pantin 0,15

RISTIKKOLEHTI 
erilaisia 

KRYPTOT
 erilaisia 

SUDOKUT 
erilaisia 

2€ 590 1€ 1€ 295 345

TUOKSU-
TUIKKU 18 kpl

Finn-Lumor LED-
ULKOTULI

 ajastimella, toimii 
2:lla C-paristolla

VALOSARJA 
20-led 

paristotoiminen    

Hansa PITKÄT 
TULITIKUT 

170 mm  40 kpl 

Mustang
 BRIKETTI

 6 l

Ylistaron 
GRILLIHIILI 

14 l 

1990
NYT

ennen 

24.90

1€ 1€ 1€ 1€2 kpl 1€

Ruoka 
ATERINSETTI 

24-os.

Auton
 SISÄTILAN 

PUHDISTUSLIINAT 
40 kpl 

Therapy 
KYLPYVAAHTO 

1 l

Family 
PALASAIPPUA 

5x75g 

Nord Clean
 SUIHKUSAIPPUA 

300 ml 
 

Nord Clean 
IKKUNAN-

PUHDISTUSAINE 
500 ml

1€ 1€ 1€ 250 990 1195

Greencare 
PYYKIN-

PESUJAUHE 
600 g

Bref Pro Nature
 WC-PUHDISTUS-

GEELI 
750 ml 

At Home ILMAN-
RAIKASTIN 

spray 
300 ml 

FAIRY Platinum 
Plus all in one 

14 kpl/206 g

ABLOY 
RIIPPULUKKO 

Made in Finland 

Lotus Soft Embo 
WC-PAPERI 

32 rll  
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Perjantaina jo hyvissä ajoin ajelimme Koivulehtoon, joka on 
SFC-Caravan-alue Alajärvellä. Ilma oli lämmin ja kesäinen, mutta 
kuinkas sattuikaan, iltapäivällä alkoivat sateet. Pohjanmaan YT- eli 
yhteistyöalueiden kokoontumisen järjestelyvuorolla oli SFC-Järvi-
seutu Koivulehdossa. Kun pääsimme iltapäivällä alueelle, häm-
mästyimme kovasti, koska paikalla jaettiin jo viimeisiä vaunupaik-
koja. Olihan se hyvä, että tapahtuma kiinnosti ja kyllä meillekin 
paikka löytyi.

5.-7.8.2022 oli tarkoitus, että perinteitä noudatetaan ja petan-
que-peliä pelataan lauantaina; satoi tai paistoi. Järjestäjät oli laitta-
nut kentät viimeisen päälle kuntoon ja tarkoitus oli, että lauantaina 
pelit aloitetaan yhdeksältä aamulla, mutta satoi niin rajusti, että 
päätettiin aloittaa vasta kymmeneltä. Niin vaan kävi, että sateet 
loppuivat ja pelit aloitettiin. Oli sovittu, että pidetään tunnin tauko 
puolivälissä ja kuinkas sattui, koko tunnin satoi reippaasti ja sitten 
taas jatkettiin pelaamista loppuun saakka; ilman sadetta.

Teksti ja kuva: Pentti Salo

YT -tapaaminen 
Koivulehdossa

Meidän kaikki YT-alueet, paitsi Härmän alue, olivat mukana kisaa-
massa tällä kerralla. Nämä kisat kestävät vähintään 4 - 5 tuntia. 
Meno on vauhdikasta ja hauskaa. Vauhdikkaan kisan voitti tällä 
kerralla Keski-Pohjanmaa, joka sai myös kiertopalkinnon omak-
seen; 2. Seinäjoki eli meidän yhdistys; 3. Suupohja; 4. Pietarsaari;  
5. Järviseutu; 6. Pohjanmaa. 

- Tauon aikana Järviseudun yhdistys tarjosi kaikille pullakahvit 
ja kisojen jälkeen yhdistys tarjosi kaikille myös keittoruokailun. - 
Tästä suuret kiitokset yhdistykselle.

Lauantai-iltana YT-alueitten puheenjohtajat kokoustivat vielä ja 
suunnittelivat tulevia. – Vuosi sitten päätettiin, että myöskin van-
hat YT-alueiden puheenjohtajat kokoontuisivat aina näin YT-tapah-
tuman aikoihin muistelemaan menneitä ja suunnittelemaan tule-
via. Näin teimme tälläkin kerralla. 
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Kesä oli kivoja tapahtumia täynnä
Kesän aikana toteutettiin monia hienoja tapahtumia caravan-alueellamme. Treffitoimikunta oli hyödyntänyt 
ympäröivää luontoa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. 

Herrasmiehet olivat ”leiponeet” kakut. 
Kuva Päivi Nurmikoski

ÄITIENPÄIVÄ

Kesän kynnyksellä äitejä muistettiin kakkukahvein. 

