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TERVETULOA KALAJÄRVELLE

ME VÄLITÄMME

Teemme parhaamme, jotta asiakaskokemuksesi
olisi täydellinen. Haluamme luoda pitkän ja kestävän
asiakassuhteen. Välitämme sinusta sekä työyhteisöstämme.
Ilman heitä ei olisi meitäkään.

OLEMME LUOTETTAVIA

Olemme alan parhaita asiantuntijoita.
Olemme ylpeitä siitä, että pidämme lupauksemme.
Toimimme rehellisesti ja avoimesti.

Kotiintoimitukset ja
vaihdokkien
noudot

TOIMIMME OIKEUDENMUKAISESTI

Toimimme siten, että kaikessa toiminnassamme toteutuu
oikeudenmukaisuus. Asiakas voi luottaa siihen, että
kannamme asioista meille kuuluvan vastuun.

Kotisivuilla
upeat 360°
virtuaalikuvat
ajoneuvoista

SF Caravan Seinäjoen seutu ry
Kalajärventie 4, 61100 Peräseinäjoki
GPS-koordinaatit
Pohjoinen leveys 62 astetta 34.438 minuuttia
Itäinen pituus 23 astetta 06.456 minuuttia

Huoltopalvelut
ja kolarikorjaukset
Yli 120 kuntotarkastettua
ajoneuvoa

Yhteystiedot

Toimisto
puh. 06 417 5602
www.caravan-kalajarvi.f
Puheenjohtaja Tuija Mikkola puh. 0400 667 019

Tarjoamme

Tervetuloa hyvän
mielen kaupoille
KOKKOLAAN ja
LEMPÄÄLÄÄN!
Höyläämönkatu 1, Kokkola
Ideaparkinkatu 4, Lempäälä

• viihtyisä neljän tähden alue
• n. 200 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

Vuokraamme

Hinnasto 2019
SF-Caravan jäsen
Aluemaksu / vrk
20€
sisältää valosähkön ja saunan yleisillä vuoroilla
Caravan Huiput etupassilla joka kuudes vuorokausi ilmainen.
Perhe- ja tilaussauna
16€/h
Mahdollinen itselämmitys sovittava isännän kanssa.
Pyykkikone tai kuivausrumpu
3€
Sisältää kuivaustilan käytön.
Nestekaasu
25€
Vaununsäilytys / vrk 1.5-31.5
3€
Vaununsäilytys / vrk 1.6-31.8
20 €
Vaununsäilytys / 1.9-30.4 (vain jäsenille, talvisäilytys)
100 €
Vaunun säilytys / vrk 1.9-30.4 (lyhyemmät jaksot)
3€
HUOM! Asutut vuorokaudet talvella norm. vrk-maksu
Lämmitys tai ilmastointi sähkö / vrk (ei treffien aikana)
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
Pia Tolkki 040 731 6008 (iltaisin),
tolkki.piia@gmail.com
Valosähkö vuosipaikkalaisille (mittari pakollinen)
0,30€/kWh
Vuokraamme myös tiloja kokous ja koulutus käyttöön
Varaukset toimistolta 06 - 417 5602
3 kpl veneitä karavaanareiden käytössä
Kalastusluvat toimistolta ja Ravintola Kalajärvestä

200

200
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• tiloja kokous- ja koulutuskäyttöön.
Varaukset toimistolta 06 - 417 5602

3

3

Ei Jäsen
32€
16€/h
3€
25€
3€
32 €
3€
10€

PUHEENJOHTAJAN MIETTEITÄ

Syksyä
kohti
mennään

HALLITUS 2019
Puheenjohtaja
Tuija Mikkola
Varapuheenjohtaja Tuure Mäkitalo
Isäntävelvoitteista
vastaava
Kristiina Filla
Markku Välimaa
Kari Ylinen
Päivi Havusela
Jyrki Havulehto

0400 667 019
0400 142 691
040 7550 897
050 3796 940
040 5512 575
040 5393 241
040 8685 049

HALLITUKSEN ULKOPUOLISET LUOTTAMUSHENKILÖT
Taloudenhoitaja
Kaija Hauta-aho
Sihteeri/vuosipaikat Piia Tolkki

044 326 6227 (iltaisin)
040 7316 008

ALUETOIMIKUNTA 2019
Raija ja Ari Rinta-aho
Irja ja Hannu Kaukonen
Marjut ja Esa Lammi

LEHDEN TOIMITUS 2019
Aarno Halme puh. 050 575 0070
aarnohalme45@gmail.com
Ritva-Hillevi Halme puh. 050 561 2381
Ritva ja Aarno vastaa mainosten
hankinnasta.

Kesä on ollut säänpuolesta aika-ajoin
ihan kohtuullinen. Karavaanarit ovat liikkuneet mukavasti ja viihtyneet alueella.

TREFFITOIMIKUNTA 2019
Katri ja Mika Pahkakangas
Birgitta Saarenpää, päätoimittaja
puh. 040 545 1902
birgitta@koulutuspalvelusaarenpaa.fi
Jari Saarenpää
jari@koulutuspalvelusaarenpaa.fi

Markku Hahka
Hanna Vaarankorpi ja Jari Hakkoomäki
Pirjo Rinne

TEKNINEN TOIMIKUNTA 2019
Harri Lehtola
Sauli Penttilä

Pääsiäisenä olimme kovasti julkisuudessa, niin television kuin radionkin välityksellä. Työvuoroissa olevat ottivat tilanteen
haltuun hienosti. Pääsiäiskokon polttaminen sai aikaan jännitystä aivan viime hetkille, kunnes palovaroitus poistettiin ja saatiin lupa kokon polttamiseen.
Kevätsiivouspäivänä tuli lumi maahan,
kun piti haravoida, mutta tulipa sitten
kaikki nurkat sisätiloissa siivottua. Haravointi yms. hoidettiin myöhemmin.
Kalajärvi Soi oli jälleen iso tapahtuma,
jossa musiikki soi ja laulu raikui.

