Lakeurelta
SF-Caravan Seinäjoen seutu ry
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Elämyksiä, Iloa ja Yhdessäoloa
– Näistä on Kalajärvi tehty.

Jäsenlehti 52

Tervetuloa Kalajärvelle
Antti 040 412 8748
Janne 040 561 7744
Höyläämönkatu 1, KOKKOLA

Ennennäkemätön EDITION-varustelu sisältyy hintaan!
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• LED-päiväajovalot
• Sähk
Sähk.säädetyt
säädet t ja lämmitetyt
lämmitet t
sivupeilit
• Ohjaamon automaattinen
ilmastointi
• Vakionopeudensäädin
• Airbag
• Radio ja Sound-paketti
• Panoraama-kattoikkuna

•
•
•
•
•

Ohjaamon kaihdinve
kaihdinverhot
L ks skä ttöpaneeli
Luksuskäyttöpaneeli
Epäsuora tunnelmavalaistus
Avattava kattoikkuna ohjaamossa
Asunto-osan ovessa ikkuna ja
keskuslukitus
• 16” alumiinivanteet
• Nahkainen ratti ja vaihdekepin
nuppi

• DVD-multimedialaite
• Peruutuskamera
Per t skamera
• Erillisvuoteiden yhdistäminen
parivuoteeksi
• L-istuinryhmä ja 1-jalkainen pöytä
• Tv-teline
• Upotetut ikkunat

Varusteiden arvo jopa 12.235 €

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
ZZZFDUDYDQNDODMDUYLÀ
puheenjohtaja Pentti Salo, p. 0400 667 019

Tarjoamme

89 840,-

89 840,-

DETHLEFFS ADVANTAGE DETHLEFFS ADVANTAGE
I 7051 DBM
2018 I 7051 EB
2018
EDITION 2.0 BlueHDI 160 hv
ALDE. EDITION-uutuusmalli...
saarekevuoteella! ALDE...

EDITION 2.0 BlueHDI 160 hv
ALDE. EDITION-uutuusmalli
erillisvuotein! ALDE-lämmitys.

CITROEN
MATKAILUAUTOALUSTA
Vähäpäästöinen ja
pienikulutuksinen moottori
Hiljainen ja
henkilöautomainen ajotuntuma
Kaksi eri tehoversiota
Ketjukone, ei remminvaihtoa.

77 760,-

2 kpl

76 425,-

2 kpl

DETHLEFFS ADVANTAGE DETHLEFFS ADVANTAGE
T 7051 EB
2018 T 6611
2018
EDITION 2.0 BlueHDI 160 hv
ALDE. EDITION-uutuusmalli
erillisvuotein! ALDE-lämmitys.

EDITION 2.0 BlueHDI 130 hv
ALDE. EDITION-uutuusmalli
erillisvuotein! ALDE-lämmitys.

Hinnasto 2018
2017

Yhteystiedot

• 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

Aluemaksu / vrk

• tiloja kokous ja koulutus käyttöön.
Varaukset toimistolta 06 - 417 5602

Ei Jäsen
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)
Perhe- ja tilaussauna
Mahdollinen itselämmitys sovittava isännän kanssa.
Pyykkikone tai kuivausrumpu
Sisältää kuivaustilan käytön.
Nestekaasu
Vaununsäilytys / vrk 1.5 - 15.6
Vaununsäilytys / vrk 16.6 - 30.7
Vaununsäilytys / vrk 1.8 - 30.9
Vaununsäilytys / vrk 1.10 - 30.4
HUOM! Asutut vuorokaudet talvella norm. vrk-maksu
Lämmitys tai ilmastointi sähkö / vrk
HLWUHIÀHQDLNDQD

10€
16€

10€
16€

3€

3€

25€
2€
20€
2€

25€
2€
32€
2€

50€

50€

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),
NDLMDKDXWDDKR#FDUDYDQNDODMDUYLÀ
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

Vuokraamme
Varastossa tällä hetkellä yli 120 ajoneuvoa ja tuhansia tarvikkeita. Katso lisää caravanlandia.fi

SF-Caravan jäsen
20€
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

HALLITUS 2018
Pentti Salo
(puheenjohtaja)
0400 667 019
penttisalo@netikka.fi

Elisa VälimäkiHalme
Ritva-Hillevi
(vara pj.)
(ilmoitusmyynti)
040 5612
844 1195
050
381
elisa.valimaki@netikka.fi
hillevihalme48@
gmail.com

Kari Ylinen
Kari Ylinen
(rakennus/alueja
(rakennus/aluetalkoovastaava) ja
talkoovastaava)
043
216 0356
040 5512 575
kari.ylinen@netikka.fi
kari.ylinen@netikka.fi

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

Kristiina Filla
00  
kristiina.filla@netikka.fi

Markku Välimaa
Markku
Välimaa vastaava)
(isäntävelvoitteista
(isäntävelvoitteista
vastaava)
050 379 6940
050
3796 940
valimaa.markku@netikka.fi
valimaa.markku@netikka.fi

Hallituksen ulkopuoliset luottamusmiehet
luottamushenkilöt
Sauli Penttilä
040 5118 960
skjpenttila7@gmail.com

Ritva Salo
Ritva
Salo
(sihteeri)
(sihteeri)
040 700 4896
040
700 4896
penttisalo@netikka.fi
penttisalo@netikka.fi

Kaija Hauta-aho
(tal.hoitaja ja vuosipaikat)
044 326 6227 (iltaisin)
kaija.hauta-aho@
caravan-kalajarvi.fi

Treffitoimikunta:
Veli-Pekka Tolkki
Piia Tolkki
Pirjo Rinne
Harri Rinne

Kalustonhoitaja
Pentti Ojala 0400 130 903

Puheenjohtajan mietteitä

T

äytyy sanoa, että Kalajärvellä on tänä kesänä saatu viettää
oikein kunnon intiaanikesää,
lämpöä on riittänyt vaikka muille jakaa. No tietenkin on siinä omat huonotkin puolensa, sadetta ei ole saatu
juuri nimeksikään. Mutta hyvä kesä
kuitenkin, karavaanarit on liikkuneet
kiitettävästi ja kävijätilastot tältä vuodelta tulee olemaan todella hyvät.
Viime syksynä aloitettu vaunupaikkojen kunnostus jäi vähän kesken ja
se on aiheuttanut pientä ongelmaa
näin vilkkaana sesonkiaikana, mutta siitäkin on selvitty. Tämä remontointi saatetaan päätökseen nyt syksyn aikana niin, että tulevana kesänä
alueemme on entistäkin viihtyisämpi. Nämä alueen kaikki uudistustyöt
ja rakennusten korjaukset vaativat valtavasti voimavaroja edelleenkin. On-

neksi ahkerat talkoolaiset ovat edelleen jaksaneet tehdä pyyteetöntä työtä
alueemme kehittämiseksi. Siitä suuret
kiitokset kaikille ja toivotaan että sama tahti jatkuu edelleenkin. Mitään
suurempia rakentamisia ei nyt ole
suunnitelmissa, mutta tämä ympäristön parantaminen ja kunnostaminen
jatkuu tulevanakin vuotena. Saimme
tänä vuonna valmiiksi tämän varastohallin ja sen yhteen osaan aiotaan vielä syksyn aikana rakentaa pieni lämmin huoltotila.
Yhdistyksen syyskokous pidettiin
8.9. Vankkurituvalla ja sali oli ääriään myöten täynnä jäsenistöä.
Hallituksesta oli erovuorossa kolme
jäsentä, joista yksi sai jatkoa ja kaksi
uutta jäsentä valittiin mukaan.
Myöskin puheenjohtajan paikka oli
katkolla. Ilmoitin jo kevätkokouksessa

että jos halukkaita ei virkaan löydy,
niin olen valmis jatkamaan vielä yhden kauden. Mutta niin vain kävi, että
ehdokkaita tuli kaikkiaan neljä kappaletta. Näistä ehdokkaista Tuija Mikkola, Ruovedeltä, valittiin puheenjohtajaksi vuosille 2019-2020. Parhaat
onnentoivotukset uudelle puheenjohtajalle. Minun puheenjohtajakauteni, kahdeksan vuotta, tulee täyteen
tämän vuoden lopussa ja voin sanoa,
että työntäyteistä aikaa tämä on ollut,
mutta erittäin mielenkiintoista. Meillä on täällä sellainen pieni aktiivinen
talkooporukka, jonka kanssa on ollut hieno pyörittää näitä jokapäiväisiä
askareita. Parhaimmat kiitokset näistä vuosista kuuluu myöskin kaikille
yhdistyksemme jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Toivonkin, että tällainen yhteistyö tulee jatkumaan edelleenkin, uudistumista unohtamatta.

