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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

ANTTI TOKOLA 
010 666 4222 
antti.tokola@caravanlandia.fi

JANNE LUOKKALA
010 666 4224 
janne.luokkala@caravanlandia.fi

HUOLTO
010 666 4226 
huolto@caranvanlandia.fi

Varastossa tällä hetkellä yli 60 ajoneuvoa ja tuhansia tarvikkeita. Katso lisää caravanlandia.fi tai tuu käymään!

Höyläämönkatu 1, 67 100 KOKKOLA, www.caravanlandia.fi

BÜRSTNER NEXXO T 728  -16
2,3 JTD 150 hv Aut. Uudistunut Nexxo 
erillivuoteilla ja automaattivaihteistol-
la. Erillisvuoteet, iso takatalli, L-keittiö...

77 175,-

DETHLEFFS  
TREND T 7057 EB  -16
2,3 JTD 130 hv ALDE. Uudistunut 
Trend-malli uudella pohjaratkaisulla...

68 225,-

CARTHAGO C-LINE T 4.2  -13
37 tkm. 2,3 JTD 150 hv Aut. Tyylikäs 
hyvin varustelu puoli-integroitu pari-
vuoteella. Tuplapohja, p.kamera yms

67 900,-

BÜRSTNER 
NEXXO TIME T 660  -16
2,3 JTD Summer Edition. Erikoismalli 
juhlavarustuksella. Parivuode.

65 006,-

SUNLIGHT T64  -16
2,3 JTD 130 hv. Uudistunut Sunlight 
tosi edulliseen hintaan. Takana pari-
vuode pitkittäin, L-keittiö, edessä...

58 600,-

DETHLEFFS  
ADVANTAGE I 6871  -11
25 tkm. 3,0 JTD 160 hv. Huippusiisti vä-
hän ajettu integroitu isolla koneella...

56 900,-

HYMER S 820  -03
111 tkm. 416 CDI Aut. Harvinainen iso 
Hymer Mersun alustalla. Truma-läm-
mitys, nestekiertoinen lattialämmitys, 

49 900,-

CARADO T 337  -12
19 tkm. 2,3 JTD 130 hv. Lähes uutta 
vastaava erillisvuoteinen puoli-integ-
roitu.

44 900,-

CARADO T 135  -11
8 tkm. 2,3 JTD. Vähän käytetty puoli-
integroitu parivuoteella.

42 900,-

CI ELLIOT 595  -11
68 tkm. 2,2 Tdci. 

35 900,-

HOBBY T 650 FLC  -08
140 tkm. 2,4 Tdci 140 hv. Takavetoinen 
puoli-integroitu parivuoteella, L-keittiö 
ja pöytäryhmä sivusohvalla.

35 900,-

ELNAGH DUKE 530 L  -09
58 tkm. 2,3 JTD. Harvinainen erillisvuo-
demalli edulliseen hintaan. Siisti auto.

34 900,-

HYMER SIGNO 100 B 544  -05
82 tkm. 2,8 JTD. Ainutlaatuisen siisti 
Hymerin erikoismalli. Erittäin tilava
 oleskelutila pitkällä sivusohvalla.

34 900,-

KABE ROYAL  -13
560 XL KS. Kuin uusi lähes käyttämä-
tön Royal-malli.

34 900,-

BURSTNER T-STAR 710  -05
40 tkm. MB 316 CDI. Vähän ajettu 
erillisvuode Mersun koneella.

33 900,-

KNAUS SUN TI 650 MF  -07
115 tkm. 2,5 Dci. Edulliseen hintaan 
puoli-integroitu parivuoteella,  
L-keittiöllä ja tilavalla pöytäryhmällä.

29 900,-

EURA-MOBIL  
CONTURA 702 EB  -05
163 tkm. 2,8 JTD. 

26 900,-

KABE ONYX GXL KS  -10
Ilmastointi. Harvinainen Onyx-malli 
kahdella pöytäryhmällä ja parivuo-
teella.

26 900,-

LMC LIBERTY A 561  -07
95 tkm. 2,3 JTD. Alkovimalli kerrosvuo-
teilla edullisesti.

26 900,-

SOLIFER MOBILE 616 GT  -06
97 tkm. 2,3 JTD. Kuudelle rekisteröity 
puoli-integroitu parivuoteella.

26 900,-
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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

Puheenjohtajan mietteitä
PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Jälleen on syksy saapunut ja onneksi kelit on ol-
lut lämpimät ja vähäsateiset, niin asiakkaitakin on 
riittänyt ihan kivasti. Sateisesta kesästä huolimatta 

kävijämäärä on kuitenkin suurin piirtein viime vuoden 
kaltainen. Alueellamme on jälleen kovasti tehty töitä, 
siistien paikkoja ja korjailemalla rakennuksia, kaikki-
han kuluu kovassa käytössä. Saunaremonttikin saatiin 
valmiiksi jo ennen kesäsesonkia. Tästä kaikesta minun 
täytyy lausua parhaat kiitokset meidän alueen ahkeril-
le talkoolaisille, ilman heitä ja hyvää yhteishenkeä me 
emme pystyisi tällaisiin saavutuksiin.

Tähän aikaan vuodesta on myös syyskokouksen aika. 
Minun kohdallani oli taas erovuoron aika ja kun pu-
heenjohtajan paikalle ei tälläkään kerralla ollut haluk-
kaita, niin kahden vuoden pesti on jälleen edessä. Kii-
tokset siitä, että luottamus on edelleen säilynyt. Myöskin 
hallituksessa oli kolme erovuoroista, joista yksi ei enää 
jatka, nimittäin pitkäaikainen ja aktiivinen jäsen, Elisa 
Välimäki, halusi jäädä vapaalle. Kiitokset Elisalle näistä 
hallitusvuosista. Toivotaan, että hän ja miehensä Ossi, 
viihtyvät alueellamme edelleenkin.  Elisan tilalle halli-
tukseen valittiin aktiivinen toimija Ritva Halme.

Viime keväänä päästiin tässä alueemme rakennusten 
lämmitysasiassa eteenpäin. Saimme hyvän tarjouk-
sen maalämmöstä ja aurinkopaneeleista. Työt päästiin 
aloittamaan huhtikuun loppupuolella ja koska töistä 
suurin osa tapahtui ulkopuolisen urakoitsijan toimesta, 
niin uusi järjestelmä otettiin käyttöön kesäkuun alussa. 

Tämä kesä ollaan sitten opiskeltu ja harjoiteltu tätä uu-
den järjestelmän käyttöä. Nyt kun päästään ensi kesään, 
niin tiedämme jo paljon enemmän siitä, minkälainen 
hyöty on tällä saavutettu.

Tulevan talven aikana on tarkoitus jälleen tehdä alueen 
rakennuksissa korjauksia ja parannuksia. Ainakin sekä 
naisten että miesten vessojen yhteydessä olevat suihku-
tilat uudistetaan. Myöskin alueemme sähkötolppia ja 
valaistusta tullaan uusimaan sitä mukaa kun ehditään. 
Tarkoituksena on myöskin lähitulevaisuudessa saada 
alueelle uusi suurempi varastorakennus. Ensi keväänä 
saamme käyttöön myöskin yhden uuden kesävessan.

Talvella, maaliskuun alkupuolella, järjestetään jälleen 
Kalajärven Matkailukeskuksen alueella jo perinteeksi 
muodostunut talvielämyspäivä ja tämä tietää alueellem-
me vilkasta viikonloppua. Meillähän on talvella viikon-
loppuisin aina päivystys, jotenka tervetuloa viettämään 
miellyttäviä talvipäiviä Kalajärvelle!