Raimo Johannes Marttila ja
Irma Marttia
puh. 0500 664 330
raimojohannesmarttila@gmail.com

Turvapäivien aikana tarkastettiin turvallisuusasioita. Äijäpäivillä heitettiin jopa
kirvestä, ihan hallitusti kuitenkin.

Kari Ylinen

Juhannus hoidettiin yhteistoimin ja näin
kaikille jäi omaa vapaata myös juhannuksen viettoon.

LEHDEN TOIMITUS 2019
Birgitta ja Jari Saarenpää
Pentti Salo

Perheviikonloppuna oli monenlaista ohjelmaa ja ilma oli lämmin.

Ritva- Hillevi ja Aarno Halme (Ilmoitusmyynti)
Pentti Salo
puh 044 975 0139
penttisalo@netikka.fi

Irma ja Raimo Johannes Marttila
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Koirapäivillä oli tutut vetäjät mukana
toimikuntien apuna. Koiratkin saivat
omaa ohjelmaa.

Loppuvuodellekin on vielä paljon mielenkiintoista ohjelmaa. On uusia ohjelmanumeroita ja vanhoja ohjelmia herätetty henkiin.
Uuden kassajärjestelmän kanssa on jo
moni oppinut työskentelemään. Käyttäjät ovat todenneet järjestelmän helppokäyttöiseksi opastuksen jälkeen.
Alue- ja treffitoimikunnilla on ollut kovasti puuhaa, koska tapahtumia oli paljon. Helteestä huolimatta he ovat jaksaneet puurtaa ohjelmien parissa.
Kukkaistutuksista on pidetty hyvä huoli
ja kukkien kukinta jatkuu edelleen kauniina.
Kesätyöntekijöitä alueella on ollut 3,
kaksi kassalla ja yksi alueisännän tehtävissä. Neljä ohjaajaa on ollut leikkikentällä lasten kanssa touhuamassa.

Kuva Birgitta Saarenpää

Puheenjohtajana olen kohdannut lukemattoman määrän uusia asioita. Toki
kaikkiin asioihin yritän paneutua, mutta onhan siinä tullut eteen tilanteita, joille ei aina voi mitään, vaikka kuinka haluaisi.
Paljon on vielä varmasti asioita, jotka tulevat eteen ajallaan. Pyrin selvittämään
asioita hyvässä hengessä.
Toivotaan mukavia kelejä syksyn mittaan
ja karavaanareille turvallisia kilometrejä.
Pj 135531 Tuija Mikkola

Pysähtyneet
vankkurit

Tekninen toimikunta on korjaillut monenlaista pikkuvikaa alueella ja huolehtinut myös lämpimän pesuveden riittävyydestä monen muun tekemisen ohella.
Kiitos alue- ja treffitoimikunta, tekninen
toimikunta sekä kesätyöntekijät aktiivisesta talkootyöstä.
Kiitos myös kaikille alueen isännille ja
emännille, jotka ovat tehneet oman panoksensa alueen hyväksi.
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Kalervo Johannes Saari
s. 30.8 1928
k. 16.7.2019

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 2-2019
Kannen kuvat: Birgitta Saarenpää
Sisältö:
Tervetuloa Kalajärvelle ........................................................... 3
Hallitus 2019 ............................................................................... 4
Toimikunnat................................................................................ 4
Puheenjohtajan mietteitä ..................................................... 5
Pysähtyneet vankkurit ........................................................... 5
Lännen hevonen lasten ilona .............................................. 9
Simodeus vankkurituvalla .................................................... 9
Vapaa-ajan kalastus Kalajärvellä ......................................11
Musiikkiviikonloppu Kalajärvellä .....................................13
Mummo- ja Vaari- Karaokekilpailu ..................................17
Teija Oksalan harrastus: Lusikkakorut ............................19
Matkailuauton- tai vaunun talvehtiminen ...................19
Uudet loosit ..............................................................................21
Huumoripläjährys ..................................................................21
Perheviikonloppu ...................................................................23
Hallitus tiedottaa ....................................................................25
Jäsenhaastattelu: Toini ja Aimo Keskinen .....................27
Päätoimittajan ajatuksia .....................................................29
Kevätkokouskutsu..................................................................29
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Ravintola Kalajärvi
S-Market, Peräseinäjoki
K-Lähikauppa Viljami
Neste M. Marttila Ky
Peräseinäjoen apteekki

(06) 417 4902
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

Caravan huolto,
varaosat ja tarvikkeet
Henkilö-, paketti- ja matkailuautojen
lasit asennettuna

UUTENA PALVELUNA
henkilö- ja pakettiautojen huolto
Autot ja vaunut myynnissä:
ZZZFDUDYDQSDOYHOXÀ

TOIMISTON AUKIOLOAJAT
16.9.-31.3.
x perjantaina klo 15.00 - 20.00
x lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00 - 14.00
1.4.-14.5.
x perjantaina klo 15.00 - 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.
Neste huoltoaseman aukioloajat saat puhelimitse
tiedustelemalla p. 06-417 4220.
Juhlapyhien aikana aukioloajat voivat olla
poikkeukselliset.

