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Tutustu netissä uusiin malleihin, katso uusimmat
videoesittelyt ja lue blogin uusimmat artikkelit.
ěěŢ

PARASTA
ON HYVÄ
MATKA.
ENSI KESÄN AUTOT JA VAUNUT MYYDÄÄN NYT,
TOIMI NOPEASTI!

Caravanlandia Oy
Kahvitie 40 Kokkola
ěěŢ
040 561 7744
MYYNTI

Anton Tokola
040 575 9972
ěŋěŢ

MYYNTI

Edustamme
seuraavia merkkejä:

Janne Luokkala
040 561 7744
ěŋěŢ

MYYNTI

Kristian Niemi
050 352 1177
ěŋěŢ

OSTOT

Antti Tokola
040 412 8748
ěŋěŢ

TERVETULOA KALAJÄRVELLE

YHTEYSTIEDOT
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
Toimisto
puh. 06 417 5602
www.caravan-kalajarvi.ﬁ
Puheenjohtaja Kari Ylinen puh. 0400 667 019

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 sekä
• 18-reikäinen puistogolf

Vuokraamme

HINNASTO 2021
SF-Caravan jäsen
Ei Jäsen
Aluemaksu / vrk
23€
32€
sisältää valosähkön ja saunan yleisillä vuoroilla
Caravan Huiput etupassilla joka kuudes vuorokausi ilmainen.
Yöpyvä vierailija (aikuinen) 10 €/yö, lapset 7-15v. 5€/yö, alle 7 vuotiaista ei maksua.
Perhe- ja tilaussauna
18€/h
18€/h
Mahdollinen itselämmitys sovittava isännän kanssa.
Pyykkikone tai kuivausrumpu
3€
3€
Sisältää kuivaustilan käytön.
Nestekaasu
25€
25€
Vaununsäilytys / vrk 1.5-31.5
3€
3€
Vaununsäilytys / vrk 1.6-31.8
23 €
32 €
Vaununsäilytys / 1.9-30.4 (vain jäsenille, talvisäilytys) 100 €
Vaunun säilytys / vrk 1.9-30.4 (lyhyemmät jaksot)
3€
3€
HUOM! Asutut vuorokaudet talvella norm. vrk-maksu
Lämmitys tai ilmastointi sähkö / vrk (ei treffien aikana) 10€
10€
LÄMMITYS-SÄHKÖN KÄYTTÖ KIELLETTY TREFFIEN AIKAAN
Vuosipaikka
500€
Vain yhdistyksen jäsenille, jäsenyys tarkistetaan. Vuosipaikka on
henkilökohtainen ja koskee vain samaan ruokakuntaan kuuluvia.
Vuosipaikka-asioissa yhteys:
Pia Tolkki, sihteeri.caravankalajärvi@gmail.com puh.040 5512575 (iltaisin)
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

250

250

• tiloja kokous- ja koulutuskäyttöön.
Varaukset toimistolta 06 - 417 5602
3
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SF-CARAVAN SEINÄJOEN SEUTU RY:N
HALLITUS:

Kari Ylinen
Puheenjohtaja
p. 0400 667 019

Markku Välimaa
Varapuheenjohtaja
Karaokeisäntä
p. 050 379 6940

HALLITUKSEN JÄSENET:

HALLITUKSEN ULKOPUOLISET TOIMIJAT:

Piia Tolkki, sihteeri, vuosipaikka-asiat
p. 040 551 2575 (iltaisin)
sihteeri.caravankalajarvi@gmail.com

Kaija Hauta-aho, taloudenhoitaja
p. 044 326 6227 (iltaisin)
kaija.hauta-aho@caravan-kalajarvi.ﬁ

LEHDEN TOIMITUS
Birgitta Saarenpää
päätoimittaja
puh. 040 545 1902
birgitta@koulutuspalvelusaarenpaa.ﬁ
Jari Saarenpää
jari@koulutuspalvelusaarenpaa.ﬁ

Kristiina Filla
Keittiövastaava
p. 040 755 0897
(iltaisin)

Pirjo Rinne
Tiedottaja
Isäntävelvoiteasiat;
isantavelvoite@gmail.com
p. 044 491 4154 (iltaisin)

Esa Haapoja
Tekniikka- ja
suhdevastaava
p. 0400 158 783

Aarno Halme
puh. 050 575 0070
aarnohalme45@gmail.com
Ritva-Hillevi Halme
puh. 050 561 2381
Ritva ja Aarno vastaavat
mainosten hankinnasta
Raimo Johannes Marttila ja
Irma Marttia
puh. 0500 664 330
raimojohannesmarttila@gmail.com

Petteri Viitanen
Turvavastaava
p. 045 677 6639

Pentti Salo
p. 044 975 0139
penttisalo@netikka.ﬁ

Päivi Havusela
Karaoke- emäntä
p. 040 539 3241

TOIMISTO

TEKNINEN TOIMI

TREFFITOIMIKUNTA

Leena Ylinen (toimistovastaava)
p. 040 704 5616
Pirjo Hoskari
Sirpa Penttilä
Markku Välimaa

Kari Ylinen (jäteasiat) 0400 667 019
Sauli Penttilä
Jari Olkkonen
Hannu Kaukonen
Jarkko Lampimäki

Jyrki ja Sari Havulehto
p. 040 868 5049
Matti ja Viveca Mäkelä
Hanne Stolt ja Antti Niemi
Pirjo Hoskari

4

PUHEENJOHTAJAN KUULUMISIA

T

ämän vuoden alussa aloitin puheenjohtajan tehtävät
yhdistyksessämme. Olen järjestyksessä kuudes puheenjohtaja
Seinäjoen seudun karavaanareissa. Karavaanari -urani aloitin
seitsemänkymmentä -luvun puolessa välissä. Olimme kavereiden kanssa
miettineet, että olisi mahtavaa lähteä lomilla ja viikonloppuisin vähän
reissaamaan, kun oli jenkkipelit millä liikkua. Niinpä päätimme tehdä
asuntovaunun. Siinä kävi niin, että tehtiin ensin harjoitteluvaunu ja toisesta
tuli isompi telivaunu. Telivaunulla liikuttiin muutamat vuodet.
Me ostimme oman vaunun, Monzan, jolla liikuttiin perheen ja koiran kanssa.
Sen jälkeen tuli muutaman vaunu väliin, kunnes ostettiin nykyinen vaunu.
Sillä reissattiin joka kesäloma Kuopioon Rauhalahteen. Vaimon kanssa
keskusteltiin, mitä jos ostettaisiin asuntoauto. Silloin olisi pienempi kynnys
lähteä reissuun. Niinpä siinä kävi, että asuntoauto tuli hankittua.
Tulimme kerran pohjoisen suunnasta kotiin päin, kun tulvat olivat vallanneet”
8-tien” ja kotiin pääsy omaa reittiä pitkin ei onnistunut. Päätimme kiertää
Vaasaan Seinäjoen kautta ja käydä Kalajärvellä, josta olimme kuulleet paljon
hyvää. Täällä ollaan vieläkin.
Olimme kentällä pari vuotta. Sitten meitä kysyttiin aluetoimikuntaan mukaan.
Olimme siinä yhden vuoden. Muutaman vuoden kuluttua kysyttiin
hallitukseen ehdokkaaksi. Siitä alkoi hallitustaival. Viime vuonna tuli
hallituksessa kymmenen vuotta täyteen. Puheenjohtaja vaaleissa jäsenet
antoivat luottamuksen minulle, josta olen erittäin kiitollinen.
Kymmenen vuoden aikana, kun olen ollut hallituksessa, on alueella
tehty suuria investointeja. Miesten saunatilat on uusittu. Jäteasiat on
uudistettu(jätepuristimen hankinta). Lämmitys- ja lämminvesijärjestelmä on
muutettu maalämmölle.
(Kesäisin entinen kattila avustaa veden lämmityksessä). Aluetta on
laajennettu. Vuosipaikkojen maapohjaa on parannettu. Huoltohalli on
lopputarkastusta vailla. Huoltohallissa saamme talvella korjata kalustoa.
Rakennukset on maalattu.
Muun muassa tällaisia parannuksia on vuosien aikana tehty.
Kiitos suuresta työstä talkooväelle.
Tulkaa jäsenet vetämään hihasta, niin keskustellaan.
Vielä kerran; suuret kiitokset luottamuksesta ja hyvää matkailukesää kaikille.
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Kari Ylinen 043436-0

