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Lähde taas uudelle
elämysmatkalle!

84 580,BÜRSTNER LYSEO TD 744
HARMONY LINE
2019
2.3 JTD 150 hv Automaatti. MARKKINOIDEN UUTUUS!! Lyseo Harmony
Line-erikoismalli tuplapohjalla ja...

78 060,DETHLEFFS ADVANTAGE
T 7051 EB
2018
EDITION 160 hv ALDE. EDITION-uutuusmalli erillisvuotein! Huippuvarusteet sisältyy vakiohintaan.

64 900,BÜRSTNER IXEO TIME 734
30-EDITION
2017
2.3 JTD 130 hv. Aj. 6 tkm. Täysin uutta
vastaava saarekevuoden mallin auto
nostovuoteella.

ANTTI TOKOLA

040 412 8748
DQWWLWRNROD#FDUDYDQODQGLDȴ

82 510,-

82 350,-

BÜRSTNER LYSEO TD 728
HARMONY LINE
2019
2.3 JTD 150 hv Automaatti. Ainutlaatuisen tyylikäs Harmony Line erillisvuotein ja laskusängyllä.

77 280,-

EDITION 160 hv ALDE. EDITIONuutuusmalli erillisvuotein!

64 540,SUNLIGHT
T 69 L

2019

2.3 JTD 130 hv. Tyylikäs saarekevuodenmallin integroitu edulliseen
hintaan.

2019

DETHLEFFS
TREND T 7017

2019

2.3 JTD 130 hv. 2019 uutuusmalli
erillisvuotein ja sähkökäyttöisesti
laskettavalla yläpedillä!

040 561 7744
MDQQHOXRNNDOD#FDUDYDQODQGLDȴ

SUNLIGHT
A 72

BÜRSTNER
LYSEO TD 690 G

2019

2.3 JTD 150 hv Aut. HARMONY LINE.
Uudistunut Lyseo Harmony Line-erikoismalli tuplapohjalla ja automaatti...

LMC
PASSION T672

2018

2.3 JTD 150 hv. Aj. 22 tkm. Automaatilla uuden veroinen vähän ajettu
erillisvuodemalli!

63 395,2019

2.3 JTD 150 hv. Uusi tyylikäs kerrossänky-malli kahdella pöytäryhmällä.

KRISTIAN NIEMI

SUNLIGHT
T 67

2019

2.3 JTD 130 hv. Uusi puoli-integroitu
erillisvuotein ja ylävuoteella. Kätevä
pohjaratkaisu, viidelle rekisteröity.

050 352 1177
NULVWLDQQLHPL#FDUDYDQODQGLDȴ

HUOLTO

050 551 3619
KXROWR#FDUDYDQODQGLDȴ

Valtava yli 120 ajoneuvon valikoima! Katso nettisivuiltamme ajankohtainen varastotilanne caravanlandia.fi

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.f
Puheenjohtaja Tuija Mikkola puh. 0400 667 019

67 900,-

63 640,-

2.3 JTD 130 hv. Hieno saarekevuoteellinen auto, edessä alaslaskettava
vuode. L-keittiö. Rek. 5 hlö.

JANNE LUOKKALA

DETHLEFFS
TREND I 7057

72 965,-

DETHLEFFS ADVANTAGE
T 6611
2018

Yhteystiedot

79 470,-

Tarjoamme
• viihtyisä neljän tähden alue
• n. 250 sähköistettyä vaunu/autopaikkaa
• veneitä käytössä 3 kpl
• hyvä uimaranta
• kolme tilavaa saunaa
• kaksi salia, äänentoistolaitteet, videotykki
• grillit, keittokatos, tiskaus- ym. tilat
• lasten ja nuorten tilat
• pelikenttiä, leikkikenttä, trampoliini
• Aku-juna
• vieressä ravintola A-oikeuksin
• 18-reikäinen puistogolf

Hinnasto 2019
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.fV
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
• tiloja kokous- ja koulutuskäyttöön.
Varaukset toimistolta 06 - 417 5602
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

HALLITUS 2019
Puheenjohtaja

Tuija Mikkola

0400 667 019

Varapuheenjohtaja

Tuure Mäkitalo

0400 142 691

Isäntävelvoitteista vastaava

Kristiina Filla

040 7550 897

Markku Välimaa

050 3796 940

Kari Ylinen

040 5512 575

Päivi Havusela

040 5393 241

Jyrki Havulehto

040 8685 049

HALLITUKSEN ULKOPUOLISET LUOTTAMUSHENKILÖT
Taloudenhoitaja / vuosipaikat

Kaija Hauta-aho

044 326 6227 (iltaisin)

Sihteeri

Piia Tolkki

040 7316 008

Lämmin kiitos!
Lämmin kiitos kaikille, jotka äänestivät minua syyskuun kokouksessa. Olen
aloittanut jo viime syksynä tutustumisen
alueeseen ja sen moniin kohteisiin. Hain
vähän pohjatietoa alueesta itselleni tulevaa kauttani silmälläpitäen.

TUIJA MIKKOLA
PÄHKINÄNKUORESSA
Haluaisin kertoa itsestäni. Näin toivon,
että jokaisen jäsenen on helpompi lähestyä minua alueella tai muuten kohdatessamme.

