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Tervetuloa Kalajärvelle

Yhteystiedot

SF Caravan Seinäjoen seutu ry
Kalajärventie 4, 61100 Peräseinäjoki

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

Toimisto
puh. 06 417 5602
www.caravan-kalajarvi.fi
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 2016
 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
(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 
Kaija Hauta-aho 044 326 6227 (iltaisin),
kaija.hauta-aho@caravan-kalajarvi.fi
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

Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

Petri Keisala
p. 040 486 3554

Marko Pänkälä 
p. 040 486 3544

SEINÄJOKI, JOUPPILANTIE 18, PUH. (06) 420 1800

Adria Matrix juhlamallin hinta alk. 69.990€

Suosittu Matrix – monipuolinen crossover-malli ainutlaatuisella ulkonäöllä ja tyylikkäällä sisustuksella

Matrix 50 Years EditioncollectionSILVER

Varastossamme suurvalikoima uusia Adria- ja Sun Living-matkailuautoja – heti toimitukseen.
Meille käyvät vaihdossa myös henkilö- ja pakettiautot – tarjoa rohkeasti.

Adria Adora juhlamallin hinta alk.25.600€

SILVER collection Adora  50 Years Edition

*) Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25 000€, käsiraha 5 000€, perustamiskulu 0 €, korko 0,99 %, käsittelymaksu 0€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5000 €,  
kuukausierä 221,80€. Luottokustannukset yht. 746,60€.  KSL:n mukainen luottohinta 25.746,60, todellinen vuosikorko 0,99%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. 
 

J.Rinta-Joupin rahoitustarjous uuteen matkailuajoneuvoon

KORKO VAIN Ei mitään muita kuluja*0,99%

SAIMME VIELÄ TEHTAALTA LISÄERÄN  

suosittuja Adria 50 Years Edition –juhlamalleja kevään toimituksiin. Tule ja varaa omasi!
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Hallituksen ulkopuoliset luottamushenkilöt

HALLITUS 2016

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

Aluetoimikunta

Kalustonhoitaja
Pentti Ojala 0400 130 903

Raija (pj.) Rinta-aho  050 384 8282
Tapio jaPäivi Havusela  043 216 0353
Esa ja Marjut Lammi  040 0808 655
Heikki ja Pirjo Lehto  040 664 4056
Hannu ja Irja Kaukonen  040 708 6008

Treffitoimikunta

Puheenjohtajan mietteitä

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Harri (pj) ja Pirjo Rinne  050 310 0823
Veli-Pekka ja Piia Tolkki  040 731 6008
Jani Tuomisto  040 731 2416

Tulihan se talvi kuitenkin, vaikka vasta tammi-
kuun loppupuolella. Hyvä niin, että päästiin 
taas hiihtelemään ja ennen kaikkea luistelemaan 

tänäkin talvena. Meillähän oli jälleen maaliskuun en-
simmäisenä viikonloppuna jo perinteeksi muodostunut 
elämysliikuntapäivä, jonka järjestäjinä ovat kaupunki, 
ravintola, matkailuyrittäjät ja karavaanarit. Tällä kertaa 
oman lisänsä antoivat tapahtumaan Matkailuautoilijat, 
jotka tulivat alueellemme viettämään omia talvipäi-
viään, noin sadan auton joukkueella. Täytyy sanoa, että 
tämä viikonloppu, näin talvella, oli jotain aivan mahta-
vaa, ikimuistoinen tapahtuma.

Vuodenvaihteen tienoilla päästiin tekemään jo 
pitkään suunniteltua miesten saunaremonttia. Sen 
aikataulu suunniteltiin niin, että se valmistuisi juu-
ri maaliskuun ensimmäiseen viikonloppuun men-
nessä ja niinhän siinä kävi että uusittu sauna otet-
tiin käyttöön juuri yllä mainittuna viikonloppuna. 
Tällainen saunaremontti on yllättävän kallis, kun 
kaikkia töitä ei voi tehdä enää talkoilla, täytyy käyt-
tää ammattilaisia. Mutta kyllähän tämä sauna taas 
hoitaa virkansa ainakin vähintään seuraavat kym-
menen vuonna.

Toinen remontti, joka meillä on vireillä, on tämä 
lämmitysjärjestelmän uusiminen. Tämä asia laitet-

Turvallisuusvastaava
Esa Lahti 050 526 2348

tiin alulle jo syksyllä, mutta se etenee tällä hetkellä 
hitaasti, koska kustannukset ovat suuret ja tarkoi-
tuksena on saada EU-rahoitusta mukaan. Mutta 
niin kuin tiedetään, päätökset tuolla EU-puolella 
etenevät tällä hetkellä todella hitaasti, jotenka toi-
voa voidaan, että päätöksiä saataisiin tässä kevään 
aikana.

Toivotaan, että tuleva kesä alkaisi lämpimämpä-
nä kuin vuosi sitten, se saisi matkailijat aikaisem-
min liikkeelle. Tulevana kesänä ohjelma pyörii suu-
rin piirtein samalla mallilla kuin ennenkin ja meillä 
kävijämäärät kesäisin ovat huipussaan. Kalajärven 
alueella on erittäin monipuolisia aktiviteettejä eri 
ikäisille ihmisille ja ennen muuta hyvä uimaranta. 
– Tervetuloa kesällä Kalajärvelle !

Pentti Salo

Miesten sauna valmistui talkoilla 

Talvipäivät 
KalajärvelläLehtitoimitus

Birgitta ja Jari Saarenpää, 040 545 1902
Pentti Salo 0400 667 019
Pertti Saari  (ilmoitusmyynti) 0400 662 210
Raimo Johannes ja Irma Marttila 0500 664 330

Tuure Mäkitalo (varapj.),
0400142691
tuure.makitalo29@
gmail.com

Kristiina Filla 
0505188926 kristiina.
filla@netikka.fi

Sauli Penttilä 
0405118960 
skjpenttila7@gmail.com
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Uudet jäsenet 10.10.2015 - 12.3.2016
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 Lakeurelta-lehti

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

• Toimituksen sähköposti: 
   birgitta@koulutuspalvelusaarenpaa.fi
• Toimittajat: Birgitta Saarenpää ja Pentti Salo ja
   Raimo Johannes Marttila
• Ilmoitusmyyjä: Pertti Saari

• 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
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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 isäntä päivystys.
Lokakuun alusta huhtikuun loppuun isäntäpäivystys vain vii-
konloppuisin. Muulloin avain saatavana Peräseinäjoen nesteeltä.

124578 Andersin Kenneth Munsala

088696 Hakkinen Henry  Seinäjoki

150258 Hakola Pasi  Päntäne

154517 Halme Reijo  Menkijärvi

106149 Hautaniemi Jani  Lapua

154177 Hollanti Kenneth Seinäjoki

152253 Järvensivu Tomi  Hattula

151788 Kallio-Kyyny Juha Alavus

154149 Karhunen Minna Ylistaro

107495 Kivistö Timo  Mäyry

154014 Koivisto Juha  Lapua

154153 Koivula Pauli  Kurikka

142194 Konsteri Heikki  Kurikka

095462 Krook Petri  Nurmo

154396 Kuuppelomäki Heikki Ala-Valli

089659 Latvala Jarno  Kitinoja

011038 Lehtonen Alpo  Alavus

154262 Lindroos Veikko  Myllymäki

083234 Luoma Veijo  Kauhava

147561 Matinaho Sakari Tuuri

153379 Mäkelä Mikko  Veneskoski

091354 Niemelä Ismo  Laihia

154336 Peltokangas Osmo Alavus

154530 Raiskinmäki Pauli Seinäjärvi

154425 Saarela Heikki  Vuolle

154313 Saarenpää Jarmo Lapua

154405 Salmela Terttu  Jalasjärvi

096170 Sankelo Varpu  Leppälänkylä

144063 Tervo Tommi  Kurikka

092618 Turunen Erkki  Hyllykallio

154188 Vieno Pirjo  Kurikka

131791 Viljanmaa Juha  Polvenkylä

154486 Virtaniemi Pirjo  Leppälänkylä

Uudet rinnakkaisjäsenet
10.10.2015 – 12.3.2016

001473 Kallinki Jyrki  Karvala

154149 Karhunen Ari  Ylistaro

117827 Ketola Tarja  Seinäjoki

154262 Lindroos Marjo  Myllymäki

151788 Yläliedenpohja Eija Alavus
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Muistoa kunnioittaen SF Caravan Senäjoen seutu ry

Kalevi Kalliosaari
s. 12.9.1941 - k.6.3.2016
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SF-CARAVAN SEINÄJOEN SEUTU ry                     TOIMINTAKERTOMUS 1.1.–31.12.2015
Kalajärventie 4, 61100 PERÄSEINÄJOKI                38. toimintavuosi                                                         

Yleistä
SF-Caravan Seinäjoen seutu ry kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Ca-
ravan ry:n, joka on suomalaisten karavaanareiden valtakunnalli-
nen liitto ja se on perustettu 1964.  Liiton muodostavat rekisteröidyt 
itsenäiset caravanyhdistykset.  SF-Caravan Seinäjoen seutu ry  
on  liiton 75:sta jäsenyhdistyksestä viidenneksi suurin. Liiton jäsen-
yhdistyksissä oli vuoden 2015 lopussa jäseniä yhteensä 63.238. 

