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Puheenjohtajan mietteitä

Kari Ylinen
(rakennus/alue- ja
talkoovastaava)
043 216 0356
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P

itkästä aikaa olemme saaneet
oikein kunnollisen talven, lunta on ihan riittämiin ja hiihtomahdollisuudet järven ympäristössä
mahtavat. Helmikuun pakkasjakHallituksen ulkopuoliset luottamushenkilöt sot tuntuvat jatkuva edelleen maaRitva Salo
Sauli Penttilä
Kaija Hauta-aho
(sihteeri) liskuulle saakka. Tämä kaikki on
040 5118 960
(tal.hoitaja ja vuosipaikat)
eduksi meidän alueellamme olevalle
040 700 4896
skjpenttila7@gmail.com
044 326 6227 (iltaisin)
retkiluisteluradalle. Viime vuonnapenttisalo@netikka.fi
kaija.hauta-aho@
han luistelukausi jäi lyhyeksi, mutcaravan-kalajarvi.fi
ta nyt tuntuu, että luistelut jatkuvat
pitkälti kevääseen. Tätä retkiluistelurataa ylläpitää Seinäjoen kaupunki
ja tänä vuonna tulee varmaan kaikKalustonhoitaja
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Pentti Ojala 0400 130 903
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tä oli myöskin ennätysmäärä, 450.
Hannu ja Irja Kaukonen 040 708 6008
Tänä keväänä SF Caravan ry:n liittokokous järjestetään Seinäjoella ja
Lehtitoimitus

järjestävänä yhdistyksenä on SFC Seinäjoen seutu ry. Tapahtuma järjestetään
Seinäjoen kaupungin keskustassa, Törnävällä ja treffiviikonloppu tapahtuu Seinäjoen Leirintäalueella. Hotellimajoitus
on Sorsanpesällä ja kokouspaikka Törnävä-salissa, siis suurin osa tapahtumista
on samalla alueella. Ainoastaan lauantaina illanvietto tapahtuu uudessa jalkapallostadionin ravintolassa, johon on bussikuljetus Törvävältä.
Toivotaan että tuleva kesä tulisi olemaan
edellisvuotta parempi, koska viime vuoden asiakasmäärät jäi hiukan pienemmiksi kuin normaalisti. Tulevana kesänä
tullaan taas järjestämään useita tapahtumia ja keskikesän aika tulee olemaan
kiireinen. Ehkä suurin tapahtuma, juhannuksen lisäksi, on tämä Kalajärven
Matkailukeskuksen alueella 25.-27.5.
järjestettävä Kalajärvi Soi -tapahtuma,
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JA NOPEAA

Vuoden alusta liittomme uusi puheenjohtaja, Olli Rusi, astui virkaansa. Hän on jo entuudestaan tuttu meille monelle näistä liittomme
koulutustilaisuuksista. Ainakin minulle on muodostutut positiivinen
kuva hänestä. Toivoa sopii, että hän
pystyy luotsaamaan liittohallituksen kanssa tätä karavaanitoimintaa
eteenpäin niin, että jäsenyhdistyksen sen hyväksyvät. Maailma muuttuu ja kehitystä tapahtuu, mutta
mihin suuntaan, siinäpä vasta haastetta.
Eipä muuta, kun reippain mielin
kohti tulevaa kesää!

Pentti Salo

Lehtitoimitus

Birgitta ja Jari Saarenpää, 040 5451 Birgitta
902 ja Jari Saarenpää, 040 545 1902
Pentti
Salo 0400 667 019
Pentti Salo 0400 667 019
Aarno ja Ritva Halme (ilmoitusmyynti) 050 575 0070
Aarno ja Ritva-Hillevi Halme (ilmoitusmyynti)
050ja575
Raimo Johannes
Irma0070
Marttila 0500 664 330
Raimo Johannes ja Irma Marttila 0500 664 330
Katsastuksen pitää olla

joka viime vuonnakin keräsi n. 1500
hengen yleisön ja esiintyjiäkin oli
kaikkiaan n. 400. Täytyy kuitenkin
toivoa, että ilmat suosisivat tapahtumaa.
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Puhelinnumeroita

Caravan Lakeurelta-lehti
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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

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)