ALUETOIMIKUNTA 2019
Raija ja Ari Rinta-aho

HALLITUS TIEDOTTAA

Irja ja Hannu Kaukonen
Marjut ja Esa Lammi
Eija Ylä-liedenpohja ja Juha Kallio-kyyny

TREFFITOIMIKUNTA 2019
Katri ja Mika Pahkakangas
Heidi Övermark ja Markku Hahka
Hanna Vaarankorpi ja Jari Hakkoomäki

-

Alueeltamme on saatavissa vielä vapaita
vuosipaikkoja kaudelle 2019

-

Vuosipaikan haltijoiden isäntäkoulutukset
30.3. ja 6.4.

-

Isäntävelvoitteet tehdään kesäkuu-elokuun aikana

-

Ilmoittakaa Kristina Fillalle (040 755 0897),
milloin teette isäntävelvoitteenne v. 2019

-

Isäntävuorojen vaihto tapahtuu klo 18.00,
ennen se oli klo 14.00

-

Jos olet kiinnostunut karaoken pyörittämisestä,
ota yhteyttä Päiviin (040 539 3241) tai
Markkuun (050 379 6940) ja saat opastuksen
laitteiden käyttöön

Pirjo Rinne

TEKNINEN TOIMIKUNTA 2019
Harri Lehtola
-

Sauli Penttilä

Yhdistyksen kotisivut on uusittu
ja niitä päivitetään jatkuvasti

Kari Ylinen

LEHDEN TOIMITUS 2019

Isännän ohje

Birgitta ja Jari Saarenpää
Pentti Salo

Uusilta internetsivuiltamme löydät päivitetyt ohjeet
isäntänä toimimiseen.

Ritva- Hillevi ja Aarno Halme (Ilmoitusmyynti)

https://www.caravan-kalajarvi.ﬁ/isannan-toimintaohje/

Irma ja Raimo Johannes Marttila
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Asun Ruoveden kunnassa pienessä Jäminkipohjan kylässä maatilalla. Aloitin
työurani heti keskikoulun jälkeen Ruoveden Osuuskaupan palveluksessa. Suoritin myyjän perustutkinnon oppisopimuskoulutuksena. Lapsen syntymän
jälkeen lähdin kokeilemaan työtä kenkätehtassa, jonka palkkalistoilla olin 6
vuotta. Sitten olikin jo aika palata takaisin kaupan alalle. Aloitin K-kaupassa, jossa suoritin esimiesvalmennuksen
ja siirryin kassaesimieheksi. Olin myös
osakkaana kyseisessä kaupassa. Vanhempieni siirtyessä eläkkeelle maatalousyrittäjätyöstä, ostimme mieheni kanssa tilan ja ryhdyimme maatalousyrittäjiksi.
Tuotantosuunta muuttui aikojen saatossa avomaan vihannesviljelykseksi. Laitoimme myös mansikkaa kasvamaan, joten työtä varmasti riitti. Vuonna 2015
lähdin vielä ”koulun” penkille ja suoritin taloushallinnon ammattitutkinnon.
Teimme vuonna 2008 sukupolvenvaihdoskaupan maatilasta poikamme kanssa. Toimin myös yrittäjänä pienessä tilitoimistossa.
Karavaanielämä ja Kalajärvi ovat olleet
yksi mukava asia elämässäni. Kun tulen
Kalajärvelle, tuntuu kuin tulisin kotiin.
Toinen minulle kotoisa paikka on ollut
pohjoisessa hillasuolla.

TUKI

Puheenjohtajan tehtävä näinkin suuressa
yhdistyksessä on vaativaa ja aikaa vievä.
Mieheni Eero on tukenut minua hyvin
ja antanut tilaa monien alueen asioiden
hoitamiseen. Hän on tarttunut toimeen
aina, kun on nähnyt sen tarpeelliseksi.
Saan mieheltäni myös hyviä ehdotuksia
ja mielipiteitä, joita sitten sovellan tarpeen mukaan. Tämän vuoksi pääsen keskittymään työhöni hyvin.
Kuva Birgitta Saarenpää

TULEVAA
Nyt kevään aikana uusitaan alueen kassajärjestelmä. Edellinen kassajärjestelmä on ollut käytössä jo 10 vuotta. Tietoturva ja kaikenlaiset muut uudistukset jo
vaativat järjestelmältä uusia ominaisuuksia. Muita suurempia uudistuksia ei ole
nyt lähitulevaisuudessa tulossa. Alueella
tehdään jatkuvasti pientä kohennusta ja
korjausta entiseen tapaan.
Kökkähenkeä ylläpidetään alueella kaikin tavoin. Henkilökohtainen mielipiteeni alueen toiminnasta on tarjota kaikille halukkaille mahdollisuus harrastaa
karavaaniharrastusta ja viihtyä Kalajärvellä.
Kalajärvi on kauniilla paikalla ja haluankin tarjota kaikille karavaanareille unelmapaikan, jossa on mukava olla, hyvä ilmapiiri ja reilu yhteishenki. Pyrimme
kehittämään aluetta vastaamaan nykypäivän vaatimuksia ja pidämme paikat
siistinä, jotta kaikki voivat viihtyä alueella. Meillä on myös monia tapahtumia tämän vuoden aikana. Osa on perinteeksi
muodostuneita tapahtumia ja uutta pyritään aina kehittämään yhdessä.
Meillä on monia toimikuntia, jotka ovat
innolla aloittaneet toimintansa. Lämmin kiitos heille siitä aloitteellisuudesta
ja innokkuudesta, jolla vuotta on lähdet5

ty viemään eteenpäin. Myös tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa he
ovat olleet innolla mukana. Näin voimme saada aikaan tapahtumarikkaan vuoden ja hyvin hoidetun alueen siellä asuvien iloksi.
Toivon mukavan lämmintä tulevaa kesää ja toivotan kaikki tervetulleeksi Kalajärvelle.
Tuija Mikkola 135531