Pena

Lehtitoimitus

Birgitta ja Jari Saarenpää, 040 545 1902
Pentti Salo 0400 667 019
Aarno ja Ritva Halme (ilmoitusmyynti) 050 575 0070
Raimo Johannes ja Irma Marttila 0500 664 330

Tuure Mäkitalo (varapj.),
0400 142 691
tuure.makitalo29@
gmail.com

Kristiina Filla  
050 5188 926  
kristiina.filla@netikka.fi

Sauli Penttilä  
040 5118 960 
skjpenttila7@gmail.com

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

Ilman ajanvarausta 
tai sopivan ajan 
varaamalla.

Täyttä palvelua mopoautoista 
raskaaseen kalustoon.

Katsastuksen pitää olla

HELPPOA, MUKAVAA 
JA NOPEAA

Nyt myös

lauantaisin 9–14

Hallitus tiedottaa
•	 Kesä- heinä- elokuun aikana tarvitaan paljon isäntiä, myös isäntävelvoitteet

voisi suorittaa kyseisenä aikana.
•	 Meillä olisi tarkoitus saada mahdollisimman pian aikaan vielä yksi toimikunta

jonka tarkoituksena olisi ideoida ja olla järjestämässä treffejä y.m. toimintaa.
Ottakaa yhteyttä pikimmiten puheenjohtajaan tai hallituksen jäseniin, niin
voidaan keskustella asiasta enemmän.

•	 Ensi vuoden kevätkokous pidetään 22.4., tarkemmin seuraavassa lehdessä.
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Uudet jäsenet 15.4. - 15.9.2016Puhelinnumeroita

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 lokakuussa
• Seuraa tiedotustamme facebookistamme ja
   kotisivuiltamme: http://www.caravan-kalajarvi.fi/

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

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

• Maksuliikenne: Peräseinäjoen Osuuspankki
• Painosmäärä 2500 kpl
• Paino: KTMP Group, Mustasaari
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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 isäntäpäivystys.
Lokakuun alusta huhtikuun loppuun isäntäpäivystys vain vii-
konloppuisin. Muulloin avain saatavana Peräseinäjoen nesteeltä.

155164 Ahokas Jaana Lapua
032177 Ala-Penttilä Markku Vaasa
155747 Anttila Vesa Seinäjoki
155912 Eerikäinen Timo Kauhava
076811 Ekola Simo Härmä
156770 Haapasalo Mikko Evijärvi
147921 Hahka Markku Vöyri
059369 Hakala Heikki-Veli Rintakangas
157108 Hakala Pasi Alavus
007282 Hakoniemi Rauno Seinäjoki
099890 Harviala Marko Nurmo
155593 Hautakangas Kari Seinäjoki
115727 Hautamäki Tapani Jalasjärvi
023666 Hautamäki Tapio Alavus
155981 Heinonen Tero Jalasjärvi
155392 Homi Mika Seinäjoki
156474 Idänpirtti Pauli Ilmajoki
156866 Ilkka Veijo Seinäjoki
075418 Inkeri Eero Isorehto
155440 Isola Anne Seinäjoki
155289 Itäniemi Jarmo Kangasto
156628 Junttila Markku Mustasaari
155464 Järvilehto Henna Pentinmäki
092213 Kallio Aki Alavus
156484 Ketola Jukka Alavus
157137 Kiviluoma Harri Jalasjärvi
112917 Koivukangas Jussi Ritola
155569 Koivumäki Jukka Ähtäri
156430 Kojonen Teemu Ilmajoki
155580 Korhonen Heikki Tuuri
156120	 Komiloff	Antti	 Lapua
155915 Korpi-Kyyny Matti Päntäne
055469 Kortesniemi Hannu Nurmo
060244 Kosola Harri Seinäjoki
152753 Kistola Nina Seinäjoki
155010 Kuuttila Paula Vedenoja
155345 Latukka Tapio Nurmo
156878 Latva-Koski Jari Kauhajoki
155608 Latvala Eero Lapua
155335 Lehtonen Jarmo Luopa
154971 Leppäharju Pentti Lohiluoma
155382 Leppämäki Marko Jalasto
156229 Liesmäki Jorma Seinäjoki
057121 Lintula Markku Koskue
142961 Loukonen Toni Vähäkyrö
156299 Mantela Miika Lappajärvi
156028 Maununen-Hautamäki Seija Nopankylä
105141 Muurimäki Antti Kurikka
156067 Mäenpää Antti Ilmajoki
155450 Mäenpää Aulis Kauhava
155971 Mäenpää Jarmo Lapua
149980 Mäenpää Marko Seimäjoki
094572 Mäkelä Tapio Vaasa
013579 Mäkynen Aarne Seinäjoki
156147 Mäkynen Matti Halkosaari
154936 Nieminen Risto Horo
157132 Niskakangas Kari Seinäjoki

156366 Ojanperä Timo Seinäjoki
155771 Paavola Aki Seinäjoki
154997 Pellonpää Kari Rantala
156590 Peltokangas Päivikki Kurejoki
156191 Peräkangas Jukka Kurikka
156407 Peurala Mikko Alavus
155946 Pihlaja Aki Nurmo
046949 Pihlajaniemi Pekka Ristijärvi
027797 Rajala Leena Koskenkorva
079812 Rantala Erkki Seinäjoki
157156 Rantanen Mika Alavus
138494 Rasinpää Minna Nurmo
155567 Rentola Kimmo Kerhunkylä
112779 Rinne Kalevi Hyllykallio
156656 Risku Matti Ilmajoki
154909 Rissanen Maria Lapua
156499 Ristimäki Seppo Seinäjoki
156007 Ruha Jani Ähtäri
156893 Röyskö Pekka Ilmajoki
156767 Saaranen Toni Seinäjoki
092625 Saarela Esa Pernaa
155051 Saarenpää Juhani Kauhajoki
154924 Saari Soile Alavus
154918 Salmenautio Juha Seinäjoki
148634 Sironen Risto Hyllykallio
079856 Soukka Hannu Lehtimäki
156292 Taipalus Mikko Kurikka
155104 Tammela Juhani Kauhava
156030 Tuomiharju Tapani Seinäjoki
155695 Uitto Pekka Seinäjoki
154985 Vainionpää Matti Alavus
155898 Valkama Tarmo Alavus
137229 Varpuluoma Mika Merikaarto
155340 Vehmas Timo Lapua
155962 Viitanen Anne Laihia
156380 Viljanmaa Marko Pojanluoma
157162 Vilmunen Kari Jalasjärvi
151990 Virtanen Jaakko Sastamala
130240 Yliaho Anssi Pojanluoma
156418 Yliaho Nina Seinäjoki
156828 Ylimäki Mikko Lapua
156321 Ylipelkonen Heikki Kauhava

Uudet rinnakkaisjäsenet
15.4. - 15.9.2016

076811 Ekola Ville Härmä
045694 Hoskari Pirjo Luopajärvi
136391 Huhtala Markku Huhmarkoski
057829 Järvilehto Riitta Kauhajoki
151462 Nurminoro Irma Seinäjoki
133787 Ruotsala Anneli  Seinäjoki
154924 Saari Antti  Alavus
148760 Sihvola Jooel  Alavus
062443 Tuomisto Tuula  Kurikka
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Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

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

Marko Pänkälä 
p. 040 486 3544

Juha Kaunismäki 
p. 040 486 3514

merkkiedustus
nyt meillä!

Olemme mukana 
Lahden Caravan-messuilla
Adrian ja Bürstnerin osastoilla
16.-18.9.2016

Lainan määrä 
Korko 
Perustamiskulut
Kk-maksu
Laina-aika
Käsiraha
Luottokulut yht.