Hallitus
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 10 kertaa. Sääntömää-
räinen kevätkokous oli 9.5.2015, kokoukseen osallistui
60 henkilöä. Sääntömääräinen syyskokous oli 10.10.2015, ko-
koukseen osallistui 113 henkilöä. 

Jäsen- ja majoitustilasto
Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 2174.  Majoitustilaston mukaan 
alueella oli vuoden 2015 aikana 34.689 henkilöyöpymisvuoro-
kautta. Vaunukuntien yöpymisvuorokausia oli 13.513

SF-Caravan ry:n toiminta yhdistyksille
Liiton järjestämiin kokouksiin ja koulutuksiin on osallistuttu seu-
raavasti:

•	 Tulevaisuusseminaari Jyväskylässä 7 – 8.2.2015, 
osallistui 2 henkilöä.

•	 Liittokokous Joensuussa 23.5.2015, osallistui 4 henkilöä.
•	 Caravan-Huiput kokous Vankkurimännikkö Virrat 

18.4.2014, osallistui 1 henkilö.
•	 YT-palaveri Koivulehdossa 8.8.2015, osallistui 2 

henkilöä.

Tapahtumat ja tilaisuudet, joissa yhdistyksen edustus
Hygieniapassikoulutus Vankkurituvalla 2.3., osanottajia yhteen-
sä 17.
Osallistuimme Lahden Caravan-messuille 19.9., osallistujia run-
sas 30.
 
Alueen rakentaminen, kunnossapito ja hankinnat
Ulkoalueitten ja rakennusten kunnostus on jatkunut edelleen.  
Viime vuonna jatkettiin uuden varastoalueen pohjatöiden teke-
mistä. Puustoa on kaadettu tarpeen mukaan.  Myös uusi ros-
kakatos rakennettiin alueelle. Vankkurituvan edustalle uusittiin 
laatoitus. 

Muu toiminta
Yhdistys työllisti kesäkaudella kaksi nuorta, Anniina Pihlajamä-
en ja Riikka Sillanpään alueen toimiston vastaanottotyöhön .   
Lisäksi heinäkuun ajan oli alueella ohjattua leikkikenttätoimintaa, 
askartelua yms. Leikkikenttätyöntekijöinä toimi 4 koululaista.  Sii-
voustyön on alueellamme hoitanut kesän aikana Lassila & Ti-
kanoja.  Tarvikemyyntiä kesäkaudella hoiti itsenäisenä yrittäjänä
Pirjo ja Heikki Lehto.

Lopuksi
Vuosi 2015 oli viileästä alkukesästä huolimatta kohtalaisen hyvä 
matkailuvuosi. Pyrimme edelleenkin palvelemaan matkailijoita 
mahdollisimman hyvin. Seinäjoen kaupunki on erittäin voimak-
kaasti mukana kehittämässä Kalajärven matkailualuetta ja tämä 
antaa meille paremmat mahdollisuudet kehittää aluettamme

Viime vuodesta kiittäen ja hyvää sekä turvallista matkailuvuot-
ta 2016 toivottaen.

 
16.3.2016   Hallitus

Uutuusmallit valmiina ajoon. Tule tutustumaan!

Tervajoki  |  Helsinki  |  Espoo   |   Jyväskylä  |  Kempele  |  Keuruu  | Kokkola  |  Mikkeli  |  Oulu  |  Pori  |  Rauma  |  Rovaniemi  |  Turku  |  Vaasa  |  Ylivieska  

MATKAILUAJONEUVOMYYNTI: TERVAJOKI Olkitie 7: Mikael Hellbom 044 599 4127, Henry Fräntilä 044 599 4237   
•  KEMPELE (OULU) Kuokkamaantie 155  •  TURKU Piiskakuja 10  •  PORI Hyväntuulentie 2  •  ESPOO Koskelontie 21

 

rinta-jouppi.com

Tervetuloa koko kansan  
caravan-kauppaan

Kattavasti vakiovarusteltu  
uusi retkeilyauto

Matkusta  
alkuperäisellä

Laatua pienintä yksityis- 
kohtaa myöten

Uusi mallisarja
 De Luxe Edition

Uutuus:  
erillisvuodemalli

•  Kiinteä korko  •  Luottopäätös heti  •  Ei takaajia tai vakuuksia, uusi ajoneuvosi toimii rahoituksen 
vakuutena  •  Mahdollinen nykyisen autosi rahoitus liitettävissä uuteen rahoitus-sopimukseen

Turvallinen, nopea ja monipuolinen RINTA-JOUPPI RAHOITUS Meillä käyvät vaihdossa kaikki nämä

 
Meiltä löydät laajan valikoiman vaihdossa tulleita matkailuajoneuvoja – tutustu osoitteessa:

LMC-matkailuauto 
säilyttää arvonsa
Ympärivuotiseen käyttöön – 12 vuoden tiiviysturvalla*
Kosteusvauriot ovat yleisimpiä matkailuajoneuvoja uhkaa-
via haittoja. Seurauksena on mittavia korjaustoimenpiteitä 
ja valitettavia muutoksia lomasuunnitelmiin. Tämän vuok-
si juuri pitkäikäisyyden ja huolettomuuden tulisi olla pää-
kriteereinä matkailuajoneuvoa valittaessa. LMC on kehittä-
nyt Long Life Technologie -korirakenteen, jonka ansiosta 
voimme tarjota ajoneuvollesi muita valmistajia kattavam-
man suojan.
 
Suomeen suunniteltu 2015-mallisto! 
Vakiona 130 hv -moottori, talvipaketti nestekiertoisella lat-
tialämmityksellä, ESP Traction+ ja täydelliset ohjaamon 
mukavuudet (laajennettu alustapaketti). Tyylikäs Black Line 
-varustelu ilman lisähintaa! Uutta – vakiona 16”renkaat. 
  

2015-esitteemme www.lmc-caravan.fi -sivustolla ja lisätietoja LMC-maahantuojilta: • Caravan Erälaukko, Tampere, puh. 020 755 9960, 
www.eralaukko.fi • Caravan-Shop Forsberg, Kokkola, puh. 06 830 1310, www.caravan-shop.fi • City-Caravan, Lappeenranta, puh. 010 281 2250, www.
citycaravan.fi • Helsinki Caravan, Vantaa, puh. 09 2766 560, www.helsinkicaravan.fi • Jokicaravan, Joensuu, puh. 02 900 101 60, www.jokicaravan.fi 
• Rinta-Joupin Autoliike, Kempele, puh. 020 777 2552, Pori, puh. 020 777 2307,Tervajoki, puh. 020 777 2011, Turku, puh. 020 777 2402, www.rinta-
jouppi.com 

Caravan-messuilla Lahdessa Halli E

LLT-korin ansiosta suuri kantavuus
– myös integroituja malleja jopa 5 matkustajalle 3,5 t / 
B-kortilla ajettavaksi.      
 
*LMC myöntää kaikille LLT-korirakenteella varustetuille matkailuautoille 
tiiviysturvan 12 vuodeksi tai max. 120.000 km asti. Tiiviysturva edellyttää 
LMC-maahantuojan suorittamaa vuosittaista maksullista tiiviystarkastusta. 

LMC Cruiser ComfortLine T 683

Iso takatavaratila ja yhdistettävät erillisvuoteet 
normaalikorkeudella. LMC:n uutuusmalli on  
suunniteltu suomalaiseen makuun eikä  
varustelussa ole tingitty.

Suomeen suunniteltu  
2016 uutuusmalli

Uusi, Suomen olosuhteisiin 
suunniteltu LMC-vaunumallisto

*LMC myöntää kaikille LLT-korirakenteella varustetuille matkailuautoille (ei Tourer) tiiviysturvan 12 vuodeksi tai max. 120.000 km asti. Tiiviysturva edellyttää LMC-maahantuojan suorittamaa vuosittaista tiiviystarkastusta.

Tiiviysturva 12 vuotta

Hallitus tiedottaa
•	 Lakeurelta-lehden ilmestymisaikaa muutetaan, pyritään kevään lehti saada jakoon 

maaliskuun lopulla ja syksyn lehti syyskuun lopulla.

•	 Isäntävelvoitteet tehdään kesän aikana, ottakaa mahdollisimman aikaisin yhteys  

Markku Välimaahan.

•	 Vuosipaikkalaiset, huolehtikaa sähkömaksut mieluiten kuukausittain.

•	 Huomioikaa, että alueellamme on käytössä jätteiden lajittelu.

•	 Alueellamme tarvitaan vapaaehtoisia talkoolaisia, ottakaa yhteyttä Kari Yliseen.

•	 Vuosipaikkalaiset, kun tulette alueelle, jättäkää kortti toimistolle ja hakekaa pois 

lähtiessänne.

•	 Vuosipaikkalaisten yhteispalaveri järjestetään jälleen siivoustalkoiden yhteydessä 23.4.
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Mitä, jos liikuntakyky heikkenee, 
miten käy karavaaniuden?

Omassa matkailuautossani/vaunussani olen aina kotona, mutta hotellissa ainoastaan vieraana. 
Lainaus karavaanarin ajatuksista

Matkailuun jää koukkuun. Kun matkailu ta-
pahtuu omalla matkailuautolla tai –vaunul-
la, siitä muodostuu intohimo. Elämässä voi 

kuitenkin tapahtuu yllätyksiä, joiden myötä esimer-
kiksi liikuntakyky heikkenee tai arkipäivässä tarvitsee 
erilaisia apuvälineitä. Mutta täytyykö elämän ilosta 
välttämättä luopua? Muuttaisiko se muotoaan?