Pentti Salo - 062594

p. 050 3361 731
p. 040 7316 008
p. 050 3143 086
p. 050 3100 823

Pysähtyneet vankkurit
Lehtitoimitus
Birgitta ja Jari Saarenpää, 040 5451 902
Pentti Salo 0400 667 019
Aarno ja Ritva-Hillevi Halme (ilmoitusmyynti) 050 575 0070
Raimo Johannes ja Irma Marttila 0500 664 330

Ossi Matias Välimäki

Matti Jaakko Luhtala

s. 18.9.1947 – k. 18.3.2018

s. 25.1.1933 – k. 4.4.2018

Muistoa kunnioittaen SF Caravan Seinäjoen seutu ry

4

5

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

•
•
•

•
•
•

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)

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 2-2018
Kannen kuva: Pertti Saari
Sisältö:
Tervetuloa Kalajärvelle ........................................................... 3
Hallitus 2018 ............................................................................... 4
Puheenjohtajan mietteitä ..................................................... 5
Pysähtyneet vankkurit ........................................................... 5
F.I.C.C. - trehvit Berliinissä .................................................. 8
Paikat kohentuvat ..............................................................11
Harmonikkataileilija Seppo Lankinen .........................11
Liittokokous Seinäjoella ...................................................13
Haitarinheiton mm-kilpailut Kalajärvella...................15
Karaavanareiden tapaaminen Kurikassa....................17
Puskasoittoa Kalajärvellä .................................................17
Ensi kesää odotellessa… ....................................................18
Teuvan karonkassa hieno saavutus ................................21
Karaoken merkitys .................................................................21
Tulevaisuuden kökkä turvattu? ........................................23
Mielenkiintoiset erikoisuudet............................................25
Perheviikonloppu 13.-15.7.2018 ......................................27
Kesätyöntekijät esittäytyvät...............................................29
Uusi puheenjohtaja astuu tehtäväänsä ........................30
Puheenjohtajakausi päättyy ..............................................30
Päätoimittajan ajatuksia ......................................................31
Kalajärvi soi 25.-27.5.2018...................................................32
Pikkujoulukutsu ......................................................................34
Takakansi: Treffit 2018 – Kevätkokouskutsu 2019

TERVAJOELLA

112
112

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

TÄYDEN PALVELUN
CARAVAN-HUOLTO

Tarvike-, lisävaruste- ja varaosamyymälä.
Huoltoedustukset näille merkeille:
(03) 615 311
(03) 615 3161

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

HUOLTO

Myös henkilö- ja pakettiautohuollot
yli 30 vuoden kokemuksella!
CARAVANHUOLTO
Loukontie 5, 66440 Tervajoki
puh. (06) 478 7025 • ma-pe 8.00-17, la suljettu
Töiden vastaanotto Jaakko Nyrhilä puh. 050 505 7873
www.tervajoenautohuolto.fi

ISÄNTÄPÄIVYSTYS ALUEELLA
Toukokuun alusta syyskuun loppuun on jatkuva
isäntäpäivystys.Lokakuun alusta huhtikuun loppuun
isäntäpäivystys vain viikonloppuisin.
Muulloin avain saatavana Peräseinäjoen nesteeltä
6
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F.I.C.C.
- trehvit Berliinissä
SF-Caravan ry on yksi kansainvälisen leirintämatkailujärjestö
F.I.C.C:n (Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning) jäsenjärjestöistä. F.I.C.C.-Rally eli
karavaanareiden kansainvälinen
suurleiri on järjestetty vuodesta
1933 alkaen. Suomessa tapahtuma on järjestetty neljästi, vuonna
1981 Tampereen Maisansalossa,
1994 Joensuussa, 2004 Oulussa ja 2014 Porissa. Olimme Oulun tapahtumassa ranskalaisten
alueisäntänä ja Porissa italialaisten isäntänä.
Tänä vuonna reilun viikon kestävä tapahtuma järjestettiin Paren im Glienissä, Saksassa, lähellä
Berliiniä heinä- ja elokuun vaihteessa. SF-Caravania edusti liiton
pj Olli Rusi päädelegaattina sekä delegaatit Ahti Kuikka, Juha
Rakkola ja Timo Tarvainen. Tarvainen toimi lisäksi Suomi-sektorin leiripäällikkönä. Rallyn pitopaikka oli Märkishes näyttely- ja
vapaa-aikakeskus.
Rallyssä on edustettuna 26 maata ja paikalla on 2000 henkeä yli
800 yksikön voimin. Suomalaisia on 162 henkeä, yli 80 yksikköä. Kaukaisimmat vieraat olivat Japanista, Kiinasta, Koreasta,
Taiwanista ja USA:sta.
Seinäjoen yhdistyksestä mukana
olivat Irma ja Raimo Johannes
Marttila. Matkareittimme muodostui Hangosta laivalla Viron
Paldiskiin - Latviaan - Liettuaan Puolaan - Saksaan ja paluumatka
samojen maiden kautta eri ajoreittejä pitkin kotiin. Koko reissu
kesti 6 viikkoa tutustuen näiden
maiden leirintämahdollisuuksiin
laidasta laitaan ja paikkakuntien
nähtävyyksiin. Ajokilometrejä
kertyi yhteensä 5200 km.

1.

efMonet maat kutsuivat yleisön herkuista notkuvien tarjoilupoytiensä ääreen,
joissa tarjolla oli
maukkaita suolapaloja, heidän maansa
”janojuomia” ja mehuja. Koko viikon ainana ei välttämättä
tarvinnut omaan jääkaappiin turvautua.
Kuvissa on esillä osa
Suomen suolapalatarjontaa ja ”jälkkäripöytä”.

2.

Kutsu tuli myös Taiwanin tarjoiluihin. Ei ollut mitään moittimisen
aihetta...

3.

1. Ensimmäisen aamun info-tilaisuus
Tarvaisen toteuttamana veti Suomen
tarkkakorvaiset osallistujat kuulemaan
tulevan viikon ohjelmatiedonannot. Joka aamu jaettiin lisäksi tarkemmat tiedotteet. Hienot aurinkoiset säät suosivat
kaikkia viikon tapahtumia. Pari pientä
ukkoskuuroa raikasti mukavasti helteistä viikkoa.
2. Suomen joukkue valmiina avajaismarssiin sinivalkoisin asustein ja
Suomi-lipuin.
3. Kulkueen jälkeen kokoonnuttiin juhla-areenalle, jossa avajaisjuhlallisuudet aloitettiin FICC-lipun nostamisella
areenan kattoon. Oikea aasi toimi lipun
saattajana juhlapaikalle.

eMukavaa meillä
oli ”vapaapäivinäkin”. Tässä on pitIltaohjelmistossa oli mm. mukavaa saksalaismusiikkia
käpöytätapahtuma, ja 80-90 -luvun ABBA- soitantaa.
jossa varjoista huolimatta ei satanut,
dKaikki kivakin loppuu aikanaan. Päätöstilaivaan suojauduttiin
suudessa suomaisille luovutettiin hieno lasipyshelteiseltä auringonti tunnustuksena Suomen aktiivisesta osallistupaahteelta.
mista FICC:iin. Liiton puheenjohtaja Olli Rusi
ja rouva ylpeänä esittelevät tätä tunnustuspystiä. Kiitokset kaikille, jotka muodossa tai toisessa
mahdollistivat tämän Berliinin FICC-viikon.