J.Rinta-Joupin
rahoitus

Vertaileva
tarjous

40 000 € 
0,99 % 

0 €
0 €

72 kk
0 €

1 216 €

40 000 € 
5,9 % 
190 €
9,90 €
72 kk
0 €

8 532 €

SÄÄSTÄT 7316€
(esimerkissä)

VERTAAJ.Rinta-Joupin 
rahoitustarjous  
uuteen matkailu- 
ajoneuvoon

Meiltä paras messutarjous.Tervetuloa kaupoille!

NEXXO
TIME EDITION 30

T 569, T 660, T 690G 
alkaen

61.700€
etusi alkaen 

6.350€

0,99%
ilman muita kuluja*

KORKO VAIN

 
*) 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.

Caravan-messuilla ja viikonloppunäyttelyssämme
uuden matkailuautokaupan päättäneille 16.-25.9.2016 

2000€ lahjakortti Giganttiin*

Irma ja RaimoJohannes Marttila

Miten muualla?

AUTOMAATTI-ISÄNTÄ
Keväällä, kun palasimme Marokon talviretkeltä, 
jäimme odottelemaan laivan lähtöä Helsinkiin Tra-
vemünden automaatti-stellplatzille, joka sijaitsee 
aivan keskustan tuntumassa. Oli mielenkiintoista 
tutustua pari päivää ”isännättömään” campingiin. 
Lienee Saksassakin pula isännistä ja isäntävelvoit-
teitakaan Saksassa ei tunneta?  Siksi luultavasti siel-
lä ollaan siirtymässä automaattivaihtoehtoon?

Aluksi olimme ”hukassa”, kun emme aikaisem-
min olleet isännättömällä leirintäalueella. Pureu-
tumalla pikkuhiljaa automaatin salaisuuksiin, on-
nistuimme pääsemään portin sisäpuolelle. Oli siinä 
paikan päällä eräs saksalaisrouvakin opastamassa 
alkuun.

9

Lähestyessämme Stellplatzia, ajoimme kierroksen alueen 
ympäristössä. Aivan alueen vieressä sijaitsee viihtyisä kahvila-
ravintola, jossa poikkesimmekin pullakahvilla. 
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Vähän pankkiautomaattia muistuttavasta 
aparaatista tehtiin tarpeelliset varaukset 
autopaikasta, aikuisista henkilöistä, lapsis-
ta, lemmikeistä, puhtaan veden tankkauk-
sesta, suihkuista, pesukoneista ja muista 
tarpeista. Varauksien mukaan ladattiin 
koneen ilmoittama rahamäärä ja kone 
palautti vaihtorahat erilliseen palautus-
lokeroon ja antoi pankkikortin kokoisen 
kortin, jota sitten voi käyttää tekemiensä 
varausten käyttöön. Siis kätevää, kun koli-
koita ei tarvitse käyttää erikseen maksujen 
suorittamiseen eri kohteissa. Jos kuitenkin 
käy niin, että tuleekin tarve lisäpalveluista, 
esimerkiksi kuumana kesäpäivänä ylimää-
räisestä suihkusta, sen voi maksaa myös 
suihkun kolikkoautomaattiin. Jos asiakas 
tarvitsi sähköliitännän, se maksettiin koli-
koilla suoraan mittariin. Valtaosalla näyt-
ti olevan aurinkopaneelit ja sähkötarvetta 
heillä ei siis ollut.

Ravintolasta aukeni kiva näkymä Itä-
meren hiekkarannalle. Uimaan ei uskal-
lettu mennä, koska huhtikuun lämpöti-
lat Afrikassa kärähtäneelle iholle olisi 
ollut liian raikasta.

Perusautopaikkamaksu kattoi wc-käytön, 
harmaanveden tyhjennyksen ja kemiallisen 
pytyn tyhjennyksen.

Mikäli jotain varauksia jäi käyttämättä, 
kone palautti ylimääräiset maksut takaisin, 
kun kortti syötettiin laitteeseen. Sama kort-
ti palautui takaisin, koska sitä tarvittiin vielä 
myöhemmin uloskäyntiportin avaamiseen.

Meillä monissa kotoisissa leirintäpaikoissa 
on pelkkä könttäsumma vuorokausimaksu-
na, joka sisältää kaiken mahdollisen; melkein 
rajattoman henkilömäärän lemmikkeineen, 
saunoista tanssi-iltoihin; käytät tai et näi-
tä palveluja. Tässä saksalaisessa systeemissä 
maksetaan vain siitä, mitä käytetään. Siis 
koimme tämän ratkaisun ehdottoman oi-
keudenmukaiseksi ja tasapuoliseksi. Varmaan 
Suomessakin siirrytään tasapuolisuuden 
nimissä saksalaiseen toimintatapaan, olipa 
sitten automaatti- tai isäntäreseption ky-
seessä.

Huoltorakennus oli kaikin puolin siisti 
ja asiallinen. Myös paikoitusalue oli mie-
titty saksaiseen järjestelmälliseen tapaan 
toimivaksi ratkaisuksi.

Wc- ja pesu- ja suihkutilojen siisteydessä 
ei ollut huomauttamisen tarvetta. Pesuai-
neet, wc-paperit, käsipyyhkeet ja muut tar-
vikkeet oli asianmukaisesti hoidettu.

Tässä puomein 
varustettu 
sisääntuloportti 
automaatti-
laitteistoineen. 

Harmaaveden ja kemiallisen wc:n tyhjennyspaikat.

Lähdettäessä stellplatzilta, 
kortti syötettiin toiseen 

automaattiin ja portti avautui 
poistumista varten.

10



12 13

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

Moni asia hoituu 
samalla käynnillä

Puhdasta kotimaista
Neste-tehokaasua

Laadukkaat 
Neste-polttonesteet

Lounaskahvilastamme
maistuva kotiruokalounas,
tuore kahvi ja leivonnaiset

Pesun mitat
L 230 cm
K 260 cm

YT-alueemme yhdistykset ovat tulossa 
siihen ikään, että täytellään nelikymp-
pisiä vuoron perään. Pohjanmaan yh-
distys, joka on meistä vanhin, täytti 
vuosi sitten nelikymppisensä ja tänä 
vuonna oli vuorossa Suupohjan yhdis-
tys. Seinäjoen yhdistys on sitten ensi 
vuonna.

Suupohjan yhdistys vietti juhlansa 
11.6. Samana viikonloppuna järjeste-
tiin myös jo perinteeksi muodostunut 
Pelimannikaronkka ja tapahtumapaik-
kana oli jälleen Teuvan Parra. Tänä 
vuonna säät suosi tapahtumaa ja alueel-
la oli väkeä tungokseen asti. Perinteen 
mukaan järjestävä yhdistys hoiti jälleen 
ruokapuolen niin, ettei kellään nälkä 
päässyt yllättämään. Liiton terveiset ne-

40-v. synttärit 
musiikin merkeissä

likymppiselle yhdistykselle toi Heikki 
Leinonen. Suupohjan yhdistyksellä ei 
ole omaa aluetta, mutta joka vuosi he 
järjestävät useita treffejä maakunnan 
alueella, mm. Parrassa, Kristiinan kau-
pungissa, Jurvassa, Kauhajoella, jotenka 
toimintaa riittää. - Parhaimmat onnit-
telut juhlivalle yhdistykselle.

Ja sitten se musiikki. Kesäkuun toi-
nen viikonloppu on perinteisesti py-
hitetty Pelimannikaronkalle ja niin 
nytkin. Vuodesta toiseen tämän tyyp-
pinen tapahtuma vetää väkeä paikalle, 
on soittajia, laulajia, tanssijoita. Kyl-
lähän kauniiseen kesäiltaan kuuluu se 
haitarimusiikki ehdottomasti. Tässä 
tapahtumassa järjestetään aina myöskin 
karaokekisa, niin tänäkin vuonna. Jo-

tenkin tuntuu, että vuosi vuodelta lau-
lajien taso senkun vaan paranee. Tällä 
kerralla naisten sarjan voitti Marja Ran-
tanen, miesten sarjassa voiton vei Esko 
Korpela ja ammattilaisten sarjan voitti 
Kauno Kankaanpää. Ja mikä parasta, 
nämä kaikki voittajat ovat meidän, Sei-
näjoen yhdistyksen jäseniä. - Parhaim-
mat onnittelut.