Minua alkoi kiinnostaa, minkälaisia apuvälineitä 
matkailuautoihin on saatavissa? Hankintaanko niitä? 
Loppuuko karavaanari-ilo elämän tuomien ”kremp-
pojen” myötä? Jokaisen elämäntilanne on tietenkin 
erilainen, mutta matkailuharrastukseen suhtaudutaan 
Suomessa ja muualla Euroopassa eri tavoin. Suomessa 
näyttää siltä, että harrastus lopetetaan, jos tulee vai-
keuksia nousta autoon tai autossa liikkuminen on on-
gelmallista. Tähän vaikuttaa suomalainen tarjonta tai 
sen puute erilaisista matkailua edistävistä apuvälineistä 
ja tietenkin korkea hinta, mutta myös mielestäni kan-
sallinen ajattelutapa. 

Ystävämme Jouko Viitanen Joensuusta on tuonut 
maahan Saksasta vuosien varrella useita kymmeniä au-
toja ja niiden joukossa myös matkailuautoja. Saksan-
kielentaitoisena hän lähti selvittämään saksalaista tar-
jontaa. Oli todella ilo huomata, että yhtä elämäniloa 
ei ole pakko lopettaa vaan mm. Saksasta on saatavissa 
matkailuautoihin hienoja ratkaisuja. 

Saksassa voidaan yksilöllisesti omien toivomusten 
mukaan rakennuttaa asuntoauto/-vaunu esim. liikun-
tarajoitteisille. Myös autojen vuokraaminen erikoisva-
rusteilla on mahdollista.

Esim. HRZ Reisemobililla on tarjolla 3 sarjaval-
misteista matkailuautoa liikuntaesteisille. Auton voi 
teetättää omien tarpeiden mukaan. Erilaisten apulait-
teiden ansiosta mm. sähköinen kaasu, ohjaaminen/jar-
ruttaminen Joystickin avulla, autolla ajaminen onnis-
tuu myös henkilölle, jolla käsien pituus on n. 20 cm! 

Asuntoautot/vaunut on rakennettu siten, että lii-
kuntarajoitteiset pääsevät autoihin rullatuolilla (mm. 
leveämpi ovi, nostohissi, esteetön liikkuminen sisällä, 
väljät suihkutilat).

Saimme luvan käyttää jutussa seuraavia esittelykuvia 
retkeilyautosta, joka on invavarusteltu. Hyvällä suun-
nittelulla tilat on saatu tarkoituksenmukaiseksi ja käyt-
tökelpoisiksi. 

Teksti: Birgitta Saarenpää  Kuvat: HRZ-Reisemobile

Kiteytettynä voi todeta, että myös vai-
keasti liikuntarajoitteiselle henkilölle 
Caravan -harrastus tänä päivänä mah-
dollista monipuolisten teknisten apu-
laitteiden ansiosta.

Hinnat vaihtelee (HRZ Reisemo-
bile) 68 000 - 85 000 euroa (sarjaval-
misteinen). Omien toiveiden mukaan 
valmistettu maksaa enemmän riippuen 
kunkin omista vaatimuksista.

Keski-Euroopassa on yhä enemmän 
sellaisia leirintäalueita, jotka mahdollis-
tavat myös leiriytymisen liikuntarajoit-
teisille. Lisäksi monet liikuntaesteiset 
suosivat FKK - Camping (leiriytymistä 
nudistileirintäalueilla). Syy on yksinker-
tainen: säännöissä jo sanotaan, että on 
oltava aina alasti, mikä helpottaa liikun-
tarajoitteisen arkea huomattavasti.

Saksalaisia firmoja, jotka valmistavat 
autoja mm. liikuntarajoitteisille ovat 
HRZ Reisemobile, Grimm - Wohnmo-
bile, Hymer, Wochner, Behlmobile ja 
Reha Group.

Meidän omalla caravan-alueella Ka-
lajärvellä liikuntarajoitteisuus on otettu 
hienosti huomioon. Pyörätuolilla liik-
kuville on luiskia ja toimistorakennuk-
sen yhteydessä on invavarusteinen WC.
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Neste Oil Peräseinäjoki
Puh. 456 9700

Neste Oil Peräseinäjoki

Avoinna ma-pe 7:30-17, la 8:30-14
www.pirjonpakari.fi

Välskärinkatu 14, 60320 Seinäjoki

Leipomomyymälästä

Gluteenittomat: osta kolme tuotetta,
 saat neljännen kaupan päälle

5 leipää
4:n hinnalla

SF Caravan ry on järjestänyt näitä tulevaisuusseminaareja jo 
useampina vuosina, aina näin keväisin. Näissä seminaareissa 
on aina suunniteltu ryhmätöiden merkeissä tulevia asioita ja 
pyritty niitä toteuttamaan niin paljon kun mahdollista. Tällä 
kerralla seminaari oli poikkeus, siinä käsiteltiin liiton sääntö-
uudistusta.

SF Caravan ry:n hallitus oli laatinut sääntöuudistusesityk-
sen, joka oli lähetetty jo aikaisemmin yhdistysten puheen-
johtajille ja heiltä oli jo pyydetty lausunnot tästä esityksestä 
ennakkoon. Tämä sääntömuutosesitys oli pääpiirteiltään ai-
kalailla samansuuntainen kuin nykyinenkin. Mutta siinä oli 
muutamia asioita joita ei oltu halukkaita muuttamaan. Sel-
laiset asiat kuin liiton nimen muutos, sekä suora henkilöjä-
senyys liittoon ilman yhdistyksiä, ja että liiton jäseniksi otet-
taisiin ei-karavaanareihin kuuluvia yhdistyksiä. Ehkä eniten 
puhutti tämä suora jäsenyys. Liiton taholta ei oltu mitenkään 
informoitu etukäteen, että mikä on esimerkiksi suorajäsenen 
jäsenmaksu ja mitä tämä vaikuttaa yhdistysten liitolta saa-
maan jäsenmaksupalautukseen. Myöskin tästä jäsenpohjan 
laajentumisesta virisi kova keskustelu. Kokousväen mielestä ei 
ole syytä lähteä ottamaan liittoon mukaan ei-karavaanareita, 
koska siinä saattaa käydä niin että jonain päivänä liittohal-
lituksessa on enemmistönä ei-karavaanarit ja silloin voidaan 
olla siinä tilanteessa että meidän karavaanareiden asioita ei 
enää viedä eteenpäin meidän haluamallamme tavalla.

Teksti: Pentti Salo

Tulevaisuusseminaari 2016
Keskusteltiin myöskin liiton nimen muutoksesta. Siihen 

haluttaisiin vähän tällaista kansainvälisyyttä, elikkä SF Cara-
van kyllä säilyisi näin jokapäiväisessä muodossa, mutta kan-
sainvälisessä versiossa nimi olisi vähän pidempi. Myös uu-
dessa sääntömuutosesityksessä esitettiin, että nuorisojäseniä 
olisivat alle 30-vuotiaat. Tätä ihmeteltiin, kun meillä täällä 
on aina pidetty, että alle 18-vuotiaat kuuluvat nuorisoon. Ku-
kaan ei kertonut, että mikä olisi nuorisojäsenen vuosimaksu. 
Tätä mallia kuulemma käytetään tuolla kansainvälisellä puo-
lella. Tuskinpa onnistuu meillä.

Hyvin moni oli sitä mieltä, että onko meillä tällä hetkellä 
mitään tarvetta uudistaa sääntöjä, eikä ainakaan tässä muo-
dossa. Onhan se totta, että maailma muuttuu, kaikki kehittyy 
ja menee eteenpäin, meidänkin täytyy pysyä mukana. Viime 
vuosina on huomattu, että jäsenmäärät eivät enää ole lisään-
tyneet ja sen eteen täytyisi tehdä jotain, mutta ei edellä esite-
tyillä konsteilla. Meidän täytyy aina muistaa, että me olemme 
karavaanijärjestö ja toivottavasti olemme sitä jatkossakin. Ai-
koinaan karavanyhdistykset perustivat keskusjärjestökseen SF 
Caravan ry:n ja toivottavasti muistetaan aina, mikä on mars-
sijärjestys.

Liittohallitus lupasi käsitellä uudestaan sääntömuutosesi-
tystä tämän kevään aikana ja lähettää sen luettavaksi yhdis-
tyksille ennen kevään liittokokousta, jossa asiasta äänestetään. 
Toivottavasti tähän esitykseen tehdään tarpeelliset muutok-
set, että se voidaan hyväksyä.

Tapahtumia

24–28.3. PÄÄSIÄISEN VIETTO

Kalajärven karavaanarien pääsiäinen on aina tapahtumarikas. 

Ohjelmassa mm.. Trullikisaa, arpajaisia, askartelua ja tietysti pääsiäiskokko. 