KOKOUSKUTSU

SF Caravan Seinäjoen seutu ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
pidetään 15.5.2021 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
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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
Venepaikat
Seinäjoen kaupunki
Seinäjoki-info
Matkailuneuvonta
Päivystävä lääkäri

(06) 416 6500
(06) 416 6500
(06) 416 2111
(06) 416 2999
(06) 420 9090
(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 1-2021
Kannen kuva: Birgitta Saarenpää

Sisältö:
Tervetuloa Kalajärvelle ............................................................3
Hallitus 2021 ............................................................................4
Lehden toimitus .......................................................................4
Puheenjohtajan kuulumisia......................................................5
Kevätkokouskutsu ...................................................................5
Caravan-alueen viihtyvyys ja toimivuus
vaatii taustalla työtä ............................................................9
Isäntänä karavaanialueella .................................................... 11
Luontoelämyksiä ja monipuolisia
harrastusmahdollisuuksia Kalajärvellä ............................ 12
Kalajärvi Soi jälleen toukokuussa, jos… ................................ 15
Miten muualla ........................................................................ 15
Kokkaile mukavasti ilman sotkua ja stressiä .........................17
CARAVAN -pulma.................................................................. 20
Historian lehtien havinaa… .................................................... 21
Kesä päätökseen ja puolukat talteen ....................................23
Syyskokous Kalajärvellä 19.9.2020 .....................................25
Oi niitä aikoja… ...................................................................... 26
Kuin silloin ennen…
Poimintoja Facebook-ryhmän muisteloista ......................27
Pohjanmaan yt-alueen viikonloppu ...................................... 29
Hallitus tiedottaa ................................................................... 31
Pysähtyneet vankkurit ......................................................... 31
Päätoimittajan ajatuksia .......................................................33
Rakennusprojekteja Caravan -alueella..................................35
Kolmen leiman passi ..............................................................35
Tapahtumat 2021.................................................................. 36
Syyskokouskutsu ................................................................. 36
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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 liiton henkilöstöä
Puheenjohtaja Olli Rusi
Toiminnanjohtaja Timo Piilonen
Jäsenrekisteri Päivi Fjällström
Myyntisihteeri Anne Nieminen

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

TOIMISTON AUKIOLOAJAT
12.5. -12.9.
• maanantai - sunnuntai

klo 09.00 - 21.00

1.4.- 11.5.
• perjantaina
• lauantaina
• sunnuntaina

klo 15.00 - 20.00
klo 10.00 - 18.00
klo 9.00 - 14.00

13.9.- 31.3.
• perjantaina
• lauantaina ja sunnuntaina

klo 15.00 - 20.00
klo 10.00 - 14.00

ISÄNTÄPÄIVYSTYS
12.5. – 12.9. on jatkuva isäntäpäivystys.
13.9. -11.5. Isäntäpäivystys vain viikonloppuisin.
Muulloin avain saatavana Peräseinäjoen Nesteeltä,
osoite Alavudentie 10, 61100 Peräseinäjoki.
Neste huoltoaseman aukioloajat voit varmistaa puhelimitse
p. 06-4174 220, koska ne voivat vaihdella.
Juhlapyhien aikana aukioloajat voivat olla poikkeukselliset.
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KOKO KANSAN

CARAVAN-KAUPPA
Laaja valikoima uusia ja huollettuja käytettyjä
matkailu- ja retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.
EDUSTAMAMME MERKIT

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

RAUMA
Nortamonkatu 17
26100 Rauma
020 777 2752

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

TURKU
Piiskakuja 10
20380 Turku
020 777 2402

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782
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LEMPÄÄLÄ*
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä
020 777 2024

PORI
Hyväntuulentie 2
28100 Pori
020 777 2307

  

S-MARKETISSA NAPPAA
ma-la
su

7-21
9-21

PERÄSEINÄJOKI
Keskustie 43,
p. 010 7646 680

NESTEKAASUT

ETUJA EUROMASTERILTA!
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

HYVISSÄ KÄSISSÄ
euromaster.ﬁ
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KESÄ RENGAS

TALVIRENGA

S

HENKILÖAUTOON

HENKILÖAUTOON

Primacy 4

X-Ice North4

KESÄ RENGAS

KESÄ RENGAS

PAKETTIAUTOON

MATKAILUAUTOON

Agilis CrossClimate

Agilis Camping

CARAVAN –alueen viihtyvyys ja toimivuus
vaatii taustalla työtä
dĞŬƐƟũĂŬƵǀĂƚ͗ŝƌŐŝƩĂ^ĂĂƌĞŶƉćć

K

un ajamme Caravan –alueelle portista sisään, astumme valmiiseen
maailmaan tai siltä se meidän silmissä näyttää. Ystävälliset isännät tulevat neuvomaan ja ohjaamaan meitä alueen
toimintoihin. Me saamme asettautua paikoilleen. Laitamme leirin pystyyn ja aloitamme nauttimaan rentouttavasta olosta.
Kukat ja muut istutukset luovat silmiimme
iloa ja odotamme kuulutusta, että saunat
ovat lämpimänä.

Kukkaloistossa
K
kkäytetään
lluovuutta.

Jotta tähän on mahdollista päästä, taustalla tapahtuu paljon valmistelevaa työtä.
Rakennukset, leikkikentät ja saunat tarvitsevat säännöllistä huoltoa ja korjausta.
Ympäristö vaatii siivoamista, istuttamista
ja kastelemista. Alueen toimintoja täytyy myös kehittää. Erityisesti lomakauden
ulkopuolella viikottain alueella tehdään
erilaisia korjaustoimenpiteitä. Nämä työt
tehdään talkootöinä.
Leikkikentän
aita on
maalattu
pirteän
moniväriseksi.

Taustalla tapahtuvien töiden lista on pitkä,
mutta seuraavassa on muutama esimerkki kuvina.
Tietoliikenneja
Tietoliiken
valvontavalvont
kamerakame
suojaputkien
suo
uudistaminen
uu
käynnissä.
k

Caravan -alueen
n
metallipajalla
a
tehdään erilaisia
apuvälineitä
helpottamaan esim.
mistä.
veneen säilyttämistä.
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Isäntänä karavaanialueella
dĞŬƐƟ͗WĞŶƫ^ĂůŽപ<ƵǀĂ͗ŝƌŐŝƩĂ^ĂĂƌĞŶƉćć

MIKSI ISÄNNÄT OVAT TÄRKEITÄ
KARAVAANIALUEELLA?
Kesää kohti ollaan jälleen menossa hyvää
vauhtia. Pian on se hetki, jolloin kotimaan matkailukausi alkaa. Silloin tarvitaan alueellamme jälleen alueisäntiä. Suurin osa maamme karavaanialueista toimii
yhdistyspohjalla ja se edellyttää, että
yhdistyksen jäseniltä löytyy aktiivisuutta
talkootöihin. Tällä tavoin saamme alueidemme hinnat pysymään kohtuullisina.
Alueemme vuosipaikkalaiset hoitavat kesän aikana velvoitteena osan isäntävuoroista. Kevätkuukausien aikana järjestellään
vuosipaikkalaisille
tulevan
kesän työvuorot. Toivottavaa olisikin että
kaikki vuosipaikkalaiset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kävisivät sopimassa itselleen sopivat ajankohdat velvoitteen tekoon. Isäntätehtäviä alueilla on
toki ympäri vuoden, mutta kesän aikana
niitä on eniten, koska isäntäpäivystys on
ympäri vuorokauden.