On hieno asia, että YT-alueemme 
yhdistykset jaksavat järjestää vuodesta 
toiseen erilaisia treffejä ja tapahtumia 
tässä maakunnassa. Tämä on sitä yh-
teistoimintaa parhaimmillaan, toivo-
taan että tällainen toiminta jatkuu edel-
leenkin.
 

13
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PERÄSEINÄJOKI
Keskustie 43, p. 010 7646 680

ma-la 7-21 su 11-18
(kesäsunnuntait kesä-elokuu 11-21)

Aukioloajat 
•  arkisin........9-19
• lauantaisin...9-18(06) 421 7800 • Vakkurinkatu 4, 60320 SEINÄJOKI

SOPURAHASOPURAHA Avoinna
SU 12-18

Tarjoukset

voimassa 30.12.2016 

saakka

1€1€

1€ 295

1€

1€

1€

1€ 1€ 1€

1€ 1€ 1€

1990
24 rll

16 rll 650

Serla toilet keltainen
WC-PAPERI
tai TALOUS-
PAPERI

1€ torilta
1500 erilaista

tuotetta!

Panda VALKO-
SUKLAATA
130 g (7,69kg)

Ultra Clean
MONIKÄYTTÖ-
LIINA
8 kpl/pkt

At Home
YLEIS- 
PUHDISTUS-
LIINAT
60 kpl/pkt

Fairy
ASTIANPESUAINE 

500 ml  (2,00L)

Nord Clean
PYYKINPESU-

NESTE 1 l

HAMMASHARJA
8 kpl + teline

Sencefresh
SUUVESI 500 ml 

(2,00L)

TUOKSUTUIKKU
18 kpl/pkt

TASKULAMPPU
9-led

Hansa täytettävä
SYTKÄ

Mustang
SYTYTYSPALA

32-palaa

Polaric
AUTOSHAMPOO

1 l

11 kg teräskuorisen
KAASUPULLON 

TÄYTTÖ

Autoilijan
LASINPESUNESTE

-20OC 5 litraa

Yleistä
SF-Caravan Seinäjoen seutu ry kuuluu 
jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:hyn, 
joka on suomalaisten karavaanareiden 
valtakunnallinen liitto ja se on perus-
tettu 1964. Liiton muodostavat rekis-
teröidyt itsenäiset caravanyhdistykset.  
SF-Caravan Seinäjoen seutu ry on liiton 
76. jäsenyhdistyksestä viidenneksi suu-
rin ja vuosi 2017 tulee olemaan sen 40. 
toimintavuosi. 

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset pidetään sään-
töjen mukaan keväällä ja syksyllä. Yh-
distyksen hallitus kokoontuu 10 - 12 
kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa 
useamminkin. Hallitus ja toimikunnat 
pitävät yhteisiä kokouksia kaksi – kol-
me kertaa vuodessa.

Treffit

Yhdistyksen hallitus ja toimikunnat jär-
jestävät vuoden aikana tarpeellisen mää-
rän treffejä, joista sovitaan yhteisesti etu-
käteen. Tänä vuonna syksyllä vietämme 
yhdistyksemme 40-vuotisjuhlaa.

Tapahtumat ja tilaisuudet, joissa 
yhdistyksen edustus

Yhdistys osallistuu vuoden aikana erilai-
siin messuihin ja tapahtumiin sekä Poh-
janmaan YT-alueen ja Caravan Huiput 
ry:n kokouksiin.

Yhteistyö jatkuu alueen muiden yrit-
täjien, Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen 
Matkailuyrittäjien sekä Peräseinäjoen 
kappeliseurakunnan kanssa. Olemme 
mukana Kalajärven Matkailukeskuksen 
kehittämisessä.

SF-CARAVAN SEINÄJOEN SEUTU ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE  2017
Kalajärventie 4, 61100 PERÄSEINÄJOKI

Yhdistys mukana SF Caravan - liiton 
toiminnassa

Yhdistys osallistuu liiton vuosikokouk-
seen ja tarvittaessa liiton järjestämiin 
koulutuksiin.

Tiedotustoiminta

Yhdistys julkaisee kaksi kertaa vuodessa 
ilmestyvää jäsenlehteä (Lakeurelta-leh-
ti).  Yhdistyksen verkkosivut pidetään 
ajan tasalla ja niitä kehitetään. Yhdis-
tysesite päivitetään tarpeen mukaan. 
Yhdistys tiedottaa tapahtumista myös 
Facebookin sekä kalajarvi.com sivujen 
kautta.

Alueen rakentaminen, 
kunnossapito ja hankinnat

Vuonna 2017 keskitymme WC:ssä ole-
vien suihkutilojen saneerauksiin ja kor-
jauksiin. Suunnitelmiin kuuluu myös 
varastorakennuksen teko, joka siirtyi 
tälle vuodelle miesten saunaremontin ja 
lämmitysjärjestelmän uusimisen vuoksi. 
Edelleen kaikki kunnostustyöt alueella 
jatkuu kuten myös ympäristön hoito.

Leirintätoiminta 

Yhdistys ylläpitää caravanaluetta, jon-
ka leirintätoimintaa jatketaan entiseen 
malliin. Leirintäalue on avoinna koko 
vuoden. Talviaikaan (lokakuusta – huh-
tikuuhun) toimistossa on isäntäpäivys-
tys viikonloppuisin ja treffeillä. Kesä-
aikaan (toukokuun alusta – syyskuun 
loppuun) isäntäpäivystys on joka päivä. 
Vuosipaikan haltijan on suoritettava 
isäntävelvoite.

Yhdistys työllistäjänä

Yhdistyksen leirintäalueen toimisto 
työllistää kesä-heinäkuussa kaksi toi-
mistotyöntekijää. Leikkikenttäohjaa-
jiksi työllistetään kolme – neljä nuorta. 
Myös ensi kesäksi suunnitellaan yhden 
miehen palkkaamista sesonkiajaksi isän-
tätehtäviin alueelle.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous on vakaalla pohjal-
la mutta kustannusten nousu aiheuttaa 
jatkuvaa menojen tarkastelua ja tiukkaa 
seurantaa. Yhdistyksen suurimmat me-
not ovat sähkö, lämmitys, vesi, lainan 
lyhennys sekä vuokra.

Yhdistyksen hallitus on laatinut vuodel-
le 2017 erillisen talousarvion.

Lopuksi
Yhdistyksen ylläpitämä caravanalue 
on arvostettu, tunnustettu ja suosittu 
alue valtakunnallisesti. Vapaaehtois-
työllä ja yhteisellä voimakkaalla tah-
dolla alue saadaan pidettyä kunnossa.  
Tärkeintä on hyvä henki ja kaikkien 
meidän ja matkailijoiden viihtyvyys 
alueella. 

 
Olemme valmiit ottamaan vastaan 
matkailuvuoden 2017

SF-Caravan Seinäjoen seutu ry / 
Hallitus
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Peräseinäjoen Matkailuyrittäjät ry on 
perustettu 28.11.1995 paikallisten mat-
kailuyritysten yhteistyöelimeksi.