Pysähtyneet
vankkurit

Eija Ojaniemi
s. 5.7.1961
k. 2.10.2018

Muistoa kunnioittaen
SF Caravan Seinäjoen seutu ry

CARAVAN LAKEURELTA-LEHTI
•
•
•

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

•

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

•
•
•

•
•
•

PUHELINNUMEROITA
Peräseinäjoen palvelutoimisto
(06) 416 6500
Venepaikat
(06) 416 6500
Seinäjoen kaupunki
(06) 416 2111
Seinäjoki-info
(06) 416 2999
Matkailuneuvonta
(06) 420 9090
Päivystävä lääkäri
(06) 425 3111 (klo 8-22)
(06) 415 4555 (klo 22-8)
Poliisi
Palohälyytys

Ilmoitushinnat:
- aukeama
450 €
- kokosivu
250 € koko 182 x 260 mm
- puolisivua
150 € koko 182 x 128 mm
- 1/4 sivu
100 € koko 88 x 128 mm
- 1/8 sivu
80 € koko
88 x 60 mm
- isommat kestoilmoitukset sopimuksen mukaan
- alv. 0%
Maksuliikenne: Peräseinäjoen Osuuspankki
Painosmäärä 2200 kpl
KTMP Group, Mustasaari

CARAVAN LAKEURELTA 1-2019
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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

(03) 615 311
(03) 615 3161

Huippuvalikoima
matkailuajoneuvoja
Seinäjoen J. Rinta-Joupilta.

TOIMISTON AUKIOLOAJAT
15.5. -15.9.
x joka päivä

klo 08.00 - 20.00

16.9.-31.3.
x perjantaina klo 14.00 - 20.00
x lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00 - 14.00
1.4.-14.5.
x perjantaina klo 14.00 - 20.00
x lauantaina klo 08.00 - 20.00
x sunnuntaina klo 08.00 - 14.00

ISÄNTÄPÄIVYSTYS
15.5-15.9 on jatkuva isäntäpäivystys.
16.9-14.5 isäntäpäivystys vain viikonloppuisin.
Muulloin avain saatavana Peräseinäjoen Nesteeltä,
osoite Alavudentie 10, 61100 Peräseinäjoki.

TAKAKANSI: TREFFIPÄIVÄT
KEVÄTKOKOUSKUTSU

Huoltoasema on avoinna
arkisin klo 7 - 21 ja sunnuntaisin klo 9 - 21.
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Rahoituskorko

0,99 %*

Uuden matkailuajoneuvon ostajalle.

+ kulut

*Rahoitusesimerkki: Adria Matrix Plus M 670 SL Alde. Auton hinta 79 800 € + tk 900 € + = kokonaishinta 80 700 €. Käsiraha 20 175 €, luoton perustamiskulu 215 €,
luoton määrä 60 740 €. Laina-aika 72 kk, viimeinen suurempi erä 29 859 €, korko 0,99 %, käsittelyma su 12 €/kk, kk-erä 478,90 €. Luottokustannus 3814,80 €, luoton ja
luottokustannusten yhteismäärä 84 514,80 €, tod. vuosikorko 1,39 %. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Nordea Rahoitus
Suomi Oy, Aleksis Kiven katu 9, 00020 NORDEA.
J. RINTA-JOUPPI OY
Jouppilantie 18, Seinäjoki \
p. (06) 420 1800

PALVELEMME
ma – pe 10 – 18 \
la 10 – 15

7

YLI

3000
AJONEUVOA
sinua lähimmästä
myymälästä tai
vaikka kotipihaan
toimitettuna
osoitteessa

TERVAJOKI
Olkitie 7
puh. 020 777 2009
huolto puh. 020 777 2012

Naamiasten voittajakolmikko: - Miss Yöperho (naiset), - Maalari Ranskanmaalta (tenavat), - Meksikon väriläiskä (miehet).
Joensuu

Rauma

Järvenpää
Porvoo
Helsinki

Koko kansan autokauppaa

Irma ja Raimo Johannes Marttila

ROSVOPAISTINAAMIAISET
Syksyn kohokohtana vietettiin viikonloppu rosvopaistien ja naamiaisten
merkeissä. Hyvä ruoka veti alueen lähes täyteen syksyisistä keleistä huolimatta. Myös naamiaset herätti entistä
enemmän mielenkiintoa ja osallistujat varustautuivat kiitettävän hyvin erilaisin naamiovarustein tapahtumaan.
Naamiaisten lisäksi Vankkurituvalla soi
vauhdikkaat karaoke-esitykset.
Ensi syksynä repäistään taas. Naamiaisvarusteiden valmistelu voi jo siis alkaa.

Teemme kauppaa: ma–pe 10-18, la 10-15
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%)

Vankkuritupa syysvalaistuna.

Î
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Hyvää kannatti jonottaa.

Voi, mitä herkkua. Olisipa ollut vieläkin
isommat lautaset.

Telepatit.

Oih tuntematon...

Pökää pesään ja rosvopaisti
muhii huomiseksi kypsäksi.

