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Tutustu netissä uusiin malleihin, katso uusimmat
videoesittelyt ja lue blogin uusimmat artikkelit.
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Caravanlandia Oy
Kahvitie 40 Kokkola
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Myyntiryhmä
0505054005
Huolto ja tarvikkeet
0505054055
Edustamme seuraavia merkkejä:

MYYNTI
MYYNTI

Eerik Koskelo
050 305 2207
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MYYNTI

Anton Tokola
040 575 9972
ěŋěŢ

MYYNTI

Emil Westman
040 575 4024
ěŋěŢ

MYYNTI

Kristian Niemi
050 352 1177
ěŋěŢ

Janne Luokkala
040 561 7744
ěŋěŢ

OSTOT

Antti Tokola
040 412 8748
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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
• sub-laudat 2 kpl
• maastopyörät 2 kpl
• pomppulinna
• pelikenttiä, leikkikenttä, trampoliini
• Aku-juna
• vieressä ravintola A-oikeuksin sekä
• 18-reikäinen puistogolf

Vuokraamme

HINNASTO 2021
SF-Caravan jäsen
Aluemaksu / vrk
23€
sisältää valosähkön ja saunan yleisillä vuoroilla
Caravan Huiput etupassilla joka kuudes vuorokausi ilmainen.
Yöpyvä vierailija Yli 7-vuotiaat 5€/yö, alle 7 vuotiaista ei maksua.
Perhe- ja tilaussauna
18€/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
23 €
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
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

1

Ei Jäsen
32€

18€/h
3€
25€
3€
32 €
3€
10€

SF-CARAVAN SEINÄJOEN SEUTU RY:N HALLITUS:

HALLITUKSEN ULKOPUOLISET TOIMIJAT:

Kari Ylinen
Puheenjohtaja
p. 0400 667 019

Piia Tolkki, sihteeri,
Kaija Hauta-aho, taloudenhoitaja
vuosipaikka-asiat
p. 044 326 6227 (iltaisin)
p. 040 551 2575 (iltaisin)
kaija.hauta-aho@caravan-kalajarvi.ﬁ
sihteeri.caravankalajarvi@gmail.com

Markku Välimaa
Varapuheenjohtaja
Karaokeisäntä
p. 050 379 6940

HALLITUKSEN JÄSENET:

Kristiina Filla
Keittiövastaava
p. 040 755 0897
(iltaisin)

Esa Haapoja
Tekniikka- ja
suhdevastaava
p. 0400 158 783

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

TEKNINEN TOIMI

Petteri Viitanen
Turvavastaava
p. 045 677 6639

Päivi Havusela
Karaoke- emäntä
p. 040 539 3241

LEHDEN TOIMITUS

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

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

Sauli Penttilä (vas), Hannu Kaukonen,
Jarkko Lampimäki (takana), Kari Ylinen, Jari Olkkonen (oik)

Aarno Halme
puh. 050 575 0070
aarnohalme45@gmail.com
Ritva-Hillevi Halme
puh. 050 561 2381
Ritva ja Aarno vastaavat
mainosten hankinnasta

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

Raimo Johannes Marttila ja
Irma Marttia
puh. 0500 664 330
raimojohannesmarttila@gmail.com
Viveca Mäkelä (vas), Jyrki Havulehto Hanne Stolt, Sari Havulehto, Matti Mäkelä, Pirjo Hoskari ja Antti Niemi

TOIMISTO
Leena Ylinen (toimistovastaava) p. 040 704 5616
Pirjo Hoskari ja Markku Välimaa

Leena Ylinen, toimistovastavaa (vas), Markku Välimaa ja Pirjo
Hoskari

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

T

änä kesänä saimme nauttia erityisen lämpimästä kesästä myös kävijöiden
määrän muodossa.
Heinäkuussa oli todella runsaasti matkailijoita ja jälleen huomattava
määrä alueella ensikertalaisia matkailijoita sekä paljon uusia kävijöitä ympäri
Suomen.
Onhan karavaanarien määrä lisääntynyt maassamme huomattavasti, vaunujen
ja autojen myynnin noustessa viime ja tänä vuonna, vanhempiakin autoja ja
vaunuja näkyi todella paljon.
Muistan hyvin sen ajan kun aloitettiin matkailu, ensimmäinen oma vaunu oli
pieni, johon mahtui isä, äiti, lapsi ja pieni koira. Näillä mentiin vajaa kesä. Sitten
vaihdettiin loppulomasta Mikkelissä isompi vaunu kesken loman, koska tämä
tuntui meidän jutulta. Ja sama tunne jatkuu vieläkin.
Hienoa nähdä kuinka Seinäjoen kaupunki kehittää aluetta. Keväällä saatiin
matkailukeskuksen alueelle uusi koirapuisto isoille ja pienille koirille, joka on
ollut todella kovalla käytöllä. Siivouskin on järjestetty alueen karavaanareiden/
yrittäjien ja muiden kesken; kukin hoitaa siivouksen sovittuna ajankohtana.
Kesän lopussa valmistuu 18 reikäinen Frisbeegolf -rata kuntoradan
ympäristöön ravintolan myötävaikutuksella sekä rantabulevardille tulee uusi
katuvalaistus.

CARAVANPULMA...
Edellisessä lehdessä olleen
caravan-pulman ratkaisu:
Mitkä kaksi sanaa
puheenjohtaja sanoi
caravaanareille?
"Vaihtakaa kalustoja".