Yhdistys oli tuolloin ensimmäinen 
laatuaan maakunnassa. Kuntaliitoksen 
yhteydessä vuonna 2005 nimi muu-
tettiin Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry. 
Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää 
matkailuyritykset valvomaan niiden 
yleisiä ja yhteisiä yrittäjyyteen liittyviä 
etuja, sopia matkailuyritysten yhteisistä 
tavoitteista ja strategiasta, sekä muista 
matkailua koskevista yhteisistä kehittä-

Lomatanssit

Heti vuonna 1996 aloitettiin voimakas yhteistyö Perä-
seinäjoen yrittäjien kanssa Lomatanssien järjestämiseksi 
yhteistyössä.  Ensimmäisiin lomatasseihin saatiin tan-
goprinssi Juha Hilden. Vuonna 1997 sitten tuli kaik-
kien aikojen yleisöennätys. Kalajärven matkailualueelle 
saapui yli 2000 henkilöä kuuntelemaan ja katsomaan 
Jari Sillanpäätä. Lomatanssit jatkui myöhemmin alueen 
yrittäjän toimesta aina vuoteen 2003, jolloin esiintyi 
Danny-show; yleisöä oli yli 1000 henkilöä.

Kiiskenpilkinnän SM-kisat

Epäviralliset kiisken (”rökkään”) pilkinnän SM-kisat 
aloitettiin vuonna 1997 Juhani Korhosen ideoimana 
yhteistyössä Jalasjärven urheilukalastajien ja Peräseinä-
joen yrittäjien kanssa. Kisat saivat valtakunnallista huo-
miota. Niinpä päätettiin yhdessä järjestää vuonna 1998 
vielä viralliset Kiiskenpilkinnän SM-kisat. Kilpailu oli 
taas huomiota herättävä valtakunnallinen tapahtuma. 

Kesäteatterin alku Peräseinäjoella

Kahvila-ravintola Katinkulma hankki Kalajärven laval-
le teatteriesityksen Murha maalaispappilassa vuonna 
1997 heinäkuussa. Esityksen toi Peräseinäjoelle Töysän 
Ylipään kyläteatteri, johon kuului noin 15 harrasteli-
janäyttelijää. Yleisöä tuli joka suunnasta niin paljon, 
että Kalajärven kaikki tuolit kannettiin lavalle. Tästä 
lähti idea, että Peräseinäjoelle pitää elvyttää kesäteatte-
ritoimintaa. Peräseinäjoen Matkailuyrittäjät ry koulutti 
EU-hankkeella matkailuosaajia Peräseinäjoelle. Mat-
kailuosaaja Tanja Välipakka alkoi kehitellä EU-hanket-
ta Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen 
henkilökunnan Tuula Koskimies-Hautaniemen ja Mari 
Niemen kanssa. Eu-hankkeen toimesta, jonka projek-
tipäällikkönä oli Tanja Välipakka, hanke alkoi elvyttää 
erityisesti Etelä-Pohjanmaalla vallitsevaa pennihääpe-
rinnettä eloon ja tehdä siitä jokavuotinen kulttuuri- ja 
kesätapahtuma Peräseinäjoelle.  
Katso lisää: http://www.pennihaat.net/yhdistys.html    

Reppuhiihto - Talvielämyspäivä

Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry aloitti hiihtotapahtuman 
vuonna 1999. Tapahtuma on saanut paljon kiitosta ja 
parhaimmillaan siihen on osallistunut yli 180 henkilöä. 
Kuntaliitoksen jälkeen mukaan yhteistyöhön tuli Seinä-
joen kaupungin liikuntatoimi ja myöhemmin Elämyslii-
kunta ry ja nimi muuttui Talvielämyspäiväksi. Talvinen 
tapahtuma jatkuu edelleen.

Lauri Tähkä ja Elonkerjuu

7.6.2000 klo 20.00 Peräseinäjoen Kalajärven virkistys-
alueen kesäkausi avataan railakkaasti pohjalaisiltamilla. 
Lavalle nousee Lauri Tähkä ja Elonkerjuuorkesteri, joka 
herätti Suukkoa vai puukkoa –iltamissaan rehvakkaat 
pohjalaislaulut ja suomikaihon uudenlaiseen eloon.

TV2 kuvasi tapahtuman ja se esitettiin useaan kertaan 
televisiossa. Tämä ilta toi Lauri Tähkän ja Elonkerjuu- yh-
tyeen esille ja tästä alkoi heidän nousu Suomen huipulle. 

Kylämatkailu

Maaseutumatkailu lienee kaikille tuttua, mutta mitä tar-
koittaa kylämatkailu? Kun kylä, kylän matkailuyritykset 
ja kylän matkailua tukevat yhdistykset liittävät voimansa 
yhteen ja he ponnistavat kohti yhteistä päämäärää, mat-
kailun kehittämistä, voidaan sitä kutsua kylämatkailuksi. 
Sen tavoitteena on matkailun muuttaminen maaseudun 
kylissä tuottoisaksi liiketoiminnaksi, kylien elävöittämi-
nen ja hyvinvoinnin lisääminen. Kylämatkailun avulla 
nostetaan ja vahvistetaan pienen maaseutupaikkakunnan 
identiteettiä, historiaa ja ainutlaatuisuutta, matkailun lai-
nalaisuuksia mukaillen.

http://www.seinajokimatkailu.com/

Teksti: Aarre Kulmala, Raimo Johannes Marttila
Kuva: Marja Konimäki

Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry  - 20 vuotta 

Kunniajäsenyydellä palkittiin kesäkuussa järjestetyssä juhlatilaisuudessa Seinäjoen ja Peräseinäjoen matkailun hyväk-
si tehdystä ansikkkaasta työstä seuraavat henkilöt: Vas. Hannu Ilomäki Peräseinäjoen kunta, kylämatkailun jäsen Jussi 
Mäki Jussin Tuvat, Raija Korhonen Marjatila Korhonen Peräseinäjoki, Eila Kulmala Kahvila-Ravintola Katinkulma  
Kalajärvi, perustajajäsen Raimo Johannes Marttila SF-Caravan Seinäjoen seutu ry, perustajajäsen Markku Koivu-
mäki SF-Caravan Seinäjoen seutu ry, perustajajäsen Aaro A Harjunpää Peräseinäjoen kunta. Kuvasta puuttuu Jukka 
Pajunen Peräseinäjoen elinkeinoasiamies, perustajajäsen.

mistoimenpiteistä. Yhdistys on järjes-
tänyt jäsenilleen koulutustapahtumia 
sekä yleisiä tapahtumia heinäkuisista 
lomatansseista aina talvisiin reppuhiih-
totapahtumiin. Olennainen osa toimin-
taa on julkinen esiintyminen erilaisissa 
messutapahtumissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yh-
distys ottaa kantaa ja tekee ehdotuksia 
jäseniään koskeviin ajankohtaisiin kysy-
myksiin, toimii välittäjänä yhteistyö- ja 
työnjakokysymyksissä, välittää ajankoh-
taista tietoa jäsenille sekä järjestää kou-
lutus- ja informaatiotilaisuuksia

Yhdistys perustettiin Kalajärven Lo-
makylän mökissä Kimmo Martiskai-
sen johdolla. Kimmo veti ensimmäisiä 
EU-hakkeita Suomessa, jota hallinnoi 
Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy. Pai-
kalla oli Kimmo Martiskaisen lisäksi, 
Jukka Pajunen, Eila ja Aarre Kulmala 
Katinkulma, Ulla ja Tapio Manni Ka-
lajärven Lomakylä Oy, Raimo Johannes 
Marttila SF-Caravan Seinäjoen Seutu 
ry. Juhani Korhonen Marjatila Korho-
nen, Veli-Matti Mäki-Paavola Maatila-
matkailu Välimaa.