Toimituksen sähköposti:
birgitta@koulutuspalvelusaarenpaa.fi
Toimittajat: Birgitta Saarenpää, Jari Saarenpää
Raimo Johannes Marttila, Irma Marttila, Pentti Salo
Ilmoitusmyyjät: Aarno ja Ritva Halme
Ilmoitushinnat:
- aukeama
450 €
- kokosivu
250 € koko 182 x 260 mm
- puolisivua
150 € koko 182 x 128 mm
- 1/4 sivu
100 € koko 88 x 128 mm
- 1/8 sivu
80 € koko
88 x 60 mm
- isommat kestoilmoitukset sopimuksen mukaan
- alv. 0%

Poliisi
Palohälyytys

Maksuliikenne: Peräseinäjoen Osuuspankki
Painosmäärä 2500 kpl
KTMP Group, Mustasaari

Caravan Lakeurelta 1-2018
Kannen kuva: Birgitta Saarenpää

Ravintola Kalajärvi
S-Market, Peräseinäjoki
K-Lähikauppa Viljami
Neste M. Marttila Ky
Peräseinäjoen apteekki

(06) 428 9300
010 764 6680
(06) 417 4192
(06) 417 4220
(06) 417 4092

SF Caravan ry:n henkilöstöä
Olli Rusi, liiton puheenjohtaja
Timo Piilonen, toiminnanjohtaja
Päivi Fjällström, jäsenrekisteri
Anne Nieminen, myyntisihteeri

0400 522 895
(03) 615 3121
(03) 615 3133
(03) 615 3132

SF Caravan ry
Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna
internet: www.karavaanarit.fi
liiton puhelinnumero
fax
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YRITYSESITTELY

Birgitta Saarenpää

Caravan aktiivikausi alkaa – oletko valmis?
Esittelemmekin tässä lehdessämme kaksi palvelujen tarjoajaa,
jotka tukevat toimintaamme ilmoituksen myötä.

Tilastot kertovat, että caravan-matkailun suosio kasvaa. Se tarkoittaa myös, että niin matkailuvaunuilijat kuin –autoilijat tarvitsevat erilaisia palveluja harrastuksen tueksi.

Tervajoen Autohuolto Oy, Tervajoelta
minnalle kuin erilaiselle tarvikemyynnille. Uudet Caravanpalveluja tarvoavat tilat rakentuvat Tervajoelle Loukontielle. Muihin yrityksen tarjoamiin palveluihin voit tutustua yrityksen
internetsivujen kautta.
https://www.tervajoenautohuolto.fi/

Tervajoen Autohuolto Oy on 30 vuotta vanha perheyritys.
Yritys lähti käyntiin kahden miehen autokorjaamotoimintana
ja nyt se laajentuu Tervajoella täyden palvelun Caravanpalveluksi. Omistaja Antti Heikkilä sanoo, että 150 m2 uutta tilaa
antaa mahdollisuuden niin autojen kuin vaunujen huoltotoi-

Yrityksen terveiset caravanharrastajille
Antti Heikkilä, Tervajoen Autohuolto Oy:
”Laajan valikoiman sekä myymälän ja huollon korkean palvelutason avulla pyrimme ratkaisemaan
asiakkaidemme ongelmat.”
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YRITYSESITTELY

YRITYSESITTELY

Birgitta Saarenpää

Mitä kannattaa tehdä aktiivikauden alussa?
Kysyimme molemmilta yrittäjiltä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun ottaa talven jäljiltä vaunun tai auton käyttöön.

Botnia-Caravan Oy Kauhajoelta
Botnia-Caravan Oy yhden miehen yritys Kauhajoella, joka
myy uusia Hobby-vaunuja sekä tekee vaihtovaunujen kauppaa. Yrityksellä on myös Agados peräkärryjen edustus. Omistaja Janne Vehniä kertoo, että huoltojen yhteydessä heidän on
mahdollisuus koeponnistaa kaasujärjestelmiä. Lisäksi heillä on

myynnissä Caravan-tarvikkeet, lisävarusteet ja varaosat yleisimpiin lämmittimiin ja jääkaappeihin. Muihin yrityksen palveluihin voit tutustua yrityksen internetsivujen kautta,
http://www.botniacaravan.fi/

Yrityksen terveiset caravanharrastajille
Janne Vehniä, Botnia-Caravan Oy:
”Muistakaa testata laitteet reilusti ennen matkaan lähtöä. Keväämmällä jonot korjaamolle kasvavat.
Aurinkoista alkavaa matkailukautta.”
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3. Mitkä ovat suurimmat vauriot,
joita vaunuihin ja autoihin voi tulla?
Vuotojen myötä syntyy kosteusvaurioita. Ennaltaehkäisevään huoltoon kannattaa ottaa mukaan säännöllisen kosteusmittauksen.