Meidän omalla alueella on ollut kassatyöskentelyn ja isäntävelvoitteiden
muutosprosessi. Yllättävän hyvin ovat muutokset sujuneet. Kassatyöskentely
on selvästi selkiytynyt. On tullut vähemmän virheitä sekä isäntävuorojen
ennaltasopiminen uuden järjestelmän myötä on tuottanut tulosta. Nyt isäntiä
riittää pitemmälle ajalle. Kiitos vuosipaikkalaisille.
Suunnitteilla on talven aikana remontoida vankkurituvan naisten ja miesten WC.
Kiitokset meidän todella aktiivisille karavaanareille, jotka jaksavat järjestää
uusia tapahtumia ennakkoluulottomasti ja kehittää aluetta paremmin
karavaanareita palvelevaksi.
Moikataan, kun tavataan

Kari Ylinen
Pysähtyneet
vankkurit

Maire Inkeri Naukkarinen
s. 23.08.1936
k. 11.05.2021

Jukka Antero Niemi

Muistoa kunnioittaen
SF Caravan Seinäjoen seutu ry
5

synt.15.9.1955
kuoli 7.5 2021

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 2400 kpl
KTMP Group, Mustasaari

CARAVAN LAKEURELTA 2-2021
Kannen kuva: Birgitta Saarenpää

Sisältö:
Tervetuloa Kalajärvelle ............................................................3

112
112

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

Hallitus 2021 ............................................................................4
Lehden toimitus .......................................................................4

TOIMISTON AUKIOLOAJAT

Puheenjohtajan mietteitä ........................................................5
Pysähtyneet vankkurit ...........................................................5
Kevätkokous Kalajärvellä ........................................................9
Caravan Kalajärven instagram ja facebook -sivut ................ 10
Crocs-niksi............................................................................... 11
Tarkkana avotulen kanssa ...................................................... 11
Kuturannassa tavattiin .......................................................... 11
Lukijoiden palsta .................................................................... 12
Kesätapahtumia ..................................................................... 13
Voltteja ja watteja .................................................................. 13
Onkiminen – sielu rauhoittuu................................................. 15
Wanhojen puheenjohtajien muistelot ...................................17

13.9.- 31.3.
• perjantaina
• lauantaina ja sunnuntaina

klo 15.00 - 20.00
klo 10.00 - 14.00

1.4.- 11.5.
• perjantaina
• lauantaina
• sunnuntaina

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

12.5. -12.9.
• maanantai - sunnuntai

klo 09.00 - 21.00

ISÄNTÄPÄIVYSTYS

Peräkonttikirppis Caravan -alueella ...................................... 19
Hallitus tiedottaa ................................................................... 19

12.5. – 12.9. on jatkuva isäntäpäivystys.
13.9. -11.5. Isäntäpäivystys vain viikonloppuisin.

Mini-Kalajärvi soi viihdytti ...................................................... 21
Kesäkauden päättäjäiset; Kalajärven venetsialaiset.............23

Muulloin avain saatavana Peräseinäjoen Nesteeltä,
osoite Alavudentie 10, 61100 Peräseinäjoki.

Perhe- ja hyvinvointitrefﬁt ....................................................24
Päätoimittajan mietteitä .......................................................25
Rosvopaisti- ja puolukkatrefﬁt ..............................................27

Neste huoltoaseman aukioloajat voit varmistaa puhelimitse
p. 06-4174 220, koska ne voivat vaihdella.
Juhlapyhien aikana aukioloajat voivat olla poikkeukselliset.

Tapahtumat 2021–2022 ...................................................... 28
Syyskokouskutsu ................................................................. 28
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Katso monipuolinen matkailuautojen ja
--vaunujen valikoimamme verkosta: rintajouppi.ﬁ!

OSTAMME
MATKAILUAJONEUVOJA!
Kausi ohi ja lomat lusitt
lusittu?
tu? Myy
matkailuautosi tai -vaunusi meille!
Tarjoa omaa menopeliäsi meille jo
tänään osoitteessa rintajouppi.ﬁ tai
ottamalla yhteyttä myymäläämme!

ADRIA TWIN
SUPREME 640 SLB
Fiat 2,3 JTD 160
MultiJet -retkeilyauto
MANUAALI

67 020 €

AUTOMAATTI

70 230 €

• Nestekiertoinen lattialämmitys

• Peruutustutka

• Isoﬁx-kiinnikkeet

• Aurinkopaneeli 120 W

• Traction+-alamäkiavustin

• ALDE-nestekeskuslämmitys

• Takana erillisvuoteet pitkittäin

• Kääntyvät etuistuimet

• Nukkumapaikat 2+1

• Pöytäryhmä

• Sähköporras

• Rekisteröity 4:lle

• Sivukeittiö

• ABS-jarrut

• Saa ajaa B-kortilla 120 km/h

• Jääkaappi kompressorilla

• Ajotietokone

• Liesi

• Sähköikkunat

• WC ja Suihku

• Sähkösäätöiset peilit

• Lämmitettävä harmaavesisäiliö

• Keskuslukitus kaukosäädöllä

• Ohjaamoilmastointi

• Ohjaamon pimennysverhot

• Vakionopeudensäädin

• Liukuoven hyönteisverho

Sis. tehdaslisävarustepaketin (arvo 6 320 €).

J. RINTA-JOUPPI OY
Matkailuajoneuvomyynti
ma – pe 10 – 18 \ la 10 – 15
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SEINÄJOKI
Jouppilantie 18,
p. 06 420 1800

Kevätkokous Kalajärvellä

semme jäsenmäärän. On huomattu vuosien saatossa, että jäsenmäärä ei ole enää noussut, vaan mieluummin se on hieman laskenut. Tämä tietenkin johtuu suurimmalta osin siitä, kun väki
vanhenee ja nuoremmat eivät kaikki ole innostuneita tästä harrastuksesta. Nuorempia täytyy aktiivisesti innostaa asiasta ja heille
täytyy olla alueilla jotain sellaista toimintaa, joka heitä kiinnostaa.
Elikkä kyllä yhdistyksillä kehittämistarvetta riittää.
Kokouksen päätteeksi siirryimme pihamaalle nauttimaan Peräseinäjoen S-marketin tarjoamista grillimakkaroista.