àƏȸƏɀɎȒɀɀƏȅȅƺǝɖǣȵȵɖɮƏǼǣǸȒǣȅƏ
ɖɖɀǣƏȅƏɎǸƏǣǼɖƏɖɎȒǴƏǴƏٮɮƏɖȇɖǴƏ
ȇȒȵƺƏƏȇɎȒǣȅǣɎɖǸɀƺƺȇٍ

Paikat kohentuvat
Kesän aikana paikoitusalue on kohentunut merkittävästi, kun alueen puuhamiehet Kari Ylinen, Harri Lehtola, Hannu
Kaukonen, Jarkko Lampimäki ja Sauli Penttilä ovat kesähelteillä ahkeroineet
ja hikoilleet ns. vieraspaikkojen loossituksilla tekemällä salaojitukset ja muut
pohjatyöt. Syyskuun alkupuolella paikat
hiekoitettiin ja laitettiin siirtonurmikot
oleskelukohtiin.
Kiitokset näille ahkerille puurtajille ja
muille talkooavustajille!

³ɵǸɀɵȇɀɖɖȸǣȅƏɎǸƏǣǼɖƏǴȒȇƺɖɮȒǴƺȇ
ɮǣǣǸȒȇǼȒȵȵɖȇƟɵɎɎƺǼɵِזא٫זאِחِב
ȵƺًזٮǼƏًדٮɀɖדٮ
ɎȒǣȅǣȵǣɀɎƺǣɀɀƟȅȅƺ³ƺǣȇƟǴȒƺǼǼƏًàƏȇɎƏƏǼǼƏًnƏǝƳƺɀɀƏً
nƏȵȵƺƺȇȸƏȇȇƏɀɀƏًkɖȒȵǣȒɀɀƏǴƏkȒɎǸƏɀɀƏ

Kuvassa Kari Ylinen
ja Harri Lehtola
nurmikon viimeistelyssä.

ǼƺȅȅƺȅɖǸƏȇƏnƏǝƳƺȇ!ƏȸƏɮƏȇٮȅƺɀɀɖǣǼǼƏِא٫זאِחِבא
kƏƫƺȇًƳȸǣƏȇً³ɖȇnǣɮǣȇǕǣȇǴƏ ɜȸɀɎȇƺȸǣȇȒɀƏɀɎȒǣǼǼƏِ
Meiltä paras messutarjous. Tervetuloa kaupoille!
Rahoituskorko uusiin
matkailuajoneuvoihin
ainoastaan

ۏחחً

+ kulut*

*Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25.000€,
25
käsiraha 5.000€, rahoitetaan 20.215€, korko 0,99 %, perustamiskulu 215€, käsittelymaksu 12€/kk, luottoaika 60 kk,
ɮǣǣȅƺǣȇƺȇǣɀȒȅȵǣƺȸƟًڡژِדǸɖɖǸƏɖɀǣƺȸƟɵǝɎِِڡהًזאnɖȒɎɎȒǸɖɀɎƏȇȇɖǸɀƺɎɵǝɎِِڡגזًהדِژnɖȒɎȒȇǴƏǸɖɀɎƏȇȇɖɀɎƺȇɵǝɎƺǣɀȅƟƟȸƟًڡגזًהווِאɎȒƳƺǼǼǣȇƺȇɮɖȒɀǣǸȒȸǸȒِۏדًא
àƏƏɎǣǣǼɖȒɎɎȒȵƟƟɎȜǸɀƺȇǴƏǸƏɀǸȒɮƏǸɖɖɎɖǸɀƺȇِnɖȒɎȒȇȅɵȜȇɎƟǴƟzȒȸƳƺƏȸƏǝȒǣɎɖɀًǼƺǸɀǣɀkǣɮƺȇǸƏɎɖדًחRƺǼɀǣȇǸǣِ

Huutava
pula hyvistä
matkailuautoista ja -vaunuista
EDUN ARVO
n. 6000 käytetyistä
€
Tarjoa meille – maksamme parhaan hinnan autostasi tai vaunustasi!

àzÁ Kistolantie 3, p. 09 2525 7500 /

nRÁXTupalankatu 7, p. 0207 881 311 /

³0Xzh kXJouppilantie 18, p. 06 420 1800 /

n¨¨00z«zÁAjurinkatu 8, p. 0207 881 352 /

kÈ ¨X Volttikatu 7, p. 0207 881 333 /

k ÁkMuuralankuja 4, p. 05 419 0400 /

hِ«XzÁٳh È¨¨X çًxÁkXnÈh z0Èà xççzÁXژ/
Palvelemme ma-pe 10-18, la 10-15

Harmonikkataiteilija

Seppo Lankinen
viihdytti
elokuussa
Vankkurituvalla
Yhdistyksemme jäsenen Birgitta
Saarenpään yritys Koulutuspalvelu
Saarenpää järjesti koulutuspäivät
Vankkurituvalla. Illalla ovet avattiin
alueen karavaanareille, kun harmonikkataiteilija Seppo Lankinen Lopelta nousi esiintymislavalle. Seppo soitti digiharmonikalla, jossa on
ikään kuin koko orkesteri mukana
ja Saarenpään Jarin Bugarilla. Soittojen välissä hän nauratti yleisöä
jutuillaan. Eräs karavaanari sanoi
konsertin jälkeen:” Tällaista pitäisi
saada lisää tänne Vankkurituvalle”.

çǼǣژדژȅƏɎǸƏǣǼɖƏɖɎȒȇژɮƏǼǣǸȒǣȅƏژ | ژژژȸǣȇɎƏǴȒɖȵȵǣِˡ
R0n³XzkX۴Rx00znXzz۴k Ák۴kÈ ¨X ۴nRÁX۴n¨¨00z«zÁژ۴³0Xzh kX۴Áx¨0«0۴àzÁ
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Liittokokous Seinäjoella
Tänä vuonna järjestettiin SF Caravan
ry:n liittokokous 19.5. Seinäjoella. Järjestävänä yhdistyksenä oli SF Caravan
Seinäjoen seutu ry. Yhdistyksemme toimipistehän on Peräseinäjoen Kalajärvellä, mutta kun siellä ei ole tarpeellisia kokoustiloja eikä hotellimajoitusta,
niin päätettiin järjestää kokous Seinäjoen keskustan alueella. Varsinainen kokous pidettiin Törnävä-salissa. Majoitus
tapahtui viereisessä Hotelli Sorsanpesässä sekä Seinäjoen leirintäalueella. Siis koko tapahtuma melkein samassa pihassa.
Ainoastaan lauantaina illanvietto tapahtui uuden stadionin ravintolassa toisella
puolella kaupunkia, jonne oli bussikuljetus.
Liittokokous pidettiin lauantaina päivällä. Se saatiin läpi noin neljässä tunnissa.
Tällä kerralla ei ollut mitään suurempia
kysymyksiä ratkottavana. Sääntömuu12