Ohjelma on nähtävissä nettisivuillamme 

http://www.caravan-kalajarvi.fi/tapahtumia.html

Pääsiäisnoidat (pääsiäistrullit, trullit tai rullit) liittyvät pääsiäisajan mytologiaan.   
Nykyään tunnetaan varhaisesta pääsiäisnoitailmiöstä muuntunut lasten leikkinä 

toteutuva niin sanottujen virpovien noitien perinne. Etelä-pohjanmaalla trullitellaan 
pääsiäislauantaina ja poltetaan pääsiäisvalakia. (Lähde:Wikipedia)

KOKOUSKUTSU
SF Caravan Seinäjoen seutu ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

pidetään 24. 9 2016 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
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Treffiviikonloput synnyttävät muistoja
Mitä teemmekään yhdessä v. 2016?
(Lähde: SF-Caravan –Kalajärvi Facebook-sivut )
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Irma ja Raimo Johannes Marttila

Vietimme talviretkellämme Marokossa pari kuu-
kautta Agadirin keskustan campingilla. Tässä jutussa 
pyrimme tiivistämään oleellimmat asiat alueesta ja 
miten marokkolainen alue poikkeaa kotoisesta Ka-
lajärven caravan-alueesta. Vaikka tämä agadiriläinen 
leirintäalue ei edustakaan aivan viimeisintä huippua, 
parasta tässä on sijaintipaikka aivan kaupungin kes-
kustassa Atlantin rannalla, hienon rantabulevardin 
varressa. Vuorokausikustannukset ovat myös koh-
tuutasoa.

Camping International Agadir. Portin oikealla puolella 
sama teksti arabiankielella.Vuorokausihinta 100 dirha-
mia (= n. 9,40 euroa). Sisältää myös sähkön ja kylmän 
suihku/wc:n. Halutessaan lämpimän suihkun saa 10 dir-
hamin (=  n. 0,94 euroa) lisähintaan.

Ensimmäisenä päivänä saimme leirimme pystyyn erityisen 
hyvälle ja aurinkoiselle paikalle. Asiakaspalvelu oli malli-
kelpoista, sillä saimme järjestymään keittiöteltan viereen 
upouuden tiskialtaan juoksevalla puhtaalla vedellä ja vie-
märöinnillä varustettuna, hintaan 700 dirhamia (= n. 67 eu-
roa) tarvikkeineen ja asennuksineen. Varusteet saa ottaa mu-
kaan poislähtiessä tai varastoida asentajan kotivarastoon.

Läpi koko 
vuoden 
campingilla 
kukat kukkii 
eri väreissään

Palmut ja 
istutukset 

hyvässä 
sovussa 

rinta 
rinnan.

Joku Kai on sanonut, että auto käynnistyy paremmin pal-
mun alta - miksei myös ihminenkin?

Miten muualla?
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Suomessa turvavälit on neljä metriä. Muualla Euroopassa 
ja Afrikassa tuntuu turvaväliksi riittävän kymmenesosa eli 
40 senttimetriä? Alue on kylläkin täpötäynnä tammikuun lo-
pulla tätä kirjoitetettaessa, arviolta yli 200 matkakalustoa.

Tällaisia, lähes matkustajalentokoneen kokoisia vehkeitä 
oli useapia kuukausia paikalla. Kuvassa italialainen ret-
kikalusto.

Marokossa on myös tunnetusti vaikeakulkuisia hiekka-aa-
vikoita ja siksi jotkut ovat varustautuneet safariretkilleen 
4-veto- ja muutenkin järeimmillä varusteilla sisämaan 
olosuhteisiin.

WC:t ovat aivan asialliset ja suhteellisen siistit. Löytyy pyt-
tyvessoja sekä ”jalanjälki”-vessoja. Ranskalaiset suosivat 
näitä jälkimmäisiä, vaikka ne vähän roiskuvatkin. Kai 
niiden käyttö on taitolaji?

Tällaisia huoltopisteitä on kaksi kappaletta. Kuvassa va-
semmalla on wc:t ja kylmäsuihkut, Suihkuissa kuitenkin 
suhteellisen siedettävä lämpötila. Lämmin suihku saata-
vissa lisämaksua vastaan 10 dirhamia. Oikeassa reunassa 
pyöreä rakennelma, jossa on pesupaikat ja altaat maton-
pesuille ja käsipyykille. Pesupaikan vieressä keskellä on 
pytyntyhjennyspaikka

Alueella suositaan kissoja ja eipä campingilla näkynyt hii-
riä eikä rottia. Meidän paikkaan pesiytyi koko kissaperhe; 
iskä- ja äiskäkissa ja 4 kulllankeltaista pentua. Aluksi oli-
vat pieniä ja kovin arkoja. Kuten kuvasta näkyy, pennut 
kotiutuivat hyvin meille. Olihan meillä jatkuvasti kissan-
muroja tarjolla. Kasvoivat kahden kuukauden aikana ai-
van valtavasti. Tuolit oli jatkuvasti jonotuksen alla ja piti 
hakea kaupasta kaksi lisätuoliakin. Polkupyörien tavara-
kori vaihtui muihin tarpeisiin ja samalla rajoitti pyöräi-
lyä, jos herrasväkeä ei viitsinyt häiritä.
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Camping sijaitsee 
kaupungin keskustassa ja 
vaikka alueen ravintola- 
ja myymälätoiminta on 
lopetettu, palvelut löytyy 
aivan lähituntumasta. 
Ranskalaisketjut Carrefour- 
ja Marjane-kauppakeskukset 
sekä paikalliset pikkukaupat 
ovat valikoimiltaan 
tosi hyvät. Ravintoloita 
ja pizzerioita sekä 
hampurilaispaikkoja löytyy 
joka nälkään.

MIKSI MAROKKOON?

Meidän tämänkertainen talviretki Marokkoon oli jo viides 
kerta. Usein meiltä kysytään, miksi juuri Marokkoon?

- Haluamme viettää eläkepäivien talvikaudet sopivan läm-
pöisissä ja aurinkoisissa paikoissa. Marokossa tähän mennessä 
kahden kuukauden aikana ei ole ollut ainuttakaan sadepäivää. 
Aamuaurinko nousee seitsemän jälkeen ja laskee n. klo 18.

- Marokko on kohtuullisen ajomatkan päässä ajatellen aja-
mista matka-autolla läpi Euroopan. Tämänvuotinen ajomat-
ka oli 4711 km ja paluumatka saman verran, yhteensä siis 
vajaat 10000 km.

- Marokko on kustannustasoltaan hyvin edullinen. Kuten 
edellä mainittiinkin, elintarvikkeet ovat hyvin edullisia. Die-
sel-polttoaine maksaa n. 7,2 dirhamia/litra (= n.0,68 euroa).

- Marokko on turvallinen. Toistaiseksi meillä ei ole kertaa-
kaan ollut minkäänlaisia turvallisuusongelmia. Marokkolaiset 
ovat rehellisiä, ystävällisiä ja avuliaita.

Näillä evästyksillä voimme suositella matkailua Marok-
koon ja Agadirin campingille. Tervetuloa/tervemenoa.

Auton lämpömittarin lukemia päivälämpötilasta (sisä/
ulko). Yöksi lämpötila putoaa noin 12-15 asteen välille, 
joten yöunet maistuu mukavasti ilman hikoilua. Yöläm-
mitystäkään ei välttämättä tarvitse päälle laittaa.

Kokeilimme myös omia ruokailusovelluksia. Tässä uusi 
tuotekehitystestaus - Viinakki - voimme suositella. Maro-
kossa ruoka-aineiden hinnat ovat tosi edullisia. Kotiinpa-
lattua pitää haukkoa kassalla jonkin aikaa henkeä, kun 
taas herää kotimaan hintatasoon. Tuontitavarat ovat Ma-
rokossa kalliimpia, kuten juusto ja sianliha. Islaminus-
koiset eivät  yleensä käytä sianlihaa ja siksi sitä ei merkit-
tävästi itse tuoteta Marokossa. Alkotuotteitakin löytyy ja 
hintaso on hiukan pienempi kuin Suomessa. Poikkeuksena 
tietenkin oman maan alko-totteet. Jotkut ovat varoitta-
neet, ettei Marokkoon kannata mennä, koska sieltä ei saa 
viinaakaan. No, jos jollakulla on niin suuri himo, kannat-
taa jäädä kotiin.

Pääasiassa laitoimme ruoat itse leirintäalueella. Taji-
ne-padassa laitoimme marokkolaisittain taginea. Siinä 
pikkuhiljaa kypsennetään ruoka kartiomaisessa astiassa, 
jolloin ruoka on mehukasta ja aromit säilyvät hyvin. Raa-
ka-aineina voi olla lihaa tai kanaa, perunaa, porkkanaa, 
juureksia, paprikaa ja paikallisia raaka-aineita, joita ei 
kotomaassa ole edes tarjolla. Voi vitsi, kun voi olla hyvää.

Al Moggarissa vietimme myös uudenvuodenjuhlat. Menu 
ja ohjelma olivat todella mittavat, ruoka-annoksia tuli 
pöytään toinen toisensa jälkeen. Jälkkäriksi tarjoiltiin 
kahteen pekkaan näin jumalaton suklaakakku uudenvuo-
dentoivotuksineen. Olipa ähkypuhku olotila pari päivää. 
Koko ilta maksoi aika tuntuvasti marokkolaisittain, hinta 
oli 600 dirhamia/henkilö (= n. 58 euroa), mutta oli sen 
arvoinen.

Kadun vastakkaisella 
puolella on Al 
Moggar -hotelli ja 
siellä on viihtyisät 
autinkoterassit ja 
uima-altaat. Sinne 
poikettiin välillä ja 
vastapalvelukseksi 
ruokailtiin 
allasravintolassa.