Tänä vuonna, koronasta huolimatta, pidettiin yhdistyksemme
kevätkokous Vankkurituvalla lauantaina 15.5. klo 12. Kokouksen
avasi yhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylinen, toivottaen jäsenet
tervetulleeksi kokoukseen. Kokouksen puheenjohtajaksi hän kutsui SFC:n liittohallituksen jäsenen Hannu Kivikosken ja sihteerinä
toimi yhdistyksemme sihteeri Piia Tolkki.
Kevätkokoushan on lähinnä tilikokous ja niinpä yhdistyksemme
taloudenhoitaja Kaija Hauta-aho selosti viime vuoden toimintaa ja
tilejä. Viime vuosihan oli ns. koronavuosi ja se kyllä näkyi myös
yhdistyksemme taloudessa. Kävijämäärä pieneni n. 22 % edellisestä vuodesta, mutta keskikesän aika oli kuitenkin vilkasta ja se
pelasti paljon. Kuitenkin vuoden tulos jäi sentään sen verran plussalle että selviämme eteenpäin. Hallitus oli laatinut 5-vuotissuunnitelman ja sen toteuttaminen on tietenkin kiinni paljon siitä kuinka
nopeasti päästään taas ns. normaalitoimintaa jatkamaan. Suunnitelman mukaan yhdistyksellä ei lähiaikoina ole mitään suurempia investointeja tarkoitus tehdä, mutta alueella riittää rakennusten ja ympäristön huoltoa ja kunnostamista, myöskin sähköistys
vaatii uudistamista.
Seuraavana oli esityslistalla muut asiat. Yhdistyksemme hallitus sai keväällä eräältä jäseneltä esityksen joka koski kunniajäsenyyksiä. Hallitus käsitteli asiaa omassa kokouksessaan ja päätti
esittää kevätkokoukselle, että kaksi entistä yhdistyksen puheenjohtajaa, Heikki Julmala (pj.2004-2010) ja Pentti Salo (pj.20112018), nimettäisiin yhdistyksemme kunniajäseniksi. Kokous päätti
yksimielisesti että heidät nimetään yhdistyksemme kunniajäseniksi. Julmala ja Salo ovat olleet yhdistyksemme jäsenia useita
kymmenia vuosia ja hallitusvuosiakin on kertynyt kummallekin
yli kymmenen vuotta. 2000-luvulla on yhdistyksemme toiminta
ollut erittäin vilkasta, jäsenmäärä on ollut reippaasti yli 2000
ja kävijämäärät vuositasolla n. 40.000 henkilöä. Julmala ja Salo
kiittivät yhdistystä saamastaan kunnianosoituksesta ja toivoivat
yhdistykselle onnea ja menestystä tulevaisuudessakin.
Muissa asioissa tuli myös esille että voitaisiin perustaa WhatsApp-ryhmä vuosipaikkalaisille, sen kautta voitaisiin helpommin
viestittää asioita. Myöskin Birgitta Saarenpää otti esille yhdistyk-
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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
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Faaringintie 102, 66400 Laihia
m.laulajanautokorjaamo@netikka.ﬁ
www.laulajanautokorjaamo.ﬁ

Tarkkana
avotulen
kanssa
Teksti ja kuva Irma Marttila

Pahimpana hyttyskautena alueellamme oli tulenarka tapaus,
kun eräs asiakas laittoi hyttyskierukan savuttamaan itikoiden
karkoittamiseksi.
Tämän jälkeen hän piipahti vessassa. Palatessaan sieltä,
hyttyset oli tipotiessään, mutta pöydällä ollut koko kierukka
oli syttynyt kerralla palamaan. Vaikka kierukka oli kuvan
mukaisessa kotelossaan, kuumuus oli kuumentanut pöytäliinan ja muovisen pöydänkannen sulamispisteeseen. Luultavasti kuuma kesäsää oli herkistänyt koko kierukan kerralla
syttymään?
Kesän vaihtuessa tummuvaan syksyyn, tunnelmaa luomaan sytytetään erilaisia kynttilöitä, roihuja ja tuikkuja matkakaluston ympärille. Tällöin on syytä muistaa roihahtamismahdollisuuden takia, että tulet sijoitetaan riittävän etäälle
teltoista, vaunuista ja autoista. Mikäli paikalla ei ole jatkuvaa
valvontaa, tulet on syytä sammuttaa siksi ajaksi.

CROCS-NIKSI
Teksti: Raimo Johannes Marttila Kuva: Irma Marttila

Voi samperi, kun harmittaa..., melkein joka kerta saunareissulla lähes aidot crocsit vaihtavat omistajaa. Näin totesi yksi
vaasalainen karavaanari, kun usein saunan jälkilöylyistä lähtiessään jäljellä oli vain loppuun kulahtaneet tossut.
Mutta ei hätää, jatkossa omat crocsit säilyvät, kun ne
merkkaa reikien läpi nippusiteellä. Nippusiteitä löytyy joka
makuun, jos värianalyysi sitä edellyttää.

Kuturann a ssa tava tti i n
Teksti ja kuva Pentti Salo

Tänä vuonna järjestettiin Pohjanmaan
yt-alueiden vuosittainen tapaaminen
6.-8.8.
Keski-Pohjamaan
karavaanialueella, Kuturannassa. Perjantai-iltana
yhdistykset kokoustivat ja suunnittelivat
tapahtumia, josta tärkein oli tuleva perinteinen Petanque-kisa. Pohjanmaan alueellahan on kaikkiaan seitsemän yhdistystä,
Pohjanmaa, Suupohja, Pietarsaari, Seinäjoki, Keski-Pohjanmaa, Järviseutu ja
Härmä. Nyt kuitenkin kävi niin, että Seinäjoki, meidän oma yhdistys, ei jostain
syystä saanut peliporukkaa aikaan ja niin