TAKAKANSI: TREFFIPÄIVÄT
SYYSKOKOUSKUTSU

6

Pohjanmaan
p Caravanpalvelu Oy
ɿ P\\QWL#FDUDYDQSDOYHOXÀ
Uusi
!
Vaasantie
238,
268
M
HUO
osoite!
66400 Laihia (Hulmi)
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Lännen hevonen lasten ilona
Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna perhetilaisuuteemme oli pyydetty lasten iloksi
lännen hevonen. Halusimme tarjota tämän hevosvankkurinautinnon myös alueella
oleville lapsille. Lapset olivat onnessaan, kun kiipesivät kärryyn vankkurituvan edessä.

AJONEUVOA
AJONEUVOA
sinua lähimmästä
Valikoimissamme
myymälästä
tai
jatkuvasti
yli 500
vaikka kotipihaan
matkailuajoneuvoa
toimitettuna
osoitteessa

Lämmin kiitos kaikille lahjoittajilllemme.
Tukenne on arvokas yhdistyksemme toiminnalle.
Teksti ja kuva: Birgitta Saarenpää
Joensuu
Joensuu

Rauma
Rauma

Salo

Järvenpää
Järvenpää
Porvoo
Porvoo

Helsinki
Helsinki

Simodeus vankkurituvalla
Kokkolalainen
monitoimiartisti
Simodeus eli
Simo Korkia-Aho
esiintyi
7.8. Vankkurituvalla
Koulutuspalvelu
Saarenpää Oy:n
tilaisuudessa.
Halusimme tarjota
karavaanareille
musiikkinautinnon,
joten avasimme kaikille
ovet klo 20:00.

TERVAJOKI
TERVAJOKI
Olkitie
7
Olkitie
puh.
0207 777 2009
puh. 020
huolto
puh.777
0202009
777 2012

Koko kansan autokauppaa
Teemme
kauppaa:ma–pe
ma–pe10-18,
10-18, la
Teemme
kauppaa:
la 10-15
10-15
Puhelun
hinta 0207-alkuiseen
numeroon
lankapuhelimesta
8,35 snt/puhelu
+
Puhelun
hinta 0207-alkuiseen
numeroon
lankapuhelimesta
8,35 snt/puhelu
+
snt/min
(alv. matkapuhelimesta
24%), matkapuhelimesta
8,35 snt/puhelu
+ 16,69(alv.
snt/min
16,6916,69
snt/min
(alv. 24%),
8,35 snt/puhelu
+ 16,69 snt/min
24%)(alv. 24%)
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Teksti ja kuva: Birgitta Saarenpää

Karavaanareita oli suuri
joukko kuuntelemassa
musiikkia 50-luvulta tähän
päivään, hitaasta musiikista
rautalankarokkiin.
9

Aito

Aito

LETTUHILLO

MANSIKKAHILLO

1 kg

1 kg

1

95

TUOKSUTUIKKU

2

50

Hansa
täytettävä

SYTKÄ

18 kpl

Combo
outlet
1 kg

rillivinkiillä

95

1€

Nord Clean

PYYKINPESUNESTE

3

1€

1€

Pro Sport 2in1

Sencefresh

Colgate ﬂuor+

SUIHKUSAIPPUA

SUUVESI

HAMMASTAHNA 50 ml

1€

1€

1€

1€

Serla

KATUHARJA

SELKÄTUKI

RIIPPUTUOLI

lyhytvartinen

10 x 10 kpl

1€
et
Tarjouks 2.2019
30.1
a
s
s
a
im
vo
saakka

1€

NYT

500 ml

(06) 421 7800 • Vakkurinkatu 4, 60320 SEINÄJOKI

1€

KAASU- tai TALOUSPULLON PAPERI
TÄYTTÖ 16 rll

395 129€ 1990

SOPURAHA

2 kpl

RùKQO$%VW% $K.#Y$$.

11 kg Serla toilet keltainen
teräskuorisen WC-PAPERI 24 rll

+ teline
1 hlö
musta tai valkoinen

autoon, toimistoon,
kotiin

muikku

ennen
39.-

300 ml

1l

KAHVIRASIA

PÄÄMINISTERIPELI

ISOOT
PELIKORTIT

LAKUSEKOITUS

1€
NENÄLIINOJA

Teksti ja kuvat: Birgitta Saarenpää

Etelä-pohojalaaset

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

650

Avoinna

SU 12-18

Caravan –alueemme sijaitsee kalaisan
Kalajärven rannalla. Olen seurannut
monen vuoden ajan saaliita, joita ahkerat
kalastajat ovat sieltä saaneet. Kalasaaliin
käsittelyyn on myös tehty hyvä paikka
rannan läheisyyteen. Järvestä nousee kuhaa, haukea, siikaa, ahventa ja kirjolohta.
Meillä on oma ”matokasvattamo”.
Yhdistyksellä on lainattavissa 3 venettä ja pelastusliivit, joten kalastamista voi
tehdä näin kauempana rannasta.
Kalastamista ohjaa kalastuslaki, joka määrittelee erityisesti kaupalliseen kalastamiseen erilaisia sääntöjä. Vapaa-ajan