1. Mihin asioihin autoissa ja vaunuissa kannattaa
kiinnittää huomiota, jotta ne pysyvät hyvässä
kunnossa eri vuoden aikoina?
Antti Heikkilä kertoi, että ennakoivalla huollolla ja vuosittaisilla tarkastuksilla voidaan löytää piilevät viat ja päästä
niihin kiinni ennen kuin tulee ongelmia.
	  Janne Vehniä lisäsi tähän, että säännöllisen huollon lisäksi säännöllinen käyttö pitää kaluston hyvässä kunnossa. Puhtauteen ja siisteyteen kannattaa kiinnittää huomiota. Esimerkiksi sammalkasvusto listojen päällä on jo
vakava merkki.

4. Miten paljon syttyy tulipaloja
kaasu- tai sähkölaitteista?
Janne Vehniä kertoi, että yllättävän vähän tulipaloja syttyy. Joskus on tullut vastaan vaunuja, joissa on itse huollettuja jääkaappeja tai jääkaappeja ei ole huollettu lainkaan. Näissä piilee riski. Toinen teoreettinen syy on
kasvaneet sähkötehot. Lämmityskaudella vaunuun saadaan melko isoja sähkökuormia. Joskus on tullut huoltoon vaunu, jossa on sulanut sähkökytkentärasia.
	  Antti Heikkilä lisäsi tähän, että vaaraa voi aiheuttaa
lisälämmittimet ja niiden päälle kuivamaan laitetut vaatteet sekä elävät kynttilät. Hän suositteli ledikynttilöiden ja
sähkölisävalojen käyttämistä pimeään vuoden aikaan.

2. Milloin kannattaa käyttää huolloissa
huoltofirmaa ja milloin tehdä itse?
Molemmat yrittäjät sanoivat, että itse kannattaa tehdä
jatkuvasti silmämääräisiä tarkistuksia, tarkistaa esimerkiksi nesteet ja polttimot.
	  Tiettyihin huoltoihin tarvitaan lupa. Kaasu- ja sähkötyöt on syytä jättää ammattilaisille. Janne Vehniä kertoi,
että usein näkee vaihtovaunuissa kattoluukkujen ympärille laitetun jälkeenpäin silikonia tai muuta massaa. Tästä
on lyhyt matka vuotovahinkoihin.
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Irma ja Raimo Johannes Marttila

Miten muualla?

Intiassa rajattomat mahdollisuudet?

Vasemmanpuoleinen liikenne sujuu suhteellisen sutjakkaasti, vaikka
liikennesäännöt ovat kovin omaperäiset. Liikenteen sekaan sopivat
myös Intian kaduilla löntytelevät pyhät eläimet, lehmät.

Harrikoita vilisee tiuhaan tahtiin.
Itse en uskaltaisi tällaisen sarviin
tarttua. Pappatunturi aikoinaan
oli täysin riittävä menopeli.
Yleisin kaksipyöräinen Intiassa on
kuitenkin Hondan skootteri, jonka
kyytiin täällä mahtuu viisikin
henkilöä.
Elonmerkkejä caravan-elämästä lopulta löytyi, kun lentomatkalla reissaileva karavaanari Mikko Kurenniemi törmäsi saksalaispariskuntaan, joka olivat tullut matkailuautolla määränpäähänsä Goaan; Venäjän, Kazakhstanin, Kiinan, Laosin, Myanmarin
kautta. Kiitokset Mikolle valokuvasta ja tiedoista. Joku tiesi myös kertoa jos matka kulkee Kiinan kautta, että sikäläinen byrogratia vaatii erityistoimenpiteitä. Matkareitin voi itse määritellä, mutta auto on ennen rajan ylitystä rekisteröitävä Kiinan rekisterikilpiin, hankittava paikallinen ajokortti, ajolupa sekä opas, jota ilman ei saa liikkua. Ajon aikana hän kulkee autossasi,
öisin nukkuu hotellissa sinun piikkiisi.