jouduttiin pelaamaan kuudella joukkueella.
Petanqueta on pelattu jo useita vuosia ja
täytyy sanoa, että ainakin täällä pelattuna, se oli todella lennokasta ja vauhdikasta peliä, joka kesti noin neljä tuntia.
Kolme parasta joukkuetta palkittiin ja ylivoimainen voittaja oli Pietarsaaren joukkue. Toiseksi tuli Suupohjan joukkue ja
kolmanneksi Keski-Pohjanmaan joukkue.
Seuraavina olivat Järviseutu, Pohjanmaa
ja Härmä.
Viikonlopun aikana siellä kentällä käytiin mm. sellaista keskustelua, että olisiko11

han syytä jo päivittää näitä yt-alueemme
sääntöjä, koska tämä alue on perustettu
jo vuonna 1989. Niissä säännöissä on varmaan monia asioita, jotka pitäisi saattaa tämän päivän tasolle. Voitaisiin miettiä myös sitä, että jatketaanko Petanquen
pelaamista vai keksitäänkö jotain muuta
tilalle. Ensi kesänä yt-alueemme tapahtuma järjestetään Järviseudun yhdistyksen toimesta Koivulehdossa. Toivottavaa
olisi, että yhdistysten edustajat ottaisivat
nämä asiat esille kokouksessaan Koivulehdossa.

Moni asia hoituu
samalla käynnillä

Lukijoiden palsta
PEUKUTUS
Onnittelut Seinäjoen yhdistykselle onnistuneesta puheenjohtajavalinnasta. Sivusta seuranneena on todettava oikeanlainen motivoiva johtamistapa. Oma aktiivinen osallistuminen toimintaan on sitä omalla esimerkillä johtamista.

Herkulliset
PIZZAT

Vaunuasiakas

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
Avoinna: Ark. 7-19, La 8-18, Su 9-18

Karavaanarien
jäsennumerolla
15 %
alennus huolloista
ja varaosista!
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Kesätapahtumia
Teksti ja kuvat Raimo Johannes Marttila ja Irma Marttila

Tämän vuoden uutena puheenjohtajapariskuntana Leena ja Kari Ylinen suorittivat
yhden vaativimmista diblomitehtävistään; Äitienpäivänä nostettiin Suomen lippu
muistuttamaan merkittävästä juhlapäivästä. Mitalit rinnuksissaan he vastaanottivat
juhlavieraat kakkukahvien merkeissä. Äidit palkittiin tilaisuuden jälkeen myös ruusukukkasin.

VOLTTEJA JA WATTEJA
Teksti: Kari Ylinen, Raimo Johannes Marttila,
Kuvat: Irma Marttila

Kalajärven alueella on kesän mittaan riittänyt asiakkaita niin, että ajoittain heitä
on sijoitettu myös viereiselle telttailualueellekin. Onhan se hyvä, että karavaanarit pitävät alueemme suosikkipaikkanaan. Samalla suosio asettaa alueen
sähköistykselle omat vaatimuksensa.
Kari Ylinen kertoi, että uusi sähköpääkeskus tarvitaan sähkön jakamiseksi alueen
sähkötarpeen tyydyttämiseksi. Uusi kaapeli johdetaan perällä sijaitsevalle varastohallille, johon myös vedetään sähköistys.
Samalla jaetaan alakentälle uusia sähkötolppia vanhojen tilalle.
Sähkötolpat jaetaan lähemmäksi vaunuja/autoja kaivannon vasemmalle puolelle alas
mentäessä, jolloin kumikaapelit saadaan paremmin suojaan rikkoutumisilta ja saadaan
väliadapterit pois. Myös valmius sähköautojen lataamiseen järjestetään.
Vaunujen ja autojen koko suurenee ja sähkön tarve kasvaa. Siksi on tärkeää, että sähköä
käytettään oikein eli trefﬁen aikana käytössä on vain lataussähkö.
Lisäksi kaivantoon asennetaan salaojaputki alueen kuivattamista varten ja kuitukaapeliyhteyksien parantamiseksi. Myös yläkentän risteykseen tulee turvallisuussyistä valotolppa.
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Milka
SUKLAALEVYT
100 g

Chew Bons
HEDELMÄTOFFEE
500 g

1€

195

Excellent
care
TUET

RIIPPUTUOLI
+ teline 2 hlö
valkoinen
tai musta

1
1€€

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

1€

set
Tarjouk sa
voimas 21
0
31.12.2ka
saak

Herkkumaa Hot
Devil`s CHILIKURKKUVIIPALEET
270/150 g

VALOSARJA
20-led,
paristotoiminen,
ei sis.

LEDTASKULAMPPU,
toimii 3:lla AAAparistolla, ei sis.

3 kpl

1€ 295€
SYTKÄ
4 kpl

Vicks
KURKKUPASTILLIT
40 g

2€

1€

1€

Hansa pitkät
TULITIKUT
170 mm 40 kpl

Hansa
raapaistava
SYTYTYSPALA 20 kpl

1
1€€

1€

Palmolive Men
SUIHKUSAIPPUA
500 ml

1€

295

Ylistaron
GRILLIHIILIÄ
13 l

At Home Clean
YLEISPUHDISTUSLIINAT
60 kpl

Comfort
HUUHTELUAINE
2l

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

SOPURAHA

(06) 421 7800 • Vakkurinkatu 4, 60320 SEINÄJOKI

1€

KODINKANSIO
Airam Retro
A4 13-taskua TASKULAMPPU 3 W

1€

2€

Grand
MULTIFRUIT
MEHU
1l

1€

NYT

295

Fairy
ASTIANPESUAINE
450 ml

2€

Rodeo
ENERGIAJUOMA
500 ml

ennen
9.90

1€

695

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

NYT

490
ennen
9.90

Sunsilk
SHAMPOOT 250 ml
tai HOITOAINEET
200 ml

1€

Serla Hellä
WC-PAPERI

32 rll

895
Avoinna

SU 11-18

+REE\'/2QWRXU
+LQWDYDUXVWHLQHHQ

¼

&DUDYDQ WDUYLNNHHW± HWXWHOWDW± MllNDDSSL OlPPLW\VODLWH NDDVXODLWHYDUDRVDWVHNlNRUMDXNVHW

ERWQLDFDUDYDQIL

.DWVRXXGHWMDYDLKGRNLW

.DWVDVWXVWLH.DXKDMRNL
HPDLOERWQLDFDUDYDQ#JPDLOFRP
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Teksti: Birgitta Saarenpää Kuva: Jyrki Havulehto