%RWQLD&DUDYDQ

050 4311100
4311
4
Janne

7HUYHWXORD

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

ERWQLDFDUDYDQIL
MYYNTI  VAIHTO  OSTO  RAHOITUS 

Seinäjoentie 112, 61850 Kauhajoki, botniacaravan@gmail.com, 0504311100
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Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/2015/20150379#Pidp448779888
https://kalastusluvat.kalapaikka.net/
tarvittavat-kalastusluvat/
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kalastaja saa onkia ja pilkkiä ilman kalaveden omistajan lupaa eikä siitä tarvitse
maksaa kalastuslupaa (maksua valtiolle ja
kalaveden omistajalle).
Viehekalastusta saavat tehdä ilman
maksuja alle 18 ja yli 65 –vuotiaat. 1864 –vuotiaiden täytyy maksaa valtiolle
kalastonhoitomaksu.
Muuhun kalastukseen ja ravustukseen
alle 18- ja yli 65-vuotiaat tarvitsevat kalaveden omistajan luvan. 18-64 –vuotiaat
tarvitsevat aina kalaveden omistajan luvan ja sen lisäksi maksavat kalastonhoitomaksun.
Kalastuslain 379/2015 pykälän 91
mukaan vapaa-ajan kalastajan on oikeus
myydä vähäinen määrä läheisille, naapureille ja muille kuluttajille saalistaan,
mutta ei koskaan ravintoloille tai kahviloille tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen. Tämän vuoden 2016 voimaan
tulleen lakia on tulkittu niin, että vähäinen määrä on 100 kg kaudessa eli ei kovin paljon. Tämä myynti koskettaa vain
sisävesien kalasaaliita. EU-määräysten
mukaan vapaa-ajankalastaja ei saa myydä merialueilta kalastettua kalasaalistaan.
Onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskilpailuja sekä muita vastaavia järjestettyjä tilaisuuksia varten on saatava kalastusoikeuden haltijan lupa.
Kalajärvellä kalastuslupia (kalastuskortteja) myöntää Kalajärven Osakaskunta. Kalastuskortteja voi ostaa mm.
meidän leirialueemme toimistosta.

Teksti: Pentti Salo ja Birgitta Saarenpää, Kuvat: Jari Saarenpää

Musiikkiviikonloppu Kalajärvellä

Autokauppa, jossa on jiitä.

AUTO, JOSSA ON KAIKKI
– NYT J. RINTA-JOUPILTA

Näyttävä Bürstner Edition 30
Edition 30 -nahkaverhoilu • Markiisi LED-valaistuksella •
Multimediajärjestelmä sisältäen peruutuskameran
ja navigaattorin • Ohjaamoilmastointi • Vakionopeudensäädin • TV-antenni + taulu-TV • Polkupyöräteline •
WC-kemikaalit • Liitäntäjohto 25 m + kaasupullo •
Alumiinivanteet 16”

Suuntaa sinäkin elämäsi seikkailuun.
Hanki omasi!

| rintajouppi.ﬁ

Nyt erään varastossamme olevia
Bürstner-matkailuautoja laadukas
kaasugrilli* kaupan päälle!
*Grillin arvo 159 €, tarjous voimassa niin kauan kuin grillejä riittää.
Lisätietoa grillistä näet täältä: https://www.k-rauta.ﬁ/rautakauppa/kaasugrillit/kaasugrilli-cello-roaster-2

J. RINTA-JOUPPI OY
Jouppilantie 18, Seinäjoki \
p. (06) 420 1800
rintajouppi.ﬁ
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PALVELEMME
ma – pe 10 – 18 \
la 10 – 15

Keväällä järjestettiin 24 – 26.5. Kalajärvellä jälleen kesän ensimmäinen musiikkitapahtuma, Kalajärvi Soi. Sehän oli jo kolmas
kerta tällä paikalla ja tapahtumahan sai alkunsa jo kymmenen vuotta sitten Seinäjoella Joupiskalla. Tapahtuman järjestäjänä on
Puskasoittajat ry ja aktiivisina kumppaneina
ovat olleet Ravintola Kalajärvi, Kalajärven
karavaanarit, Peräseinäjoen eläkeläiset, Peräseinäjoen Laionssit sekä innokkaat musiikin
ystävät ympäri maakuntaa.
Tänä vuonna sää ei suosinut yhtä hyvin
kuin vuosi aiemmin, mutta siitä huolimatta
yleisöä tuli mukaan ihan kiitettävästi. Yleisöä oli noin 1000 henkeä ja esiintyjiä noin
250. Tämä tällainen vapaamuotoinen musiikkitapahtuma sai hyvän vastaanoton täällä
luonnon keskellä järven rannassa. Olemme
pyrkineet siihen, että pääsylippujen hinnat
on pidetty alhaisina, ettei se olisi esteenä kenellekään. Esiintyjät ovat ruokapalkalla ja
näin tapahtuman talous pysyy järjestyksessä.
Tämä tapahtuma sai erittäin hyvää
palautetta, koska jokainen musiikin
harrastaja sai esiintyä halujensa mukaisesti
eri kokoonpanoissa ja puskasoittajina.
Niin paviljongissa kuin vankkurituvalla
kuulijat ja tanssijat nauttivat tapahtumasta.
Tämä tapahtuma sai myös kritiikkiä.
Saimme moitetta siitä, että olemme järjestäneet haitarinheittokilpailun. Meille ilmoitettiin, että halveksimme perinteistä soitinta
tällä tavoin. Tämä ei ollut meidän tarkoitus missään tapauksessa. Tässähän oli vain
leikkimielinen kilpailu kyseessä ja siksi toisekseen tämä heitettävä haitari ei ole oikea
haitari, vaan haitaria muistuttava puusta
tehty laatikko jonka paino vastaa oikeaa haitaria. Mielestämme tällaisissa tapahtumissa pitää olla myöskin ripaus huumoria. Me
toivomme, ettei kukaan pahoittaisi mieltään
tällaisen takia, vaan olisi innolla mukana tällaisessa kaiken kansan tapahtumassa.
Haitarin muistuttavan esineen heittokieltokilpailuun oli paljon osallistujia.
Markku Kärkelä uudisti toisen kerran tämän lajin heiton maailmanmestaruuden.
Avajaistilaisuuden avasi tapahtuman yksi puuhamiehistä Pentti Salo . Pentti soitti
päivien aikana eri kokoonpanoissa ja myös