tosesitys hyväksyttiin ja jäsenmaksujen
liiton osuudet pidettiin ennallaan. Tämä
viimeksi mainittu kohta oli sellainen, että siitä oli tulossa muutama muutosesitys. Mutta kun muutosta ei tullut, niin
nämä ko. muutosesitykset vedettiin takaisin. Tuntuu siltä, että tämä meidän
uusi puheenjohtaja ei halunnut tässä vaiheessa lähteä kiristämään tilannetta, vaan
asiat siirretään myöhemmäksi.
Tämän viikonlopun aikana vietettiin
liittokokoustreffit Seinäjoen Törnävällä. Matkailuajoneuvoja leirialueella oli
runsaat 60 ja hotellihuoneissa loput.
Kalajärvelläkin majoittui kokousvieraita muutama kymmenen vaunukuntaa. Lauantai-iltaa stadionin ravintolassa
vietti noin runsaat 250 vierasta. Viikonlopun aikana oli järjestetty esilaista ohjelmaa mm. kaupunkijuna, tutustumista
alueen nähtävyyksiin, matkailuajoneu13

vojen esittelyä ja saunareissu Kalajärvelle.
Tämä liittokokous oli jo kolmas, jonka
yhdistyksemme on järjestänyt. Viimeksi
yhdistyksemme järjesti kokouksen kymmenen vuotta sitten. Ensivuoden liittokokous järjestetään 25.5.-19 Järvenpäässä. Järjestäjänä on Helsingin yhdistys.
Liittohan maksaa varsinaiset kokouskulut. Osallistujat maksavat omat kulunsa.
Järjestävällä yhdistyksellä on valtava työmäärä tehtävänä ja kuluja tulee maksettavaksi melkoisesti ohjelmista, kuljetuksista jne.
Koko liittokokousviikonloppu meni todella mahtavasti. Ilmat kerrankin suosi.
Suuret kiitokset ansaitsee myöskin Seinäjoen leirintäalueen pyörittäjät, SJK juniorit. Heidän osuutensa oli todella ratkaiseva. – Kiitokset kaikille kokoukseen
osallistujille, oli hienoa, että olitte vierainamme.

Historiallinen voitto: Markku Käkelä on ensimmäinen haitarinheiton maailmanmestari.

esko.katila@gmail.com
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Ensimmäiset haitarinheiton mm-kilpailut Kalajärvellä
Kalajärvi soi –tapahtuman yhteydessä järjestettiin ensimmäinen haitarinheiton MM-kilpailu Kalajärven
rantahietikolla. Heittovälineenä käytettiin venäläisvalmisteista haitaria.

maa-lla

7-21 su 11-20

PERÄSEINÄJOKI
Keskustie
Ke
esku
kus
usstie 43
43,
3, p. 0
010
10 76
7646
646 680
0
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Eduskunnan puhemies Paula Risikko
heitti jännittävän avausheiton.

Harmonikansoittaja
Kari Koivunen kokeilee,
miten soittopeli lentää.

Avausheiton heitti Kalajärvi soi -tapahtuman suojelijana toiminut
eduskunnan puhemies Paula Risikko. Hänen heittonsa pituus näin ensimmäisellä kerralla ei yltänyt voittoon. Heittäjiä kilpailuun osallistui
20.
Voitto heiton heitti parkanolainen
Markku Käkelä. Hänen tuloksensa
oli 8,66 m. Hän sai palkinnoksi pokaalin, heittohaitarin ja kunniakirjan seinälle laitettavaksi. Hänen ainutlaatuisesta voitostaan kirjoitettiin
Ylä-Satakunta-lehdessä 7.6.2018.
Siinä kerrottiin, että Markku on harmonikkamusiikin ystävä. Hän kiertää vaimonsa kanssa harmonikkatapahtumissa Pohjanmaalla. Hän ei
itse soita harmonikkaa, mutta tämän
voiton myötä on nyt ainakin soittopeli olemassa.

Jotta kilpailu ei mennyt liian vakavaksi, kassialma
päätti osallistua show:llaan kilpailuun.

15
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#YQ#"QVRP"QQ W#"O%%
Tällä kerralla Pohjanmaan YTalueen treffit pidettiin 10-12.8.
Kurikan Pitkämössä ja isäntä-vuorossa oli Suupohjan yhdistys. Pitkämön leirintäalue ei
kuulu sfc-alueisiin, mutta oli todella hieno pitkästä aikaa käydä
tutustumassa alueeseen joka on
kehittynyt valtavin harppauksin eteenpäin nykyisten toimijoiden aikana. Tämä alue ei ole
kovin suuri, ehkä vajaat sata vaunupaikkaa, mutta siellä oli myös
useita mökkejä ja mikä parasta,
todella loistavat ravintola-palvelut.
Perinteisesti näillä treffeillä on
aina petanque-kisa ja se oli tällä kerralla laitettu uimarannan
parkkialueelle, joka oli todella
hyvä ratkaisu. Tällä kerralla peliporukoita oli vain kuusi, Pohjanmaan yhdistys ei ollut mukana. Voittajaksi tuli kovan taiston

Taffel

Aito

PERUNALASTUT

LETTUHILLO

180-320 g

1 kg

1

95

1

95

Hansa täytettävä

Hansa

PITKÄ
SYTYTIN

SYTKÄRI

BRIKETTI

1€

R20+

ENERGIAJUOMA 500 ml
sis. pantin 0,20

1€

150 g

1€

LED-LAMPPU
LEDTASKULAMPPU magneetilla, koukulla

pss

1€

TUOKSUTUIKKU

Airam alkali vihreä

295

395

1€

1€

Nord Clean

Nord Clean

PYYKINPESUNESTE

NESTESAIPPUA

Frezzer KAASUJÄÄKAAPPI 60 l

1l

1€

3l

12v, 230v, kaasu
Graﬁitti tai valkoinen

VOIMAPARISTO

(06) 421 7800 • Vakkurinkatu 4, 60320 SEINÄJOKI

3,5 m

Aito
ukrainalainen

12 kpl AA tai AAA

SINKKISANKO

295

490

Autoilijan

TÄYTTÖ

295

LASINPESUNESTE
KAASUPULLON
-200C 5 litraa

Aukioloajat
• arkisin........9-20
• lauantaisin...9-18
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Avoinna

SU 12-18

maa isännöi Pietarsaaren yhdistys ja paikkana Sexsjö. Sinne lähdetään taas isolla joukolla mukaan.

Puskasoittoa Kalajärvellä

Kävelimme lämpimänä heinäkuisena iltana caravanalueemme raittia ja huomiomme kiinnittyi kahteen
asiaan: soljuvaan harmonikan soittoon ja grillauksen tuoksuun. Askeleet suuntautuivat ääntä ja tuoksua kohti.

Soitto kuului Kullervo Kukkulan leiristä. Hän soitti perheensä ja naapurien iloksi mukavaa musiikkia.
Pysähdyimme keskustelemaan hänen kanssaan.

12 l

11 kg
teräskuorisen

2€ 399€ 1990

SOPURAHA

Tajima

RULLAMITTA

PELLETTI

18 kpl

1€

KALASTUSTARVIKKEET

1€

1€

PIIRTOTAULU

t
Tarjoukse2.2018
30.1
voimassa akka
sa

Apaja

1€

1€
15 kg

1€

2019

1€

3 kpl/pkt

(0,26€/kg)

(2,22€/L)

PÖYTÄKALENTERI

toimii 3:lla AAAparistolla ei sis.

10 kg

450 ml

Protime

toimii 3:lla
AAA paristolla, ei sis.