K

olme kuukautta lentomatkalla Intian Goan Calangutessa
tuotti pikku pettymyksen ajatellen caravan-elämää, sitä
kun ei ollut nimeksikään, joten maassa olisi rajattomat
mahdollisuudet leirintäaluetoiminnalle, koska Arabianmeren
rantamaisemat tarjoavat hienot mahdollisuudet siihen. Myös
caravan- ja tarvikemyyntimahdollisuudet tarjoaa hyvät bisneksentekomahdollisuudet.

on jonkin verran suurimpien kaupunkien tuntumassa. Myöskään vasemmanpuoleinen liikenne ei houkuttele ajelemaan
ruuhkaisessa liikenteessä. Äänitorven käyttö on yleistä varsinkin, kun kuski ilmoittaa läsnäolostaan ohitustilanteissa.
Paikallisten kertoman mukaan joitakin eurooppalaisiakin karavaanareita on joskus ”eksynyt” Intiaan asti. Intiassa ei ole vakiintuneita leirintäalueita, mutta joitakin maksuttomia paikkoja löytyy, joissa voi leiriytyä ilmaiseksi. Myös joitakin majataloja
on tarjolla pientä korvausta vastaan. Yöpyminen matkailuvehkeessä on suhteellisen turvallista, koska Intian hindut ovat hyvin luotettavia ja rehellisiä ja he uskovat voimakkaasti karmaan.
Ajaminen vasemmanpuoleisessa liikenteessä on samanlaista
kuin useimmissa kehitysmaissa.

Intia on pinta-alaltaan maailman seitsemänneksi suurin maa,
jossa asukkaita on noin 1,4 miljardia. Tässä porukassa on varmaan huomattava määrä caravan-matkailusta kiinnostuneita.
Tuskin vaatimatonta caravan-kulttuuria selittää yksin rahan
puute, sillä yleensä autokanta on hyväkuntoista, uudehkoa kalustoa. Ehkä yleisin automerkki on Suzuki Wagon, jota valmistetaan Intiassa lisenssillä. Myös ferrarinpunaisia urheilu- ”Rutinoffeja” näkyy liikenteessä. Maanteiden kunto ei ole mitään
huippuluokkaa, poikkeuksena maksulliset moottoritiet, joita

Ehkäpä vuosien kuluttua Intia on hieno karavaanareiden pyhiinvaelluskohde???
14

Goan rantamaisemiin
Arabianmeren rantojen tuntumaan
sopisi rajattomasti hienoja
campinkeja caravan-tarpeisiin.

Tuk-tuk- taksit ovat ketteriä ja edullisia vempaimia Intian
liikenteessä. Esim. muutaman kilometrin reissu maksaa n. 2-3
euroa kotomaan rahaksi muutettuna. Kuski voi yöpyä tällaisessa
"asuntoautosssa" pitkän taksiajon välillä?
15

PERÄSEINÄJOKI, Metallitie 8

ENEMMÄN KUIN RAUTAKAUPPA
- Woikosken kaasuvarikko
- Koirien ja hevosten kuivaruuat
- Stihl -pienkoneet

KärkiKlapi toimittaa polttopuut kotitalouksien
erilaisiin tarpeisiin.
Varastomme sijaitsevat Seinäjoella ja Kihniössä
Ota yhteyttä!!

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

0400 883 963 tai 040 580 7375

www.vmt-rauta.fi 050 4288 888

Seinäjoentie 1203, 61120 LOUKO

Hallitus tiedottaa
•
•
•
•
•
•
•

Muistakaa vuosipaikkalaiset, kortin omistaja oltava aina mukana vaunulla.
Toimistolle aina ilmoitettava tulostaan ja lähtiessä haettava kortti.
Huolehtikaa vaunujen ja telttojen sekä ympäristön siisteydestä.
Isäntiä tarvitaan lisää, vielä velvoitteiden lisäksikin. Kysykää asiasta lisää hallituksen
jäseniltä tai Markku Välimaalta.
Vapaaehtoisia karaokevetäjiä tarvittaisiin lisää. Ottakaa yhteyttä hallituksen jäseniin.
Vuosipaikkalaiset, kun saatte paperit sopimuksen mukana, lukekaa ne tarkasti ja
palauttakaa ne taloudenhoitajalle.
Muistakaa laittaa biojätteet niille varattuihin laatikoihin.
Vuosipaikkalaiset, muistakaa sopia isäntävelvoitteiden tekemiset Markku Välimaan
kanssa kevätkokoukseen mennessä.