Ma
Markku
pääsi Leena
”Ii
”Iina” Puron halaukseen
voiton kunniaksi.
voi
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lauloi.
Tapahtuman pääpuhujana oli Seinäjoen kaupunginjohtaja Rasinmäki. Hän kertoi Kalajärven matkailukokonaisuuden olevan hyvin tärkeä
Seinäjoen kaupungille ja myös Kalajärvi soi tapahtuman tuovan hyvää näkyvyyttä kaupungille.
Kaupunginjohtaja keskusteli myös tilaisuuden virallisen mielensäpahoittajan kanssa. Mielensäpahoittaja kierteli caravan-alueella ja hänelle sai kertoi murheensa.
Eila Pienimäki juhlistaa tänä vuonna 60 vuotista laulajauraansa. Hän esiintyi avajaistilaisuudessa miehensä Jorma Kuukkulan kanssa. Saimme tehdä hänelle yleisön edessä pienen
haastattelun. Hänen suuret hittinsä olivat mm.
Vanhan veräjän luona ja Itke en lemmen tähden. Hän on muusikkouransa lisäksi toiminut
taideaineiden ja psykologian luennoitsijana mm.
artistiopiskelijoille.
Kysyimme häneltä mm. sitä, mitä hän itse arvelee olevan 60 vuotisen suosionsa salaisuuden?
Eila Pienimäki vastasi, sitä häneltä ole kukaan
aikaisemmin kysynytkään, mutta hän ajattelee
niin, että hänelle on tehty hyvät laulut ja hänen
oma positiivinen elämänasenne ovat osaltaan
vaikuttaneet jatkuneeseen suosioon.
Harmonikkaliiton varapuheenjohtaja Seppo
Lankinen toi harmonikkaliiton terveiset Kalajärvi soi –tapahtumalle. Hän antoi tunnustusta
tapahtumalle, joka toteutuu näin suuressa mittakaavassa. Seppo Lankinen antoi myös talkoopanoksensa soittamalla ja laulamalla 45 min vankkurituvalla virallisen ohjelman jälkeen.
Yleisön keskuudessa oli myös tangokuningas
vuodelta 1989 Risto Nevala. Seppo Lankinen
kutsui hänet lavalle ja niin kaunis laulu ja soitto
raikui. Risto kutsuttiin myös paviljongin lavalle
laulamaan yleisön iloksi.
Karavaanarisoittajat pääsivät välillä myös rentoutumaan soittovuorojen välissä.
Tarkoitus on jatkaa myös ensi keväänä tätä
suuren suosion saavuttanutta tapahtumaa. Tarkempi ajankohta selviää ensi vuoden alussa. Tämän tapahtuman järjestämisessä tarvitaan todella paljon vapaaehtoisia työntekijöitä, muuten ei
tätä saataisi toimimaan. Talkootyötä tehdään
ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja sen
jälkeen. Työtä on erilaisissa tehtävissä järjestyksen valvojista juontajiin, muonittajista markkinointiin jne.
Olemme erittäin kiitollisia kaikille näille työntekijöille, mutta toivomme, että löytyisi edelleen
lisää näitä musiikin ystäviä, jotka haluaisivat olla
mukana järjestämässä tätä tapahtumaa.
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Talkootyöläisiä on
monenlaisia ja kaikkien
työ on arvokasta.
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Kuva: Tuija Mikkola

Irma ja Raimo Johannes Marttila

Mummo- ja Vaari- Karaokekilpailu
Kalajärvi Soi myös karaokekilpailujen puitteissa
päätöspäivänä sunnuntaina.
Sarjat olivat: Naiset +65, osallistujia 7 ja
Miehet +65, osallistujia 16.
Korkeatasoisista esityksistä palkittiin
kummassakin sarjassa kolme parasta laulajaa.
Voittajien, Anneli
Koivumäen ja Arvi
Mansikkaviidan on
helppo hymyillä.
Palkitut naiset:
1. Anneli Koivumäki
2. Mervi Niinijärvi
3. Else Niinisalo

ETUJA EUROMASTERILTA!

Palkitut miehet:
1. Arvi Mansikkaviita
2. Jussi Rintasalo
3. Lauri Ketola

SF-Caravan ry:n jäsenet saavat voimassa olevaa jäsenkorttiaan näyttämällä:

1

2

ALENNUSTA MICHELININ
RENKAISTA

HENKILÖ-, PAKETTI- JA MATKAILUAUTOT

13”–15”
17”

–30€
–50€

16”
18” ja suuremmat

–40€
–60€

Alennus lasketaan renkaiden kulloinkin voimassa
olevasta kuluttajahinnasta Euromaster-palvelupisteissä
(huom. etuei ole voimassa partner-liikkeissä).
Etuja ei voi yhdistää muihin kampanja-alennuksiin.

RENKAIDEN
ALLELAITTO

HENKILÖ- JA
SUV-AUTOT

PAKETTI- JA
MATKAILUAUTOT

30€
40€

Euromaster-palvelupisteet ja tuotteet löydät osoitteesta www.euromaster.ﬁ

KESÄ RENGAS

TALVIRENGA

S

HENKILÖAUTOON

HENKILÖAUTOON

Primacy 4

X-Ice North4

KESÄ RENGAS

Jussi Pajuluoma ”RoudariJussi”
palkittiin ’paras viihdyttäjä’
-palkinnolla.

KESÄ RENGAS

PAKETTIAUTOON

MATKAILUAUTOON

Agilis CrossClimate

Agilis Camping

Tuomariston
kokoonpano:
Iina Leena Puro,
Elisa Koski, Hannu
Hakala, Oke Kallio.