Kesän aikana pitkä pöytä toteutettiin myös 
Kalajärvellä. Kuva: Birgitta Saarenpää

PITKÄ PÖYTÄ 
VANKKURITUVAN 
EDESSÄ

Kun suomalaiset tapaavat toisiaan 
ulkomailla caravan-alueilla, he 
tekevät pitkän pöydän ja jokainen tuo 
siihen ruokaa. Pitkän pöydän ääressä 
vietetään yhteistä aikaa nauttien 
pöydän antimista. 
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PERHEIDEN YHTEINEN 
VIIKONLOPPU

Heinäkuisena viikonloppuna perheitä 
kokoontui Kalajärvelle. Leikittäjät 
viihdyttivät lapsia viikonlopun aikana. 
Lapset pelasivat erilaisia pelejä, 
leikkivät yhdessä ja askartelivat. 
Pomppulinna oli ahkerassa käytössä. 

Kun kuulutettiin, että AKU-juna lähtee, 
kuului voimakas askelten töminä, 
kun lapset juoksivat pysäkille. Niin 
pienet kuin vähän suuremmat lapset 
jonottivat poniajelulle. 

Iloista touhua perhe viikonloppuna. 
Kuvat: Irma Marttila
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VAELLUS LAAVULLE JA 
PYÖRÄRETKI JÄRVEN 
YMPÄRI

Kesän alussa tehtiin yhteinen 
minivaellus laavulle. Kesän aikana 
kahteen otteeseen tehtiin yhteinen 
pyöräretki Kalajärven ympäri. 
Sää oli aurinkoinen. 
Matkaa reitillä on 18 kilometriä. 
Reitti on hyvin opastettu ja 
se lähtee Caravan-alueemme 
kulmalta. 

Yhteiset vaellukset ja pyöräretket 
ovat hienoja esimerkkejä ympärillä 
olevan luonnon hyödyntämisestä ja 
ennen kaikkea yhdessäolosta. 

Lähtö toimiston edestä. Kuva: Birgitta Saarenpää

Reitillä. Kuva: Birgitta Saarenpää

RETKI AISAMÄEN KESÄTEATTERIIN

Iloinen karavaanariporukka lähtivät alueeltamme yhdessä katsomaan Maakunnan miestä Aisamäen Kesäteatteriin. 
Tätä retkeä kiiteltiin sosiaalisessa mediassakin. Eräs matkailija kertoi facebookissa, että hän oli ensimmäistä kertaa Kalajärvellä. 
Vastaanotto ja ilmapiiri on todella mukava ja yhteinen teatteriretki lähiteatteriin oli antoisa.
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ONKIKILPAILUT JA 
PERÄKONTTIKIRPPIS

Kesäinen onkikilpailu keräsi 
mukavasti osallistujia. 

Samaan aikaan järjestettiin 
peräkonttikirppis. 
Peräkonttikirppiksiä on järjestetty 
aikaisemminkin. 
Kerta kerran jälkeen myyjiä tulee 
lisää. 

Kuva: Marjo Koivumäki

Kuva: Leena ”Iina” Puro

Kuva: Marjo Koivumäki
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Ollessani Kalajärvellä viikkoa ennen juhannusta huo-
masin, että entinen Peräseinäjoen kunnanjohtaja Pekka 
Perttula kierteli alueella. No ei muuta kuin äkkiä perään 
ja kättelemään. Sitten alettiin muistelemahan alueen 
alkuaikoja. Siitä on noin 32 vuotta, kun sain kunnian 
olla allekirjoittamas alueen vuokrasopimuksen. 

Juttu alkoi aikanaan silleen, että saimme vihiä paikka-
kuntalaiselta jäseneltä, että järvellä voisi olla saatavissa 
paikka yhdistykselle.  No ei siinä muuta kuin lähetystö 
Perttulan puheille. Pekka vähä esmenteli, että ei kai 
sinne vaunuja sovi. Mutta sovittiin, että kokeillaan ja, 
kun oli muutamana viikonloppuna kokeltu, tultiin sii-
hen tulokseen, että tämä olisi kehityskelpoinen alue, jos 
vain saataisiin sopimus aikaan. Monien vaiheetten jäl-
keen saatiin sopimus sorvattua. 

Teksti: Markku Koivumäki

SFC -Seinäjoen seudun 
Caravanyhdistyksen historiaa

Alueella ei ollut mitään muuta rakennusta kuin vanha 
puuhuussi kallellaan ojan pyörtänöllä. Ensin piti rai-
vata aluetta, jotta saataisiin vähän enempi tilaa ja, sitten 
piti alkaa rakentamahan. Rahaa ei ollut ja, koska alue 
oli vuokralla, ei saatu kiinnelainaa. Niinpä tehtihin vel-
kaa ja koko hallitus pani omavelkaisentakauksen pape-
reihin nimensä. Usko oli kova, että kyllä se tästä lähtee. 
Sen jälkeen olikin vain työlomia. Suurin osa raken-
nuksista on tehty kökällä. Joka hommaan löytyi aina 
ammattimies. Tavallista yritettihin, mutta priimaa vaan 
pukkas.  