)&$($) )V.$ '0-0#*$800
Yhdistyksemme järjestää vuosittain Onki-kilpailut. 7.8.2021
eri -ikäiset onkijat suuntasivat Kalajärven rantaan etsimään sitä parasta onkimispaikkaa. Ilmassa oli jännitystä; josko
minä saisin sen suurimman
kalasaaliin. Päivä oli hyvin tuulinen, joten sekin lisäsi jännitystä
kalasaaliin suhteen.
Päivän päätteeksi saaliit punnittiin ja voittajat hymyilivät
onnellisina yhteiskuvassa.

TIEDÄTKÖ TÄTÄ ONKIMISESTA/KALASTUKSESTA:
Kalastuspaikka on hyvä valita sen mukaan, mihin tuuli osuu.
 ۥTuuli ja aallot kasaavat ja pöllyttävät liikkeelle pieneliöitä, jotka houkuttelevat paikalle
pikkukaloja, jotka taas vetävät puoleensa petokaloja.
 ۥAallokossa kalat eivät ole yhtä arkoja kuin peilityynessä vedessä.
 ۥKun tuuli on kova ja aallokko korkea, kannattaa kokeilla kalastusta osittain suojassa
olevissa paikoissa.
 ۥRannan edessä oleva saari suojaa pahimmalta tuulelta ja aallokolta.
 ۥTuulisen ja tyynen alueen rajat ovat usein hyviä kalapaikkoja.
Saalista saa varsinkin tyynellä ja aurinkoisella säällä sekä kirkkaassa vedessä aamu- ja
iltahämärässä. Silloin matalan veden alla on vähemmän valoa, ja monet lajit ovat aktiivisia ja vähemmän säikkyjä kuin kirkkaina päivätunteina.

SIELUN RENTOUTTAJA
Meidän jokaisen ympärillä on usein melua, joka rasittaa meidän mieltä. Veden liike ja luonnon äänet muodostavat kokonaisuuden, jolla on ihmistä hoitava vaikutus. Kun ongimme,
kaikessa tekemisessä on oma rytminsä. Sisäinen rytmimme eli pulssi ja hengitys rauhoittuvat hiljaisuudessa nopeasti.
Laiturinnokassa seisoessa katse keskittyy veden pinnassa kelluvaan kohoon. Useimmille nimenomaan veden liikkeen katselu on onkimisessa tärkeintä. Kalan saaminen on
aivan sivuseikka. Monella onkijalla ei ole edes koukkua siimassa.
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Räätälöimme matot
ammattitaidolla

Myös mattojen
lyhennykset!

Tule tutustumaan monipuoliseen
valikoimaamme!

Kotimaiset puuvillamatot myös
omilla värityksillä

MA-PE 10-18, LA 10-15 Rengastie 2, Seinäjoki p. 050 570 6941
ŘŲƭŃŤóƭƭŲɐȇ | designfromscandinavia.com

esko.katila@gmail.com
16

Wanhojen

puheenjohtajien muistelot
Teksti: Pentti Salo, kuvat Raimo Johannes Marttila

Paikalla olleista entisistä puheenjohtajista pisimpään on ollut virassaan Suupohjan Simo Rinta-Uppa 33 vuotta (oikealla
edessä). Meidän yhdistyksen Markku Koivumäellä (vasemmalla edessä) on vuosia kertynyt 23. Seuraavina Keski-Pohjanmaan Kalevi Jokela 16 vuotta, Härmän
Pentti Välimäki 10, Seinäjoen Pentti Salo 8
ja Heikki Julmala 7 vuotta. Osa puheenjohtajista oli palvelut vain muutamia vuosia ja
mm. Pietarsaari ja Järviseutu eivät olleet
tapaamisessa mukana ollenkaan.
Tässä kevätkesän aikana tuli Suupohjan yhdistyksen entiselle puheenjohtajalle Simo Rinta-Upalle sellainen asia
mieleen, että eikö voitaisi järjestää Pohjanmaan YT-alueen entisille puheenjohtajille jonkinlainen kokoontuminen. Niinpä

hän otti yhteyttä yhdistyksemme entiseen puheenjohtajaan Markku Koivumäkeen. Asiat alkoivat rullaamaan. Kaverukset soittelivat mahdollisimman monelle
YT-alueemme entiselle puheenjohtajalle.
Ihan kaikkiin ei saatu yhteyttä, mutta noin
kymmenkunta vanhaa puheenjohtajaa
innostui asiasta.
Onnistuttiin löytämään sopiva viikonloppu joka sopi kaikille ja niin tapaaminen
pidettiin lauantaina 17.7. Kalajärven Vankkurituvalla.
Pohjanmaan yhteistoiminta-alueeseen
kuuluvat seuraavat SFC-yhdistykset: Pohjanmaa (Lukkuhaka), Suupohja, Pietarsaari
(Sexsjö), Seinäjoki (Kalajärvi), Keski-Pohjanmaa (Kuturanta), Järviseutu (Koivulehto), Härmä (Pitkäniemi).
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Pohjanmaan YT-aluehan perustettiin
25.1.1989 Kokkolan Vaakuna –hotellissa
yli 30 vuotta sitten. Vanhat puheenjohtajat
olivat kovasti sitä mieltä, että tätä yhteistoimintaa täytyy ehdottomasti jatkaa
edelleen. Tämä on juuri sitä toimintaa, jolla
mennään tulevaisuudessakin. Jokavuotinen YT-viikonloppu kesällä eri paikoissa on
aina tervetullutta vaihtelua ja muistetaan,
että tätäkin tapahtumaa voidaan kehittää
ja uudistaa.
Vanhat päälliköt seuralaisineen viettivät
todella hienon viikonlopun Kalajärvellä
muistellen menneitä ja suunnitellen tulevia. – Tässä tilaisuudessa tehtiin myös
päätös, että vastaisuudessa haluamme
kokoontua näissä merkeissä vuosittain,
YT-viikonlopun yhteydessä.