Ilta-auringon laskettua, sytettiin viereisen vuorenrinteelle 
valaistu teksti. Vapaasti käännettynä siinä lukee: ”Martti-
lat, kiva kun viihdytte Marokossa.

Mitä muuta leirintäalueen ympäristö tarjoaa kavavana-
reille? No, kivenheiton päässä sijaitsee 4-5 km pitkä ranta-
bulevardi ja hiekkarannat makuualustoineen. Iltaisin al-
kaa yökuhina ja väkeä riittää reilusti. Tämä kuva otettiin 
tammikuun puolivälissä, jolloin berberit viettivät uutta-
vuottaan. Berbereillä alkoi vuosi 2966. Ohjelmaa oli mo-
nenlaista, oli mm. rumpuryhmiä ja afrikkalaiseen tapaan 
melkein transsitilassa oltiin hengessä mukana.

Siinä on herkkua monenlaista. Kerran ostettiin erään-
lainen ”jättiläisrapu”, se oli kai hummeri. Laitettiin se 
kymmenen litran kattilaan ja  koivet ja sakset piti vielä 
erikseen tunkea kannen alle. Kun ei oikein tiedetty, miten 
sitä syödään, saimme naapureita apua, vaikka heilläkään 
ei ollut tarkempaa tieoa. Eri maalaisia avustajia kertyi 
ympärille, joillakin v-pihdit varusteena ja siitä se rapu 
alkoi huveta useampiin suihin. Yleensä me ollaan tyydyt-
ty tuoreisiin sardiineihin. Ja jestas sentään, miten hyviä 
ovatkaan voissa paistettuna.

Kävelymatkan päässä sijaitsee kalasataman myymälöitä 
ja kalaravintoloita. Atlantin valtamerestä saa jos jonkin-
laisia meren eläviä. Täälläkin asiakaspalvelu toimii mal-
likkaasti. Pojat laittavat vaikka oman show´nsa pystyyn 
ja kauppa käy.

Erityisesti ihastuimme 
Mickey´s Hamburgeriin, 
jossa hinnat oli 
kohdallaan. Esimerkiksi 
perushampurilainen 
maksoi reilun euron. 
Pakko myöntää, että 
tuotteet olivat maailman 
parhaimmat ja palvelu 
aivan huippuluokkaa. 

Hampurilaispaikka ei ole suuren suuri. Pystybaaripaik-
koja kymmenkunta, mutta kierto on nopeaa tehokkaan 
palvelun takia. Tässä tyytyväinen asiakas maksamassa 
päivän annoksia. Huomattava laatutekijä on, että kaveri 
tekee tuotteet alusta pitäen itse, pihvilihat jauhetaan täys-
lihasta asiakkaan nähden, joten epämääräisiä mössöjä ei 
ujuteta joukkoon. Lihamylly näkyy osittain kuvassakin. 
Lisäksi huomio kiinnittyi erityiseen siisteyteen.

Campingin ravintola 
on ollut valitettavasti 
poissa käytöstä useampia 
vuosi. Nykyään se on 
varastotilana. Alueella on 
myös uima-allas ja sekin 
harmillisesti on poistettu 
käytöstä. Toivottavasti 
ne saadaan taas joskus 
uudestaan hyötykäyttöön.
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Niin se vaan kävi, että uutta 
vuotta otettiin vastaan Kala-
järvellä lumettomalla rannalla 

ja myrskyävässä tuulessa. Alueellam-
me vuosi vaihtui muuten aivan tavan-
omaisella kuviolla, saunotaan ja pide-
tään hauskaa. Sen verran poikkeusta 
oli että paikallinen yhdistys Vesaiset ja 
Ravintola Kalajärvi olivat suunnitelleet 
alkuillaksi lapsille mahtavan tempauk-
sen ravintolaan. Siellä oli mm. kasvo-
maalausta, ongintaa ja tietenkin taikuri 
Markku Anttila, joka osasi järjestää lap-
sille ikimuistoisia hetkiä. Tämä tilaisuus 
kesti n. kaksi tuntia ja sen päätteeksi 
klo 18 oli lapsille oma ilotulitus, jon-
ka järjesti karavaanarit. Illan aikana 
sekä salillamme että ravintolassa oli 
kaikille niin mieluisaa karaokea ja illan 
päätteeksi ravintolassa esiintyi suosittu  
Cat Cat. Ilta huipentui puolen yön ai-

Jälleen kerran vietettiin pikkujoulua Kalajärven Vankkurituvalla 
lauantaina 28.11.2015. Tällä kerralla sattui tällainen vähem-
män toivottu lumeton syksy, mutta sillehän emme  mahda mi-

tään.  Siitä huolimatta juhla onnistui ihan mahtavasti. Meillä on 
ollut jo useamman vuoden aikana mahdollisuus saada jouluruoka 
juhlaamme eräältä pitopalvelulta ja niin tänäkin vuonna. Ruoka oli 
erittäin maittavaa ja väki oli tyytyväistä saamaansa palveluun. Oh-
jelmaan kuului tietenkin joulupukki lahjoineen ja sehän oli ainakin 
lapsille illan kokokohta. Iltaa jatkettiin tanssin merkeissä puoleen 
yöhön saakka. Tällä kerralla meille esiintyi omasta maakunnasta 
koottu rautalankabändi ja täytyy sanoa että olipa kerrankin sellaista 
musiikkia joka oli kaikille mieleen. - Hyvä, niin sitä pitää! 
Tässä vielä valokuvia illan tapahtumista.

Kalajärven pikkujoulu

Vuosi vaihtui Kalajärvellä
kana mahtavaan ilotulitukseen, kovasta 
tuulesta huolimatta. – Tämä lasten ta-
pahtuma, joka järjestettiin nyt ensim-
mäisen kerran, oli tosi mahtava juttu 

ja se sai ravintolasalin ääriänsä myöten 
täyteen ihmisiä. Toivotaan, että vastaa-
vanlaisia tapahtumia tullaan järjestä-
mään jatkossakin. 

Työturvallisuuskortti Työyhteisövalmennus Isännöinti

TYÖYHTEISÖVALMENNUS, Birgitta
Mistä löydämme työn mielekkyyden, työn imun? Miten voimme olla 
tehokkaana osana organisaatiota siten, että kaikki osapuolet tuntevat 
puhaltavansa yhteen hiileen ja saavuttavansa tavoitteet? 
Edelläoleviin kysymyksiin voidaan saada työnohjauksen avulla vastauksia 
ja toimintamalleja

TYÖTURVALLISUUSKORTTI, Birgitta
Työturvallisuuskorttikoulutuksessa opit huomioimaan työpaikkasi 
turvallisuuden. Koulutus voidaan järjestää myös  yrityksen omissa tiloissa 
ja haluttuna ajankohtana.

ISÄNNÖINTI, Jari
Isännöinti on vastuullista osakkaiden varallisuuden hoitamista ja taloyhtiön 
arjen pyörittämistä. Asunto-osakeyhtiön osakkaiden tyytyväisyys on 
meille tärkeää. 

Birgitta Saarenpää
puh 040 545 1902
birgitta@koulutuspalvelusaarenpaa.fi

Jari Saarenpää
puh 045 868 9460
jari@isannointipalvelusaarenpaa.fi

Työturvallisuuskortti Työyhteisövalmennus Isännöinti

Koulutuspalvelu 
Saarenpää Oy 

16.4. KEVÄTKOKOUS

SF CARAVAN SEINÄJOENSEUTU RY:N 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Pidetään 16.4.2016 klo 12.00 Vankkurituvalla 
Peräseinäjoen Kalajärvellä. 

Kahvitus ja jäsenyyden tarkistus aloitetaan klo 11.00
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 4§:n 

kevätkokoukselle kuuluvat asiat

TOIVOTAMME KAIKKI JÄSENET TERVETULLEIKSI!

Kokouksen jälkeen luennoi Sedun 
raskaanliikenteen liikenneopettaja  Kari Takala. 

Aiheina on  mm. ajokorttiuudistus ja 
sen vaikutukset karavaanareihin. uudet 

liikennemerkit ja keskustelua karavaanareista 
liikenteessä. 

TERVETULOA KUUNTELEMAAN JA 
KYSYMÄÄN LIIKENTEESTÄ
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Vuotuiseksi tapahtumaksi muodos-
tunut puolukka- , rosvopaisti- ja naa-
miaisviikonloppu toteutetettiin syys-
kuun puolivälissä. Väkeä oli runsaasti 
ja viikonloppu sujui iloitellen ja her-
kutellen lähes kesäsäässä.

Viikonloppu aloitettiin sukeltamalla 
Kalajärven puolukkametsiköihin kerää-
mään talven puolukat talteen. Haluk-
kaat saivat osallistua ison korveellisen 
puolukka-arvontaan sijoittamalla kerta-
käyttömukillisen puolukoita yhteispot-
tiin. Yhdellä kupillisella sai aina yhden 

Syksyn ilonpitoa ja herkuttelua
Irma ja Raimo Johannes Marttila

arvontalipukkeen. Korveellinen puolu-
koita löysi kuin löysikin uuden omis-
tajan. Halusiko voittaja  esiintyä tun-
temattomana, kun nimi ei ole tiedossa?