(0,29€/kg)

PESUAINE

TARRA-ARKKI

PASTILLI

Frozen tai
Ryhmä Hau

Fairy ASTIAN-

Security

Pohjanmaan

jälkeen Keski-Pohjanmaan joukkue, toiseksi tuli Seinäjoen joukkue ja kolmanneksi
Järviseudun joukkue. Ensi vuonna tapahtu-

Kullervo kertoi, että hän on aloittanut soittamisen jo hyvin nuorena. Alkujaan hänen keikoillaan
oli ohjelmistossa 3 valssia, yksi tango ja yksi jenkka. Hän liittyi Haukiputaan harmonikkapiiriin. Tämä harmonikkapiiri oli nykyisen Kellon harmonikkaorkesterin alku.
Kullervo toimii nykyään tämän orkesterin johtajana. Ryhmässä on tällä hetkellä 19 soittajaa. Hän oli
matkalla Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilta kotiin pohjoiseen, mutta oli ”koukannut” Kalajärven
kautta.
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ENSI KESÄÄ ODOTELLESSA...
Vielä on kesää jäljellä... Näin pohdiskeltiin syyskuun alussa Kalajärven kesäkauden päättäjäisissä/venetesialaisissa,
kun kesää jatkettiin viikkoa pidemmälle, kuin yleensä tapana on.

Treffitoimikunta oli panostanut mallikkaasti ohjelmatuotantoon, johon sisältyi mm. leikkikenttäleikittäjien ohjelmaa lapsille, kuva-arvoituskierros
pururadalla, Punaisen Tuvan Viinitilan

Wine tasting- koulutus, karaokelaulantaa, löylynheittokisa, bingo, The Kortongs rautalankamusiikki-ilta, arpajaiset,
ilotulitus ja saunat myös sunnuntaiaamuna.

Kuva-arvoituskierros toteutettiin Kalajärven pururadalla. Mukana oli 94 osallistujaa. Nelihenkinen ryhmä pysähtyi pohdiskelemaan penkille kinkkisiä 12 kuvakysymystä raapien aivonystyröitään. Kolme tuotekassia arvottiin osallistujien kesken. Kuvassa Anni Vähämäki, yksi näistä onnekkaista. Muut voittajat olivat Sinikka Liukku ja Heidi Yritys.Taulussa näkyy nuo kuvatehtävät, joita oli sijoiteltu pururadan varrelle.
Lauantai-illan musiikista
vastasi Etelä-Pohojalaanen The
Kortongs- rautalankayhtye.
Yleisön taputuksista päätellen,
rautalankamusiikki hurmasi
täysin töpötäyden salin pyytäen
kahteen otteeseen palaamaan
uudestaan lavalle.

Leikittäjät vastasivat lasten viihtyvyydestä.

Voittajiksi saatiin naisten puolella Tuija
Varkomaa ja miesten puolella Jani Hautaniemi (kuvassa).

Löylynheittokisassa löylyä viskeltiin
"lauteilta" mittakuppiin. Voittaja
oli se, joka sai vettä osumaan eniten
kuppiin. Osanottajia oli 40.
Punaisen Tuvan
Viinitila järjesti Wine
tasting- koulutuksen
ja tilan tuotteiden
esittelyä ja maistiaisia.
Yleisömäärästä
päätellen
viiniasiat koettiin
mielenkiintoisina.
Tilaisuuden jälkeen
ilta jatkui karaokella.
188

Arpajaisissa päävoiton, trimmerin, nappasi seinäjokinen Walter Kanerva. Ruohoviimeistelyille riittää vielä hyvin tehtäviä, koska vielä on kesää jäljellä...

Viikonlopun ohjelmasta vastasivat Piia Tolkki, Veli-Pekka Tolkki, Harri Rinne ja
Pirjo Rinne. Kiitokset hyvin hoidetusta ohjelmatuotannosta. Siellä kaikilla oli niin
mukavaa...
19
19
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Moni asia hoituu
samalla käynnillä

Teuvan karonkassa hieno saavutus
Jälleen kesäkuun toisena viikonloppuna vietettiin
perinteistä Pelimannikaronkkaa Teuvan Parrassa ja
isäntänä oli Suupohjan yhdistys. Sehän on todella hienoa, että kauniina kesäpäivänä soi haitarimusiikki luonnon keskellä. Kun vielä sattui, että tämä
kesä pitkästä aikaa oli todella kaunis ja lämmin,
niin yleisöä oli erittäin runsaasti.

Herkulliset
PIZZAT
Lounaskahvilastamme
maistuva kotiruokalounas,
tuore kahvi ja leivonnaiset

Tähän tapahtumaan kuuluu myös perinteisesti
karaokekilpailu.
Kilpailun tulokset olivat: Naiset 1) Leena Puro,
2) Marjo Esala ja Eija Hautakoski, 3) Liisa Metsäranta. – Miehet 1) Ossi Puro, 2) Oke Kallio,
3) Lassi Lumi. – Keikkalaulajat 1) Tarja Kamila,
2) Kauno Kankaanpää, 3) Lauri Ketola. Yhdistyksemme jäseniä näistä on Leena Puro, Marjo Esala, Ossi Puro, Kauno Kankaanpää ja Lauri Ketola.

Puhdasta kotimaista
Neste-tehokaasua
Laadukkaat
Neste-polttonesteet
Pesun mitat

L 230 cm
K 260 cm

On se hienoa, että yhdistyksessämme paljon hyviä
laulajia! – Toivotaan onnea ja menestystä kaikille
musiikkia harrastaville karavaanareille!

Neste Peräseinäjoki
Terästuuli Oy
Alavudentie 10, puh. 06-4174220
Ark. 7-21, la 7-21, su 9-21
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Karaoke - sillä voi olla suurempinkin merkitys ihmiselle kuin uskommekaan
Karaokelaulannasta on tullut tärkeä
viihde ravintoloissa, juhlissa ja muissa
tapahtumissa. Eri tahot järjestävät kilpailuja niin paikallisella, kansallisella
kuin maailmanmestaruustasolla.
Heidi Ahonen (1993) kirjoittaa kirjassaan Musiikin sanaton kieli, musiikkiterapian perusteet, että rytmi, harmonia ja melodia vaikuttavat ihmiseen.
Rytmi on yksi olemassa oleva olon perusta, sillä kaikki tapahtuu ajassa ja rytmissä. Rytmi on elementti, jolla voi olla
sekä stimuloiva että depressoiva vaikutus kehon systeemeihin; verenkiertoon,
hengitykseen ja sydämen sykkeeseen.
Harmonia vaikuttaa tunteisiin. Duurisoinnut luovat rohkeuden ja voiman ilmapiiriä. Mollisoinnut helpottavat surussa ja murheessa. Monesti itsekin

20

huomaan, että valitsen kuuntelemani
mielialan mukaan. Melodia vaikuttaa
ajatuksiin. Melodia vie ajassa eteenpäin
ja sen teemat on pidettävä mielessä,
jotta sitä voi seurata. Melodia sisältää
myös sanomaa, joka perustuu usein tekijänsä elämänkokemuksiin. Musiikilla
itsessään on suuri vaikutus meidän kehomme toimintaan.
Karaokella/laulamisella on myös itsetuntoa kohottava vaikutus. Eräs
karavaanari kertoi, että koulu tappoi lapsena hänen lauluinnostuksensa. Laulukokeeseen oli pakko osallistua vaikka ei halunnut. Niinpä hän oli
päättänyt, että hän ei koskaan enää laula. Se päätös piti melkein 40 vuotta.
Hän toimi opettajana ja oli kertonut
opiskelijoilleen, että jokaisen ihmisen
pitää pyrkiä ylittämään omat pelkon-