S-MARKETISSA NAPPAA
ma-la
su

7-21
9-21

PERÄSEINÄJOKI
Keskustie 43,
p. 010 7646 680

NESTEKAASUT

18

Peräkonttikirppis Caravan -alueella
Teksti ja kuvat Birgitta Saarenpää

Onki-kilpailuviikonloppuna
järjestettiin Caravan -alueella peräkonttikirppis.
Vankkurituvan edustalla ja Vankkurituvan sisällä oli myyjiä erilaisine tuotteineen. Mielenkiintoisia olivat myös
myyntipisteet, joita oli eri puolella caravan -aluetta vaunujen ja autojen edessä.
Alueella majoittuneet karavaanarit kiersivät aluetta tutustuen tarjontaan.
Viikonlopun aikana toteutui kirppiksen
(aikaisemmin kirpputorin) syvin idea.
Kirppis on basaarityyppinen kauppapaikka, jossa myydään käytettyä kotiirtaimistoa, kuten vaatteita ja taloustavaroita tai itsevalmistettuja tuotteita.
Kirppis-idea on lähtenyt alun perin liikkeelle Ranskasta ja ne tulivat suosioon
Suomessa 1990-luvulla. (lähde: Wikipedia)
Kyselin muutamilta karavaanareilta heidän ajatuksiaan, miten tällaista caravanalueella
toteutettavaa
peräkonttikirppis-toimintaa voisi kehittää.

He kertoivat seuraavia asioita:
- Myynnissä voisi olla perinteisten kirppistavaroiden lisäksi vielä enemmän itsevalmistettuja tuotteita, käytettyä ja uutta
caravan-tuotetta (laidasta laitaan).
- Vankkurituvan edessä voisi olla joku soittamassa musiikkia. Se loisi tunnelmaa.
- Internet-sivulla voisi olla hyvissä ajoin
mainos, jossa kerrottaisiin peräkonttikirppiksestä ja sen toteutuksesta.

HALLITUS TIEDOTTAA
ۢ
ۢ
ۢ
ۢ
ۢ
ۢ
ۢ
ۢ

Miesten ja naisten WC-tilojen remontti toteutetaan tulevan talven aikana.
Kaapelin kaivuutyötä jatketaan syksyn aikana.
Kuukausipaikkoja on saatavilla lokakuun alusta huhtikuun loppuun. Hinta 120€/kk +sähkö.
Meidät löytää nyt myös Instagramista sf_caravan_kalajarvi
Alueellamme käytetään vaunuissa ja autoissa ainoastaan liiton hyväksymää EN-tyyppistä sähköjohtoa.
Käytetään yleisiä kulkureittejä sekä muistetaan noudattaa hiljaisuutta (23-06).
Toivomme kaikkien vuosipaikkalaisten osallistuvan siivoustalkoisiin, myös vierailijat ovat tervetulleita.
Jätteet lajitellaan niille kuuluviin astioihin.

VUOSIPAIKKALAISILLE
ۢ Huolehdithan että sähkömaksusi on maksettuna vuoden loppuun mennessä.
ۢ Kun tulet alueelle, jätä caravan- ja vuosipaikkakortti toimistolle ja hae pois lähtiessäsi.
ۢ Vieraat ilmoitettava toimistolle. (5€/hlö.)
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
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Kauhajoki
Keskustie 26,
61850 KAUHAJOKI
Avoinna:
ma-pe 8-17, la 9-14
www.ikh.fi

PERÄSEINÄJOKI, Metallitie 8

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

www.vmt-rauta.ﬁ 050 4288 888
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MINI-KALAJÄRVI SOI viihdytti
Teksti Birgitta Saarenpää, Kuvat: Jari Saarenpää

Puskasoittajat Ry päätti ilahduttaa soittajia ja yleisöä järjestämällä ilmaisen Mini- Kalajärvi Soi -tapahtuman Kalajärven Ravintolan Paviljongissa heinäkuisena lauantaina. Normaalisti tapahtuma
on kolmipäiväinen ja silloin harmonikat soivat kolmella lavalla ja
”puskissa” aamusta myöhään yöhön.
Tilaisuuteen sai ilmoittautua esiintymään kuka tahansa. Päivän
aikana oli hieno nähdä, miten yleisön keskuudessa oli musiikin harrastajia, jotka nousivat lavalle laulamaan tai soittamaan pienen
kannustuksen jälkeen.
Tapahtuma alkoi Suvi virrellä. Esilaulajina olivat Puskasoittajat
Ry:n puheenjohtaja Ossi Puro ja sihteeri Leena ”Iina” Puro. Harmonikkakokoonpano Pertsa ja Kilut säestivät yhteislaulua. Harmonikkasäestys oli kauniin urkumaista ja viritti yleisön päivän tunnelmaan. Kaunis säestys osoitti avauksen yhteydessä yleisölle sen,
miten monipuolinen soitin harmonikka on.

soittokokemus. Tässä kokoonpanossa näkyi tunteen palon syttyminen, kuten eräs yleisön keskuudesta sanoi. Pertsa ja Kilut säestivät erilaisina kokoonpanoina päivän aikana esiintyviä laulajia.