Olin 22 vuotta yhdistyksen johdossa ja olen nähnyt 
koko alueen kehityksen näihin päiviin asti. 
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Heinäkuun viimeisellä viikolla päätimme 
vaimoni kanssa lähteä viettämään muu-
taman päivän Kalajärvelle. Ei muuta kun 
vaunu koukkuun ja matkaan. Viime vuo-
sien aikana on tullut mieleen sellainen 
asia, että olisi hieno joskus haastatella 
karavaanialueella vierailevia matkailijoita. 
Siinä alueella kävellessäni tapasin Ilmajo-
ella asuvien Riitta ja Rauno Kivimäen istu-
massa vaununsa vieressä. Siinä sitten 
alettiin jutella karavaanielämästä ja muis-
tella menneitä. 

Kivimäen perheen matkailuharrastus on 
alkanut jo 70-luvulla. Henkilöauto pakat-
tiin täyteen matkatavaroita ja siitä vain 
reissaamaan. Kun lapset olivat pieniä, 
telttaretket olivat kovin suosittuja ja, jos-
kus yövyttiin myös mökeissä, kun sellai-
sia osui paikalle. Tällaisia reissuja tehtiin 
ympäri valtakuntaa, aina Lappia myöten.
- Monta kertaa, kun oltiin näillä telttaret-
killä ja nähtiin ympärillä matkailuvaunuja, 
niin sanottiin että voi kun mekin joskus 
saataisiin tuollainen. Olisi tosi mukavaa 
asua sellaisessa varsinkin, kun joskus on 
sateisia ja kylmiäkin päiviä, muistelivat 
Kivimäet.

Aikojen kuluessa sitten tuli se aika, että se 
ensimmäinen vaunu hommattiin. Sillä se 
matkanteko sitten alkoi luistamaan ja löy-
dettiin aina vain uusia mielenkiintoisia paik-
koja ja kohteita. Lapin reissuilla tuli käytyä 
myös Norjan puolella. Jossain vaiheessa 
vuosien kuluessa vaihdettiin vaunu mat-
kailuautoon ja sillähän oli vähän helpom-
paa matkustella varsinkin jossain oudoilla 
uusilla paikoilla.

Kivimäet kertoivat: Karavaaniyhdistyksen 
jäseneksi liityimme siinä 90-luvun alku-
puolella.
- Vaikka olemme kiertäneet ympäri maa-
tamme erilaisissa paikoissa useita kym-
meniä vuosia ja nähneet monenlaisia leiri-
paikkoja, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä 
tämä Kalajärven karavaanialue on yksi 
niitä parhaita paikkoja. Täällä tapaa van-
hoja tuttuja ja täällä voi luoda uusia tut-
tavuuksia, koska täällä käy todella paljon 
ihmisiä näin kesäisin, toteavat Kivimäet.

Teksti ja kuva: Pentti SaloTeksti ja kuva: Pentti Salo

Kesäinen    päivä Kalajärvellä

Tällä hetkellä Kivimäen pariskunnalla on 
jälleen asuntovaunu. Kun lapset lähtivät 
omaan elämäänsä, ostettiin vähän pie-
nempi vaunu ja sillä nyt jatketaan mat-
kailua. Tällä kerralla he saivat mukaansa 
yhden lapsenlapsista ja hänen kanssaan 
kyllä aika kuluu. 

Kivimäet harrastavat matkailua myös 
moottoripyörällä. Tämähän se on vasta 
mahtavaa, varsinkin kauniina kesäpäivänä 
liikkua hyväkuntoisilla maanteillä pitkiä-
kin matkoja. He suunnittelivat lähteä vielä 
tänä kesänä pohjoiseen Saariselälle. Siellä 
on elokuun loppupuolella isompi moottori-
pyörätapahtuma. Toivotaan, että säät suo-
sivat.
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OMAAN KAUPPAAN
MISSÄ TAHANSA.

www.s-kaupat.fi

Tilaa ruoat netistä - nouda matkalla mökille.

ma-la 7-21  su 9-21
Keskustie 43, PERÄSEINÄJOKI

p. 010 7646 680
(puhelun hinta 0,0835€/puhelu + 0,1209€/min)

NESTEKAASUT

20

 esko.katila@gmail.com
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Voi sitä ilon ja onnen tunnetta, mikä valtasi sielun, kun Whats-
apps välitti puheenjohtaja Karin terveiset tuoreeltaan Turun 
messukeskuksesta Caravan Showsta. 

Viesti oli: ”Saimme juuri tiedon että karavaanarit ovat äänes-
täneet vuoden 2021 Suomen PARAS SFC leirintäalue on SF- 
Caravan Kalajärvi. Vuosien ahkera uurastus palkittiin. 
Kiitos kaikille äänestäneille.”