MITÄ ISÄNNÄT TEKEVÄT?
Mitä kaikkea tehtäviä kuuluu isännille?
Tämän kysymyksen esittää usein esimerkiksi uudet karavaanarit. Koska yhdistykset pyörittävät näitä alueita, ovat periaatteessa kaikki työt ja toiminnot talkootöitä.
Caravan –alue on jäsenten oma alue.

ISÄNTÄVUOROISSA OLEVAT
KARAVAANARIT TOIMIVAT
PÄÄPIIRTEITTÄIN SEURAAVASTI:
Asiakkaiden vastaanotto
Ehkä kaikista tärkeimpiin tehtäviin kuuluu asiakkaiden vastaanotto, koska tämä
tapahtuma antaa kuvan meidän yhdistyksen toiminnasta. Jokaisen isännän täytyy
toivottaa asiakkaat tervetulleeksi alueelle
ja esitellä aluetta tarvittaessa sekä ohjata
heitä eteenpäin. Seuraavaksi isäntä vie
jokaisen asiakkaan paikalleen ja katsoo
että mm. etäisyydet ovat oikein naapureihin nähden. Asiakkaiden sähköjohdot on

myös syytä tarkistaa, että ne ovat säädösten mukaiset. Toimistolla työskentelevät isännät kirjaavat asiakkaat sisään ja
rahastavat heidät, kun asiakkaat lähtevät
alueelta.
Viihtyisä ympäristö
Isäntien täytyy kiinnittää huomiota jatkuvasti myös alueen ympäristöön. Erittäin tärkeää on se hetki, kun asiakas tulee
portista sisään; kaikki paikat ovat siistit,
nurmikot hyvässä kunnossa, kukkaistutukset kukoistavat ja piha-alueelta kaikki
roskat siivottuna. Tämä ja hyvä asiakaspalvelu antaa asiakkaalle juuri sen kuvan,
että kannattaako tälle alueelle tulla vielä
uudelleenkin. Asiakaspalvelun kannalta on
erittäin tärkeää, että toimiston aukioloajat
ovat mahdollisimman asiakasystävälliset.
Saunat ja grillit
Isännät hoitavat päivittäin polttopuut
saunoihin ja grilleihin. Keskikesän aikana
alueellamme saunojen ja vessojen siivouksen hoitaa palkatut siistijät, mutta
muuna aikana nämäkin työt kuuluvat
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isännille. Vessojen paperien tilannetta
isäntien täytyy kuitenkin seurata jatkuvasti. Jos alueella huomataan jotain,
esim. sammuneita lamppuja tai rikkoutuneita paikkoja rakennuksissa, niin isäntien
täytyy niihin puuttua tai ilmoittaa asiasta
eteenpäin.
Häiriötekijöihin puuttuminen
Isäntien tehtäviin kuuluu asiakkaiden viihtyvyyden seuraaminen ja puuttuminen
mahdollisiin häiriötekijöihin.
Oma-aloitteisuus
Tässä edellä esiteltiin normaaleja asioita,
joita isännät tekevät. Ruuhka-aikoina töitä
riittää useammallekin isännälle samaan
aikaan. Jos päivä on rauhallinen, isännän
täytyy katsella ympärilleen olisiko ympäristössä jotakin siistittävää tai korjattavaa.
Tällainen oma aktiivisuus on yhdistyksen
kannalta erittäin tervetullutta.
Yhdistyksen jäsenten oma aktiivisuus
on ehdottoman tärkeää, jotta saadaan
oma karavanalueemme toimimaan yhteishengessä.

Luontoelämyksiä ja monipuolisia
harrastusmahdollisuuksia Kalajärvellä
Yhdistyksemme hallitus kartoitti facebookin
kautta ajatuksia, minkälaista toimintaa
matkailijat odottaisivat Kalajärven caravanalueelta. Vastauksien myötä tuli hyviä ideoita,
joita osaa tullaan toteuttamaan jo alkavana
matkailukautena. Toiminnan lisäksi matkailijat
kaipaavat erilaisia asioita ja sen mukaan
valitsevat kohteen, jossa lomaa ja vapaa-aikaa
haluaa viettää.

dĞŬƐƟũĂŬƵǀĂƚ͗ŝƌŐŝƩĂ^ĂĂƌĞŶƉćć

TREFFIKALENTERI
Tässä lehdessä on ilmoitettu kaikki vuodelle 2021 suunnitellut
tapahtumat ja trefﬁt. Ajanvietettä tarjoaa myös ympärillä olevat
yhteistyökumppanit kuten Ravintola Kalajärvi, jossa on viikonloppuisin tansseja, karaoke ja elävän musiikin tapahtumia.

LEIKKIKENTTÄTOIMINTA
Perinteiseen tapaan kesän aikana lapsia varten on palkattu leikkikenttäohjaajat, jotka järjestävät lapsille omaa ohjelmaa. Leikkikenttää on talven aikana kehitetty monipuolisemmaksi.

VANKKURITUPA
Caravan-alueen omalla vankkurituvalla on alueen asiakkaille. Siellä
pääsee myös laulamaan mm. karaokea.

LUONTO YMPÄRÖI KALAJÄRVEÄ
UIMARANTA
Caravan-alueen kupeessa on kaunis uimaranta, johon pääsee
suoraan alueen saunoista.

MUUT HARRASTEET
Viereisellä Ravintola Kalajärvellä on lapsille vesiliukumäki,
SUP-lautailuun tarvittavien välineiden vuokrausta, puistogolfkenttä, rantalentopallokenttä ja tenniskenttä.

PYÖRÄILY
Caravan-alueelta asiakkaat voivat lainata polkupyörän ja lähteä kiertämään esimerkiksi Kalajärven tekojärvi. Kalajärven reitti
kiertää tekojärven ympäri ja on n. 22 km pitkä. Reitin varrella on
2 laavua ja matkan verralla voi ihailla kaunista järveä, koska reitti
menee suuren osaa matkaa vallin päällä. Reitin pääsee kiertämään jalkaisin tai pyöräillen.
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KALASTUS
Caravan-alueemme sijaitsee kalaisan Kalajärven rannalla. Kalasaaliin käsittelyyn on myös tehty hyvä paikka rannan läheisyyteen. Järvestä nousee kuhaa, haukea, siikaa, ahventa ja kirjolohta.
Caravan-alueelta voi lainata 3 venettä ja pelastusliivejä, joten
kalastamista voi tehdä näin kauempana rannasta.
Kalajärvellä kalastuslupia (kalastuskortteja) myöntää Kalajärven Osakaskunta. Kalastuskortteja voi ostaa mm. meidän leirialueemme toimistosta.

TALVIHARRASTUKSET JÄRVEN JÄÄLLÄ
Kalajärven jäällä voi talvella moottorikelkkailla ja lumikenkäillä.
Järven jäälle on tehty hyvät hiihtoladut. Järvi antaa hienot mahdollisuudet pilkkimiseen.

LUONTOPOLKU
Kalajärven geologinen luontopolku menee matkailualueen välittömässä läheisyydessä. Polun varrella on opastetauluja, jossa kerrotaan alueen rakenteesta, kasvillisuudesta jne. Taulut ohjaavat
kulkijaa reitillä eteenpäin. Kulkija voi valita eripituisia reittejä.
Luontopolun alkuosa 1,1 km on esteetön taukopaikalle sekä
metsäkämpälle poikkeavan pistopolun osalta, joten liikuntarajoitteisten on mahdollisuus nauttia reitillä luonnosta.
Pitemmillä reiteillä on matkan varrella pitkospuita, mutta
maasto on muuten hyvin tasaista ja siellä selviää lenkkikengillä.

RETKILUISTELU
Caravan-alueemme vieressä oleva kuntorata (1,5 km) jäädytetään
retkiluisteluradaksi. Se on auki päivittäin tammi-maaliskuussa.
Retkiluistimia voi vuokrata Ravintola Kalajärvestä.

LEMMIKKIELÄMET

SIIRTOLAISUUSMUSEO, MAAILMAN RAITTI

Caravan-Kalajärvi on eläinystävällinen caravan-alue. Alueen
ympärillä on monipuoliset lenkkeilymaastot. Koirille on oma uimaranta n. 500 metrin päässä venerannassa.