”PUSKABINGOA”, YHTEISLAULUA JA TANSSIA
Soittojen välissä pelattiin perinteistä bingoa. Yleisö osallistui
innokkaasti. Voitot liittyivät musiikkiin. Tauno Rautio soitti huuliharppua ja lauloi. Junnu Korhonen johdatteli yhteislaulua ja kertoi
laulujen väliin hauskoja juttuja.
Illalla yleisö pääsi tanssimaan ensin Jokipiin harmonikkakerhon soittamien kappaleiden myötä. Heidän jälkeensä tanssittivat
Seinäjoen harmonikkakerhon soittoryhmä ja Duo Virtanen ja Son.
Illan päätteeksi Pertsa ja Kilut vielä viihdyttivät yleisöä.

OPETTAJA JA OPPILAS VUOSIKYMMENIEN JÄLKEEN
Tällaiset tapahtumat ovat samanhenkisten ihmisten kokoontumispaikkoja. Jalasjärvinen Mestaripelimanni Teppo Välimäki oli opettanut harmonikansoittoa Jämijärviselle Jari Viitaniemelle yli 40
vuotta sitten. Teppo Välimäki oli ollut Jarin opettajana, kun hän
oli 11 – 12-vuotias. He kohtasivat nyt toisensa ensimmäistä kertaa
vuosikymmenien jälkeen. Jari Viitaniemi sanoi, että oli hieno tunne
soittaa opettajansa kanssa jälleen yhdessä. Ympärille kokoontui
ihmisiä kuuntelemaan. Sen jälkeen keskusteltiin kuluneista vuosista musiikin parissa.

Puheenjohtaja Ossi Puro ja Sihteeri Leena Puro.
Juontajana toiminut Birgitta Saarenpää sanoi avaussanoissaan
musiikin olevan tunnetta. Se ravitsee sielua ja pitää mielen virkeänä. Kalajärvi Soi jatkaa aikaisemman Jouppiska soi –tapahtuman perinteitä.

Mestaripelimanni Teppo
Välimäki ja Jari Viitaniemi.

PERTSA JA KILUT

PUSKASOITOT

Pertsa ja Kilut –kokoonpano esittivät monipuolisen setin. Mielenkiintoista kokoonpanossa oli se, että he tulivat eri puolelta Suomea ja esiintyivät yhdessä vain Kalajärvi Soi –tapahtumassa.
Kokoonpanossa soittivat Pertti Suokko Nurmosta, Aulis Järvinen
Sastamalasta, Seppo Onali Heinolasta, Hannu Vennerholm Merikaarrosta, Heikki Kuuppelomäki Ala-Vallista, Erkki Toivonen Noormarkusta, Markku Liukku Laihialta, Pentti Annala Jalasjärveltä ja
Jari Viitaniemi Jämijärveltä. Kaikilla on pitkänlinjan harmonikan-

Kalajärvi Soi- tapahtumaan kuuluu kiinteästi ”puskasoitot”. Harmonikat soivat Kalajärven Caravan –alueella matkailuvaunujen ja
–autojen luona. Ihmiset kokoontuivat yhteen nauttimaan musiikista ja yhdessäolosta. Eräs ”puskasoittaja” kertoi: - Puskasoitot
ovat mukavia siksi, että kenelläkään ei ole paineita siitä, että soittaako oikein. Tärkeintä on harmonikkamusiikin soiminen, tuttujen
tapaaminen ja uusien tuttavien löytäminen.

Pertsa ja Kilut.

Puskasoitot soi. Harmonikkamusiikissa on voimaa.
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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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Pimeän pullon -metsästys
aloitti perjantai-iltana
kesäkauden päätöstrefﬁt.
Pimeän pullon
-metsästyksellä on
jo pitkät perinteet ja
yhä uudelleen se saa
karavaanarit liikkeelle illan
pimetessä.
Viikonlopun aikana
tutustuttiin villiin luontoon ja
nautittiin saunomisesta.
Perinteinen Kahvibingo toi vankkurituvalle innokkaita bingoajia.

Metsästys alkaa.

Onnelliset voittajat.
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Ilta päättyi perinteisesti Ilotulitukseen.

Perhe- ja hyvinvointitreffit
Teksti: Birgitta Saarenpää, Kuvat: Jyrki Havulehto

Perhe- ja hyvinvointitrefﬁviikonloppuun sisältyi paljon
iloa.
Trefﬁtoimikunta oli suunnitellut
monipuolisesti tapahtumia
kaikenikäisille karavaanareille.
Vankkurituvalla oli tuoteesittelyitä. Vankkurituvan
edessä oli myynnissä erilaisia
käsityötuotteita.
Lapsille oli poniajelua.

Minä leivon.

Viikonlopun aikana oli tilaisuus kokeilla
”läskipyöriä”.

Oman pullan tekeminen ja
nuotiolla paistaminen oli monelle
lapselle ainutlaatuinen kokemus.
Kuulin, miten useat lapset
menivät esittelemään aikuiselle
itseleipomaansa pullaa, joka
hän oli kiertänyt paistotikun
ympärille.
Kuului iloisia ääniä:
- Katso, minä olen tehnyt tämän.

Jännityksellä odotetaan, pysyykö pullataikina tikun ympärillä. Kun pulla oli kypsynyt
nuotiolla, pulla maistui hyvältä.

Poniajelulle oli jonoa.