Ja siellä
kaikilla
oli niin
mukavaa...

¿Naamiaisten tuomaristo.

Söpö
Korpikoski.

Tähystäjä Tarkkanen.

10
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KESÄISTÄ ILOA – TIKKAKISA

KAASU- JA SÄHKÖLAITTEIDEN
HUOLTOLIIKE
AUTOJEN JA VAUNUJEN
KAASULAITTEIDEN
KOEPONNISTUKSET
JA KORJAUKSET
CARAVAN TARVIKKEET
PERÄSEINÄJOKI, Metallitie 8

KEVÄÄN HUOLTOPÄIVÄT
KALAJÄRVELLÄ 3.-5.5.2019

ENEMMÄN KUIN RAUTAKAUPPA
- Woikosken kaasuvarikko
- Koirien ja hevosten kuivaruuat
- Stihl -pienkoneet
- Kysy ennen kuin haet muualta,
mitä nyt ikinä tarvitsetkaan!

MATTI MYLLYMÄKI 0400 - 270 565
caravanmyllymaki@netikka.fi

www.vmt-rauta.ﬁ 050 4288 888

1€ torilta 1500 erilaista tuotetta!
Puuhaa!
Lasten

Pohjanmaan

PASTILLI

ROSKAKASSI
30 l musta tai
valkoinen

150 g

TEHTÄVÄKIRJAT

1€

1€

Pääministeri

LAUTAPELI

A5/ 48-sivua

ennen
39.-

1€

Pro Sport 2in1

Panda

Taffel

SUIHKUSAIPPUA

SUKLAALEVYT

PERUNALASTUT

300 ml (3,33€/L)

130-145 g

325 g

1€

125

195

1€

NYT

Nice aloe vera

Serla toilet keltainen
Serla Hellä WC-PAPERI
24 rll
WC-PAPERI tai TALOUS32 rll

et
Tarjouks 2.2019
30.1
a
s
s
a
voim saakka

895

PAPERI
16 rll

1€

Mustang
SYTYTYSPALAT 32 kpl

PYYKINPESUJAUHE
63-pesua 5 kg

650

SOPURAHA
(06) 421 7800 • Vakkurinkatu 4, 60320 SEINÄJOKI
12

Voittajat

Voittajan ilme

11 kg teräksisen

KAASUPULLON
TÄYTTÖ

595
Aukioloajat
• arkisin........9-20
• lauantaisin...9-18

1990
Avoinna

SU 12-18
Heittäjä
13

Arkistojen aarrekuvat: Raimo Johannes Marttila, Teksti: Birgitta Saarenpää

%RWQLD&DUDYDQ

050 4311100
4311
4
Janne

7HUYHWXORD

Arkistojen kätköistä löytyi 20 vuotta vanhat
brosyyrit erään treffiviikonlopun tapahtumista.
Ohjelmalehtiset painettiin kirjapainossa.

HISTORIAN HAVINAA

Hobby matkailuvaunut, Etuteltat Isabella, Ventura, Svänska.
Caravan tarvikkeet, varaosat. Jääkaappien varaosat ja huollot.
Kaasujärjestelmien tarkastukset 

ERWQLDFDUDYDQIL
MYYNTI  VAIHTO  OSTO  RAHOITUS 

Muistatko aarteenetsinnät lapsille. Makeankarkin aarteenetsintä ja aikuisille. Pimeän pullon aarteenetsintä?

Seinäjoentie 112, 61850 Kauhajoki, botniacaravan@gmail.com, 0504311100

TALVEN ENSIMMÄISIÄ TAPAHTUMIA ALUEELLAMME OLI PILKKIPÄIVÄ 16.2.2019.

- 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
14
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Kuva: Tuija Mikkola

Teksti: ”Puskasoittaja” Pentti Salo, Kuvat: Jari Saarenpää

MUSIIKKITAPAHTUMA KALAJÄRVELLÄ

KALAJÄRVI SOI
24.5. – 26.5.2019
Tämän kevään ensimmäisiä musiikkitapahtumia on jälleen KALAJÄRVI SOI, joka järjestetään 24-26.5. Peräseinäjoen Kalajärvellä jo
kolmatta kertaa. Viimevuotinen tapahtuma
oli todella suuri menestys. Sää oli mitä parhain ja yleisöä oli niin paljon kun alueelle mahtui. Esiintyjiä oli runsaasti, noin 300 soittajaa
ja laulajaa oli paikalla. Esiintyjistä osa asui karavan-alueella koko viikonlopun ja osa oli matkassa päiväseltään. Voidaan sanoa, että viikonloppu meni todella mahtavasti ja kaikilla oli
hauskaa.
Tänä vuonna on tarkoitus jatkaa samaan malliin noin pääpiirteittään ja aina pyritään kehittämään jotain uutta mukaan. Perjantaina ja lauantaina keskitytään soitto- ja lauluesityksiin ja
tanssimiseen. Sunnuntai on varattu lähinnä karaokekilpailuun ja jos sää sallii, niin tanssit voi
jatkua. Lippujen hinnat pidetään ennallaan, 10
€/päivä ja 15 €/koko viikonloppu. Karaoken
osallistumismaksu 5 €. Esiintyjät voi ilmoittautua ennakkoon netissä, www.kalajarvisoi.fi ja
lopullinen ilmoittautuminen tapahtuu ravintolan pihassa olevassa toimistossa. Tarkoituksena
on että kenellekään ei makseta palkkaa ja esiintyjiltä ei peritä sisäänpääsymaksua, he esiintyvät
”ruokapalkalla” perjantaina ja lauantaina.
Olemme varanneet jälleen kolme esiintymispaikkaa ja sen lisäksi, jos vain sää sallii, sopivia
puskasoittopaikkoja löytyy alueelta runsaasti.
Myöskin parkkialueita on saatu lisää. Tapahtuman järjestäjänä toimii Puskasoittajat ry ja mukana ovat myöskin Ravintola Kalajärvi, karavaanarit, paikalliset eläkeläiset ja Lions.
Toivotamme kaikki hyvän musiikin ystävät tervetulleeksi viettämään kesäinen viikonloppu
kanssamme tänne Kalajärven rannalle !
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LASTEN LIIKENNELAULU
(Sopii myös aikuisille)