Kalajärvellä pääsee
tutustumaan historiaan
siirtolaisuusmuseossa,
Maailman Raitissa.
Maailmalla asuu 1,3
miljoonaa henkilöä,
joilla on suomalainen
sukutausta.
Maailman Raitti
kertoo suomalaisten
siirtolaisten asumisesta
ja elämisestä eri puolilla
maailmaa.

KESÄTEATTERI
Kalajärvellä toimii suosittu Aisamäen kesäteatteri, teatteri Pennihäiden musiikkiteatteri, jonka näytelmiin musiikki ja laulaminen
kuuluu kiinteästi. Musiikki vie tarinaa eteenpäin ja luo nautittavaa
tunnelmaa.
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Katse
ke s ä ä n
2021!

Nyt on oikea aika aloittaa ensi kesän
lomareissujen suunnittelu matkailuajoneuvolla!
Meillä
yli 100
vaihtoehtoa!
Katso
M\YDVFDUDYDQƓ

Karavaanarin tarvikkeet
verkkokaupastamme
NDXSSDM\YDVFDUDYDQƓ

Uudet matkailuautot alk.

Sunlight Cliff 540
49.340€

Uudet matkailuvaunut alk.
Poksi N 126 NTL
15.590€ + tk

Fiat Ducato 2.3 JTD 140hv
2021. 541cm pitkä retkeilyauto päivittäiseen ajoon.
Peruutustutka takana, Valokiskoon kiinnitettävä
USB-pistorasia, Truma Combi 6E ym.

VERKKOKAUPPA

Tummilla ikkunoilla varustettu suosittu ja perinteinen, mukavasti uudistuneena. Pitkittäiset
erillispedit. Pöytää laskemalla saadaan poikittaiset
vuoteet kolmelle.

Kaikki yli 145 euron
tilaukset
verkkokaupastamme
rahtivapaasti!

Huolla matkailuajoneuvosi ennen
kevään ruuhkaa!
Meiltä saat myös
valtuutetut
-huoltopalvelut,
varaosat ja
lisävarusteet.

Caravan-suurmyymälässämme jatkuva näyttely
Meille kannattaa tulla kauempaankin!
Lähes 50 ajoneuvoa ja 7000 tarviketta/varaosaa lämpöisissä sisätiloissa
Mahdollisuus yksityisesittelyyn myös aukioloaikojen ulkopuolella!
7DYRLWDWPHLG¦WSXKHOLPHOODWDLP\\QWL#M\YDVFDUDYDQƓ

Myynti

Meillä yli 100 ajoneuvoa!

P\\QWL#M\YDVFDUDYDQƓ
Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä•Avoinna ma-pe 9-17, la 10-15
LQIR#M\YDVFDUDYDQƓŘIDFHERRNFRPM\YDVFDUDYDQ

Myyjät

Katso ajantasainen
varastotilanteemme
ZZZM\YDVFDUDYDQƓ

Verkkokauppa 24h

Kari Pienmäki 0400 640 139 Timo Käyhkö 0400 642 699
Jyrki Lehtonen 040 728 6006 Tuomo Käyhkö 0400 545 133 Yli 7000 tuotetta suoraan varastosta
Juha Käyhkö 0400 642 842 Simo Käyhkö 0400 769 332 NDXSSDM\YDVFDUDYDQƓ
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Jälkimarkkinointi
Caravan-varaosat /
tarvikkeet / lisävarusteet
0400 407 035
YDUDRVDW#M\YDVFDUDYDQƓ
Caravan-huolto
0400 407 055
KXROWR#M\YDVFDUDYDQƓ

Fiat-huolto ja
varaosat
0400 407 154
ƓDW#M\YDVFDUDYDQƓ

dĞŬƐƟ͗WĞŶƫ^ĂůŽപ<ƵǀĂ͗:Ăƌŝ^ĂĂƌĞŶƉćć
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Tammikuun lopulla Kalajärvi Soi -tiimi piti pientä palaveria ja päätimme jälleen aloittaa suunnittelut tämän musiikkitapahtuman järjestämiseksi. Nyt täytyy kuitenkin muistaa, että jos tässä kevään
aikana ei tautitilanne parane, niin joudumme taas perumaan koko
jutun. Onneksi rokotteet on saatu käyttöön ja toivoa sopii, että
siitä olisi apua.

uosi sitten olimme aloittamassa Kalajärvi Soi -tapahtuman järjestelyä, kun tuli tieto, että koronaviruksen vuoksi
tapahtuma täytyy peruuttaa. Nyt olemme taas samassa
tilanteessa, olisi kovasti tarvetta järjestää tämä perinteinen kaiken kansan musiikkitapahtuma tulevana keväänä, mutta kukaan
meistä ei pysty tietämään etukäteen mihin suuntaan tämä tautitilanne kehittyy tänä keväänä.

21.5. – 23.5.2021 KALAJÄRVI SOI
Ilmoittautuminen tähän tapahtumaan tehdään samoin kuin aikaisemminkin eli netin kalajarvisoi.ﬁ kautta. Sieltä saa myös lisätietoa tapahtumasta. Jos niin kävisi, että tämäkin kevään tapahtuma
jouduttaisiin perumaan, katsomme onko vastaavanlaista tapahtumaa mahdollisuus toteuttaa myöhemmin syksyllä.

Suunnittelimme, että tämä tapahtuma pidettäisiin toukokuulla
21 - 23.5. ja pääpiirteittäin toimittaisiin samansuuntaisesti kuin
aikaisemminkin. Toki tarkoitushan on kehittää tapahtumaa edelleen ja toivotaan, että saataisimme hyviä ideoita esiintyjiltä ja
muilta musiikin ystäviltä.

-- Kalajärvi Soi -tiimi --

Miten muualla?
/ƌŵĂũĂZĂŝŵŽ:ŽŚĂŶŶĞƐDĂƌƫůĂ

Piipahdimme naamiaispippaloissa Vankkurimännikössä
Virroilla alkusyksystä. Siellä huomio kiinnittyi
asiakaspalveluratkaisuun, joka kivasti helpotti
puhdasvesitankkausta. Juomavesipisteeseen oli tehty
kannuteline, jossa kannut pysyvät järjestyksessä,
puhtaina ja kuivina.
-Yksinkertainen ja näppärä idea.
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Caravan huolto,
varaosat ja tarvikkeet
Henkilö-, paketti- ja matkailuautojen
lasit asennettuna

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

Pohjanmaan
p Caravanpalvelu Oy
ɿ P\\QWL#FDUDYDQSDOYHOXÀ
Uusi
!
Vaasantie
238,
268
M
HUO
66400 Laihia (Hulmi) osoite!
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/ƌŵĂũĂZĂŝŵŽ:ŽŚĂŶŶĞƐDĂƌƫůĂ

Kokkaile mukavasti ilman sotkua ja stressiä
Yllätys, yllätys, campingin tiskihuoneessa törmäsimme uutuustuotteeseen, kun yhdellä
tiskarilla oli ihmeen helppo siivota grillijäämät grillikorista, melkein pelkkä huuhtelu olisi
riittänyt. Seuraavalla kauppareissulla oli pakko hankkia samanlainen grillauskori itsellekin
Puuilon myymälästä.
Starcuisine grilli- & uunikori tekee kokkailusta helpompaa ilman sotkua ja stressiä, kun ei tarvitse
pohtia grillin puhdistusta. Korilla voi valmistaa ruokaa myös uunissa.