KALAJÄRVI VUODEN 2021 CARAVAN -ALUE

Edessä Puheenjohtajamme Kari Ylinen ja Leena Ylinen vastaanottamassa tunnustusta.

Valtakunnallinen Caravan lehti 4/2022 kirjoitti seuraavaa 
(s.126): 
-Valintaraadin mielestä SF-Caravan Seinäjoen Seutu Ry:n Kala-
järvi on loistava esimerkki aidolla Pohjalaisella kökkä- eli tal-
kootyöllä hoidetusta monipuolisesta leirintäalueesta. Alueella 
näkyvät sekä hyvä palveluhenki että kaupungin ja lähiympäris-
tön pitkään jatkunut yhteistyö.”

Lehti kertoo, että Kalajärvi on ainoa SFC –alue, joka jo valittu 
neljästi parhaimmaksi. Edelliset valinnat ovat 1992, 1995 ja 
2003. 
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Toukokuun viimeisenä viikonloppuna har-
monikka soi niin Ravintola Kalajärven ulko-
lavalla kuin caravan –alueen vankkuri-
tuvalla. Perinteiseen tapaa paikalle oli 
saapunut soittajia eri puolilta maakuntaa 
ja osin maakunnan ulkopuolelta. 

Tilaisuuden ”isä” Ossi Puro avasi juhlan. 
Caravan –yhdistyksen puheenjohtaja toi 
oman tervehdyksensä juhlan avaukseen.  
Avajaisten juontajana oli Birgitta Saaren-
pää. 

Virallisten lavojen lisäksi harmonikka soi 
puskasoittoteltassa ja vaunujen sekä auto-
jen luona. Edelleenkin soittojen kappalei-
den top ten - listan kärjessä on Pikku Syn-
tinen ja hyvin perässä tulee Metsäkukkia. 

Kalajärvi soi –tapahtuman hieno aja-
tus, että kaikki halukkaat voivat soittaa 
juuri niillä taidoilla kuin itse omaa. Soitta-
jien keskuudessa on siten vuosikymme-

Teksti: Birgitta Saarenpää, kuvat: Jari Saarenpää

KALAJÄRVI SOI

Puskasoittajat Ry:n puheenjohtaja 
Ossi Puro.

Uutuutena oli Kouvolan Casottojen kokoontuminen yhteissoittoihin. 

niä soittaneita, mutta myös vasta-alkajia.  
Soittamisen lisäksi sai laulaa yhteislauluti-
laisuudessa ja tanssia niin saleissa kuin tai-
vaan alla. 

Mielenkiintoista oli nähdä monta Kouvo-
lan Casottoa yhtä aikaa lavalla. Liukun 
Markku oli kutsunut ”Kouvolaasella” soit-
tavia yhteen. 

Kettumäen Anneli toteutti haitarinsoitta-
jien jumppatuokion. Jumppaan osallistui 
soittajien vaimoja, mutta oli sinne uskal-
tautunut myös soittajia.  Harmonikka on 
painava soitin, joka rasittaa niin niskoja kuin 
selkääkin. Siksi voimistelu ja oikea soitto-
asento sekä oikeat sormitukset soitossa 
auttavat pitämään soittajan kunnossa. 

Viikonlopun aikana ratkesi Haitarinkaltai-
sen esineen maailmanmestaruudet. Mies-
ten mestaruuden voi jälleen Markku Kär-
kelä ja naisten Birgitta Saarenpää. 
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1

1

Soittajien jumppatuokio.

Voittajien on helppo hymyillä.
Seuraavan kerran Kalajärvi Soi toukokuun lopussa 2023. 
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Kesäkauden päätös tai rannikolla vietet-
tävät venetsialaiset vievät meidät kohti 
seuraavaa vuoden aikaa, syksyä.  Venet-
sialaiset pidetään myös veden, tulen ja 
valon juhlana. Siksi ne päättyvät usein ilo-
tulitukseen.  

Kalajärven kesäkauden päätös juhlaan 
kuului Pimeän pullon etsintä, kun ilta 
pimeni. 

Teksti: Birgitta Saarenpää

Kesäkauden päätös

Kesäkauden päätös lauantai päättyi Vankkurituvalla elävän musiikin johdolla tansseihin. Kuva: Leena ”Iina” Puro

Alkuperäiseltä nimeltään ”Pimeän pul-
lon aarteenetsintä” sai alkunsa jo vuo-
desta 1993, kun tenavien riemukas 
karkkiaarteen etsintä herätteli aikuisten 
mielenkiinnon; miksi ei aikuisillakin voi olla 
niin riemukkaan kivaa.