Seinäjoen matkailuyrttäjät Ry:n toimintaa
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Lauantai-iltana järjestettiin Vankkurituvalla jälleen naamiai-
set ja karaoke. Uutena lisukkeena halukkaat voivat varus-
tautua KARAOKEJULKKIS-naamiaisvarustuksiin ja esittää 
roolihenkilönsä karaokelauluja. Julkkisvaihtoehtoja löytyikin 
useita, kuten ”prinsessa ruusunen”, ”kikka”, ”katrihelena”, 
”irwin”, ”elsaprinsessa”, ”paulakoivuniemi”, ”matovaltonen”,  

Puolukka-rosvopa ist iv i ikon lopun 
naamia iset

Raimo Johannes Marttila, kuvat useista lähteistä

Tenavien sarjassa palkittiin ”Sininaamio” /Daniel Suomu ja ”Kultanaamio”/Aleksi Lepistö

”Julli ja Lillu” jne jne jne... Rekvisiitaksi oli varattu esiinty-
mispukuja, ilmakitaraa, harppua, lentokonetta jne.

Vankkuritupa oli tupaten täynnä ja naurunpyrskähdyksistä 
päätellen ohjelmanumerot olivat yleisön mieleen. Vaikuttaa 
siltä, että vastaavia tilaisuuksia nähdään jatkossakin. Lämpi-
mät kiitokset osallistujille ja yleisölle.

Miesten puolella palkittiin ”Irwin”/ Esko Korpela.

Kuvaan hän nappasi Paula Koivuniemen (Esko ja Kaija Korpela) 

Lentokapteeni Saarenpää 
ja Sotilaslentokapteeni 

Saarenpää alias Maverick 
esittivät näytelmällisen 
laulun Lentäjän valssi

Naisten sarjassa voiton nappasi ”Elsa-prinsessa”/Riia Tuomisto. Kuvassa hänen seurassaan Kikka (Taru Lehtimäki)
Julli ja Lilli (Raimo 

Johannes ja Irma 
Marttila) esittivät 
mm. laulun Jullin 

kultakellosta

Örwin (Matti Erkkilä)
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 esko.katila@gmail.com

Huhtikuun alussa lähdimme perinteiselle lapin reissulle. Vaunua oli pak-
kailtu jo useampi päivä ja mietitty, onko kaikki tarpeellinen mukana. Sun-
nuntai-aamula lähdettiin ajamaan kohti Kiilopäätä. Reitiksi otin Ilmajo-
ki-Kauhava-Ylivieska-Liminka-Kemi-Rovaniemi-Kiilopää, matkaa 813 km. 
Sunnuntai-illaksi otin tavoitteeksi Sodankylän Hotelli Karhun matkapar-
kin, jossa yövyimme. Maanantai-aamulla käytiin vielä ostoksilla Sodanky-
lässä ja jatkettiin matkaa Kiilopäälle, jossa oltiin jo hyvissä ajoin laskemassa 
tassuja alas.

Vaunupaikan olin varannut Suomen Ladun majan alueella Urho Kekkosen 
kansallispuistosta. Maja sijaitsee puurajalla, eli sään mukaan voi nousta tun-
turiin tai laskea alas metsän suojaan. Latuverkosto on yhteydessä Saariselän 
latuihin eli vaihtoehtoja riittää. Suomen Ladun oppaat järjestävät ohjattuja 
hiihtoretkiä joihin me caravaanaritkin voimme osallistua.

Päivät kuluivat hiihdellen ja nauttien hienoista maisemista ja latukahviloi-
den hyvistä munkeista. Sää vaihteli vesisateesta -15 asteen pakkaseen. Latu-
verkosto oli hyvässä kunnossa, koska koneet ajoivat päivittäin. Hanki kantoi 
hyvin eli voi lähteä ladulta avoimeen tunturiinkin hiihtämään.

Majalla oli muutamana iltana ohjattua venyttelyjumppaa, mikä teki hyvää 
pitkän hiihtoreissun päälle. Saunat olivat joka ilta käytössä. Parina iltana 
viikossa oli mahdollisuus savusaunaan ja avantouintiin tunturipurossa. Oli 
muuten kylmä vesi!

Caravanalue on pieni vaatimaton alue, mutta sieltä löytyy tarvittavat palve-
lut, kuten sähkö, vesi, suihkut, wc:t, sanuat ja kemsan tyhjennys. Alueella on 
ravintola, pieni elintarvikemyymälä ja suksivuokraamo voitelupalveluineen. 
Isorenkaisia maastopyöriä, joilla voi ajaa hangella, oli myös vuokrattavissa. 
Me päätimme aloittaa pyöräilyt vasta kotona eikä kokeiltu uutta villitystä. 
Aluemaksu oli Suomen Ladun jäseniltä 25 € vuorokausi lämmityssähköllä. 
Kiilopää on varttuneemman väen rauhallinen lomapaikka, koska alueella ei 
ole varsinaista iltaelämää. Saariselän keskustaan oli hiihtomatkaa noin 10 
km ja autolla noin 15 km.

Toisella viikolla alueelle tuli Helsingistä kolmen päiväkodin lapsia noin 70 
ohjaajineen. Olihan siinä vipinää kun he lähtivät hiihtolenkille. Osa lapsista 
hiihti Rautalammen lenkin, joka oli yli 30 km, hieno saavutus alle koului-
käisiltä!

Olimme tunturissa 12 yötä, 13 päivää ladulla, hiihtokilometrejä saatiin 
noin 280.

Paluumatkalle lähdimme lauantai-iltapäivällä, annettiin kiireisten mök-
kiläisten mennä ennen meitä. Iltapäivän mittaan ajeltiin Ylivieskaan jossa 
yövyttiin ABC:n matkaparkissa. Ajokelit olivat hyvä koko reissun ajan. Ko-
tona oli tullut kesä ja pihatyöt kutsuivat.

Ensi keväänä uudelleen, paikkavaraus tehtiin.

OM 17869

Hiihtoretki Lappiin
Teksti ja kuvat Osmo Mäkelä
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Päätoimittajan terveisiä

Kevään lehden ilmestymisestä aika on 
kulunut harrastuksemme parissa vauh-
dikkaasti tähän hetkeen; syksyn lehden 
ilmestymiseen. Kevään, kesän ja alku-
syksyn aikana on paljon mielenkiintoi-
sia tapahtumia. 

Olen jännityksellä kuunnellut palau-
tetta ja kommentteja kevään lehdestä, 
koska se oli ensimmäinen lehti minun 
päätoimittajakaudella. Olen ollut on-
nellinen siitä, että lehdestä on tullut 
monipuolista palautetta, mutta ennen 
kaikkea siitä, että lehdestä on myös pi-
detty.  Olen saanut hyviä vinkkejä ju-
tunaiheista, joita pyrimme myös toteut-
tamaan.  Lehtihän on meidän yhteinen 
jäsenlehti, joka on jäseniä varten. Aja-
tukseni päätoimittajana on, että se ker-
too niin jäsenille tapahtuneista asioista 
kuin meidän alueellamme tapahtuneista 
asioista. 

Lehden toimitukseen kuuluvat minun 
lisäkseni Jari Saarenpää, Raimo Johan-
nes ja Irma Marttila sekä Pentti Salo. 
Lehden toimitus on saanut jutun aihei-
ta, valmiita juttuja ja hyviä kuvia. Eri-
tyinen kiitos kuvista Raimo Rannalle, 
Riia Tuomistolle, Kari Rintalalle sekä 
Osmo Mäkelälle. 

Minulle ja lehden toimitukselle voi jät-
tää viestiä, juttuideoita, kuvia jne, toi-
mistoon tai napata vain hihasta kiinni 
alueella ja kertoa ajatuksia. Pertti Saari 
päivittää yhdistyksemme internet- ja 
facebook-sivujamme. 

Ensi vuonna tavoitteena on, että saam-
me mahdollisimman paljon tietoa tref-
fien ohjelmista jo lehteen ja tietenkin 
internet-sivuillemme sekä facebookiin.  