Pomppulinna oli tämän kesän uutuutena alueellamme ja olikin
lasten ahkerassa käytössä perheviikonloppuna ja kesän muinakin
ajankohtina.
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PÄÄTOIMITTAJAN MIETTEITÄ
Kuva Jari Saarenpää

Olen koonnut syksyn Lakeurelta -lehteä innolla, koska yhdistyksellämme on ollut paljon
toimintaa kesän aikana. Hienoja juttuja tapahtumista on paljon. Tulemme julkaisemaan
osan jutuista ensi kevään lehdessämme. Kevään 2022 lehti tulee olemaan 40 -sivuinen.
Tämän vuoden kevään lehdessä käsittelimme sitä, miten paljon erilaisia
harrastusmahdollisuuksia Kalajärven ympäristö antaa matkailijoille. Kesän aikana oli ilo
huomata, miten lehteä oli luettu ja esimerkiksi monet vierailijat olivat kiertäneet järven
polkupyörillä. Samalla tavalla tarina järven pohjassa olevasta tanssilavasta kiinnosti
meidän vieraita.
Tarinat saavat paikan elämään. Siksi toivonkin, että yhdistyksemme jäsenet kertoisivat
kenelle tahansa lehtitoimituksen jäsenelle tarinoita, joita muistuu mieleen meidän
alueesta, tapahtumista tai caravan-alueen ympäristöstä. Niistä saamme lisää
tarjottavaa jäsenillemme ja vierailijoille.
Aarno Ja Ritva-Hillevi Halme tekivät mahtavan työn mainoshankinnassa. Monet
mainostajat halusivat jättää mainoksensa kevään lehteen, mutta Aarno ja RitvaHillevi kiersivät mm. Seinäjoella yrityksissä ja saivat tähän lehteen uusia mainoksia.
Trefﬁtoimikunta välitti meille aktiivisesti kuvia trefﬁen aikaisista tapahtumista.
Me olemme lehtitoimituksessa onnellisia siitä yhteistyöstä karavaanareiden kanssa, mitä
olemme kokeneet tämän kesäkauden aikana, kun lehteen on kerätty juttuja.
Birgitta Saarenpää, päätoimittaja

Koulutuspalvelu Saarenpää Oy
URAVALMENNUS
Ohjausta ja tukea uuteen suuntaan työelämässä jo 10 vuoden ajan
- työttömille henkilöille uuden työuran löytämiseksi
- esimiehille; johtajana kehittymiseen ja oman työn tuloksellisempaan hoitamiseen
- valmentajille; ratkaisukeskeinen toiminta valmennustyössä

TYÖNOHJAUS
Tukea
- oman työn, työn vaatimusten, toimintatapojen tutkimiseen ja omien toimintatapojen
arviointiin ja kehittämiseen.

RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA
- mielenterveyden tukihoitoa, joka on helposti ja nopeasti saavutettavaa keskusteluapua
äkilliseen ongelmaan tai ongelmiin.

www.koulutuspalvelusaarenpaa.fi
040 545 1902
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KAASU- JA
SÄHKÖLAITTEIDEN
HUOLTOLIIKE
AUTOJEN JA VAUNUJEN
KAASULAITTEIDEN
KOEPONNISTUKSET
JA KORJAUKSET
CARAVAN TARVIKKEET

MATTI MYLLYMÄKI 0400 - 270 565
caravanmyllymaki@netikka.fi

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
AAN
UN
PULLAN ILMAISEKSI LO
NSSA
JÄLKIRUOKAKAHVIN KA
1 PULLA / KUPONKI
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Rosvopaisti- ja puolukkatrefﬁt

Tästä alkaa rosvopaistin valmistus.

Paistopaikalla odotettiin innokkaasti lihan
valmistumista.

Liha on valmista. Tyytyväiset
rosvopaistimestarit Kari ja
Sauli lähtevät viemään lihaa
Vankkurituvalle annostelua varten.

Teksti: Birgitta Saarenpää, Kuvat: Päivi Nurmikoski

NAM!

Kalajärvellä Caravan-alue täyttyi äärimmilleen, kun tiedossa oli
rosvopaistiviikonloppu.
Perjantaina hyvissä ajoin rosvopaistin paistopaikalle oli sytytetty
tuli. Tänä vuonna rosvopaistista tehtiin valmiit ruoka-annokset,
jotka sai noutaa vankkurituvalta. Annokset menivät kuin
kuumille kiville ja maku oli mahtava. Lämmin kiitos kaikille, jotka
mahdollistivat tämän herkkunautinnon.
Rosvopaistiannoksia jaettiin yhteensä 320 kpl.

Ruoka-annoksiin
kuului salaatti, joka
oli pakattu omiin
rasioihinsa.

KOLMEN LEIMAN PASSI

1

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

max 3 vrk

Päivämäärä

Tervetuloa!

Leikkaa irti
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Ahkerat karavaanarit tekevät Vankkurituvalla noutopakkauksiin annoksia.
Ilmassa on Iloa.

Tapahtumat 2021–2022
2021
La 9.10.2021
La 23.10.2021
Pe 29.10. – Su 31.10.2021
La 20.11.2021
Pe 31.12.2021 – Su 2.1.2022

Syyskokous
Siivoustalkoot
Halloween
Pikkujoulu
Uusivuosi

2022
La 19.2.2022
La 9.4- 10.4.2022
Pe 15.4. – Ma 18.4.2022
La 30.4. – Su 1.5.2022
La 7.5. – Su 8.5.2022
La 14.5.2022
To 26.5. – Su 29.5.2022
La 11.6. – 12.6.2022
Pe 24.6. – La.25.6.2022

Pilkkikisat
Kevätsiivous alueella, jonka jälkeen vuosipaikkalaisten palaveri.
Caravan Myllymäki suorittaa kaasulaitteiden tarkastuksia
Pääsiäinen
Vappu
Äitienpäivä
Kevätkokous
Kalajärvi Soi
Turvapäivä, Katilan sammutintarkastus, Peräluukkukirppis
Juhannus

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

KOKOUSKUTSU
SF Caravan Seinäjoen seutu ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
pidetään 9.10.2021 klo 12.00
Vankkurituvalla Peräseinäjoen Kalajärvellä
Jäsenkorttien tarkastus aloitetaan klo 11.30
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4 §:n
syyskokoukselle kuuluvat asiat

TOIVOTAMME KAIKKI JÄSENET TERVETULLEIKSI!
Voimassa vuoden 2021 loppuun saakka

Hallitus