21

sa. Hän oli kertonut esimerkkinä oman
laulukammonsa. Opiskelijat olivat järjestäneet tilaisuuden, jossa hänen piti
laulaa karaokea. Hän oli kokenut, että
ei voi kieltäytyä laulamisesta. Se ensimmäinen kerta oli ollut todella jännittävä, mutta kun hän oli tämän kynnyksen ylittänyt, tunne oli ollut huikea.
Hän oli kokenut, että hän sai kuulijoista tukea. Tämä oli kasvattanut itseluottamusta paljon.
Itsensä ylittäminen ja toisten ihmisten
tuki ovat tärkeitä asioita meille kaikille. Karaokea harrastavat ymmärtävät
tämän. Ongelmana on joskus karaokepaikoilla se, että desibelit nousevat liian
korkeaksi. Siksi on tärkeää, että karaokea isännät tarkkailevat, että laitteiden puolesta laulu kuulostaa hyvältä ja
kuulijat kokevat sen myönteisenä.

dĞŬƐƟũĂŬƵǀĂƚ͗/ƌŵĂũĂZĂŝŵŽ:ŽŚĂŶŶĞƐDĂƌƫůĂ

Tulevaisuuden kökkä turvattu?
naan kasvavat ”oikeiksi karavaanareiksi” ja alkavat pyörittää yhdistyksen toimintaa entistäkin tavoitteellisemmin.
Ahkeruus palkittiin urakan jälkeen maittavalla hernessopalla.

Kalajärven kevätsiivouskökkä siirretiin reilulla viikolla lähemmäksi kesää, kun alkuperäissuunnitelma meni uusiksi pitkittyneen talven, jään ja lumen takia. Toukokuisena aurinkoisena
viikonloppuna päästiinkin lopulta tositoimiin.
Erityisen silmiinpistävää oli nuorenväen innokas ja aktiivinen
osallistuminen. Sehän tietää hyvää jatkoa ajatellen, kun he aika-

Pohjamaalainen kökkä tarkoittaa samaan kuin talkoot. Kokkätulevaisuus näyttää olevan turvattu Kalajärven toiminnassa ja
siitä osoituksena oheiset kökköpäivän valokuvat.

Valmiina mitä verisimpiin tekoihin - ei mitään lapioihin nojailua.

Logistiikka toimii...

Oma tontti alkaa olla valmis.

Tämä on kivaa, vaikka harava on väärinpäin.

Hyppy, askel, harava...

PERÄSEINÄJOKI, Metallitie 8

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

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

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

0400
883 963
963tai
tai040-580
040 580
7375
0400-883
7375

www.vmt-rauta.ﬁ 050 4288 888

Seinäjoentie 1203,
1203, 61120
Seinäjoentie
61120LOUKO
LOUKO
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Nam. Mikäpä olisi parempaa kökkäpalkkaa kuin kunnon
hernessoppa.

Leikkimökki siistinä valmiina käyttöä varten.
233

<ƵǀĂƚŝƌŐŝƩĂ^ĂĂƌĞŶƉćć

Mielenkiintoiset erikoisuudet

- tuoreliha
- einekset
- palvit
- leikkeleet
- makkarat
LIHAJALOSTE KORPELA TEHTAANMYYMÄLÄ, SEINÄJOENTIE 3, 61600 JALASJÄRVI | Puh. 044-7363701
Avoinna: ma-pe 10-20, la 10-18, su 12-20

KAASU- JA SÄHKÖLAITTEIDEN
HUOLTOLIIKE

Tervetuloa! Laulajan
Autokorjaamo on laadukas
Bosch Car Service
-autokorjaamo bensiini-,
diesel- ja sähköautoille sekä
myös asuntoautoille!

AUTOJEN JA VAUNUJEN
KAASULAITTEIDEN
KOEPONNISTUKSET
JA KORJAUKSET
CARAVAN TARVIKKEET

M Laulajan Autokorjaamo Oy
Faaringintie 102, 66400 Laihia
Puhelin: 06 4770 277
m.laulajanautokorjaamo@netikka.ﬁ
ma–to 7–18.00, pe 7–17.00
www.laulajanautokorjaamo.ﬁ

MATTI MYLLYMÄKI 0400 - 270 565
caravanmyllymaki@netikka.fi

For everything your car needs
s.
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PERHEVIIKONLOPPU 13.-15.7.2018
Perheviikonloppu heinäkuun puolivälissä on suosittu tapahtuma Kalajärvellä. Viikonlopun ohjelmasta vastasi Treffitoimikunta. Heillä oli hienoja luovia ideoita ohjelmanumeroiksi;

Karavaanarien
jäsennumerolla
15 %
alennus huolloista
ja varaosista!

keihäänheittoa, kolmiottelua, traktorinveto-kisaa, tekstiili
”timpurointia” vankkurituvalla. Kaikissa näissä oli hauskat toteutusmallit.

Kiitämme lämpimästi yrityksiä,
jotka ovat laittaneet
ilmoituksen lehteemme sekä
tuotepakettien lahjoittajia.

Nikolaintie 2 C
p. 06 - 417 4092
p. 0400 909 240
fax. 06 - 417 4854

Lapset nauttivat paloauton kyydissä.

Sammutuskärryssä sai todellisen tunteen tulen sammuttamisesta.

Pomppulinna valloittaa aina.

Viikonlopun luovimpia ideoita oli traktorinvetokisa.

PALVELEMME
maanantai - perjantai 9.00 - 17.00
lauantai ja aattopäivät 9.00- 13.00
ZZZSHUDVHLQDMRHQDSWHHNNL¿
peraseinajoenapteekki@apteekit.net

Se luotettava lähiapteekki!

<ƵǀĂ͗ŝƌŐŝƩĂ^ĂĂƌĞŶƉćć

LAPSI-NÄKÖKULMAA
VIIKONLOPPUUN
Henkilö-, paketti- ja
matkailuautojen lasit asennettuna

040 411 1410 • 050 910 0082 • myynti@japetrading.fi • Kaupparaitti 22, 66440 TERVAJOKI
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Maisemaa pääsi ihailemaan
järveltä käsin.

Lauri Tolkki kertoi, että hän osallistui aktiivisesti viikonlopun tapahtumiin. Kun kysyin, mikä oli viikonlopussa parasta, hän kertoi: ” kaverien
tapaaminen, lapsille oli koko ajan tekemistä ja vesiviesti”. Aku –juna kiersi aluetta ahkerasti. Leikkikentällä oli
leikkikenttäohjaajat. Pomppulinnassa
sai purkaa energiaa. Lauri sanoi, että
” odotan jo ensi kesän perheviikonloppua innokkaasti.”
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MIKAELA PIHLAJAMÄKI – JOHANNA KORKONEN – ENRI KÖVASK
Toimiston ja paikoituksen kesätyöntekijämme 2018

 

 
  


 
  