Silloinen matkailuautotoimikunta (Esko 
Kohtanen, Erkki Koivuluoma ja Raimo 
Johannes Marttila) laittoivat mietintä-

myssyn pikku pääkkyihin ja rupesivat tuo-
tekehittelemään uutta aikuisten ohjel-
maa.

Tuloksena syntyi tämä aikuisten aarteen- 
etsintä, joka suoritettiin yleensä kesä-
kauden päättäjäisissä iltojen pimetessä. 
Alkuinnostuksen huumassa jotkut toivoi-
vat ohjelmaa toteutettavaksi joka viikon-
loppu.
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Homma toimi näin: 

- Innokkaat etsijät 
kokoontuivat toimistolle 
ohjeita ja karttojen 
ostamista varten. 

- Kartat maksoivat 2€/kpl. 
Karttoja oli mahdollisuus 
ostaa useampiakin. 

- Etsintä aloitettiin 
”yhteislähtönä” heti, kun 
kaikki halukkaat olivat 
karttansa ostaneet. 

- Aarteina oli hyviä ja 
hienoja isoja pulloja. 
Myös pienempiäkin oli 
mahdollisuus löytää. 

- Etsinnässä ei 
tarvinnut lapiota eikä 
maansiirtokoneita, sillä 
aarteet oli kätketty 
maastoon, puupinoon, 
kivikasaan, puunoksaan 
tai muuhun vastaavaan 
paikkaan., siis aarteet 
eivät olleet rakennuksissa, 
autoissa tai vaunuissa 
(ei varsinkaan naapurin 
vaunun jääkaapissa).

- Koska etsintä tapahtui 
pimeän aikaan, etsinnässä 
tarvittiin taskulamppuja. 

- Aarteenetsintä oli rajattu 
alueen karttaan. 

…ja ilotulitukseen. Kuva: Leena ”Iina” Puro
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LAKEURELTA -LEHDEN 
HISTORIAA KOLMEN VUOSIKYMMENIEN AJALTA

Tänä vuonna SFC –Seinäjoen Seudun Caravan –yhdistyksen 
Lakeurelta –lehteä on tehty 30 vuotta. Tämä lehti on 59.s. Lehti 
on pääsääntöisesti ilmestynyt keväällä ja syksyllä.  Korona –
vuonna 2020 teimme vain kevään lehden. Seuraavassa eri aika-
kausien päätoimittajat muistelevat lehden tekoa. 

Lakeurelta lehden synty 

Markku Koivumäki muistelee: 
1993-1998, Lehdet 1-10

Ollessani vielä nuori puheenjohtaja tuli yhdistyksessä puheeksi, 
että pitäisi saada aikaan lehti, koska oltiin jo aika iso yhdistys ja 
kun muillakin yhdistyksillä oli monella oma julkaisunsa. Niinpä 
päätettiin, että tuumasta toimeen. Minä pyysin ehdotuksia leh-
den nimeksi. Hallitus oli hiljaa, joten ehdotin, että onko se Sei-
näjokinen. –Joo ei käy, pitää olla enemmän maakuntahenkinen, 
koska jäseniä on monista lähikunnista. Sitten ehdotin, mikä olis 
Lakeuralta ja ärrä tulisi murteesta. No sehän kelpasi porukalle. 
Sitten piti päättää, kuka alkaa sitä hommaahan.  – No Markku 
tietenkin, kun keksit nimenki lehdelle. 

-Voi, että sanoin minä. Ei mulla ollu mitää haisua, mistä vois 
alkaa. Sitten menin Lapaun Sanomien toimitukseen  ja aloin 
kyselemähän, että miten yleensä lehden vois saada aikaan. No 
sainpa apua sen verran, että kerrottiin, että kerää jutun aiheita ja 
vähä mainoksia ja siitä sitte yhdessä katsotaan, mitä voisi syn-
tyä paperille.
No ei kun kerjuulle keräämään mainoksia ja juttuja, että saadaan 
talous kuntoon ja koska yhdistyksellä ei ollu ihmeemmin yli-
määräistä rahaa. Sain vähän apuja juttujen tekoon. Siitä se alkoi 
ja on jatkaneet sitten mielestäni paremmat päätoimittajat ja nyt 
meillä on hyvä lehti. 

Raimo Johannes Marttila muistelee:
1998-2002, Lehdet 11-19

Lähes koko jäsenlehden ilmestymisaikana olen päässyt sot-
keutumaan toimittajan roolissa juttujen tekemiseen 29 vuoden 
ajan. Päätoimittajana toimin heti Koivumäen Markun jälkeen.

Näin se alkoi...
Päätoimittajuus alkoi puolivahingossa, kun ajelin päivittäin työ-
matkoja Seinäjoen ja Kauhavan välillä. Silloin lehden taitto ja 
painatus tehtiin kauhavalaisessa kirjapainossa. Oikovedoksien 
valmistuttua poikkesin kirjapainossa toimittaakseni vedokset 
Koivumäelle Lapualle tarkastamista varten.