Profiilikuvani on nimeltään Unelmista 
totta. Unelmat ovat meidän jokaisen 
voimavara. Unelmat tuovat elämälle 

tärkeän asian; on jotakin mitä tavoitella, 
mitä kohti mennä? On unelma pieni tai 
suuri, se on unelmoivalle ihmiselle arvo-
kas. Matkailun kautta tulevat kokemuk-
set, ihmissuhteet, elämykset, henkinen 
rauhoittuminen, yhdessäolo, luonnosta 
nauttiminen, elämyksien tuottaminen 
toisille ihmisille ovat esimerkkejä, jotka 
liittyvät minun unelmiini. Lakeudelta 
lehden päätoimittajana haluan olla yh-
tenä toimituksen jäsenenä jakamassa 
tätä iloa lehden kautta jäsenillemme.  

Elämyksellistä syksyä toivottaen 
Birgitta Saarenpää

Elämyksien tuottajia matkojen aikana 
Pete ja Luca-colliepojat
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Irma ja Raimo Johannes Marttila

Äitienpäivänä herkuteltiin

Toukokuun toinen sunnuntai oli tä-
näkin vuonna Äitien juhlapäivä, jota 
juhlittiin myös Kalajärven aurinkoises-
sa kevätsäässä. Yhdistys tarjosi Äideille 
kakkukahvit ja punaisen ruusun. Sai 
toki muukin perhe tulla siinä ”siivellä” 
juhliin mukaan.

Leipuri oli taikonut maukkaat juhlakakut.

Hyvää kannattaa 
jonottaa. Sujuvasti 

tarjoilupöytä 
läpäisi suurenkin 
porukkamäärän.

Nam..., hyvältä maistui? Kakkukahvin jälkeen kaikki Äidit saivat lopuksi valita pöydästä parhaimman ruusun.

24
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Kalajärven Matkailukeskus järjesti ranta-alueella sauna-ajot 
10. – 12.6.2016. Ilma oli hyvin kolea, mutta siitä huolimatta 
rantaan saapui 11 erilaista saunaa, jotka olivat lämpimänä. 
Mukana oli myös Saunavihtojenteon maailmanmestari Pentti 
Hakala. Saunamestari antoi myös vinkkejä, miten saunassa 
saa aikaan parhaat löylyt.

Kalajärven sauna-ajot
Teksti Birgitta Saarenpää, Kuvat Jari Saarenpää ja Raimo Ranta

Saunojen aattelia

Perinteitä vaalien

Päätoimittaja Birgitta ja Saunamestari Pentti Hakala

– Kaada vettä hitaasti ensin yhteen paikkaan, sitten toiseen 
paikkaan ja vielä kolmanteen paikkaan. Näin saadaan aikaan 
tasainen lämpö.
Hän julisti Saunarauhan sauna-ajoviikonlopulle seuraavin sa-
noin:  

”Tänäkin vuonna itse kullekin olkoon oikeus: 
- Saunoa rauhassa mielisaunassaan
- Saunaan älköön tulko miekka sojossa, vaan paljaaksi riisuttuna, iloisesti hymyillen käsiojossa.
- Torat, riidat ja kännykät jätettäköön kuuloetäisyyttä kauemmaksi saunasta. 
- Saunaan älköön tulko rietas ajatus, kateus eikä kostonhimo.
- Suvaitsevaisuus ja avoin mieli ovat tervetulleita.
- Mistään ei ole niin hyvä mennä kuin lämmitetyn saunan ovesta.
- Suokaamme tänäkin vuonna toisillemme ja itsellemme saunaraha.”

Kalajärvellä Saunan päivänä 11.06.2016 
Pentti Hakala , Saunamestari
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YLI 2500 
AJONEUVON
VALIKOIMA 
KAUTTA MAAN! 
Valitse ajoneuvosi Rinta-Joupin 
laajasta valikoimasta mistä päin 
Suomea tahansa ja tee kaupat
sinua lähimmässä liikeessä! 

Koko kansan autokauppaa

p. 020 777 2009 

ja 250 matkailuajoneuvoa

Tänä vuonna alueemme YT-treffit 
järjesti Härmän seutu omalla alueel-
laan Lestijärven Pitkäniemessä. Mei-
dän alueelta mukana oli kaksi vaunu-
kuntaa. Tämä alue ei ole kovin suuri, 
mutta tällä kerralla vaunuja oli paikal-
la niin paljon kun sinne mahtui. Il-
mojen suhteen viikonloppu onnistui 
todella hyvin, aikaa vietettiin saunoen 
ja uiden, näinhän karavaanarit tapaa 
tehdä.

Tämän viikonlopun yksi tärkeimmis-
tä tapahtumista on tämä jo perinteek-
si muodostunut petanque-kisa. Se on 
todella mielenkiintoinen ja aikaa vie-
vä peli, mutta juuri tällaisella vähän 
isommalla porukalla siitä muodostuu 
vauhdikas tapahtuma. Meidän oman 
yhdistyksen jäsenet; Korpelan ja Salon 
pariskunnat edustivat yhdistystämme 
kunniakkaasti. Tässä kisassa oli kaikki 
seitsemän joukkuetta, yksi jokaiselta 

YT-treffit Lestijärvellä
alueelta ja vauhtia riitti noin neljäk-
si tunniksi. Tällä kerralla voiton vei 
Härmän oma joukkue, toiseksi tuli 
Keskipohjanmaa ja kolmanneksi Suu-
pohja. – Onnittelut voittajille.

Toivotaan, että tämän tyyppiset yh-
teistapahtumat jatkuisivat edelleen-
kin, tässähän on sitä karavaanihenkeä 
parhaimmillaan.

Ihaillen kuuntelin Kerttu Talvitietä, kun 
kertoi, miten hän on käynyt Kalajärvellä 
omalla vaunullaan yksinään. 26 vuotta 
sitten Kertun elämäntilanne muuttui. 
Hänen viereltään lähti aviopuoliso tai-
vaan karavaanareihin. Sitä ennen he oli-
vat yhdessä ehtineet nauttia harrastuk-
sestaan 3 vuotta. Elämä muuttui täysin. 
Hän olikin nyt yksin. 

Ensin lapset toivat Kerttua talvella 
”kylmäharrastamaan” Kalajärvelle ja, 
hän käveli rannalla miettien, miten täs-
tä eteenpäin. Kesä tuli ja lapset toivat 
vaunun Kalajärvelle. Myöhemmin hän 
tuli itse perässä. Siitä alkoi Kertun itse-
näisen karavaaniharrastus. Hän otti vuo-
sipaikan. Nyt hänellä oli paikka, mihin 
lähteä viikonloppuisin. Kerttu kertoi, 
että hänelle merkitsee itsenäisyys paljon. 
Karavaanarialueella saa mukavista naa-
pureista seuraa, mutta on myös mahdol-
lisuus olla itsekseen. Mukavaa on myös 
se, että alueella voi seurustella eri- ikäis-
ten ihmisten kanssa ja osallistua erilaisiin 

tapahtumiin. Lastenlapset ja nyt myös 
lastenlastenlapset ovat tulleet mummun 
seuraksi 15 vuoden ajan hyvin mielel-
lään. Matkailuvaunu on tuonut sisältöä 
elämään. 

Kerttu kertoi, jotta itsenäisyys on 
mahdollista, täytyy olla ajokortti. Auton 
myötä vaunulle on mahdollisuus tulla 
silloin, kun haluaa. Kerttu oli vaunuilun 
alusta alkaen opetellut siihen kuuluvan 
tekniikkaan ja turvallisuuteen liittyvät 
asiat, joten hän selviytyi niistäkin itse-
näisesti. 