Kauhajoki
Keskustie 26,
61850 KAUHAJOKI
Avoinna:
ma-pe 8-17, la 9-14
www.ikh.fi

Hyvät kesätyöntekijät ovat kullanarvoisia erityisesti vilkkaana sesonkiaikana.
Haastattelin Mikaelaa, Johannaa ja Enriä
heidän kokemuksistaan. Työntekijät kertoivat työn olevan monipuolista. Siihen
kuuluu toimistossa kassatyö, asiakkaiden
sisään ja ulos kirjaaminen, matkailuautojen ja –vaunujen vastaanottaminen sekä
niiden ohjaaminen paikoilleen, turvaväleistä huolehtiminen, toimistossa olevien
tavaroiden myynti, yleinen asiakaspalvelu, infon antaminen alueesta ja siellä
olevista toiminnoista ja palveluista sekä
kuulutuksien hoitaminen.
Mikaela Pihlajamäki on ollut viisi kesää
caravan -alueella kesätyöntekijänä; ensin
kaksi kesää leikkikenttäohjaajana ja nyt
kolme kesää toimistossa. Mikaela kertoi,
että parasta toimistotyössä on iloiset ihmiset. Alueelle tulevat asiakkaat ottavat
kiitollisuudella vastaan kaiken avun ja
ohjauksen, mitä isänniltä ja toimistosta
saavat. Palaute tulee suoraan työntekijälle. Hän kertoi, että päivittäin kerrotaan,
miten pidetty Kalajärven alue on ja miten ystävällistä palvelua siellä saa.
Työ on kaksivuorotyötä, mutta Mikaela sanoi, että työkaverit ovat mukavia
ja heidän kanssaan on ollut helppo sopia
työvuoroista. Mikaela kertoi, että erityisesti Johanna on joustanut Mikaelan pesäpalloharrastuksen vuoksi. Mikaela pelaa naisten I-pesissarjassa ja iltaisin on
usein harjoituksia ja pelejä.
Kun kysyin, mikä työssä on haastavinta, hän kertoi: ” isäntien perehdytys
toimistossa tapahtuviin toimintoihin.”
Isännät tekevät työtä toimistossa kerran
vuodessa. Heidän perehdytys kesän aikana on kesätyöntekijöiden vastuulla.
Kun kesä päättyy, Mikael jatkaa opintojaan Tampereen Yliopistossa. Hänellä
on opintoja jäljellä Suomenkielen ja kirjallisuuden eli äidinkielen opinnoissa 3
vuotta.
Johanna Korkonen on ollut myös 5 kesää töissä. Hän on ollut 3 kesää leikkikenttäohjaajana ja kaksi viimeisintä kesää toimistotyöntekijänä. Johanna kertoi,
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Mikaela Pihlajamäki
että tämä kesätyö on ”mun juttu”. Työssä
saa olla ihmisten kanssa tekemisissä. Karavaanarit ovat leppoisia. Leikkikenttäohjaajana hän tutustui lapsiin ja heihin
ehti kiintymään. Nyt on ollut mahdollisuus seurata, miten lapset ovat kasvaneet
tämän 5 vuoden aikana. Johanna opiskelee luokanopettajaksi Raumalla, joten
caravan –alueella työskentely on sopinut
myös oman tulevaisuuden rakentamiseen. Johanna kertoi, että työ vaatii myös
luovuutta niin lasten kuin aikuistenkin
kanssa. Työssä joutuu joskus hyvin yllättävienkin tilanteiden eteen, mutta isänniltä saa aina tukea ja apua.
Enri Kõvaskilla kulunut kesä oli ensimmäinen caravan-alueella. Hänen tehtävänsä oli pääasiassa ohjata alueelle tulevat vaunut ja autot paikoilleen. Hän
hoiti myös saunojen lämmitystä ja toimi
tarvittaessa yleismiehenä. Enri kertoi, että parasta työssä on: ”saa olla mukavien
ihmisten kanssa tekemisissä.” Hän pitää
myös siitä, että saa työskennellä ulkona ja
tekemistä on koko ajan. Enri on muuttanut 11-vuotiaana Peräseinäjoelle Viron
Viljandista. Hän jatkaa tiiviin kesän jälkeen opiskelua lukion 2-luokalla.
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Johanna Korkonen

Enri Kõvask
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Vuosi vaihtuu ilotulituksin
– uusi puheenjohtaja astuu
tehtäväänsä

Päätoimittajan ajatuksia
siia
ia
Olin innoissani, kun pääsin jälleen työstämään syksyn Lakeurelta lehteä. Koko lehdentoimitus ja ilmoitusten myyjät
ovat innokkaasti keränneet materiaalia kesän aikana. Lisäksi Raimo Ranta
ja Pertti Saari ovat tuottaneet kuvamateriaalia eri tapahtumista. Juttujen aiheita ja materiaalia on niin paljon, että ihan
kaikkea emme saaneet tähän lehteen.

Poikkeuksellisen paljon jäseniä osallistui 8.9. yhdistyksemme
syyskokoukseen. Se oli hienoa, koska silloin äänestettiin puheenjohtajan pestistä vuosille 2019-2020. Neljä ehdokasta
oli ilmoittautunut halukkaaksi. Paikallaolleet ehdokkaat esittäytyivät puolisonsa kera ja kertoivat itsestään sekä ajatuksistaan, mihin suuntaan haluaisi yhdistystä viedä. Yksi ehdokas
oli lähettänyt kirjallisesti kertomuksen itsestään, koska oli perhejuhlassa. Äänestys oli jännittävä, mutta yli 70 äänellä valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Tuija Mikkola Ruovedeltä. Tuija
kertoi, että hän lähtee jo syksyn aikana perehtymään yhdistyksen asioihin Salon Pentin avustuksella. Kevään 2019 Lakeurelta -lehdessä Tuija kertoo enemmän itsestään.

Tuija Mikkola miehensä kanssa.
dĞŬƐƟũĂŬƵǀĂ͗ŝƌŐŝƩĂ^ĂĂƌĞŶƉćć

Olen kerännyt kesän aikana mielipiteitä
lehdestämme. Tämä on 6. toimittamani
Lakeurelta-lehti. Jokainen päätoimittaja tuo lehteen oman leimansa. Pääasiassa olen saanut myönteistä palautetta.
Olen onnellinen siitä -. Kehittämisajatuksina on tullut, että lehdessä voisi olla
enemmän kuvia alueen eri tapahtumista. Toisaalta lehdessä voisi olla enemmän kirjoituksia ja vähemmän kuvia.
Olen tehnyt tästä päätoimittajana sellaisen johtopäätöksen, että meidän täytyy
löytää kultainen keskitie. Kesän aikana
on paljon hienoja tapahtumia, joista ilol-

la jakaa kuvakerrontaa syksyn lehdessä.
Talvella tapahtumia on vähemmän, joten silloin luonnollisemmin tulee kirjoitettua tarinaa enemmän. Otan mielelläni
palautetta jokaisesta lehdestä niin myös
tästä syksyn 2018 Lakeurelta -lehdestä.
Saaren Pertti ylläpitää facebookia ja internetsivuja. Hän mielellään laittaa sinne
tietoa eri tapahtumista, kun tiedot hänelle välitetään. Hän laittaa myös tuoreeltaan treffitapahtumista ja eri kilpailujen
tuloksia facebookiin.

Aarno ja Ritva-Hillevi Halme ovat jälleen
tehneet hienon työn ilmoitusmyynnissä.
Marjo Aro on taitava taittaja KTMP:ssä. Hän on luonut kerta toisensa jälkeen
lehdestämme kauniin.
Minä ja koko lehden toimitus (Pentti Salo, Raimo Johannes ja Irma Marttila, Jari Saarenpää, Aarno ja Ritva-Hillevi Halme) toivomme, että nautit lehdestämme.
Birgitta Saarenpää, päätoimittaja

Puheenjohtaja kausi päättyy – uudet haasteet odottavat
Pentti Salo luovuttaa yhdistyksen puheenjohtajan nuijan Tuija Mikkolalle vuoden vaihteessa. Pentin puheenjohtajuuskausi on ollut 1.1.2011
– 31.12.2018. Aluetta on kehitetty näiden 8 vuoden aikana ja kuten Pentti sanoi syyskokouksen avauspuheessaan,
maailma on muuttunut ja se tuo haastetta tulevaisuudessa asiakasvirtoihin ja
kannattavuuteen. Hän peräänkuulutti talkootyötä, koska ilman mittavaa talkootyötä, täytyy hintoja nostaa tuntuvasti. Hintojen nostamisella on suora
vaikutus asiakasvirtoihin.
Tämä aikakausi on ollut myös Ritva Salolle työntäytteistä aikaa. Hän on
toiminut yhdistyksen sihteerinä. Ritva
kerran sanoikin, että puheenjohtaja ja
sihteeri ovat joka paikan höyliä. He tarttuvat työhön kuin työhön kiinni.
Nyt Pentille ja Ritvalle alkaa vuoden
vaihteessa uudet haasteet. Pentiltä kysyin, mitä hänelle tulee tämän tiiviin
ajanjakson tilalle. Hän kertoi, että ensi
toukokuisen Kalajärvi soi -tapahtuman
valmistelut alkavat. Hän on sen järjeste-

lyryhmän puheenjohtaja. Siinä on paljon työtä. Hän kertoi myös, että soittoharrastukseen eri kokoonpanoissa jää nyt
enemmän aikaa. Hän myös tuumasi, että ”sitä voisi valokuvaharrastusta herättää
jälleen henkiin”.