Kiitämme lämpimästi yrityksiä, yhdistyksiä ja yksittäisiä henkilöitä,
jotka ovat tukeneet meitä erilaisin lahjoituksin.
Lämmin kiitos myös kaikille, jotka ovat laittaneet ilmoituksensa lehteemme.
Yhteistyöllä eteenpäin!
SF-Caravan Seinäjoen Seutu ry
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SF-Neulekerho Kalajärvi
Kesäkaudella 2017 kokoontui Vankkurituvalla lauantaisin Kalajärven karavaanareiden oma neulekerho. Suosio oli suuri, joten Neulekerhon kokoontuminen jatkuu heti pääsiäslauantaista alkaen ja jatkuu syksyn viimeisiin treffeihin saakka.
Neulekerhoon ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat kiinnostuneita käsitöiden tekemisestä eikä mukana tarvitse olla edes

Kuva: Raimo Ranta

käsityötä vaan iloinen mieli. Pöydän ääressä jutellaan ja vietetään yhdessä rentouttavaa aikaa.
Olen käynnistänyt neulekerhon toiminnan, mutta toivon,
että harrastajat kokoontuvat aina lauantaina klo 13:00 – 14:00,
vaikka minä en itse olisikaan paikalla.
Käsityöterveisin Birgitta Saarenpää

Mitä hyötyä on käsitöiden tekemisestä? Tiesitkö tämän?
Haasteita ja tasapainoa
Jos kuitenkin pitää ketjusilmukan virkkaamisesta, ei
tutkijan mukaan ole mikään pakko edetä vaikeampiin
töihin.
- Tärkeintä on elämän kokonaisbalanssi. Jos työ on
stressaavaa ja haastavaa, voi yksinkertainen käsityö olla hyvä vaihtoehto. Toisaalta haasteitakin löytyy, jos niitä kaipaa monotonisen työn vastapainoksi.
Jos aivojaan haluaa kehittää ja pitää kunnossa, kannattaa valita mahdollisimman monipuolista tekemistä.

Käsitöiden aivoja aktivoiva vaikutus auttaa pitämään
muistin ja mielen vireänä. Käsillä kannattaa tehdä, vaikka keskellä kämmentä olisikin peukalo.
- Suosittelen käsitöitä myös niille, jotka eivät pidä itseään ”käsityöihmisinä”. Se antaa meille mahdollisuuden myös epäonnistua oikein railakkaasti. Jos ei koskaan epäonnistu, niin ottaako silloin aivan liian pieniä
haasteita vastaan?
Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-6852988:

Tutkija Minna Huotilaisen sanoin
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PÄÄSIÄINEN KALAJÄRVELLÄ
29.3. – 2.4.2018
Pääsiäinen Kalajärvellä tarjoaa kaikenikäisille mielenkiintoista ohjelmaa. Ohjelma alkaa heti torstaina ja
jatkuu sunnuntai-iltaan saakka.
Erityisesti lapsille ohjelmassa on pihaleikkejä, askartelua ja karaokea. Nuorille on elokuvaesityksiä Vankkurituvalla.
Pääsiäslauantaina pääsee tanssimaan sekä päivällä
että illalla. Neulekerho kokoontuu perinteiseen tapaan
lauantaina.

Pääsiäiseen kuuluvat Trullit, joten heitä odotetaan
pääsiäisen viettoon. Perinteiseen pohjalaiseen pääsiäiseen kuuluu myös pääsiäisvalakia.
Treffitoimikunta toivottaa
tervetulleeksi iloiseen
pääsiäisen viettoon
Kalajärvelle.

Kevätkukkien kilpailu
Kuka tänne ensin ehti?
kehuskeli leskenlehti,
-Minä ensin nostin pään
kevään valoon lempeään.
Sinivuokko huusi näin:
Katsokaa myös tännepäin!
Siniseksi metsän teen,
iloiseksi pientareen.
Valkovuokko huokaisi:
Minä tulin viimeksi.
Värejä ei riittänyt.
Silti olen kiittänyt.
Joka väri vuorollaan
kukkimaan saa harmaan maan.
Lumi saapuu aikanaan.
Valkoistakin tarvitaan.
– Anna-Mari Kaskinen –
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Herkkua oli siinä monelaista.