Herkutteluosuudesta vastasi ahkera 
kökkäporukka, joka oli kesän aikana 
hienosti valmistautunut tapahtumaan 
rakentamalla alueen reunamille komean 
laavun ja rosvopaistihaudan ja nyt sit-
ten suoritettiin ensimmäinen sisäänajo. 
Kaikki sujui mallikkaasti ja kaikki toimi 
suunnitelmien mukaan. Herkuttelijoita 
oli jatkuvasti pitkän jonon verran. Ros-
vopaisti maistuikin lisukkeineen todella 

hyvin ja ruokaa riitti reilusti aina sant-
sauksiin asti. Soraääniä ei kuulunut.

Viikonlopun lauantai-iltana toteu-
tettiin myös naamiaiset. Väki oli va-
rustautunut monipuolisin varustein 
pukeutumalla roolihahmojensa puki-
miin värikkäin asustein. Tuomaristo 
joutui raapimaan päätään, kun voitto-
pokaalien jaosta päätettiin. Ilta jatkui 
karaoke-esityksin. Hyviä laulajia riitti 
koko illaksi. Monista esiintyjistä oli-
si ainesta vaikka Tangomarkkinoille ja 
Tähdet tähdet-laulukisaan.

KOOSTE ROSVOPAISTISTA...

Voi herstintähäre, kun 
maistuikin aivan mahtavan 
hyvältä. Santsata sai niin 
monta kertaa kuin vain kehtasi. 
Tahtoo tällaista taas lisää 
ensi syksynä. Kiitokset koko 
ruokakökkäporukalle.

Kalajärventie 6, 61100 Peräseinäjoki – p. 06 4289 300 -  www.kalajarvi.fi  

esiintyjiä 
Kalajärvellä esiintyy 

tunnettuja artisteja pitkin 
kesää, myös talviaikaan. 
Suosittu karaoke pyörii 

järvellä viikonloppuisin ympäri 
vuoden ja kesähelteillä koet 

terassikaraoken! 

Uudet isommat tilat 
Entistä isompi ravintola tarjoaa 

uudistuneelta ruokalistalta kesän 
maistuvia a’la carte-annoksia, pizzoja 

ja burgereita unohtamatta. Janon 
sammuttavat maistuvat juomat a-

oikeuksin, ja kahviosta herkulliset 
leivonnaiset ja pikkusuolaiset. Meiltä 

myös yksityistilaisuudet ja juhlat! 

Uusi heino laavu valmistui kesän mittaan  rosvopaisti-
viikonloppuun mennessä. Alkulämmittelupaloiksi varsi-
naista paistia odotellessa herkuttelu aloitettiin Atrian ja 
yhdistyksen tarjoamilla käristemakkaroilla.

Varsinainen paistouuni katettuna ja täysi rovio hehku-
massa.

Saako kuormasta syödä? Rosvokokki on kaivanut herkut 
tulisista uumenista. Kypsältä näyttää ja paisti on valmis 
tarjoilupöytään.

Hyvää kannattaa jonottaa. Keittiöporukka oli kattanut 
seisovanpöydän lihoineen ja lisukkeineen vieläkin hie-
nommalksi kuin Tallinnan laivoilla.
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ENSI SYKSYNÄ TAAS...

Hyvän suosion saaneena yhdistys tulee järjestämään jälleen ensi 
syksynä vastaavan viikonlopun. Tässä vaiheessa voidaan jo mainita, 
että tapahtumaa tullaan kehittämään entistä vauhdikkaammaksi, 
varsinkin naamiaisosuuteen ollaan kehittelemässä lisäsävyjä, jol-
loin osallistujat voivat paneutua nykyistäkin perusteellisemmin 
rooliinsa. Silti perinteinen osallistuminen on edelleenkin mahdol-
lista, mutta kivoja haasteita on siis luvassa  ja samalla muu yleisö 
saa mielekästä naamiaisviihdettä koko illaksi.

Kalajärven nettisivuilla tullaan tiedottamaan lähempänä ta-
pahtumaviikonloppua, miten voi jo riittävän aikaisin varustautua 
naamiaisosuuteen rekvisiittoineen. Tärkeää on mahdollisimman 
monen osallistuminen naamiaisiin ja parhaat tietenkin palkitaan.

KOOSTE NAAMIAISISTA....

Tuomaristo joutui raapimaan päätään, kun lasten sarjassa 
ei saatu selvyyttä, kumpi näistä oli parempi. Siksi tuoma-
risto päätti molempien olevan tasan tarkkaan yhtä hyviä ja 
molemmat palkittiin pokaalilla. Justiina Peltoniemi Alajär-
veltä esitti ”Jääprinsessaa” ja Nea Harri oli varustautunut 
”Perhoseksi”.

Naisten sarjan voittaja oli Johanna Talas Kristiinankaupun-
gista. Hän esitti ”Virtahepoa”.

Miesten sarjassa Raimo Johannes 
Marttila Nokialta palkittin voitta-
jaksi  ”Bella Ballerina”-hahmossaan.
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Näin pula-ajan talouselämässä tarvi-
taan uhkarohkeitakin ideoita vauhdit-
tamaan bisnesmaailmaa. Maailman-
kiertueellamme eksyimme Saksassa 
Islands Tropical lomailukeskukseen, 
josta virisi ajatus, miksi ei tällainen 
toiminta soveltuisi myös Kalajärvelle 
pidemmällä aikajänteellä...

Ei mikään aivan mahdoton ajatus, sil-
lä jo parisenkymmentä vuotta sitten 
matkailuyrittäjien kehittämispalaverissa 
rohkenin heittää ajatuksen totetuttaa 
Kalajärvellä kunnon hotelli- ja tanssi-
paikkahankkeen. Eipä oikein ottanut 
ilmaa siipiensä alle; epäluulot ja urautu-

Irma ja Raimo Johannes Marttila

maharotoon irea – 
peräseinäjokelaanen

tropiikki?
neet ajatukset kumosivat heti alkuunsa 
asian, kuka sen rahoittaa..., ei tule on-
nistumaan..., aivan mahdoton juttu... 
Ei se sitten kai ollutkaan aivan tolku-
ton, koska viikon päästä maakuntalehti 
julkaisi isoin kirjaimin aiheesta jutun. 
Näin parinkymmenen vuoden jälkeen 
hanke on jo aika pitkällä Kalajärven ko-
konaishankkeiden listalla.

Ehkä parin seuraavan vuosikymme-
nen aikana aikaansaadaan järvelle "Perä-
seinäjoen Tropiikki" ja siksi ohessa pie-
ni katsaus Saksassa toteutettuun Islands  
Tropicaliin, jossa vietimme pari ren-
touttavaa lomapäivää.

Rantaelämää sisätiloissa

Marokon matka-autoretken varrella, 
marraskuun alkupäivinä, saavuimme 
Saksassa Krausnick`iin, pieneen kyläpa-
haseen Berliinin eteläpuolella. Tämän 
pikkukylän helmi on matkailukeskus, 
joka on tunnettu Euroopan suurimmas-
ta troppisesta lomamaailmasta. Samassa 
yhteydessä toimii huippuluokan cam-
pingalue, johon majoituimme pariksi 
päiväksi. Tietenkin ohjelmaan kuului 
heti tutustuminen tuohon trooppiseen 
lomaparaatiisiin, ikäänkuin totuttelu-
mielessä myöhempiin aurinkoparatiisi-

elämyksiin Afrikan puolella. Ei heti 
uskoisi, että ollaan valtavan isossa hal-
lissa... Hiekkaranta kuuluu tietenkin 
asiaan.

Asiakkaita oli tänäänkin "eksynyt" 
tänne pikkukylän tropiikkiin arviolta 
1000 henkilöä. Aurinko paistoi isoista 
ikkunoista täydeltä terältä. Voi tätä rie-
mua...

Ravintoloita oli palmujen alla useam-
pia, samoin kuin jäätelöbaareja. Tena-
ville oli rata-autoilua, johon vähän ai-
kuisemmatkin rohkeni lähteä mukaan. 
Oli suihkuja ja poreita jos jonkinlaisia. 
Saunoja oli joka lähtöön; yrttisaunaa, 
temppelisaunaa jne. Saksalaiseen tapaan 
kaikki olivat löylyissä ilman uimapukua. 
Hallista voi varata myös majapaikan. 
Tarjolla oli telttaa, bungalovia, erilaisia 
huoneita jne. aivan rannan tuntumasta. 
Halli kun on ollut ilmalaiva"tallina" ai-
kaisemmin, tottakai nykypäivänäkin on 

Tässä Tropical Islands halli, jossa trooppinen kylpylä sijaitsee. Halliin sisälle sopisi kahdekasan täysimittaista jalka-
pallokenttää. Korkeuttakin 107 metriä. Alunperin aikanaan halli on toiminut ilmalaivahallina. Lämpötila hallissa 
on sopivat 26 astetta ja sopiva kosteus, jossa viihtyvät niin ihmiset kuin tropiikin elämet ja kasvitkin. Palmut huojuvat 
kuin tropiikissa...

oltava rippeitä menneitä ajoilta. Hallissa 
kun korkeutta on yli sata metriä, siellä 
voi harrastaa kuumailmapallolentelyä. 
Vaikka itsekin harrastelen kuumailma-
palloja pienemmässä mittakaavassa, 

rohkeus ei riittänyt korkeanpaikankam-
moiselle vielä tällä kertaa...

Nähdään Kalajärven Tropiikissa pa-
rinkymmenen vuoden kuluttua.
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Rupesin muistelemaan, kun Kalajärvel-
lä tuli puheeksi, että pitäisi saada jon-
kinlainen juna-systeemi aikaan, kun 
olisi tenavilla jotain ajankulua. 