Valppain mielin muista sä aina vaaroja liikenteen.
Kaikki säännöt mieleesi paina, paina ne tarkalleen.
Säännöt ne vasta auttavat lasta turvassa kulkemaan.
Vältä vaaraa uhmailemasta, sääntöjä seuraa vaan.
Muista aina liikenteessä monta vaaraa ompi eessä.
Siksi valpas aina mieli, se turva on verraton.

Karavaanarien
jäsennumerolla
15 %
alennus huolloista
ja varaosista!

(Säv. Georg Malmsten San. Asser Tervamäki)

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

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

KALAJÄRVEN
TALVIELÄMYSPÄIVÄ
Jo perinteeksi muodostunut Talvielämyspäivä järjestettiin jälleen
Kalajärven rannalla lauantaina 2.3. Tällä kerralla säätiedot ennusteli vähän huonompaa keliä, lähes nollassa oltiin lumisateessa ja
tuulessa. Siitä huolimatta yleisöä tapahtumaan kuitenkin tuli ihan
kiitettävästi, lähes 300 henkeä. Hiihtokeli ei ollut paras mahdollinen, mutta osanottajia kyllä riitti ja suksihuolto toimi. Lapset
viihtyivät hyvin Lakeuden karvakorvien seurassa ulkona ja myöskin sisällä järjestettiin heille ongintaa. Ohjattu pilkkiminen järvellä kiinnosti niin aikuisia kun lapsiakin ja saalistakin saatiin.
Alueella järjestettiin myöskin moottorikelkka-ajelua lapsille ja aikuisille kirveen heittoa, sekä lumikenkäilyä, myöskin lumiveistoksia tehtiin. - Ja sitten se kaikkein tärkein, kuumat makkarat ja mehut kaikille osallistujille!
Tapahtuman järjestäjinä olivat tällä kerralla mm. Seinäjoen
Matkailuyrittäjät, Ravintola Kalajärvi, Seinäjoen karavaanarit.

- p.salo -

Se luotettava lähiapteekki!

KARAVAANARIN TURVALLISUUS
Kattoyhdistyksemme on laatinut
internetsivuilleen muistilistat, joiden tavoitteena on vahvistaa harrastuksemme turvallisuutta niin itselle,
perheenjäsenille kuin muille caravan -alueilla oleville.
Muistilistat ja muutakin hyvää tietoa löydät osoitteesta:

ditaan ja näin kuljettaja voi olla vaaraksi itselle ja muille.
Tärkeää on turvallisuuden kannalta tuntea oma kalustonsa ja noudattaa sen mukana tulleita turvaohjeita.

OMA MUISTILISTA
Moni asia omassa vaunussa tai autossa tuntuu itsestään selvältä. Olisiko hyvä tehdä oma tarkistuslista tärkeistä asioista ennen kaluston käyttöön ottoa esim. talven jälkeen, ennen liikenteeseen lähtöä ja jälleen kaluston talviteloille
laittoa varten. Meistä kaikista varmasti tuntuu siltä, että
muistamme kaikki yksityiskohdat, mutta silti olemme varmaankin kaikki lähteneet leirialueelta antenni korkealla.
Jos sinulla on hyvä muistilista, lähetäthän
lehtitoimitukseen julkaistavaksi Lakeurelta-lehteen.

https://www.karavaanarit.fi/leirintamatkailu/turvallisuus/
karavaanarin-turvaohjeet/

KULJETTAJANA TOIMIMINEN
Karavaanarit ovat kalustonsa kanssa paljon liikenteessä. Kuljettajana toimivan on tärkeää muistaa, miten tärkeää on pitää
huolta omasta kunnosta ja terveydestä. Väsymys tulee usein
matkalla hiipien. Väsymys voi johtua rasituksesta, unettomuudesta tai huonosta unen laadusta, verensokerin laskemisesta, nestevajeesta jne. Syyt voivat olla yksilöllisiä ja siksi
on tärkeää tauottaa matkaansa ja nauttia riittävästi nestettä.
Väärä mielentila voi olla myös riski liikenteessä. Vihaisuus,
huolet tms. vievät pois osan huomiota, jota liikenteessä vaa18

7.6. – 9.6.2019 on Kalajärvellä meidän omat
TURVAPÄIVÄT. Tervetuloa!
Turvallista Matkaa
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TÄYDEN PALVELUN
CARAVAN-HUOLTO

VANKKURIT LÄHTEVÄT LIIKKEELLE,
MITÄ PITÄISI OTTAA HUOMIOON?