Tervetuloa juhlaan.

Irma ja Raimo Johannes Marttila, kuvat Raimo Ranta

Kinkku - pikkujoulun tähti

Kaikki valmiina, ohjelma voi alkaa.

Odotus palkittiin. Joulupukki saapui isojen säkkien kera.

Jouluun valmistauduttiin marraskuun loppupuolella pikkujoulun merkeissä. Syksyn kelit rajoittivat
jonkin verran alueelle saapuneita juhlijoita, osa saapui paikalle vain ruokailuun ja ohjelmiin osallistuakseen.
Viikonlopun isännöinnistä vastasi aluetoimikunta, joka oli kivasti saanut uutta verta ohjelmistoon.
Ruokailu toimi joustavasti ja eväät kinkkuineen ja lisukkeineen olivat ruhtinaallisen hyviä.
Kiitokset isännille!
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Puheenjohtajien kokoontuminen
KOKOUSKUTSU

SF Caravan Seinäjoen seutu ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
pidetään 8.9.2018 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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Yhdistysten puheenjohtajille järjestettiin 20.1. palaveri Helsingissä. On kulunut monia vuosia siitä, kun
viimeksi vastaavanlainen tilaisuus on yhdistysten puheenjohtajille järjestetty. Tämän tyyppinen kokoontuminen on mielestäni aivan välttämätön yhdistysten
toiminnan kannalta. Kun ajatellaan, että muutaman
kuukauden kuluttua on edessä liittokokous, jossa
täytyy tehdä päätöksiä tulevasta toiminnasta, niin
tällaisen palaverin tarkoitus juuri tässä vaiheessa antaa liittohallitukselle evästystä siitä, mistä asioista tullaan tekemään päätöksiä.
Siitäkin on viime aikoina tullut kokemusta, että kun
liiton hallitus on tehnyt esityksiä liittokokoukselle,
niin ne eivät ole menneet läpi äänestyksissä ja kun
budjetit on laadittu näiden esitysten mukaisesti, niin
koko paketti on sekaisin. Juuri tällaisten tapausten
estämiseksi on ehdottomasti tärkeää, että yhdistysten
puheenjohtajat ja liiton hallitus voivat yhdessä keskustella näistä tärkeistä asioista ennen liittokokousta.

Tämän kertaisessa kokouksessa uusi puheenjohtaja
esitti omia näkemyksiään liiton toiminnan suuntaviivoista. Kaikki kehittyy ja uudistuu, meidän täytyy
olla myös mukana tässä kehityksessä. Liiton puheenjohtaja oli sitä mieltä, että tätä puheenjohtajien kokoontumista tullaan jatkamaan. Tämä on ehdottoman hyvä asia, juuri tällä tavalla näitä yhteisiä asioita
pystytään hoitamaan.
Tällä kertaa palaverin alkuosassa oli muutamia luentoja, jotka olisi ehkä parempi siirtää näille liiton järjestämille kursseille. Näillä puheenjohtajapäivillä pitäisi keskittyä vain keskustelemaan ajankohtaisista
asioista ja antamaan hallitukselle vinkkejä. Aina täytyy muistaa, että yhdistyksillä on kuitenkin se lopullinen päätösvalta kaikissa asioissa. Toivotaan, että
seuraavassa puheenjohtajien palaverissa on sellainen
lukujärjestys, että koko päivä voidaan käyttää rakentavaan keskusteluun.
P. Salo

KAASU- JA SÄHKÖLAITTEIDEN
HUOLTOLIIKE
AUTOJEN JA VAUNUJEN
KAASULAITTEIDEN
KOEPONNISTUKSET
KAASU- JA SÄHKÖLAITTEIDEN
JA KORJAUKSET HUOLTOLIIKE
CARAVAN TARVIKKEET
AUTOJEN JA VAUNUJEN KAASULAITTEIDEN
KOEPONNISTUKSET JA KORJAUKSET
KEVÄÄN
HUOLTOPÄIVÄT
CARAVAN
TARVIKKEET