Kun kysyin Kertulta, mikä karavaa-
nariyhteisössä on parasta? Hän sanoi: 
”yhdessäolo ja se tunne, että kuuluu 
johonkin”. Hän näki tärkeänä, että kun 
karavaaniyhteisöön tulee, täytyy tulla 
avoimin mielin ja eikä odottaa sitä, mitä 
minulle tehdään, vaan tehdä itse hyviä 
asioita. 

Yksinmatkustava arvostaa turvalli-
suutta, mitä luodaan alueen järjestel-
mällä (isäntätoiminta jne) sekä ystävien 

Elämäntilanne muuttuu – 
karavaanariharrastus jatkuu...

Kuva ja teksti: Birgitta Saarenpää

ja perheen tukea. Perhe auttaa Kerttua 
syksyisin leirin purkamisessa ja vaunun 
talvisäilöön viemisessä ja keväisin leirin 
pystyttämisessä sekä vaunun siirtämises-
sä omalle vuosipaikalle. Seurasin sivusta 
syksyisenä viikonloppuna, miten näp-
pärästi Kerttu purki etuteltan vaununsa 
kupeesta ja näin valmisteli vaunun pois-
siirtoa varten. 

Kerttu omalla esimerkillään osoittaa, 
että vaikka elämäntilanne muuttuu ja jää 
yksin, voi löytää uudenlaista elämänsisäl-
töä omalla aktiivisuudellaan ja perheen 
tuella rakkaan harrastuksemme parista. 
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Kesän aikana olen tehnyt pientä tutkimusta siitä, millä 
perusteella karavaanarit valitsevat mille caravan-alueelle 
menevät? Mitä asioita arvostetaan ja mihin kiinnitetään 
huomiota? Olen lukenut sosiaalisesta mediasta erilaisia 
ryhmiä, tehnyt omia arviointeja eri leirialueilla käyntiem-
me yhteydessä ja myös lukenut oman caravan-alueemme 
palautteita tämän kesäkauden ajalta. 

Kilpailu on kovaa. Ihmiset ovat valintojensa suhteen ny-
kyään kriittisiä ja arvottavat asioita oman tarpeensa ja ka-
ravaanikunnan lähtökohdista. Internetistä haetaan tietoa 
ja luetaan kokemuksista. Ne vaikuttavat omalta osaltaan 
päätöksiin, mihin suunnataan. 

Selkeästi oli nähtävissä erilaisia ryhmiä. Suurimmiksi ryh-
miksi nousivat: perheet, joilla on pieniä lapsia, varttunees-
sa iässä olevat pariskunnat, eläinten kanssa matkustavat ja 
”sinkut”.  Kaikilla heillä on omat odotuksensa. Yhteisiä 
odotusarvoja oli kuitenkin aivan perusasiat: alueen siis-
teys ja isäntien ystävällisyys sekä alueen turvallisuus. Sen 
jälkeen tuli kohderyhmän erityistarpeet; leikkikentät, oh-
jelma, luonnonläheisyys, lenkkeilymahdollisuudet, uima-
ranta jne.  Viikonloppumatkojen kohdalla korostui, min-
kälaista ohjelmaa alueella on tarjolla. Siksi treffit ja niistä 
hyvissä ajoin ilmoittaminen internet-sivuilla korostuu. 

Kalajärven Caravan-alueemme palautteissa tuli esiin mm. 
seuraavia asioita, jotka houkuttelevat karavaanareita tule-
maan uudelleen:
- palvelu erinomaista; isännät osoittavat paikan ja 

kertovat palveluista
- ympäristö, wc:t ja suihkut siistejä
- alue ja ympäristö tarjoaa aktiviteettejä,  

treffeillä monipuolista ohjelmaa, jota viereinen 
ravintola täydentää

- hienot leikkikentät
- eläimille hyvät lenkkimaastot
- saunat käytettävissä joka ilta

Syyskokouksessa eräs kokousosallistuja sanoi tärkeän 
asian. Isännät tekevät tärkeää työtä asiakkaiden viihtyvyy-
den varmistamiseksi, mutta meillä jokaisella kausipaikka-
laisella on oma tärkeä tehtävämme oman alueemme mark-
kinoimiseksi. Me voimme omalta osaltamme huolehtia 
siitä, miten vieraat viihtyvät antamalla apua ja neuvoa sitä 
tarvitsevalle. 

Meidän oma alueemme on tällä hetkellä houkutteleva. 
Jotta se on sitä myös jatkossa, meidän täytyy ylläpitää pal-
velun laatua ja antaa asiakkaille se tunne, että he ovat tär-
keitä ja heitä arvostetaan. 

Teksti: Birgitta Saarenpää

Miksi valitaan Caravan-Kalajärvi?

SF Caravan Seinäjoen seutu ry:n

PIKKUJOULU
Tervetuloa pikkujouluun Kalajärven Vankkurituvalle

lauantaina 26.11.2016 klo 16.00
Iltaa vietetään perinteisin menoin, jouluista ohjelmaa

ja tietenkin villasukkatanssit, elävän musiikin tahdissa !
Myös Joulupukki vierailee (nimetyt paketit).

Ruokailun hinta: 22 €/aikuiset, 12 €/alle 12-v.,
alle 6-v. ilman

Ruokalippujen kesken arvotaan tuotekori
Ruokailuun ilmoittautuminen 20.11. mennessä

Ritva Salo, puh. 040 700 4896
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Ovet on avattu ja ruokaa on varattu 400 hengelle

Rosvopaisti valmistuu

Kuvat: Kari Rintala ja Jari Saarenpää

Kiitos ruokailijoiden puolesta kaikille teille ahkerille, 
jotka mahdollisitte suussa sulavan rosvopaistin ja  sen 

erinomaiset lisukkeet.

Kari Ylinen Rosvopaistimestarina on virittänyt ”ison grillin”

Rosvopaistin kypsymistä odotellessa, nautittiin 
ensinälkään makkarat

Rosvopaistimestari tuo ensimmäistä erää koemaistamista varten

”Tässä se on, oletteko valmiita?”

”Hyvää on, haluaisitko sinäkin?”

Pian saa tarjoilu alkaa.
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Karavaanarien
jäsennumerolla

15 %
alennus huolloista

ja varaosista!

 
 

Koskenvarrentie 337 • 62900 Alajärvi
puh. (06) 557 4540 • keijonen@japo.fi • www.punaisentuvanviinitila.fi

• VIINIMYYMÄLÄ
• TILAUSRAVINTOLA
• PITOPALVELU

Tilausravintola Viinituvassa:
• 180 paikkaa, A-oikeuksin
• Ryhmämatkat
• Juhlat
• Pikkujoulut
• Kokoukset ja koulutukset


Helsingin Sanomat valitsi
Kohinan viikon viiniksi!
Valmistettu mustaviinimarjoista,
mustikoista, aronioista ja kaikki
vesi korvattu koivunmahlalla.
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LÄMMIN KIITOKSEMME  TÄMÄN 

LEHDEN ILMOITTAJILLEMME 

SEKÄ SEURAAVILLE 

LAHJOITTAJILLEMME

Unilever Finland Oy

Botnia Caravan, Kauhajoki

EXIDE

ATRIA

S-market Peräseinäjoki

Rinta-Jouppi Oy, Seinäjoki

Rinta-Jouppi Oy, Tervajoki

Kiinteistö Oy Pikipruukki, Vaasa

Autoasi Helminen, Vaasa



Treffipäivät 2017 (alkuvuosi)

18.2. Pilkkikisat, alueella asuville

4.3. Talvielämyspäivä

14.-17.4. Pääsiäisen vietto

22.4. Kevätkokous

29.4.-1.5. Vapun vietto

6.5. Kevätsiivoustalkoot, yhteispalaveri

14.5. Äitienpäiväkahvitus

27.5. Karavaanarien turvapäivä

23.-25.6. Juhannuksen vietto