HYVISSÄ KÄSISSÄ
euromaster.ﬁ

Pokaalit odottavat noutajiaan.
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Teksti ja kuva: Birgitta Saarenpää, sormuskuva: Teija Oksala

KARAVAANARI TEIJAN OKSALAN HARRASTUS;
17.8.2019
oli kalajärvellä onkikilpailut
joissa miehiä 14, naisia 7 ja
 

 
  

nuoria 8 osallistujaa.
jokaisen sarjan 3 parasta palkittiin.
kalaa saatiin yhteensä 4.753 kg.


 
  

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

Se luotettava lähiapteekki!

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 €

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
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Lusikkakorut

Käsityöihmisenä kiinnostuin perheviikonlopun aikana Teija Oksalan mielenkiintoisesta harrastuksesta. Hän tekee kierrätysmateriaalista mm. koruja.
Teija kertoi, että hän näki ilmoituksen viikonloppukurssista, jossa opetettiin tekemään hopea- ja alpakkalusikoista kaulakoruja ja
sormuksia. Hän kertoi, että korujen tekeminen ”se iski häneen täysin”. Alpakkalusikoita löytää helposti internetin kautta, kirppiksiltä ja myös tuttavat tuovat niitä hänelle. Hopealusikoita on vaikeampi saada.
Teija kertoi, että sormuksien valmistus muodostuu monesta vaiheesta. Ensin lusikka lämmitetään ja puhdistetaan keittämällä. Sitä
työstetään viilaamalla ja sahaamalla. Se lyödään pyöreäksi ja lopuksi puhdistetaan ja kiillotetaan koneella. Alpakkasormukseen laitetaan
vielä lakka päälle.
Teija myy tekemiään koruja erilaisissa tapahtumissa. Hän kertoi,
että suuri osa asiakkaista on ihastuneita siihen, että lusikoita kierrätetään. Osa on kauhistuneita siitä, mihin pöytähopeat katoavat.
Teija on hyvin monitaitoinen. Hän tekee betonista mm. pieniä
patsaita. Hän ompelee ja tekee puukierrätysmateriaalista ja metallista koriste-esineitä esimerkiksi hevosenkengistä.
Käsityöihmisenä minua aina kiinnostaa se, että mitä luova työ tai
harrastus tekijälleen antaa. Teija kertoi, että harrastus antaa käsille
tekemistä ja sitä kautta aivojumppaa. Se antaa hyvänolon tunnetta,
koska uuden idean toteuttaminen on myös aina itsensä ylittämistä.

Teksti: Birgitta Saarenpää

MATKAILUAUTON TAI -VAUNUN TALVEHTIMINEN
teet peitteet jne. Kaappien ovet kannattaa avata, jotta ilma pääsee kiertämään.
Vaunu kannattaa myös asettaa kallelleen niin, että vesi pääsee valumaan katolta pois.

Me elämme vielä lehden ilmestymishetkellä parhainta matkailuaikaa. Pian
herää kysymys, miten matkailuautomme tai –vaunumme talvehtii parhaalla mahdollisella tavalla? Parasta vaunulle ja autolle on, että se on käytössä
ympäri vuoden. Monet ”paketoivat” eri tavoin kulkevan kesämökin talveksi
odottamaan seuraavan matkailukauden seikkailuja.
Jos neuvoa lähtee etsimään esimerkiksi erilaisista keskustelupalstoista,
saa lukea niin monta mielipidettä oikeasta tavasta kuin, mitä on kirjoittajia.
Talvisäilönnässä on kuitenkin otettava peruslainalaisuudet huomioon.

MITÄ MUUTA ON HYVÄ OTTAA HUOMIOON?
Säilytyspaikka
Ihanteellisin paikka on lämmin halli, mutta kylmäkin halli käy. Markkinoilla
on myös erilaisia talvisuojia. Suurimman virheen tekee, jos matkailuauton
tai –vaunun ”pakkaa” tiiviisti muovin sisään esim. kevytpeittein. Tämä estää
ilman kierron ja näin kosteus voi aiheuttaa ongelmia rakenteille ja pinnoille.
Sen voi havaita ikävänä homekukintona sisätilojen pinnoilla.

Kosteus
Markkinoilla on erilaisia kosteudenkerääjiä. Ne voivat olla hyviä apukeinoja
hallita sääolosuhteiden vaihtumisen myötä muodostuvaa kosteutta. Kissanhiekka, suola jne ovat myös hyviä kosteuden sitojia. Mutta ilman hyvää
tuuletusta kaikki kosteudenkerääjät ovat turhia.
Talviolosuhteissa vaunu tai auto on kylmä. Kevätaurinko lämmittää ulkokuorta, mutta vaunun tai auton sisätilat lämpiävät hitaammin. Ulko- ja
sisätilan lämpötilaeron vuoksi, kosteutta alkaa tiivistymään sisätiloissa
pinnoille. Jos ilmanvaihto on riittävä, poistuu kostea ilma sisältä. Kun lämpötilaero sään lämpenemisen myötä pienenee, vähenee myös kosteuden
muodostuminen. Tämän vuoksi liian pieni lämmityslämpötila voi olla jopa
haitallinen suhteessa puhtaaseen pakkaseen.
Jos vaunua tai autoa pidetään taivasalla, on huolehdittava, että kattoluukkujen ympäristö on puhtaana lumesta. Jos autolla tai vaunulla on katos,
lumi ei pääse kasautumaan katolle.
Monet pitävät vaunussa tai –autossaan +5- +10 asteen peruslämmön,
joka estää kosteuden muodostumisen. Tärkeää on silloin hyvä ilmanvaihto.
Matkailuvälineestä kannattaa viedä kaikki kosteutta imevä pois, kuten vaat-