No, eipä muuta kuin tuumasta toi-
meen ja tarpeita hankkimaan. Joku jä-

Aku-junan historiikkia
Teksti: Markku Koivumäki, Kuvat Raimo Johannes Marttila

senistä tiesi, että VR poistaa asemalta 
niitä laituritavaroiden kuljetusvaunuja. 
Niinpä käytiin ostamassa kolme alustaa 
hintaan, jota en muista, taisi olla vain 
romun hinta, koska ne olivat vain alus-
toja.

Seuraava siirto oli keksiä mistä pen-
kit saataisiin. No eipä mitään, taas joku 
tiesi missä oli purettu linja-auto. Niinpä 
sieltä saatiin hyvät valmiit penkit.

Sitten värkit vietiin Lehtisen Auliksen  
verstaalle Seinäjoelle ja ruvettiin väsäillä 
ja hitsailla vaunuja kokoon. 

Siinä meni putkea ja muuta rautaa 
kasaan. Iltaisiin kökittiin viikkokaupal-
la ja saatiin viimein lasikuidut katolle ja 
allekirjoittanut sirkkelöi meillä kotona 
vanerit valmiisiin mittoihin. Ei muuta 
kuin kiinniruuvaus.

Seuraavaksi vain viimeistely ja maa-
laus.

Sitten tuli pulma, meillä ei ole vetu-
ria. No joku taas tiesi mistä löytyy aihio. 
Ei muuta kuin kaupoille ja ostettiin Fiat 
127, arvatenkin vähän käytetty ja taas 
Auliksen verstaalle. 

Lehtisen verstaalla vaunujen 
loppuviimeistely meneillään. Vieressä 
Fiat 127:n irtileikattu katto. Itse 
Fiatista tehtiin avoautomalli 
jota lyhennettiin samalla kertaa. 
Hitsipillin varressa Kalevi 
Kalliosaari

Tehdasalueen koeajoradalla ensimmäinen testiajo. Itse johtaja Lehtinen veturin sarvissa.

Koeajon ensimmäiset matkustajat 
juhlistamassa ainutlaatuista koekierrosta.

Tässä ollaankin jo Kalajärven alueella 
odottamassa ensimmäistä junavuoroa. 
Vaunut on nimetty tuttujen ystäviemme 
mukaan: Tupu, Hupu ja Lupu. 
Yleisökilpailun seurauksena veturin 
nimeksi tuli Aku.

Aku-Fiat palveli vuosikaudet nöyrästi veturitehtävissä. Myöhemmin Aku korvattiin pikkumaasturi Zusukilla. Lännen 
Autokatsastus Oy suoritti yhdistelmän katsastuksen tieliikenteeseen ja nimismies myönsi määräaikaisluvan ajella tietyn 
kierroksen Peräseinäjoen keskustaan tietyin rajoituksin. Nykyään veturin tehtävissä toimii pikku-Valmet.

Eipä muuta kuin rälläkkä käteen ja 
auto keskeltä poikki. Sahattiin 40 sent-
tiä pitkä pala pois ja sitten hitsattiin 
jäljelle jääneet palat yhteen. Ennen sitä 
tietenkin auton katto oli poistettu.

Vähän myöhemmin hankittiin pie-
nemmät pyörät, että saatiin välitykset 
sopiviksi ja sitten vain maalaus ja sillä 
siisti.
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Toimittajan terveisiä

 esko.katila@gmail.com

Ihmisellä täytyy olla koko elämän 
ajan unelmia. Unelmat on hyvä 
olla sellaisia, että tekemällä työ-

tä, ne voivat toteutua. Olen onnekas, 
koska näin on kohdallani tapahtunut.  
Olemme mieheni Jarin kanssa tuoreita 
karavaanareita. Olen hyvin onnellinen, 
että sain kunnian lähteä toteuttamaan 
Lakeudelta lehteä mieheni avustuksella 
uutena toimittajana. Tämä kunnia liit-
tyy myös osaltaan unelmien toteutta-
miseen. 

Lehdellä on jo perinteitä. Saaren Pertti 
Riikka-vaimonsa kera on tehnyt hie-
noa työtä viime vuosien aikana lehden 
toimittajana. Hän on edelleen ollut 
mukana hankkien lehtemme kaikki 
mainokset. Raimo Johannes Marttila 
on antanut tukensa ja tuottanut monta 
mielenkiintoista juttua. Onneksi kes-
kuudessamme on hyviä valokuvaajia 
kuten Raimo Ranta ja Pertti Saari, jot-
ka ovat antanut kuvia julkaistavaksi. 

Jokainen vuosi on täynnä monta mielen-
kiintoista tapahtumaa omalla Caravan 
-alueellamme, joista haluamme välittää 
tietoa. Useat meistä matkailee myös eri 
alueilla ja myös Suomen rajojen ulko-
puolella, joista on mukava  jakaa tietoa 
ja kokemuksia. Tästä syystä esitänkin 
toivomuksen uutena toimittajana. 
Olen kiitollinen kaikista jutuista, jutun 
aiheista jne, jotka kiinnostavat jäseniä 
ja, joista haluaisitte lukea tai kirjoittaa. 
Ideat ovat arvokkaita. Haluaisin tehdä 
jatkossakin Lakeudelta lehdestä mie-
lenkiintoisen ja monipuolisen. 

Olen taustaltani mm. työturvallisuus-
korttikouluttaja, työnohjaaja, yrittäjä ja 
pian myös näiden ohella lyhytterapeut-
tiopiskelija. 90-luvulla olimme mie-
heni kanssa Seinäjoen ilmailukerhon 
jäsenlehden toimittajia ja 80-luvulla  

Suupohjan La-Clubin jäsenlehden toi-
mittajia. Nämä kokemukset opettivat, 
että toimittaja tarvitsee kaiken tuen 
jäsenistöltä, jotta saamme lehden jäse-
nille sopivaksi. 

Kalajärvellä meidät tunnistaa Euramo-
bilistamme, mutta ennen kaikkea siitä, 
että matkailemme kahden Collie-koi-
ramme Peten ja Lucan kanssa. 

Terveisin

Birgitta Saarenpää, tuore toimittaja 
tukenaan Jari Saarenpää

birgitta@koulutuspalvelusaarenpaa.fi
puh. 040 5451 902
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PERÄSEINÄJOKI
Keskustie 43, p. 010 7646 680

ma-la 7-21 Su 11-18

Terveisin  
entistä 

edullisempi 
S-market

Muista nämä leirialueella ollessasi
- huomioithan, että siellä on muitakin ja sitä kautta 

meteliä, joten toiset tulee ottaa huomioon 
- Toimi annettujen ohjeiden mukaan
- Koiran ulkoilutus tapahtuu leirialueen 

ulkopuolella ja jätökset täytyy kerätä pois 
- Älä jätä koiraa yksin leiriin esimerkiksi taluttimeen 

kiinnitettynä 
- Varmista, että aitauksessa tai taluttimessa oleva 

koira pysyy omalla alueella
- Otathan huomioon alueella koiran kanssa 

liikkuessasi, että kaikki eivät tykkää koirista
- Pese koiraa siihen osoitetussa paikassa.
- jos käytät alkoholia, älä metelöi kohtuuttomasti
- Kun näet aloittelevan karavaanarin tervehdi ja 

tarjoa apuasi
- Jos olet uusi karavaanari, hyödynnä kokeneiden 

tietämys. Voit säästyä monilta turhilta 
hankaluuksilta 

Muista nämä leirialueelta poistuessasi
- ovatko luukut ja ikkunat kiinni ja lukittuna
- jos käytit sähköä, tarkista, onko roikka irrotettu 

autosta ja tolpasta ja keritty sekä laitettu auton 
sisään.

- Kääri johto niin ettei se mene tarpeettomasti 
solmuun ja laita vaikkapa muovilaatikkoon niin, 
ettei johtoon kohdistu mitään terävää, joka voi 
rikkoa johdon kuoren

- onko sähköliitäntärasian kansi autossa/vaunussa 
ja tolpassa painettu kunnolla kiinni

- onko antenni laskettu alas ja lukittu
- ovatko tavarat paikoillaan niin, etteivät putoile 
- onko kaasupullo suljettuna
- Oletko siivonnut leiripaikan, vienyt kaikki roskasi 

roskille tarkoitettuun paikkaan
- tyhjennä wc ja harmaavesisäiliö. WC:hin aineet ja 

harmaavesisäiliön luukku kunnolla kiinni, ettei jää 
noroa tielle auton jälkeen 

- siivoa auton/vaunun lattia
- ovatko kaikki tavarat paikallaan
- tarkista, ettei mitään jää leiripaikalle

Tarkistuslistoja
Lentotoiminnassa kaikki perustuu tarkistuslistoihin. Käyttäjällä on esimerkiksi huoltotarkistuslistat ja tarkistuslista ennen 
lentoa tehtävistä tarkistuksista. Myös karavaanarin on hyvä tehdä erilaisia tarkastuksia. Jotta kaikki muistaisi, olen tehnyt 
muutaman eri tilanteisiin liittyvän tarkistuslistan. 
Toivoisimme lehden toimitukseen lisäideoita, minkälaisia tarkistuslistoja harrastuksessamme tarvittaisiin. 