- Korissa on tarttumaton pinta.
- Ruoka-aineet eivät pääse putoamaan ritilän läpi grillin sisään.
- Säilyttää ruuan mehukkaana ja maukkaana.
- Uudelleen käytettävä ja vaivaton puhdistaa.
- Voi käyttää grillissä tai uunissa.
- Monikäyttöinen, voi valmistaa lihaa, kalaa, äyriäisiä, kasviksia, munia jne.
- Voi pestä astianpesukoneessa
- Kestää 260 astetta kuumuutta.
- Vältä kosketusta tulen kanssa, älä käytä teräviä välineitä, käytä muovisia ta puisia välineitä.
- Koreja on kahden kokoisia, pienempi 18x28x3 cm (hinta 8,00 euroa), suurempi 28x35x4 cm (hinta 15 euroa).
Kokemustemme perusteella voimme suositella koreja karavaanarin ruoanlaittotarpeisiin.
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Suurempi
kori riittää
perheannos
ten
kokkailuun.
Kori sopii h
Cramer-gri yvin
llin riti
mitoituksen lälle
sa
suhteen.
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CARAVAN-PULMA...
Kyseessä oli vuoden caravaanarin valinta. Loppusuoralla oli kaksi
tasaväkistä ehdokasta. Lopullisen valinnan perustaksi heille järjestettiin
”Caravan-Selviytyjät” -testi, jossa heidän tehtävänään oli reissata halki
Suomen Utsjoelta Hankoon. Voittaja oli se, jonka kalusto saapui
viimeisenä Hankoon. Vaatimuksena oli se, että reissusta piti selviytyä
ilman ruokaa, sallittua oli vain pelkkä juomavesi.
Kumpikin voi valita reittinsä mielensä mukaan.
Ehdokkaat lähtivät matkaan, joka taittuikin alkuosaltaan mukavan
rauhallisesti nautiskellen matkan varrelle osuneiden caravan-alueiden
hyvistä palveluista. Kumpikaan ei halunnut olla ensimmäinen.
Mutta nälkä alkoi olla alituisena vaivana ja se herätteli ajatuksia selvitä
nopeasti perille, mutta... mutta, kun ei saisi olla ensimmäisenä.
Viimein he saapuivat Kalajärvelle ja poikkesivat toimistolle. Siellä he
uskoituivat yhdistyksen puheenjohtajalle pyytäen neuvoja ja ohjeita
ongelmaan. Puheenjohtaja sanoi heille kaksi sanaa ja ehdokkaat lähtivät
hurjaan vauhtiin kohti Hankoa.
Mitkä kaksi sanaa puheenjohtaja sanoi caravaanareille?
Ratkaisu on seuraavassa lehdessä.
rjm 22734

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

M Laulajan Autokorjaamo Oy
Puhelin: 06 4770 277
ma-to 7-18.00 pe 7-17.00
20

Faaringintie 102, 66400 Laihia
m.laulajanautokorjaamo@netikka.ﬁ
www.laulajanautokorjaamo.ﬁ

Historian lehtien havinaa…

S

iitä on vierähtänyt jo pian 30
vuotta, kun ensimmäinen
Caravan LAKEURELTA -lehti
näki päivänvalon. Silloinen puheenjohtaja Koivumäen Markku pani tuulemaan ja väänsi eka lehden avus-

tajineen ”aivan tyhjän päältä”. Ei
kuulemma ollut aikasemmin ollut
millään lailla tekemisissä lehdentoimituksen kanssa. Hyvä lehti
siitä tulikin. Siitä pienenä näytteenä
oheinen ”Puheenjohtajan palsta”.

Toimituksen apujoukkoina olivat
Osmo Mäkelä tekto ja kilpailut,
Mauno Mannila matkailu ja valokuvaus ja Kauko Jaskari ajotaito.

Vanhoja lehtiarkistojaan plaraten Raimo Johannes Marttila kasasi aineiston tähän pakettiin.
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esko.katila@gmail.com
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Kesä päätökseen ja puolukat talteen
KESÄKAUDEN PÄÄTÖS
Elokuun viimeisenä viikonvaihteena saatiin kesäkausi
päätökseen. Koronasta johtuvien turvajärjestelyjen
puitteissa saunat oli käytettävissä ja järveenkin vielä
monet sukelsivat virkistäytymään.
Leikkikenttäohjaajat järjestivät lapsukaisille kilpailuja sekä
muuta ohjelmaa.
Arpamyynti ja arvonta suoritettiin loppukesän
auringonpaisteessa toimiston edustalla. Voittoja oli iso
kasa ja päävoittona oli hieno ja monipuolinen kaasugrilli.
Grillin uudeksi omistajaksi arvottiin Esko Ylinen.
Sitten nälkäisinä siirryttiinkin KORPELAN
makkaratarjoiluihin. Jotkut ehtivät jopa santsikierrokselle.
Arpajaisten päävoitto osui
PUOLUKKATREFFIT
Esko Yliselle.
Syyskuussa pari viikkoa myöhemmin vietettiin
puolukkaviikonloppua. Ohjelmassa oli puolukanpoimintaa
lähimetsissä. Kerätyn puolukkasaavillisen arvontaan sai osallistua kertakäyttökupillisella
puolukoita (useammalla kupillisella useampi arpa). Voittajaksi saatiin Tapani Lahti.
Puolukkat pullossa -arvauskisassa lähimmäksi osui Juliana.
Tarkalleen pullossa oli 669 puolukkaa. Karkit purkissa - arvaukskisan voitti Tuukka.
Tälläkin kertaa ahkera osallistuminen palkittiin KORPELAN makkaratarjoilulla.
Juliana ”puolukat pullossa”
-voittaja.

Tapani Lahti perheineen puolukkasaavin
voittaja.

Tuukka ”karkit purkissa” -voittaja.
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Hyvää ku mikä.

Autokauppa, jossa on jiitä.

rintajouppi.ﬁ

SAIMME ERÄN ADRIA MATRIX
J.EDITION-ERIKOISMALLEJA.
Tule ja varaa omasi
kevään toimituksiin!

Saatavilla ainoastaan
J.Rinta-Joupilta!

Adria Matrix J.Edition
•
•
•
•

J.Edition-erikoisväritys
16” aluvanteet
Markiisi
Multimedialaite, jossa
navigaatto
ori jja
a peruutuskamera
ra
navigaattori

•
•
•
•
•

Ohjaamon ilmastointi
Vakionopeudensäädin
LED-päiväajovalot
Alaslaskettava vuode
Iso takatalli

FIAT 140 HV MANUAALI

FIAT 160 HV AUTOMAATTI

69 900 €

74 900 €

•
•
•
•

Rekisteröity viidelle
Mattosarja
Lattialämmitys
7 vuoden tiiviysturva

Saatavilla:
MATRIX 670 SL J.EDITION
ERILLISVUOTEILLA
MATRIX 670 SC J.EDITION
SAAREKEVUOTEELLA

OSTAMME
MATKAILUAJONEUVOJA!
Olemme kiin
kiinnostuneita ostamaan
matkailuauto
matkailuautosi tai -vaunusi hyvään hintaan.
Ota yhteyttä myymäläämme
ja tarjoa aut
toasi heti!
autoasi
Myy matkailuautosi
matkail
meille jo
osoitteessa: rintajouppi.ﬁ
tänään osoit

J. RINTA-JOUPPI OY
Matkailuajoneuvomyynti
rintajouppi.ﬁ

ma – pe 10 – 18 \ la 10 – 15
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SEINÄJOKI
Jouppilantie 18,
p. 06 420 1800
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Kalajärvellä kokoustettiin syyskokouksen
merkeissä 19.9.2020

L

auantaina 19.9. pidettiin Kalajärven
Vankkurituvalla oikein maratonkokous, joka vei aikaa noin nelisen tuntia. Toukokuulla jäi kevätkokous pitämättä
koronan vuoksi, niinpä pidettiin kevät- ja
syyskokous samana päivänä. Se onnistui
hyvin hyvällä organisoinnilla. Koronasta
huolimatta kokouspaikalle oli jäsenistöä saapunut hyvin; toistasataa henkilöä.
Ovella jaettiin kaikille kasvomaskit ja turvavälit oli varmistettu. Paikalla oli myös
Juha Rakkola, joka toi liiton terveiset
yhdistyksellemme ja kertoi ajankohtaisista
asioista.
Puolenpäivän aikana aloitettiin kevätkokous. Tämän kokouksen puheenjohtajaksi
kutsuttiin liittomme edustaja, Juha Rakkola. Sihteerinä oli Piia Tolkki. Kevätkokouksessa käsiteltiin vuoden 2019 tilinpäätös ja liittyvät asiat. Yhdistyksemme
taloudenhoitaja Kaija Hauta-aho selvitti tiliasioihin liittyviä yksityiskohtia. Toimintakertomuksen perusteella näytti siltä, että
mitään suuria muutoksia ei ollut tullut
vuoteen 2018 verrattuna. Tämä on hyvä
asia siinä mielessä, että olemme jo useita
vuosia pystyneet pitämään taloutemme
hyvällä mallilla.