Vesisäiliöt
Kaikki vesisäiliöt pitää tyhjentää ja jättää hanat auki. Kannattaa myös vesipisarat puhaltaa pois putkistoista.
Kaappien sisältö
Kaapeista kannattaa ottaa pois kaikki ruoka-aineet tai ainakin pakata ne
tiiviisiin rasioihin. Metsähiiret löytävät helposti tiensä vaunuun tai autoon
sisälle ruoan perässä.
Lumen poistaminen
Matkailuvälineen talvehtimista auttaa lumien pudottaminen katolta tarvittaessa. Silloin täytyy muistaa, että pudotus tapahtuu varovasti. Katto ja
ikkunat eivät saa vahingoittua.
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Teksti ja kuvat: Birgitta Saarenpää

Uudet loosit

KAASU- JA
SÄHKÖLAITTEIDEN
HUOLTOLIIKE

Alueelle tulleet vierailijat ovat kiinnittäneet huomiota uudistettuun alueemme osaan. Loosit ovat selkeät ja siistit. Kevään
aikana kökkäryhmä teki konetyötä tehden maapohjan vettä suodattavaksi. Alue mitoitettiin niin, että siihen on helppo
asettaa vaunu ja auto.

AUTOJEN JA VAUNUJEN
KAASULAITTEIDEN
KOEPONNISTUKSET
JA KORJAUKSET
CARAVAN TARVIKKEET

Viereen istutettiin valmiista nurmikkorullasta nurmikko ja sitten oli ahkeran kastellun vuoro, jotta nurmikko sai hyvän alun.
Alue oli käyttökunnossa juhannuksena, jolloin alue oli täynnä.

Kauhajoki

Isäntien on helppo ohjata vierailijat paikoilleen ja aina toteutuu 4 metrin turvavälit. Vetoautojen paikka on vaunu edessä.

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

MATTI MYLLYMÄKI 0400 - 270 565
caravanmyllymaki@netikka.fi

HUUMORIPLÄJÄHRYS

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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Irma ja Raimo Johannes Marttila

Perheviikonloppu
Perhetapahtumaa vietetiin heinäkuisena kesäviikonloppuna. Järjestelyistä vastanneet toimikunnat olivat kehitelleet monenlaista ohjelmaa. Ennestään tuttujen
pomppulinnojen, vesiliukumäkien ja arpajaisten lisäksi uutuusohjelmina oli mm. minimessut, ilmakivääriammuntaa, talutusrastastusta ja sähköpotkulautaesittelyä
koeajoineen.
Kuntoilu ja kuva-arvoituskierros yhdisti huvin ja hyödyn, koska kuntopolulle oli asetettu kuvia ja oli keksittävä mistä kuvat oli otettu. Samalla tuli kuntolenkki sivutuotteena.
Eihän tokikaan karaoke-laulantaa oltu unohdettu. Olipa
päätöspäivänä arpajaisten voitonjakokin.
Yleisömenestys oli hyvä ja kohtuullisen hyvät säät takasivat alueen ”loppuunmyydyksi”.

esko.katila@gmail.com
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POMPPULINNA JA TRAMPOLIINI
Koko viikonlopun oli pomppulinna ja trampoliini kovalla kuormituksella ja siksi linnanraunioita jouduttiin välillä korjailemaan.
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TEKSTIILI”TIMPUROINTI”

ILMAKIVÄÄRIAMMUNTA

Vankkurituvalle oli varattu iso
kasa valkoisia T-paitoja. Jokainen tenava voi piirtää paitaan haluamansa kuvan värityksineen.
Kestovärjäys aikaansaatiin kuumentamalla piirros.
Valtavasta osallistujamäärästä
kertoi tuulikaapin kenkäröykkiö.
Olivat fiksua porukkaa, kun huomioivat siistijän tehtäväkentän tällä tavalla. Oheiset kuvat kertovat
innokkaasta osallistumisesta.

Tarkkaa tähtäilyä liikkuvaan hirveen.
Tässä taitava naisampuja näyttämässä mallia ukoille.

MINIMESSUT
Vankkurituvassa ja ulkotiloissa toteutettiin minimessut, esillä oli
mm. hyvinvointituotteita, käsitöitä, sisustustuotteita, autoja, sähköpotkulautoja.
Teija Oksala Ylöjärveltä esitteli Herbalife-hyvinvointituotteita.
Sähköpotkulaudat saivat koeajon
puitteissa aikamoista kyytiä niin,
että vuorojonotusta syntyi välillä. Hyvin näytti silti akkukapasiteettii riittävän. Autoesittely taas
kiinnosti aikuisempaa väkeä ja ilmeetkin paljastavat karmean autokuumeen.

TALUTUSRATSASTUS
Melkein kuin Korkeasaaressa
tai Ahtäri Zoo:ssa.