Huollamme ja korjaamme k aik ki auto- ja vaunumerkit

a
l
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v
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Tarvike-, lisävaruste- ja varaosamyymälä.
Huoltoedustukset näille merkeille:

HUOLTO

Myös henkilö- ja pakettiautohuollot yli 30 vuoden kokemuksella!

20

www.tervajoenautohuolto.fi

CARAVANHUOLTO Loukontie 5, 66440 Tervajoki
puh. (06) 478 7025 • ma-pe 8.00-17, la suljettu
Töiden vastaanotto Jaakko Nyrhilä puh. 050 505 7873
jaakko.nyrhila@tervajoenautohuolto.fi
Marjo Kesti puh. 040 554 5624
marjo.kesti@tervajoenautohuolto.fi

Matkailuvaunujen ja -autojen omistajat jo innolla suunnittelevat kaluston käyttöönottoa talviunesta. Osa harrastajista on
nauttinut matkailusta ympäri vuoden.
Kysyin Tervajoen Autohuollosta Antti Heikkilältä sitä, minkälaisia palveluja karavaanarit huoltoliikkeestä kysyvät.
Antti Heikkilä kertoi, että karavaanarit kysyvät huolto- ja
korjaamopalveluja niin alustalle, moottorille, voimansiirrolle kuin asunto-osallekin. Lisäksi halutaan tarkastuksia ja koeponnistuksia kaasujärjestelmään ja kosteusmittauksia asuntoosaan.
Kalustoon halutaan myös erilaisia lisävarusteita ja niiden
asennusta esim. markiiseja, polkypyörätelineitä, aurinkopaneeleita, ilmastointilaitteita, audiojärjestelmiä, polttoainetoimisia lisälämmittimiä jne. eli kaikkea sellaista, jotka tekevät
matkailun vieläkin mukavammaksi ja helpommaksi.
Tien päällä voi sattua ja tapahtua paljon, joten kaivataan varaosia sekä alustaan että asunto-osaan. Jonkin verran joudutaan tekemään kolarikorjauksia. Antti Heikkilä kertoi, että
kaikkia näitä on tarjolla Tervajoen Autohuollossa.
Antti Heikkilä suosittelee, että keväällä talven jälkeen kannattaa tehdä seuraavat tarkistukset ja huollot:
- kaasujärjestelmän tarkistus
- kosteusmittaus
- sähköjärjestelmien toimintojen tarkastus
- akkujen virranmittaus auton ja asunto-osan osalta
- renkaiden ja jarrujen tarkistus / huolto
- mahdollinen vuosihuolto tarkastuksineen

Kysyin myös Antti Heikkilältä siitä, miten nopeasti he pystyvät auttamaan ohikulkevaa karavaanaria heidän ongelmissaan?
Hän kertoi: ”Pyrimme auttamaan ohikulkevaa matkalaista mahdollisemman nopeasti. Meillä kaikilla on pyrkimyksenä
pitää asiakas tyytyväisenä. Korjaamon puolella meillä työskentelee 9 henkilöä, joten pyrimme joustamaan ja järjestelemään
niin, että pienet korjaukset saadaan tehtyä nopeasti. Mikäli
asiakkaan ajoneuvo tai vaunu pitää noutaa matkan varrelta, sekin onnistuu omalla hinurilla.”
Hän vielä jatkoi: ” Toivoisinkin, että kaikki teettäisivät vuosihuollot ja tarkastukset säännöllisesti ajoissa ennen matkaan
lähtemistä. Korjaukset suoritettaisiin näin ennakoiden etupainotteisesti. Tällä tavoin voidaan välttyä mahdollisemman monelta murheelta ja matkasta tulee hieno kokemus ilman teknisiä murheita.”
Antti lähettää terveisiä kaikille karavaanareille ja sanoo:
”Mikäli jokin yllättävä vika matkalla Pohjanmaalla liikuttaessa
yllättää, kannattaa meidän huollon numero tallentaa muistiin.
www.tervajoenautohuolto.fi

Nämä asiat olisi hyvä tehdä mahdollisemman varhaisessa vaiheessa, välttyy pitkiltä odotusajoita kevään ruuhkissa ja päästään matkailemaan turvallisesti.
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Toimisto ja grillikota toivat joulun
valoa omilla koristeluillaan.
Teksti: Birgitta Saarenpää, Kuvat: Birgitta ja Jari Saarenpää


 
  

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

Joulurauha vaunulla

Ensimmäistä kertaa vietimme joulun aikaa mieheni kanssa
kahden ja nyt Kalajärvellä vaunulla. Valmistelimme ruoat valmiiksi kotona. Ne tarvitsivat vain lämmittämistä. Nesteeltä
kerrottiin, että yksi pariskunta oli hakenut avaimen. Kun pää-

simme Kalajärvelle, kävimme ensin kertomassa avaimen hakeneille, että olemme vaunullamme ja sovimme mm. saunan
lämmityksestä. Sen jälkeen näimme heitä vain kerran. Meitä
oli vain kaksi vaunukuntaa alueella.

Pikkusaunan lämmittäminen oli oma rentouttava asia. Saunan lämmössä tuntui vanhanajan joulurauhan alkaminen.

Saunan jälkeen katse suuntautui talviselle järvelle. Joka puolella oli hiljaista ja lumi kimmelsi laskevan auringon valossa.

Astianpesuhuoneen hellan
uunissa sai lämmitettyä joulun
ruoat. Miten ihanaa oli kaikessa
rauhassa ja hiljaisuudessa
nauttia jouluateria.