Hallitukseen tuli valituksi (äänimäärä
suluissa): Pirjo Rinne (48), Esa Haapoja
(44), Päivi Havusela (38). Muut hallituksen
jäsenet vuonna 2021 ovat: Kristiina Filla,
Markku Välimaa ja Petteri Viitanen.
Vuoden 2021 toimintasuunnitelma aiheutti
keskustelua. Yhdistykselle haluttiin yhden
vuoden toimintasuunnitelman lisäksi

viisivuotissuunnitelma. Se jätettiin hallitukselle tehtäväksi.
Koronatilanteen vuoksi Lakeurelta -lehti
on ilmestynyt vuonna 2020 vain kerran,
mutta se haluttaisiin ilmestyvän edelleen
kaksi kertaa vuodessa. Kokouksessa päätettiin, että vuosipaikkamaksu nostetaan
500 euroon vuonna 2021. Muut hinnat
jäivät ennalleen.

Tämän jälkeen pidettiin pieni tauko ja jatkettiin syyskokouksen merkeissä. Kokouksen puheenjohtajana jatkoi edelleen Juha
Rakkola ja sihteerinä Piia Tolkki.
Syyskokouksen yksi tärkeimpiä asioita
ovat henkilövalinnat. Yhdistyksemme erovuorossa oleva puheenjohtaja Tuija Mikkola oli ilmoittanut jättävänsä puheenjohtajan tehtävät. Näin ollen valittiin
uusi puheenjohtaja vuosille 2021–2022.
Ehdokkaita tähän tehtävään ilmoitettiin
kaksi: Pirjo Rinne ja Kari Ylinen. Seuraavana
oli vuorossa äänestys. Äänestyksen voitti
Kari Ylinen 66 äänellä ja Pirjo Rinne sai 36
ääntä. Uutena puheenjohtajana aloitti vuoden 2021 alussa Kari Ylinen.
Seuraavaksi valittiin hallituksen erovuoroisten jäsenten (3 kpl) tilalle uudet jäsenet vuosille 2021–2022. Halukkaita hallitukseen tuli kaikkiaan seitsemän henkilöä.

Puheenjohtajat Tuija Mikkola ja Kari Ylinen (vuoden 2021 alusta alkaen) ja uusi hallitus.
(kuvasta puuttuu Petteri Viitanen)
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/ƌŵĂũĂZĂŝŵŽ:ŽŚĂŶŶĞƐDĂƌƫůĂ
Eräs Kalajärven caravan-asiakas istui järven rannalla, laiturilla
tippa silmäkulmasta vierähtäen ja huokaili: ”Oi niitä aikoja, kun
entisajan muistot tulvii mieleen. Tuolla jossain sijaitsi Iso-Kalajärvi ja Vähä-Kalajärvi ja niiden välisellä kannaksella oli silloinen tanssilava. Siellä sitä tuli nuorena pyörähdeltyä ja rannalla
myös pussailtua. Nykyään kaikki on jäänyt laajennusaltaan
alle. Osaatko sanoa, missä nämä paikat oli?”
Totesin, että ei ole mitään tarkempaa tietoa sillä hetkellä,
mutta otetaan selvää ja laitetaan omaan jäsenlehteemme siitä
selonteko. Facebookin Peräseinäjoki-ryhmään laitoin tietojenkeräyssivuston ja innokkaasti ryhmän jäsenet jakoivatkin
tietojaan ja kokemuksiaan entisajoista. Näistä on seuraavalla
sivulla tiivistetty yhteenveto. Kiitokset kaikille osallistujille.
Nykyisen Kalajärven perustietoja ylävedenkorkeuden mukaan:
- altaan pinta-ala
11,5
- keskisyvyys
3,8
- maksimisyvyys
9,3
- tilavuus
42
- järven halkaisija
3-5
- rantaviivan pituus n. 22
- josta maapatoa
n. 10

neliökilomerriä
metriä
metriä
milj. kuutiometriä
km
km
km

2
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Poimintoja Facebook-ryhmän muisteloista
AM: 1950-luvulla ja 60-luvun aluus sitä silloon olemasolevaa tietä kuliettihin. Haapaluomalta tultihin Majan
mutkahan, Majakankahas oli myitävänä ruskiaa hietaa.
Tanssilavalta kuuluvaa hanurimusiikkia kuuntelin airan
takaa. Kirkollenpäin tuli Salamen silta, erelleen oikoosen
kirkonkylän puoleeses pääs avokaatopaikka. ...nähäny

paikallaan Hakkoomäen taloon. Nyt oon lukenu historiaa. Sieltä on vilahrellu altahan kehitysvaiheesta ja
tien siirrosta itäpohojaasehen päin.

EV: Muistatteko miten elohopeasta hauessa pääsi
eroon.

TK: Oli Kalajärvi tosi tuttu tanssipaikka sieltä tuli tanssiminen aloitettua taisi olla vuonna 1966 olin 15 vuotta
vanha muistan vielä sen ekan tanssin aina se vaan jaksaa hymyilyttää tanssi-into ei ole vieläkään laantunut, olihan siinä ”ruuhkavuosien” aikana hiljaisempaa
mutta nyt kun ollaan taas ns. uusiosinkku niin meno
jatkuu ennen koronaa pahimmilaan 5 kertaa viikossa.
Silloin kun Kalajärvi oli olemassa vapun aatto oli oikein
juhlapäivä, kun lavalla oli kesänavajaiset, ei haitannut
vaikka olis lunta satanut niin kesä vaatteet ja kengät
päälle ja tanssimaan. Olisihan niitä sen aikaisia muistoja vaikka kuinka paljon, mutta tässä nyt jotain.

TK, AH, JP: Haapaluomalla tehtiin tästä rakentamisajasta näytelmä!

JP: Eikö se laitettu pyykkinarulle pää alaspäin joksikin
aikaa, ainaki pakkaaskeliillä elohopea laski sitte päähän,
päätähän ei yleensä syödä?
AH: Aloitin ns. oppikoulun Peräseinäjoella -71, ja tuota
matkaa tuli Haapaluomalta tehtyä hyvin usein polkupyörällä muiden haapaluomalaisten kanssa. Tanssilava
oli noin puolivälissä matkaa ja usein siellä lavalla tuli
pyöräiltyä, olihan se eräänlainen velodromi kuitenkin.
Mieleen on myös jäänyt erittäin suorasukainen viestintä, jota sekä tanssilavan että vessan seiniin oli puolin
ja toisin kirjoitettu. Osattiin sitä silloinkin

KJ: Kalajärven lava on Peräseinäjoen Toiveen rakentama joskus 50 luvun alussa, tehtiin talkoilla. Isänikin
oli töissä sielä, itse olin niin pieni etten ole niin varma
muusta, mutta kait siitä dokumenttejä on toiveella jäljellä!

AK: Mopoilla ajettiin rinkiä lavan sisällä ennen, kuin lava
purettiin.

MR: Kun mennään nykyistä vanhaa Haapaluomantietä, niin siinä missä alkaa Järvitie ja Haapaluomalle
menevä tie siitä suoraa menee vanha tie järven alla.
On vieläkin siellä järven pohjassa.