KALAJÄRVELLÄ 28.-29.4.2018

KEVÄÄN HUOLTOPÄIVÄT KALAJÄRVELLÄ 28.-29.4.2018

MATTI MYLLYMÄKI 0400 - 270 565
caravanmyllymaki@netikka.fi

24

25

Päätoimittajan ajatuksia

Ilolla olen jälleen koonnut juttuja vuoden 2018 kevään lehteemme. Kuten
treffilistasta näkee, tuleva kesä on hyvin
tapahtumarikas.
Lehden toimitus tekee työtä vanhalla
kokoonpanolla; Birgitta ja Jari Saarenpää, Raimo Johannes ja Irma Marttila
sekä Pentti Salo. Raimo Ranta kuvaa tapahtumia ahkerasti. Olemme siitä kiitollisia.
Pertti Saari ylläpitää yhdistyksemme internetsivuja ja facebookia. Olemme sopineet, että jatkossa laitamme treffien
aikana toteutettujen kilpailujen tulokset pelkästään facebookiin. Näin ne ovat
melkein reaaliajassa jäsenistömme näh-
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tävissä. Joten toivommekin, että kilpailujen järjestäjät lähettävät Pertti Saarelle
sähköpostilla tulokset.
Lämmin kiitos tehokkaille ilmoitusten
hankkijoille Aarno ja Ritva-Hillevi Halmeelle. He ovat tehneet hienoa työtä.
Lehden kansikuvan asetelman ovat rakentaneet pikkujoulun järjestäneen
aluetoimikunnan jäsenet.
Päätoimittajana otan kiitollisena vastaan
ideoita ja ajatuksia, mitä lukijamme haluavat jäsenlehteemme asiaa. Tavoitteeni on, että lehdestä ei tulisi kopiota valtakunnallisesta jäsenlehdestä, vaan siinä
olisi jäsenillemme tärkeitä asioita ja tie-
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tenkin juttuja tapahtumista, joita meillä
on omalla alueellamme.
Otathan siis rohkeasti ketä tahansa lehden toimitukseen kuuluvaa kiinni hihasta. Minut tunnistaa collie-koiristamme ja nyt joukkoomme on liittynyt
15-vuotias seltti-koira Vili.
Miellyttäviä hetkiä tuoreen Lakeurelta
-lehtemme parissa.
TEAM Ahman sanoin:
”Turvallista matkaa!”
Toivottaa
Birgitta Saarenpää ja lehden toimitus

Karavaanarien
jäsennumerolla
15 %
alennus huolloista
ja varaosista!

Kalajärvi Soi

Henkilö-, paketti- ja
matkailuautojen lasit asennettuna

Karavaanarien
jäsennumerolla
15 %
alennus huolloista
ja varaosista!

25 - 27.5.2018
040 411 1410 • 050 910 0082 • myynti@japetrading.fi • Kaupparaitti 22, 66440 TERVAJOKI

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

Kalajärvi Soi jatkaa edeltäjänsä Joupiska Soi -tapahtuman periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on pelimannimusiikin, perinteisen tanssimusiikin ja paritanssin sekä yhteis- ja kuorolaulun edistäminen ja säilyttäminen.
Kalajärvi Soi tarjoaa meluttoman, lähes akustisen musiikin
ja laulun juhlan, johon ovat tervetulleita kaikentasoiset harrastajat. Kalajärvi Soi on kaiken kansan juhla, mutta suurin kohderyhmämme on musiikkitarjontamme suurimmat ystävät ja
LÄMMIN
KIITOKSEMME
harrastajat
eli ns. varttunut TÄMÄN
väki.

Tapahtuma järjestetään Seinäjoen Kalajärvellä, ja sen järjestäjinä toimivat yhteistyössä SF-Caravan Seinäjoen seutu ry, Seinäjoen harmonikkakerho ry, Ravintola Kalajärvi ja Kalajärven
Matkailukeskus.
Tapahtuman ohjelmisto ja muu tieto täydentyy seuraavien
viikkojen aikana kalajärvi soi- internet –sivulle, joten seuraa sivujen tarjonnan kehittymistä.