¿Joulun aikaan oli hieno talvinen sää. Me nautimme suunnattomasti tunnelmasta, joka oli caravan –alueella. Siellä oli
todellinen joulurauha.
22

½Vaunumme oli valaistu jouluvaloin ja etuteltta valokuusella. Kynttilät paloivat ulkona. Joulun tunnelma oli
rauhaisa ja kaunis.

Teksti: Birgitta Saarenpää, Kuvat: Birgitta ja Jari Saarenpää

UUSI VUOSI
VAIHTUI
KALAJÄRVELLÄ JA
ALKOI UUSI KAUSI

Makkarajuhlinta alkoi jo päivällä.

Uuden vuoden 2019 vastaanottaminen caravan-alueellamme oli poikkeuksellinen, koska perinteisen uudenvuoden juhlaan vankkurituvalla
sisältyi Pentin hyppääminen ihan kirjaimellisesti pois yhdistyksen puheenjohtajan saappaista ja Tuijan hyppääminen niihin.

Kun puoli yö koittaa ja vuosi vaihtuu, täsmälleen
00:00 Pentti riisuu puheenjohtajan saappaansa.

Ja Tuija hyppää puheenjohtajan
saappaisiin.

Tuija toivottaa uutena puheenjohtajana hyvää uutta vuotta.

Uuden vuoden juhlinta alkoi jo päivällä yhteisellä makkaranpaistamisella.
Illalla vankkurituvalla odotti yllätys.
Kuten presidentin uudenvuodenvastaanottojuhlassa puheenjohtajapariskunnat, Pentti ja Ritva sekä Tuija ja
Eero, vastaanottivat yhdessä kaikki
juhlavasti kätellen. Seuraavaksi sai ottaa kuohuviinilasin käteensä. Puheenjohtajat tarjosivat illan. Uudenvuoden
vaihtuessa oli tarjolla myös iltapalaa.
Juhlallinen vastaanotto toi todellisen juhlan tunnun.

Uuden vuoden sää oli hyvin tuulinen ja rannalla jännitettiin, että onko ilotulitusta mahdollisuus järjestää. Kalajärvi
oli suojainen paikka, joten raketit lähtivät taivaalle juhlistamaan uutta vuotta 2019.
Tarkka
vaunuvahti
seurasi
seuraavana
päivänä kuka
kulki alueella.

Tästä juhla alkaa…

Tervetuloa!
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Ilotulituksen jälkeen juhla jatkui ja Tuija Eeronsa kanssa aloitti tanssin.
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Teksti ja kuvat: Birgitta Saarenpää

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

Henkilö-, paketti- ja
matkailuautojen lasit
asennettuna

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

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

For everything your car needs
s.

Pikkujoulussa juhlan taikaa
Yhdistyksemme pikkujoulu oli kerännyt hienon määrän osallistujia niin lapsia kuin aikuisiakin. Jälleen kerran juhlapöytä notkui herkkuja. Juhlassa laulettiin
joululauluja. Joulupukki muorineen
ilahduttivat käynnillään. Ilta jatkui elävän musiikin johdolla.

Tuleva ja ”istuva” puheenjohtaja toivottivat yhdessä pikkujouluvieraat tervetulleeksi.

Emännät olivat kattaneet jälleen kerran suussa sulavan jouluaterian kauniine kattauksineen.
Yhdistyksessämme
on lahjakkuuksia,
joilta tarinat eivät
lopu.

maa-lla

7-21 su 11-20

Juhlaa yli yhdistysrajojen.
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Joulujuhlan kruunaa aina joulupukin ja
– muorin vierailu. Kilttejä karavaanareita oli paljon; lahjoista päätellen.
½Pentti Salo piti lämpimän pikkujoulupuheen viimeisen kerran puheenjohtajana.
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Treﬃtoimikunnan puolesta Harri Rinne spiikkasi bändin sisään ja juhla jatkui tanssien tahdittamana.

Moni asia hoituu
samalla käynnillä

PÄÄTOIMITTAJAN AJATUKSIA

Herkulliset
PIZZAT
Lounaskahvilastamme
maistuva kotiruokalounas,
tuore kahvi ja leivonnaiset
Puhdasta kotimaista
Neste-tehokaasua
Laadukkaat
Neste-polttonesteet

Kuvat: Jari Saarenpää

Olen ollut innoissani kootessani vuoden 2019 ensimmäistä Lakeurelta
-lehteä. Kun sain lehden toimituksen
jäseniltä juttuja ja kuvia, uudelta puheenjohtajaltamme Tuija Mikkolalta
tietoa niin hänen ajatuksistaan kuin
tulevista tapahtumista, olen miettinyt, miten mielenkiintoinen vuosi
meidän yhdistyksellä tulee olemaan.
Internet-sivut ovat uudistuneet. Minulla oli tunne, kun katsoin niitä ensimmäistä kertaa, että ne ovat rauhoittavat ja selkeät. Samaan aikaan
uudistuivat myös facebook-sivut, jotka ovat nopeaan tiedottamiseen hyvä
väline. Facebookiin laitetaan tietoa tapahtumista, ohjelmista ja treffien aikana toteutetuista kilpailuista. Yhdistyksemme internetsivuilla on myös
hyvät isäntänä toimimisen ohjeet. In-

Pesun mitat

L 230 cm
K 260 cm

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

ternet-sivut, facebook ja myös tämä
Lakeurelta -lehti ovat meidän markkinointivälineitä jäsenillemme ja myös
koko maailmalle. On hienoa, että yhdistyksessämme panostetaan ajankohtaisen tiedon antamiseen monipuolisesti.
Jos sinulla tulee mieleen juttuaiheita,
kerrothan niistä lehtitoimituksen jäsenille tai tartu minua hihasta kiinni
Kalajärven caravanalueella.