SK: Mun isä oli tanssilavalla usein järjestysmiehenä ja
äitee myymäs lippuja. Kyllä siellä on moni suuri julkkis ollu esiintymäs. Oon justiin puhunu aiheesta isäni
kans jotta jos kirjottas juttua P-joen jouluun. Tämä
siis 1960-luvulta. Muutettu pois Haapaluomalta 1970.
Vanha tie kirkolle oli vielä silloon käytös. Majakankaan
hiekkamonttojen läpi kuljettiin uimarannalle Kalajärvelle uimaan. Olisko ollu jotta siihen tielle ainakin Haapaluomalle tuli asvaltti joskus 60-luvulla.
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ENEMMÄN KUIN RAUTAKAUPPA
- Woikosken kaasuvarikko
- Stihl -pienkoneet
- Kysy ennen kuin haet muualta,
mitä nyt ikinä tarvitsetkaan!

www.vmt-rauta.ﬁ 050 4288 888
Pohjanmaan
PASTILLIT
150 g
(6,67€/kg)

1€

Kotimainen
MÄNTYNESTESAIPPUA
2l

2€

KERMAKARAMELLI
400 g
(3,75€/kg)

150

SYTKÄ
4 kpl

1€

Vicks
KURKKUPASTILLIT
40 g
3 kpl

Hellmann`s
MAJONEESI
200 g
(5,00€/kg)

2€

1€

Silmälasien Fix tool
PUHDISTUS- NOUKKIJA
LIINAT 83 cm
30 kpl

1€

2€

Mustang
SYTYTYSPALA
32 kpl

Tuoksuton
SYTYTYSPALA
28 kpl

Kotimainen
KLORIN 750 ml
perinteinen tai
eucalyptus

Fairy
ASTIANPESUAINE 450 ml
(2,25€/L)

Panasonic
alkaline
PARISTOT
10-pack AA/AAA

Herbamedicus
URHEILU-/
HEVOSVOIDE
500 ml

Ylistaron
GRILLIHIILIÄ
13 l

Serla toilet keltainen
WC-PAPERI 24 rll
tai TALOUSPAPERI
16 rll

1
1€€

295

set
Tarjouk sa
voimas 21
0
31.12.2ka
saak

1
1€€

380

1€

295

1€

695

SOPURAHA

(06) 421 7800 • Vakkurinkatu 4, 60320 SEINÄJOKI
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Sendai
NUUDELI
4 x 68 g
liha tai kana

Snadi
MEHUJUOMA
10 x 200 ml

Pro sport provitamin B5 2in1
SUIHKUSAIPPUA
300 ml (3,33€/L)

Nord Clean
PYYKINPESUNESTE
1l

Softlan ultra
HUUHTELUAINE
tiiviste 750 ml

Comfort
HUUHTELUAINE
2l

150
1€
1€

Serla Hellä
WC-PAPERI
32 rll

250

1€
2€

11 kg
teräskuorisen
KAASUPULLON
TÄYTTÖ

895 1990

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

Avoinna

SU 12-18

dĞŬƐƟ͗WĞŶƫ^ĂůŽപ<ƵǀĂ͗ŝƌŐŝƩĂ^ĂĂƌĞŶƉćć

P O H J A N M A A N
YT-ALUEEN VIIKONLOPPU
Perinteistä YT-alueemme yhteistä viikonloppua vietettiin 21–23.8.2020 Peräseinäjoen Kalajärvellä
Seinäjoen yhdistyksen isännöimänä. Perjantaina alueelle saavuttaessa keli oli mitä parhain ja karavaanareita saapui paikalle runsaasti. Saunat lämmitettiin ja yhteistä iltaa vietettiin; niinhän me karavaanarit teemme. Illalla pidettiin myös YT-alueiden puheenjohtajien kokous, jossa suunniteltiin yhteisiä asioita ja järjesteltiin myös lauantaipäivän ohjelmaa.

M

eillä on ollut jo monen vuoden
aikana tapana järjestää yhdistysten välinen Petanque-kisa.
YT-alueeseemme kuuluu 7 yhdistystä:
Pohjanmaa, Suupohja, Pietarsaari, Seinäjoki, Keski-Pohjanmaa, Järviseutu ja
Härmän seutu. Tällä kerralla Härmän
seutu ei saanut joukkuetta kasaan,
mutta kaikki muut osallistuivat kolmen kilpailijan joukkueilla. Kilpailun
jouduttamiseksi olemme aina laittaneet kolme pelikenttää. Seinäjoen seudun karavaanarit olivat tehneet todella
mahtavat pelikentät.
Lauantaina ilma aamulla näytti aika
pahalta. Vettä alkoi vähän sadella,

mutta kun kilpailut aloitettiin yhdeksän tietämissä, ilmakin alkoi kirkastua.
Nähtiinpä aurinkoakin välillä. Kilpailu
kesti noin neljä tuntia. Kun viimeisiä hetkiä pelattiin, saatiin muutama
pisara vettä taas niskaan.
Perinteisesti tiedetään, että tämä
kisa tulee olemaan aina tiukka ja niinhän se oli nytkin; siitä huolimatta, että
olemme kaikki harrastelijoita. Tässä
kisassa palkitaan aina kolme parasta
joukkuetta niin, että jokainen pelaaja
saa oman palkinnon. Tällä kerralla
voittaja oli Keski-Pohjanmaan joukkue. Toiseksi tuli Pietarsaaren joukkue ja kolmanneksi Suupohjan joukkue.
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Keski-Pohjanmaan voittajajoukkue sai
myös kiertopalkinnon, joka oli edellisenä vuonna Pietarsaarella.
Tämä on erittäin hieno asia, että tämä
tällainen karavaanareitten yhteistoiminta on saatu pidettyä vireillä jo pitkät ajat. Tulevaisuutta ajatellen olisi
tärkeää, että pyritään järjestämään
näitä tapaamisia useamminkin. Tervetullutta olisi myös erilaisten tarvikkeiden yhteisostot, jolloin kaikki saivat
hintahyödyn.
Pohjalaiset ovat itseellisiä, mutta
osaavat tehdä yhteistyötä erinomaisesti. Sen YT-alueen yhdistysten
yhteistoiminta osoittaa.

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

Kauhajoki

KEVÄÄN HUOLTOPÄIVÄT
KALAJÄRVELLÄ 17.4.2021

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

MATTI MYLLYMÄKI 0400 - 270 565
caravanmyllymaki@netikka.fi
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HALLITUS TIEDOTTAA
ۢ Kuukausipaikka on mahdollista varata lokakuun alusta huhtikuun loppuun.
Hinta on 120€/kk ja käytetty sähkö laskutetaan mittarin mukaan.
ۢ Alueelle palkataan kesäksi kaksi toimistotyöntekijää ja yksi ”kesäisäntä” ohjaamaan karavaanarit
paikoilleen. Leikkikentälle tulee lapsille kolme leikittäjää (juhannuksesta heinäkuun loppuun saakka).
ۢ Muistakaa lajitella jätteet oikeisiin, niille varattuihin astioihin.
ۢ Alueella majoittuvat ilmoittakaa toimistolle vaunulle/autolle tulevat vierailijat
(tämä koskee myös vuosipaikkalaisia).
Yöpyvä vierailija (aikuinen) 10 €/yö, lapset 7-15 v. 5€/yö, alle 7 vuotiaista ei maksua.

VUOSIPAIKKALAISILLE
ۢ Isäntävelvoitteet tehdään kesän aikana. Katso kotisivuiltamme vapaa ajankohta ja ohje ajan varaamiseen.
Isäntävelvoitteeseen ei kuulu kassatyöskentely.
ۢ Huolehdithan, että sähkömaksut on maksettu; mieluiten kuukausittain.
ۢ Huolehti myös vaunujen ja telttojen sekä ympäristön siisteydestä.
ۢ Kun tulet alueelle, jätä caravan- ja vuosipaikkakortti toimistolle ja hae ne pois lähtiessäsi.
ۢ Hallitus haluaa muistuttaa, jos haluat vaihtaa paikkaa alueella, ota yhteyttä hallitukseen.
ۢ Kun haluat opastusta isäntätehtäviin, ota yhteyttä Kari Yliseen.