Muista nämä matkaan lähtiessäsi
- Auton rengaspaineet, renkaiden kulutuspinnan 

määrä ja renkaiden ikä
- Auton valojen toiminta
- Auton öljyt, nesteet
- Auton tuulilasin puhtaus sisältä ja ulkopuolelta
- Katsastus ja siinä määrätyt korjaukset, onko 

tehty?
- Korin kunto, ruosteviat (ainakin vuosittain pitäisi 

tarkistaa ja korjata/korjauttaa)
- Onko ajotaito pysynyt ennallaan talvitauon 

aikana, pitäisikö käydä harjoittelemassa?

Muista nämä matkalla ollessasi
- päästä taaksesi kerääntynyt jono ohi 
- älä kiirehdi, vaikka jonoa muodostuisikin
- harkitse mitä teet
- aja vain sitä vauhtia, joka tuntuu hyvältä 
- käytä vilkkua oikein mm. ohituksessa ja 

liikenneympyrässä
- älä tunge eteen, vaikka voisit päästä pujahtamaan 

väliin. Autossa on tavaroita, jotka voivat lennellä  
pitkin lattiaa kaapeista,  jos tehdään kovin 
voimakkaita liikkeitä 

- varmista aina, että ohitettu kävelijä ja pyöräilijä 
ohitetaan riittävän etäältä 

- testaa jarrut aina ennen risteystä ja mäkistä 
maastoa

- pitkällä matkalla tarkista valojen toiminta ja 
puhdista tarvittaessa valot liasta/kurasta/
lumesta. 

- huomioi, että uudet led-takavalot eivät sulata 
lunta pinnaltaan talvella vaan jäätyvät/
sohjoontuvat helposti. 

Teksti: Jari Saarenpää
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Kevennystä arkeen – Iloa elämään
Lääkäri potilaalleen: - Oletteko nou-
dattaneet neuvoani ja nukkunut mat-
kailuautossasi ikkuna auki? - Kyllä olen. 
- Hävisikö päänsärky? - Ei hävinnyt, 
mutta lompakko ja navigaattori hävisi-
vät !!!

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Jäyhä karavaanarimies vei naisen syö-
mään ravintolaan. Harvoin ravintolas-
sa käyneenä hän tarkkaili, miten muut 
pariskunnat käyttäytyivät. Viereisessä 
pöydässä mies ojensi naiselleen soke-
riastian ja sanoi: ”sokeria, muruseni”.  
Se kuulosti miehestä hienolta. Toisessa 
pöydässä mies ojensi daamilleen hu-
najaa ja sanoi: ”hunajaa, hunajaiseni”. 
Mies oli päässyt jyvälle kohteliaasta 
käytöksestä. Hän leikkasi palasen pih-
vistään ja ojensi sitä haarukan nokassa 
naiselleen: ”lihaa, lehmäseni”.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

”TOTUUKSIA LASTEN SUUSTA
Jos avaa silmät ja on ihan mustaa, niin 
on tajuton. - Hilda 7 v.
Mustikat on hyviä, koska niiden sisällä 
on hilloa. - Pertti 5 v.
Jos on neljä jalkaa, niin se yleensä ei 
ole ihminen. - Tone 5 v.
Vaatteiden alla useimmilla ihmisillä 
on ruumis. Sitä ei vain aina ajattele.  
- Tone 5 v. 
Rakkautta on silloin, kun näkee jonkun, 
mutta se tuntuukin mahassa. - Sofia 5 v 
Rakastuneet ihmiset pitelevät toisiaan 
kädestä, etteivät sormukset putoaisi 
koska ne ovat kalliita. - Tiina 7 v.
Arseniikki on vahva mauste, joka 
voi helposti pilata koko päivällisen.  
- Jenna 10 v. 
Eniten vaarissa pidän siitä, että hän on 
oma itsensä eikä yritä olla joku nor-
maali ihminen. - Per-Ola 6 v.
Vaari tekee mieluiten sitä, mitä muut 
kieltävät häntä tekemästä. - Henrik 7v.
Mulla on viisi mummoa... vaari on vä-
hän kertonut. - Pia 4 v. 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Moottoripyöräpoliisi pysäytti hurjaste-
levan karavaanarin, joka ajoi huomat-
tavaa ylinopeutta. Poliisi pyysi nähdä 
ajokorttia.
Kuljettaja: Ei minulla ole ajokorttia, se 
otettiin pois sen jälkeen, kun oli tullut 
liikaa sakkoja.
Poliisi: Siinä tapauksessa katsotaanpa 
rekisteriotetta
Kuljettaja: En tiedä, missä rekisteriote 
on tässä autossa, koska varastin tämän 
auton tuolta kaupungista
Poliisi: Varastitte auton! Hyvänen aika! 
No katsokaa hansikaskotelosta, ehkä 
siellä on rekisteriote.
Kuljettaja: Ei siellä hansikaskotelossa 
ole muuta kuin minun pistoolini.
Poliisi: Teillä on pistooli hansikaskote-
lossa? Miksi?
Kuljettaja: Ammuin sillä kuoliaaksi yh-
den naisen. Ruumis on tuolla takakon-
tissa
Poliisi kauhistui ja meni moottoripyö-
rälle soittamaan apuvoimia: Tulkaa no-
peasti. Täällä on joku hullu, jolla ei ole 
ajokorttia, ja joka on liikkeellä varaste-
tulla autolla. Sillä on pistooli hansikas-
kotelossa ja ammutun naisen ruumis 
takakontissa!
Muutaman minuutin kuluttua paikalle 
oli tullut pillit ulvoen useita poliisiauto-
ja. Poliisit olivat autojen takana ja täh-
täsivät kuljettajaa.
Poliisipäällikkökin saapui paikalle, ja 
meni kuulustelemaan kuljettajaa.
Päällikkö: Teillä ei kuulemma ole ajo-
korttia?
Kuljettaja: On tietysti minulla ajokortti. 
Kas tässä!
Päällikkö: Mutta varastetulla autolla 
olette liikkeellä?
Kuljettaja: Auto on minun. Näette sen 
tästä rekisteriotteesta. Katsokaapa.
Päällikkö: Kurkistetaanpa hansikasko-
teloon varovasti. Siellä on pistooli.
Kuljettaja: Ei täällä mitään pistoolia ole. 
Katsokaa nyt, sehän on aivan tyhjä.
Päällikkö: Mennäänpä katsomaan ta-
kakonttia. Takakontti tarkistettiin, eikä 
siellä ollut mitään erikoista.
Päällikkö: Tämäpä on kummallista. 
Moottoripyöräpoliisi, joka teidät py-
säytti, raportoi, että teillä ei ole ajo-
korttia, ja että olette liikkeellä varaste-
tulla autolla ja että teillä on hansikas-

kotelossa pistooli, jolla olette ampunut 
takakontissa olevan naisen.
Kuljettaja: Taitaa olla aikamoinen va-
lehtelija. Varmaan kohta väittää, että 
ajoin ylinopeuttakin?!

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Eräänä päivänä Pikku-Kalle alkoi ihme-
tellä, että missä ihmeessä isä käy aina 
perjantai-iltaisin, viipyy pari tuntia ja on 
kotiin tullessaan aina hyväntuulinen. 
Seuraavana iltana Kalle päätti salaa 
seurata isää, että arvoitus ratkeaisi. Isä 
puikkelehti sataman pikku kortteleissa, 
ja Kalle seurasi perässä, kunnes pujahti 
yhdestä ovesta sisään. Kalle pani oven 
muistiin. Kun isä tuli kotiin, kysyi Kalle: 
“Missäs olit? Näin, missä kävit, mikä 
paikka se on?” Isä vastasi nolona, että 
se on sellainen paikka, jossa saa kym-
pillä hyvää. Kalle päätti mennä seuraa-
vana iltana yksin katsomaan, koska oli 
säästänyt vähän viikkorahoja. Kun Kalle 
astui ovesta sisään, oli vastassa toinen 
toistaan upeampia huoria ja he ihmet-
telivät, mitä pikkupoika teki sellaisessa 
paikassa. Kalle sanoi, että oli kuullut, 
että täältä saa kympillä hyvää. Naiset 
päättivät hetken mietittyään antaa 
Kallelle kymmenen marmeladivoilei-
pää, jotka Kalle söi ja maksoi kympin. 
Kotiin saavuttua, isä kyseli, missä Kalle 
oli ollut. Kalle sanoi, että hän kävi siellä 
samassa paikassa hakemassa kympillä 
hyvää. Isä oli aivan kauhuissaan, mut-
ta Kalle jatkoi tarinaansa: “Yhdeksän 
minä jaksoin tosta noin vaan, mutta 
kymmenennes meni enää nuolemalla.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊



Vuoden 2016 tapahtumia
30.4.-1.5.  Vapun vietto

8.5.  Äitienpäiväkahvitus

28.5.  Karavaanarien turva- ja hyvinvointipäivä

24-26.6.  Juhannuksen vietto 

15-17.7.  Vekarapäivät

5-7.8.  Karavaanareitten koirapäivät

20.8.  Onkikilpailut alueella asuville

26-28.8.  Kesäkauden päättäjäiset

16-18.9.  Puolukkatreffit ja Rosvopaisti

24.9.      Syyskokous

15.10.  Syyssiivoustalkoot

25-27.11.  Pikkujoulu

31.12.-1.1.  Uudenvuoden vastaanotto