Hallitus tiedottaa
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Teksti ja kuva: Birgitta Saarenpää

62 vuotta naimisissa
ja lähes 30 vuotta
karavaanareina

















Alavutelaisten Toini ja Aimo Keskisen
karavaarielämä alkoi 90-luvun alussa,
kun heidän tyttärensä toi heille pitkän
Hobbyn. Tytär oli asunut vaunussa Lahdessa, kunnes oli saanut vuokra-asunnon. Tämän vaunun jälkeen heillä on ollut 2 vaunua ja nyt matkailuauto.
He tekivät neitsytmatkan vaunulla
Virroille, mutta silloinen Virtain matkailupaikka ei heitä innostanut. He keittivät matkan varrella perunat ja söivät. He
ajoivat Kalajärvelle ja ihastuivat paikkaan. Siitä alkoi aktiivinen Kalajärvellä
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olo. He ovat vaunuilleet vuosien aikana
myös pohjoisessa, mutta Kalajärvi on vetänyt aina puoleensa. Vielä viime kesänäkin he olivat lähes joka viikonloppu Kalajärvellä. Tänä kesänä he ovat päässeet
harvemmin.
Isännät muistelivat. Toini tapasi tehdä
lättyjä ja kutsui vuorossa olevat isännät
syömään. Toimistolla ihmeteltiin, miten
kauan vaunujen paikoittaminen kestääkään. He toivat usein isännille myös perunoita.
Kun kysyin, mikä heitä Kalajärvellä
27

viehättää? Toini sanoi, että mukavat isännät ja ihmiset. Vanhemmalle ihmiselle
on tärkeää, että kaikki peruspalvelut ovat
lähellä. Heillä onkin lähes vakiopaikka
toimiston läheisyydessä.
Toini (83v) ja Aimo (89 v) ovat olleet
62 vuotta naimisissa. Kun kysyin Toinilta pitkän liiton salaisuutta, hän pyysi kysymään isännältä. Isäntä puolestaan
vastasi: ” Salaisuus on siinä, että on aina tehnyt niin kuin on käsketty”. Toini sanoi siihen. ” Arvasin Aimon sanovan noin”.

Moni asia hoituu
samalla käynnillä

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

PÄÄTOIMITTAJAN AJATUKSIA

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

Laadukkaat
Neste-polttonesteet

Kuvat: Jari Saarenpää
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

For everything your car needs
s.

- tuoreliha
- einekset
- palvit
- leikkeleet
- makkarat

Lakeurelta -lehden tekeminen on joka kerta yhtä jännittävää. Jännittävää
se on siksi, että joka lehden kokoamisen ja kirjoittamisen hetkellä mietin
jäseniämme, mitä he haluavat lukea
ja katsella yhteisen yhdistyksemme jäsenlehdestä. Mietin päätoimittajana
myös sitä, että lehdestä ei tulisi valtakunnallisen caravan –lehden kopiota
vaan siinä olisi meidän omaa tarinaa
tekstein ja kuvin.
Olen pyrkinyt kokoamaan monipuolisen näkemyksen niin tapahtumiin kuin karavaanarina toimimi-

seen. Olen kiitollinen siitä, että entistä
enemmän minua tartutaan ”hijasta kiinni” ja kerrotaan, mistä aiheesta
lehteen voisi kirjoittaa. Nämä toiveet
on toteutettu. Toivon, että jatkossa
kerrotte rohkeasti juttuideoita kenelle tahansa lehtitoimituksen jäsenelle. Yhteystietomme ovat lehden alkupäässä kuvien kera, jotta meidät on
helpompi tunnistaa.
Kuten puheenjohtajamme kirjoitti omassa osuudessaan, meillä on ollut vuoden ensimmäinen puolisko hyvin tapahtumarikas ja syksyn aikana

on uusia ja vanhoja tapahtumia. Olen
onnellinen siitä, että lehden toimituksen jäsenet ovat aktiivisia tuottamaan
juttuja. Halmeen Aarno ja Ritva-Hillevi hankkivat hienon määrän ilmoituksia, vaikka lehden ilmestymisajankohta aikaistui. Tämä lehti toimii
syyskokouksen kokouskutsujana.
Hyvää syys ja -talvikautta kaikille.
Nautitaan rakkaasta harrastuksestamme säässä kuin säässä.
Birgitta Saarenpää, päätoimittaja

KOKOUSKUTSU
SF Caravan Seinäjoen seutu ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
pidetään 2.5.2020 klo 12.00
Vankkurituvalla Peräseinäjoen Kalajärvellä
Kahvitus ja jäsenkorttien tarkastus aloitetaan klo 11.00
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4§:n kevätkokoukselle kuuluvat asiat

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

TOIVOTAMME KAIKKI JÄSENET TERVETULLEIKSI!
Hallitus
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Karavaanarien
jäsennumerolla
15 %
alennus huolloista
ja varaosista!

TÄYDEN PALVELUN
CARAVAN-HUOLTO

Huollamme ja korjaamme k aik ki auto- ja vaunumerkit
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Tarvike-, lisävaruste- ja varaosamyymälä.
Huoltoedustukset näille merkeille:

PERÄSEINÄJOKI, Metallitie 8

ENEMMÄN KUIN RAUTAKAUPPA

HUOLTO

- Woikosken kaasuvarikko
- Stihl -pienkoneet

Myös henkilö- ja pakettiautohuollot yli 30 vuoden kokemuksella!

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

www.vmt-rauta.ﬁ 050 4288 888
30

www.tervajoenautohuolto.fi
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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

Treffipäivät
Vuosi 2019
13.-15.9.2019
22.9.2019
25.-27.10.2019
1.-3.11.2019
22.-24.11.2019
31.12.2019-1.1.2020

ROSVOPAISTI JA PUOLUKKATREFFIT
SYYSKOKOUS
SYYSSIIVOUS
VALONJUHLA/HALLOWEEN/NAAMIAISET
PIKKUJOULU
UUSI VUOSI

Vuosi 2020
15.2.2020
21.3.2020
9.-13.4.2020
30.4.2020
2.5.2020

PILKKIKILPAILUT
MESSUT
PÄÄSIÄISEN VIETTO
VAPPU
KEVÄTKOKOUS

KOKOUSKUTSU
SF Caravan Seinäjoen seutu ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
pidetään 22.9.2019 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