Koko yhdistyksen puolesta kiitämme
lämpimästi Penttiä ja Ritvaa heidän mittavasta työpanoksestaan yhdistyksemme
puheenjohtajan ja sihteerin tehtävissä.
Mielenkiintoisia ja antoisia hetkiä
uusien-vanhojen harrastusten parissa!

Hallitus tiedottaa
ʹsƵŽƐŝƉĂŝŬŬĂůĂŝƐĞƚʹ
x ,ƵŽŵŝŽŝƩĞŚĂŶ͕ĞƩćǀĂƵŶƵůůĂƚćǇƚǇǇĂŝŶĂŽůůĂŬŽƌƟŶŽŵŝƐƚĂũĂŵƵŬĂŶĂ͘
x <ƵŶƚƵůĞƩĞĂůƵĞĞůůĞ͕ŵǇƂƐǀŝĞƌĂĂƚ͕ĂŝŶĂŝůŵŽŝƩĂƵĚƵƩĂǀĂƚŽŝŵŝƐƚŽůůĂ͘
x ,ŝůũĂŝƐƵƵƐĂŝŬĂĂŽŶĞŚĚŽƩŽŵĂƐƟŶŽƵĚĂƚĞƩĂǀĂ͘
x DƵŝƐƚĂŬĂĂůƵŬĞĂƚĂƌŬĂƐƟǀƵŽƐŝƉĂŝŬŬĂƐŽƉŝŵƵƐũĂƉĂůĂƵƩĂĂƚĂůŽƵĚĞŶŚŽŝƚĂũĂůůĞ͘
x ^ƵŽƌŝƩĂŬĂĂŬĂŝŬŬŝŬĞƐćŶƐćŚŬƂŵĂŬƐƵƚǀŝŝƉǇŵćƩć͘
x /ůŵŽŝƩĂŬĂĂŵĂŚĚŽůůŝƐŝŵŵĂŶƉŝĂŶĞŶƐŝǀƵŽĚĞŶǀƵŽƐŝƉĂŝŬĂƐƚĂ
ƚĂůŽƵĚĞŶŚŽŝƚĂũĂůůĞ͘
x /ƐćŶƚćǀĞůǀŽŝƩĞŝĚĞŶƚĞŬŝũćƚǀŽŝũŽŝůŵŽŝƩĂĂsćůŝŵĂĂůůĞĞŶƐŝǀƵŽĚĞŶĂŝŬŽũĂ͘

Ritva ja Pentti.
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25.- 27.5.2018

Nimensä mukaisesti Kalajärvi soi toukokuun viimeisenä viikonloppuna nyt toisen kerran. Tapahtuman järjestämisessä yhteistyötä tekivät meidän oma caravan-yhdistyksemme, Seinäjoen Harmonikkakerho Ry, Ravintola kalajärvi ja Kalajärven
Matkailukeskus. Musiikki soi kolme päivää kolmella lavalla lähes tauotta. Tämä tapahtuma on hieno talkootyön tulos. Esiintyjät tulivat ”mahapalkalla”.

Caravan –alue oli täynnä. Pysäköintialueet oli sähköistetty vaunuja ja autoja varten.
Koko viikonlopun aikana ilmassa oli soittamisen ja laulamisen innostuneisuus. Oli paikkana grillikota, leikkikenttä, patio,
terassi tai vaunun terassi, harmonikat ja muut soittimet soivat.
Tapahtumassa pääsivät soittamaan eri tasoiset soittajat, jotka
toi mukavaa lisä väriä tapahtumaan.

Pentti Salo toivotti yleisön tervetulleeksi
Kalajärvi soi –tapahtuman.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko avasi tilaisuuden.

Oma laulutähtemme Leena ”Iina” Puro
esiintyi bändin kanssa.

Simo Nikula, joka oli Kalajärvi soi- tapahtuman edeltäjän
Joupiska soi pääorganisoija, esiintyi Combo Cantina yhteen kanssa.

60+ mummo ja vaari karaokekilpailun voittajista tuomarit
sanoit: Else Niinisalo- Puhdas hieno esitys ja Pekka Salo
– Loistava karisma, upea ääni.

35-65 –vuotiaiden karaokelaulaja sarjojen pokalistit.
Voittajana 51-65 vuotiaissa oli Hannu-Veli Myllymäki, naisten
sarjassa Heli Yli-Mäyry. 35-50-vuotiaiden voittaja oli Mika
Sulojensaari, naisten sarjassa Marjo Esele.

35-50-vuotiaiden karaokelaulannassa hopeaa sai Matti
Sillanpää.

Pienimmät tanssijat, jotka laittoivat jalalla koreaksi,
olivat Alvari ja Jemina Svart Kokkolasta.

Puskasoittajat viihdyttävät.

Huuliharpputaiturit Kauhajoelta.

Roikastajat roikaa.

Koko kansan autokauppaa

PALVELUKESKUS KOIVUKAAREN
LOUNASRUOKALA JA KAHVIO PERÄSEINÄJOELLA
Lounas tarjolla päivittäin
ma-la
su

klo
klo

Hinnasto:
Aikuiset:
Eläkeläiset:
Lapset alle 12v
Sunnuntailounas kaikilta

11.00-13.00
11.00-13.30

8,50 €
7,50 €
5,50 €
8,50 €

AJONEUVON VALIKOIMASTA

Arkisin tuoretta, itseleivottua pullaa myös kotiinvietäväksi.
Tiistaisin ja torstaisin tuoreita sämpylöitä ja leipää.
Tarjoiluita tilauksesta niin juhliin kuin illanistujaisiin. Kysy lisää!
Lounaspassilla saat joka 11. lounaan ilmaiseksi.

TERVETULOA!

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


AT
TÄLLÄ KUPONGILLA SA
UNAAN
PULLAN ILMAISEKSI LO
NSSA
JÄLKIRUOKAKAHVIN KA
1 PULLA / KUPONKI

SF Caravan Seinäjoen seutu ry:n

YLI 2500
s ja
16 merkin edustu
00
huolto sekä yli 25
essa:
ajoneuvoa osoitte
Valitse ajoneuvosi
sta
Rinta-Joupin laaja
päin Suomea
valikoimasta mistä
pat sinua
tahansa ja tee kau
sä tai
lähimmässä liikees
si.
vaikka kotipihassa

PIKKUJOULU
Tervetuloa pikkujouluun Kalajärven Vankkurituvalle
23-25.11.2018
Iltaa vietetään perinteisin menoin, jouluista ohjelmaa
ja tietenkin villasukkatanssit!
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

Toimistolla arpoja myynnissä - Hyvät palkinnot!

Teemme kauppaa:
ma–pe 10-18, la 10-15
Koko kansan autokauppaa
Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%), matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%)

34

Treffipäivät 2018
6.10.

Syyssiivoustalkoot

23.-25.11.

Pikkujoulu

31.12.-1.1.

Uusi Vuosi

KOKOUSKUTSU
SF Caravan Seinäjoen seutu ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
pidetään 13.4.2019 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