Hyvät karavaanarit muistakaa turvavälit sekä käsihygienia. Jaksetaan vielä. Liikutaan terveenä.
Kiitämme lämpimästi yrityksiä, yhdistyksiä ja yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat tukeneet meitä erilaisin
lahjoituksin.
Lämmin kiitos myös kaikille, jotka ovat laittaneet ilmoituksensa lehteemme.

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN!
SF-Caravan Seinäjoen Seutu Ry/hallitus

Pysähtyneet
vankkurit

Tuula Hannele Tuomisto
s. 02.06.1960
k. 19.04.2020

Muistoa kunnioittaen
SF Caravan Seinäjoen seutu ry
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- 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

Moni asia hoituu
samalla käynnillä

Herkulliset
PIZZAT
Lounaskahvilastamme
maistuva kotiruokalounas,
tuore kahvi ja leivonnaiset
Puhdasta kotimaista
Neste-tehokaasua
Laadukkaat
Neste-polttonesteet
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
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PÄÄTOIMITTAJAN AJATUKSIA
Kuva Jari Saarenpää

V

uosi on vierähtänyt edellisen Lakeurelta -lehden ilmestymisestä. Vaikka
tapahtumia ei ole ollut vuoden
aikana paljon, lehteä kootessa tuli tunne,
että paljon on asiaa jäsenillemme. Lehden
takakannessa oleva tapahtumakalenteri
kertoo, että yhdistyksen hallitus ja trefﬁtoimikunta on toiminut koko ajan aktiivisesti ja suunnitellut tulevaa toimintaa.
Tämä hetki on väliaikaista ja elämää jatkuu.
Olen seurannut sosiaalisesta mediasta
keskustelua minne kannattaa mennä.
Osa vannoo puskaparkin nimeen. Osa
haluaa valmiiden harrasteiden pariin. Osa
haluaa nauttia luonnosta ja liikkumisesta.
Osa haluaa laulaa karaokea ja osa haluaa
mennä
karaoke-vapaaseen
paikkaan.
Olemme erilaisia ja meillä jokaisella on erilaisia tarpeita.
Olen vuoden aikana miettinyt paljon sitä
tekemisen rikkautta, mitä meidän Caravan
-alueemme ympäristö tarjoaa. Meillä on
hieno luonto ja monia erilaisia vaihtoehtoja
toimia. Olemme olleet vaunulla kaikkina
vuodenaikoina. Olen nauttinut suunnattomasti luonnon moninaisuudesta koirien
kanssa lenkkeillessä.
Kun yhdistetään Kalajärven luonnon antamat harrastusmahdollisuudet, trefﬁtoimikunnan suunnittelemat tapahtumat, ravintolan tarjoamat palvelut ja Peräseinäjoen
muut palvelut, minulla on tunne, että jokaiselle löytyy jotakin.

Oletko tiennyt Peräseinäjoesta esimerkiksi
seuraavia mielenkiintoisia asioita:
”Ville” Ritola oli suomalainen kestävyysjuoksija. Hän oli syntynyt 18.1.1896 Peräseinäjoella. Hän voitti Pariisin olympialaisissa vuonna 1924 ennätykselliset kuusi
mitalia. Kukaan muu suomalainen ei ole
yltänyt yhtä moneen mitaliin yksissä
olympialaisissa, eikä kukaan yleisurheilija ole yksissä olympialaisissa saavuttanut useampia mitaleita. Hänestä on tullut sanonta, että joku otti Ritolat eli lähti
nopeasti paikalta pois. Wikipedia

Terveydeksi. tv. Birgitta

Noitalinna huraa! on peräseinäjokelainen
rock-yhtye, joka oli alun perin toiminnassa
1980-luvun puolesta välistä 1990-luvun
alkuun. Yhtyeen tunnetuin kappale on
”Pikkuveli” Kalan silmä -levyltä. PMMPyhtye julkaisi version kappaleesta vuonna
2005. Yhtyeen jäseninä oli Sari Peltoniemi,
Antti Tammela, Hannu Sepponen ja Reijo
Kärhä. Wikipedia
Keijo Manni (s. 3. huhtikuuta 1951) on peräseinäjokinen painija, joka saavutti urallaan
kaksi EM-mitalia ja ennätykselliset 33 Suomen mestaruutta. Hän edusti Peräseinäjoen Toivetta. Keijo Manni voitti ensimmäisen painin Suomen mestaruutensa 1971.
Siitä alkaen hän vei mestaruuden 17 peräk33

käisenä vuotena joko kreikkalais-roomalaisessa- tai vapaapainissa tai molemmissa.
Hän saavutti kaikkiaan 33 Suomen mestaruutta, mikä ylitti Kustaa Pihlajamäen
aiemman ennätysmäärän.
EM-mitaleille Manni paini kahdesti.
Pronssia hän sai Helsingissä 1973 ja hopeaa
Oslossa 1978. Wikipedia
Toivon, että yhdistyksemme jäsenet nauttivat Lakeurelta -lehden sisällöstä. Lehden
kansikuva symboloi kesää, nautintoa ja
iloa. Koko lehtitoimitus toivottaa kaikille
jäsenille matkailun iloa.

Päätoimittaja Birgitta Saarenpää

Karavaanarien
jäsennumerolla
15 %
alennus huolloista
ja varaosista!

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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Rakennusprojekteja Caravan -alueella
dĞŬƐƟ͗ŝƌŐŝƩĂ^ĂĂƌĞŶƉććപ<ƵǀĂƚ͗<ĂƌŝzůŝŶĞŶ

Nykyiset matkailuvaunut ja autot ovat entistä paremmin varusteltuja. Monet liikkuvan kodin
välineistä tarvitsevat sähköä. Alueellemme on talkoovoimin rakennettu uutta sähkökeskusta.

Hallin lämpimän osan
lämpöeristyksen
rakentaminen.
Ilmoitustaulu on heti
sisääntuloportin kupeessa.
Nyt on uudesta taulusta
hyvä lukea tiedotuksia.

KOLMEN LEIMAN PASSI
Passi oikeuttaa SFC-Seinäjoen seudun
yhdistyksen jäsenille
3€:n alennuksen vuorokausihinnasta
032-alueellamme.
Alennus ei ole voimassa
trefﬁ-viikonloppuina.
Leima

Päivämäärä

Tervetuloa!



Leikkaa irti
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Tapahtumat 2021
La 17.4.
Pe 30.4. – Su 2.5.
Su 9.5.
La 15.5.
Pe 21.5. – Su 23.5.
Pe 4.6. – Su 6.6.
La 12.5.
Pe 25. – Su 27.6.
Pe 9.7. – Su 11.7.
Pe 30.7. – Su 1.8.
La 7.8.
La 14.8.
Pe 27.8. – Su 29.8.
Pe 10.9. – Su 12.9.
La 25.9.
La 23.10.
Pe 29.10. – Su 31.10.
La 20.11.
Pe 31.12.21 – Su 2.1.2022

KOLMEN LEIMAN
PASSI
SFC- Seinäjoen Seudun
yhdistyksen jäsenille
SFC-nro

Kevätsiivous alueella, jonka jälkeen vuosipaikkalaisten
palaveri. Caravan Myllymäki suorittaa kaasulaitteiden
tarkastuksia
Vappu
Äitienpäiväkahvit
Kevätkokous
Kalajärvi soi
Saunafestarit
(liikuteltavia saunoja kokoontuu ravintolan rantaan)
Turvapäivä ja peräkonttikirppis
Juhannus
Perhe/hyvinvointi viikonloppu
Koirapäivät
Onkikilpailut ja peräkonttikirppis
Peräseinäjoen markkinat
Kesäkauden päättäjäiset
Rosvopaisti ja puolukkatreffit
Syyskokous
Siivoustalkoot
Halloween
Pikkujoulu
Uusivuosi

KOKOUSKUTSU
SF Caravan Seinäjoen seutu ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
pidetään 25.9.2021 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!
Voimassa vuoden 2021 loppuun saakka

Hallitus