Ennen kuin huomasinkaan, Markku taitavasti johdatteli tilanteen 
siihen pisteeseen, että voisinko minä kysellä edullisia vaihtoeh-
toja lehden taittamiseksi ja painamiseksi Seinäjoella. No, löy-
tyihän sieltä entisen oppilaani pyörittämä yritys, jonka kanssa 
aloitettiin yhteistyö. Yks kaks totesin luisuneeni huomaamatta 
lehden päätoimittajaksi. Eikä Markun tarvinnut edes määrätä tai 
käskeä. Ymmärtääkseni se oli sitä oikeanlaista otetta johtami-
seen.

Kehittävää hommaa... Kaiken kaikkiaan lehtityöskentely oli aivan 
kivaa ja kehittävää hommaa. Siitä oli valtavasti hyötyä opetus-
työni kehittämiseen ja päinvastoin päätyön hyödyntäminen 
caravan-harrastuksessa antoi eväitä puolin ja toisin. Kouluajan 
äidinkielen opettajille suurkiitokset, kun saivat tällaiselle jäärä-
päälle kieliopin ja kirjoittamisen motivaation ylläpidettyä ja pitä-
mään korvat raollaan oppitunneilla.

Yhteistyö... 
Suuri merkitys päätoimittajan roolissa on se, että yksin hom-
mat ei hoidu tehokkaasti, vaan tarvitaan toimikuntien, hallituk-
sen ja muiden sidosryhmien yhteispanostusta eri tapahtumien 
raportoinneista, kirjoituksista ja valokuvien ottamisista. Siispä 
Kiitokset kaikille osapuolille.

Pirjo Tuominen muistelee:
2003-2008, Lehdet 20-31

Kerron vähän taustaa, miten ajauduin tähän vaativaan tehtävään 
yhdistyksessä. Tulin valituksi yhdistyksen hallitukseen vuonna 
1995. Oitis minut otettiin toimintaan mukaan, ja tutustuin henki-
löihin, jotka olivat jo vuosia toimineet yhdistyksen hyväksi. Koi-
vumäen Markku toimi puheenjohtajanaja. Hän johti yhdistystä 
tasapuolisesti, itseään korostamatta. Sihteerinä toimi jo edes-
mennyt  Maija-Liisa Plosila. Kehitettiin aluetta, aina jäsenten 
etua katsoen. Josta myös saatiin myönteistä palautetta ja kun-
niaa. Jäsenet valitsivat alueemme useamman kerran vuoden 
alueeksi. Sehän oli osoitus, että olimme onnistuneet.

Siinä vierähti 6 vuotta. Vuonna 2001 minut valittiin Lakeurel-
ta-lehden toimitukseen. Se oli iso harppaus tuntemattomaan. 
Niinhän se kuitenkin oli, että Koivumäen Markun ja Marttilan 
Raimo Johanneksen opastuksella ja tuella aloin löytää paikkani. 
Tietokone osoittautui hyvänä, uutena työkaluna. Tekstien kir-
joittaminen ja sähköpostien lähettely olivat minulle aika uutta 
tuossa ajassa. Pian huomasin, että yhteydenpito muihin toimi-
tuksen henkilöihin olikin aika helppoa tietokoneella. 
Ei tarvinnut lähetellä kirjeitä, soitella tai tavata kasvotusten. 
Viestit ja asiat kulkivat silti.
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Syksyllä 2002 olin jälleen uuden edessä. Minun haluttiin otta-
van päätoimittajan tehtävät vastaan. Koin kyllä tuossa vai-
heessa lähes kauhua, mutta taas miehet saivat minut vakuuttu-
neeksi, että selviän. Vastuu siis lisääntyi, mutta onneksi Markku 
ja Raimo Johannes olivat täysillä tukenani.

Me olimme tiimi, joka puhalsi yhteen hiileen. Keskusteltiin tasa-
vertaisina asiasta kuin asiasta. Kenenkään ei tarvinnut käyttää 
ylintä valtaa, eikä päteä pätemisen tarpeesta. Tämä oli meidän 
harrastus, jossa myös viihdyimme ja tunsimme jopa iloa työs-
tämme.

Lehden sisällöstä olimme yksimielisiä. Pyrkimyksenä oli, että 
lehti sisältäisi mm. jäsenten matkakertomuksia, asia tekstejä, 
jotka liittyivät karavaanari matkailuun. Mun ajatukseni oli, että 
valokuva albumit ovat muualla, eikä lehteämme täytetä pelkillä 
kuvilla. Jos kuvia käytetään, niin tulee katsoa, ettei sama henkilö 
esiinny joka kuvassa. Eikä ainakaan kymmentä kertaa yhdessä 
samassa lehdessä.