Olen päätoimittajana jälleen pyrkinyt kokoamaan lehdestämme monipuolisen kokonaisuuden. Lehdessä
on kertomuksia kuvin tapahtumista,
mutta on myös rautaista asiaa. Lämmin kiitos lehtitoimituksemme jäsenille ja puheenjohtajallemme Tuijalle, että ovat tuottaneet juttuja ja kuvia
lehteämme varten. Erityisen kiitoksen
haluan osoittaa Ritva-Hillevi ja Aarno
Halmeelle. Te olette tehneet suuren
työn mainosten hankkimisessa.

Talvikaudella oli vähemmän tapahtumia, mutta yllättäen huomasin, että
meillä on ollut siitä huolimatta vilkas
talvikausi. Pikkujouluun ja uudenvuoden vastaanottoon osallistui paljon yhdistyksemme jäseniä.

Koko lehtitoimitus, Birgitta ja Jari
Saarenpää, Raimo Johannes ja Irma
Marttila, Pentti Salo sekä Aarno ja
Ritva-Hillevi Halme, toivovat mielenkiintoisia hetkiä Lakeurelta -lehden
1/2019 parissa.
Birgitta Saarenpää, päätoimittaja

?

ARVOITUKSIA
Mikä on niskahierojan painajainen?
Mikä se on, kun on Aatamilla edessä, Eevalla takana ja apinalla molemmin puolin?
Mikä on suomen yleisin sukunimi?

esko.katila@gmail.com
28

Lähde: www.arvoituksia.fi
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Teksti: Birgitta Saarenpää

ONNETTOMUUSTILANTEESSA TOIMIMINEN

TOIMI ONNETTOMUUSTILANTEESSA NÄIN:

x Selvitä, mitä on tapahtunut
x Estä lisäonnettomuudet (varoituskolmio, hätävilkut jne)
x Varoita muita
x Tee hätäilmoitus numeroon 112
Hätäkeskuksessa on asiantuntijoita, jotka kertovat mitä sinun täytyy tehdä.
Lopeta puhelu vasta sen jälkeen, kun sinulle annetaan lupa.
Jokainen toimii onnettomuustilanteessa omien kykyjensä mukaan.
Tärkeää on kuunnella puhelimisessa annettavia ohjeita.

TÄMÄN JÄLKEEN
x
x
x
x
x
x

Pelasta hengenvaarassa olevat
Siirrä loukkaantuneet turvalliseen paikkaan
Varmista hengitys ja sydämen toiminta
Tyrehdytä suuret verenvuodot
Jatka ensiapua
Opasta auttajat paikalle.

Sammuttimet, sammutuspeitteet ja Defibrillaattori
Kalajärven Caravan-alueella on sammuttimet ja sammutuspeitteet niin grillikodalla, kesäkeittiössä, saunoilla kuin
astianpesutilassa eli kaikissa paikoissa, joissa ollaan tulen kanssa tekemisissä.
Defibrillaattori, defi eli sydäniskuri on laite, jolla sydänpysähdystilanteessa pyritään poistamaan sydämen pysäyttänyt
haitallinen rytmihäiriö antamalla elvytettävälle hoitava tasavirtasähköisku.
Alueellamme defi on sijoitettu astianpesutilan etuhuoneessa olevan mkroaaltouunin yläpuolelle. Se on neuvova.
defibrillattori, joten sitä osaa jokainen käyttää. Laitteella ei voi siis aiheuttaa vahinkoa autettavalle.
Lähde: Suomen Punainen Risti ja Poliisi

Vaasan
Lämpöeristys Oy
Konttoritie 4
65610 Mustasaari
Puh. (06) 362 0870 | Fax (06) 362 0816
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Treffipäivät 2019
NAISTENPÄIVÄ/HYVINVOINTIPÄIVÄ
KEVÄTKOKOUS
PÄÄSIÄINEN
VARASLÄHTÖ VAPPUUN
KEVÄTSIIVOUS
ÄITIENPÄIVÄ
KALAJÄRVI SOI
TURVAPÄIVÄT/ÄIJÄPÄIVÄT
JUHANNUS
PERHEVIIKONLOPPU
KOIRAPÄIVÄT
(PERÄSEINÄJOEN MARKKINAT
ONKIKILPAILUT ALUEELLA ASUVILLE
KESÄKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET
ROSVOPAISTI JA PUOLUKKATREFFIT
SYYSKOKOUS
SYYSSIIVOUS
VALOJUHLA/HALLOWEEN/NAAMIAISET
PIKKUJOULU
UUSIVUOSI

22-24.3.2019
13.4.2019
18-22.4.2019
26-28.4.2019
3-5.5.2019
12.5.2019
24-26.5.2019
7-9.6.2019
21-23.6.2019
12-14.7.2019
26-28.7.2019
9-11.8.2019)
16-18.8.2019
30.8-1.9.2019
13-15.9.2019
22.9.2019
25-27.10.2019
1-3.11.2019
22-24.11.2019
31.12-1.1.2020

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