LEHDEN ILMOITTAJILLEMME
SEKÄ SEURAAVILLE
TERVETULOA MONIPUOLISEEN JA VIIHDYTTÄVÄÄN
MUSIIKIN JUHLAAN KALAJÄRVELLE!
LAHJOITTAJILLEMME
Unilever Finland Oy
Botnia Caravan, Kauhajoki
EXIDE

http://kalajarvisoi.fi/
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Kevennystä arkeen – iloa elämään!
Suomalainen karavaanariseurue
oli ajellut Afrikkaan lomalle. Kuumuus oli käydä pohjoismaalaiselle
ylivoimaiseksi, ja niinpä he päättivät pulahtaa vilpoiseen veteen.
- Voiko tässä uida? yksi seurueen
jäsen kysyi ohikulkevalta paikalliselta henkilöltä.
- Kyllä voi, hän vastasi.
- Onko täällä haita? seurueen jäsen jatkoi.
- Ei sitten ensimmäistäkään, hän
vastasi.
Niinpä karavaanariseurue kiirehti
innoissaan veteen. Polskiessaan
meressä he kyselivät vielä paikalliselta lisää. Mihin kaikki hait ovat
kadonneet?
Paikallinen vastasi: ”Krokotiilit ovat
pelottaneet ne pois!”
    

Karavaanari tapasi vaunualueella
naapurinsa.
- Tyttäreni lähtee ulkomaille harjoittamaan lauluääntään, naapuri kertoi.
Toinen vastasi:
- Sepä huomaavaista.

    

Karavaanariseurue oli safarimatkalla Afrikassa.
He kysyivät saattueen johtajalta:
- Miten villipedoilta voi suojautua
yöllä?
Saattueen johtaja vastasi:
- Kantamalla soihtua.
- Riittääkö se tosiaan?
Saattueen johtaja vastasi:
- Se riippuu siitä, kuinka nopeasti
sitä kantaa.
    

Kaksi karavaanaria lähti kalaan ja
he löysivät pian paikan, josta sai
valtavia vonkaleita. Kun he olivat
lähdössä kotiin, toinen kysyi:
- Muistathan sitten, missä kohtaa
järveä me olimme?
- Tietysti, piirsin ison rastin veneen kylkeen siinä paikassa, missä kalastimme.
Toinen vastasi: ”Oletko ihan pöljä.
Entä jos emme menekään huomenna samalla veneellä?”

Kaupunkilaispoika Ville vietti kesälomaa Kalajärven Caravan -alueella. Serkkupoika Kalle vei hänet
läheiselle hevostilalle katsomaan
hevosia. Vaikka Ville pelkäsi hevosia, hän halusi tutustua niihin.
Kalle neuvoi: ”Syötä sille porkkanaa. – Ei se pure.”
Ville tutkaili hevosen kumpaakin
päätä, mutta ei osannut päätellä,
kun on etu- ja kumpi takapää. Hän
ei kehdannut kysyä. Niinpä Ville
alkoi syöttää hevosta peräpäästä.
Juuri silloin hevonen pieraisi. Ville
pelästyi ja perääntyi nopeasti. Hän
ei halunnut menettää kasvojaan
vaan totesi:
- ”Älä turhaan puhalla, ei se ole
kuumaa.”.
    

    

Painotuotteet kaikki muodot ja koot.
Vain mielikuvitus on rajana!

    

Poliisi pidätti yksisuuntaisella kadulla matkailuauton, joka ajoi väärään suuntaan.
- Mihinkäs te olette menossa,
Poliisi kysyi.
Karavaanari vastasi: ”En tiedä,
mutta ei se varmaan kovin ihmeellinen paikka ole, kun kaikki tulevat
takaisin.”

Aito pohjalainen
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Treffipäivät 2018
29.3.-2.4.

Pääsiäisen vietto

14.4.

Kevätkokous

28.4.

Siivoustalkoot

13.5.

Äitienpäiväkahvitus

25.-27.5.

Kalajärvi Soi

22.-24.6.

Juhannuksen vietto

13.-15.7.

Perheviikonloppu

18.8.

Onkikilpailut, alueella asuville

31.8.-2.9.

Kesäkauden päättäjäiset

8.9.

Syyskokous

14.-16.9.

Puolukkatreffit ja Rosvopaisti

6.10.

Syyssiivoustalkoot

23.-25.11.

Pikkujoulu

31.12.-1.1.

Uusi Vuosi

KOKOUSKUTSU
SF Caravan Seinäjoen seutu ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
14.4.2018 klo 12.00

Vankkurituvalla Peräseinäjoen Kalajärvellä
Kahvitus ja jäsenkorttien tarkastus aloitetaan klo 11.00
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4§:n kevätkokoukselle kuuluvat asiat

TOIVOTAMME KAIKKI JÄSENET TERVETULLEIKSI!
Hallitus