Aina emme varmasti onnistuneet toiveidemme mukaan, mutta 
lehti saatiin sovittuun päivämäärään mennessä jäsenille. Läm-
pimin ajatuksin muistelen edesmennyttä Markus Saarikoskea, 
joka taittoi lehtemme useamman vuoden. Postituksessa oli 
omat haasteensa. Osoitetarrat laitettiin I-printillä käsin jokai-
seen lehteen. Puolisot olivat lisäkäsinä siinä hommassa.

Samoin ajatuksin haluan kiittää Mauno Mannilaa. Hän hoiti 
nopeasti lehdet lähtevään postiin. Siinä vaiheessa sai pienesti 
huokaista, että valmista tuli.  

Tätä kirjoittaessani, tulee mukavia muistoja karavaanariajois-
tamme, joka on vuosien myötä kuitenkin jäänyt vähiin. Kiitolli-
nen saan olla jokaisesta päivästä, niin menneistä kuin tulevista!

Teija Olkkola oli päätoimittajana
2008-2010, Lehdet 32-34

Pertti Saari oli päätoimittajana
2011-2015,Lehdet 35-46

Birgitta Saarenpää muistelee:
2016-2022 Lehdet 47-59

Kun tulimme vuosipaikalle Kalajärvelle, Saaren Pertti oli jo 
puhunut, että haluaisi luopua päätoimittajuudesta. Enoni Raimo 
Johannes maalasi silmieni eteen kuvan, miten hienoa Lakeurelta 
–lehden tekeminen on ja, siinä hän oli aivan oikeassa. Minusta tuli 
tähän saakka lehden pitkäaikaisin päätoimittaja. Tämän 7 vuoden 
aikana olen saanut tehdä yhteistyötä yhdistyksemme jäsenten, 
lehtitoimituksen ja hallituksen kanssa. Olen saanut vinkkejä jut-
tuaiheista. Olen saanut kuvia treffitapahtumista. 

Meidän lehdentoimituksen kaikki jäsenet, Raimo Johannes ja 
Irma Marttila, Pentti Salo, Jari Saarenpää ovat olleet innokkaasti 
tekemässä kanssani juttuja. Juttuja on tullut välillä niin paljon, 
ettei kaikkia ole ollut mahdollista laittaa lehteen. Aarno ja Rit-
va-Hillevi Halme ovat hankkineet lehteen mahtavat määrät mai-
noksia. Puheenjohtajat ovat olleet linkkejä hallitukseen ja tuotta-
neet omalta osaltaan tietoutta yhdistyksemme jäsenille. Lehden 
tavoitteena on ollut olla tiedottava, viihdyttävä ja omalta osal-
taan yhdistyksemme historian kerääjä. 

Minun aikakaudellani lehti on painettu Mustasaaressa KTMP- 
painotalossa. Yhteistyö Marjo Aron kanssa on ollut saumatonta 
ja hän luonut ilmeen lehteen. 

Koko lehtitoimitus toivottaa mielenkiintoisia hetkiä 
lehtemme parissa. 

Birgitta ja Jari Saarenpää, Raimo Johannes ja Irma Marttila, 
Pentti Salo, Aarno ja Ritva-Hillevi Halme
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MATTI MYLLYMÄKI 0400 - 270 565

caravanmyllymaki@netikka.fi

KEVÄÄN HUOLTOPÄIVÄT KALAJÄRVELLÄ 28.-29.4.2018

KAASU- JA 
SÄHKÖLAITTEIDEN 

HUOLTOLIIKE

AUTOJEN JA VAUNUJEN
KAASULAITTEIDEN
KOEPONNISTUKSET

JA KORJAUKSET
CARAVAN TARVIKKEET

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 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 AL 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: 9,50 €
Eläkeläiset:         8,50 €
Lapset alle 12v 6,50 €
Sunnuntailounas kaikilta  9,50 €
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PÄÄTOIMITTAJAN  MIETTEITÄ

Kuva: Jari Saarenpää
Tätä lehteä nro 59 kootessani, olen miettinyt päätoimittajana monia asioita. 
Yhdistyksemme sai tänä vuonna vuoden parhaan SFC-Caravan-alueen 
tunnustuksen.  Näinä seitsemänä vuotena, jona olen Lakeurelta –lehteä 
koonnut, olen nähnyt, miten valtavasti alueellamme on tehty kökkätyötä, 
jotta vierailijat ja vuosipaikkalaiset viihtyvät. Tunnustus kertoo, että työ on 
kannattanut.

Olemme Jarin kanssa vierailleet tänä kesänä monilla caravan –alueilla niin 
yksityisillä kuin SFC-alueilla. Olen pyrkinyt tekemään havaintoja, jotta voin 
omalta osaltani tuoda ajatuksia kehittämiseen ja myös siihen, mitä hyvää 
meidän alueellamme on. 

Yksityisillä Caravan alueilla tein huomioon, miten hyvin oli kiinnitetty 
huomiota yksityiskohtiin viihtyvyyden luomiseksi.  Ihminen muodostaa 
mielipiteen tietoisilla ja tiedostamattomilla vaikutteilla. Sitähän sanotaan, 
että ensivaikutelma on ratkaisevin. Ensivaikutelma muodostuu siitä, 
mitä näemme, kuulemme ja koemme sekä niistä asioita, joita keräämme 
alitajuntaamme tiedostamatta.  Tiedostamattomat vaikutelmat näkyvät 
meidän käytöksessämme. Monella yksityisellä alueella oli panostettu juuri 
näihin asioihin. Yksi esimerkki oli Wc-tiloissa palavat tuoksukynttilät. 
Joillekin ihmisille nämä voivat aiheuttaa allergisia oireita, mutta monelle tuoksu 

KOLMEN LEIMAN PASSI

Passi oikeuttaa SFC-Seinäjoen seudun 
yhdistyksen jäsenille 

3€:n alennuksen vuorokausihinnasta 
032-alueellamme. 

Alennus ei ole voimassa 
treffi-viikonloppuina.

 Leima Päivämäärä

Tervetuloa!

Leikkaa irti

3

max 3 vrk

tuo hyvänolon tunnetta ja luo mielikuvaa puhtaudesta. Näillä alueilla oli selvästi näkyvissä 
”naisen kädenjälki”. Asiakaspalveluun oli satsattu kaikilla alueilla, joissa kävimme.  Ilolla totesin, että Kalajärvellä on 
panostettu asiakasviihtyvyyteen muun muassa kukkaistutuksin. 

Olen myös miettinyt, miten me jokainen luomme historiaa tänä päivänä, mutta miten ne dokumentoituvat tulevien 
polvien käytettäviksi.  Erilaisissa yhteyksissä otetaan paljon hienoja kuvia, mutta ne hukkuvat kännykköjen 
uumeniin tai pilveen tuhansien kuvien joukkoon. Kuvia on paljon some-maailmassa esim. facebookissa tai 
instagramissa, mutta ne katoavat sieltä tai ovat sellaisessa muodossa, ettei niitä pysty käyttämään vuosien päästä.  
Toimintakertomukset ovat myös yleensä hyvin suppeita, joten niidenkin hyödyntäminen tulee lähinnä erilaisten 
aikajanojen luomiseksi.  Tarinat ovat ihmisten mielissä.

Kalajärvellä Caravan –alueen toimistossa on koottu kaikki 
Lakeurelta –lehdet kansioon. Se on hieno asia, koska 
lehdistä saa elävää tarinaa ajasta 1993 – 2022 mahdolliseen 
historiikkiin. Joka vuosi poistuu meidän keskuudestamme 
henkilöitä, joilla on erilaisia tarinoita Kalajärveen ja sen 
eri aikakausiin. Nyt viimeistään pitäisi lähteä tekemään 
haastatteluja ja kerätä tarinoita talteen tulevia sukupolvia 
varten. 

Olen onnellinen, että olen saanut olla tallentamassa historiaa 
näiden vuosien ajan. Olen tuntenut olevani etuoikeutettu, kun 
olen saanut tehdä yhteistyötä ihanien lehtitoimituksen jäsenten 
kanssa. Eri vuosien hallitukset ovat tukeneet omalta osaltaan 
lehden toimintaa. 

Raimo Johanneksen ja Irman, Aarnon ja Ritva-Hillevin, 
Jarin, Pentin ja Karin kanssa yhteistyössä on syntynyt 30 
toimintavuoden syksyn lehti nro 59. 

Birgitta Saarenpää, päätoimittaja



KOLMEN LEIMAN 
PASSI

SFC- Seinäjoen Seudun 
yhdistyksen jäsenille

   SFC-nro

Voimassa vuoden 2023  loppuun saakka

Tapahtumat 2022–2023

2022

1.10.2022 45-v kakkukahvitus
8.10.2022 Syyskokous
15.10.2022 Siivoustalkoot
28.10. - 30.10.2022 Halloween
11.11. -13.11.2022 Isänpäivä
19.11.2022 Pikkujoulu
30.12.2022-1.1.2023 Uusivuosi

2023

18.2.2023 Pilkkikisat
7.4. – 10.4.2023 Pääsiäinen

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS
Työturvallisuuskeskuksen ohjelman mukaisesti 

kesto 8 h

TYÖNOHJAUS
Tukea

- oman työn, työn vaatimusten, toimintatapojen 
tutkimiseen ja omien toimintatapojen arviointiin 

ja kehittämiseen.

RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA
- mielenterveyden tukihoitoa, joka on helposti ja 

nopeasti saavutettavaa keskusteluapua äkilliseen 
ongelmaan tai ongelmiin. 

www.koulutuspalvelusaarenpaa.fi
040 545 1902

Koulutuspalvelu 
Saarenpää Oy


