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Kesä on tehty lomasta 
Kalajärvellä



PARASTA
     ON HYVÄ
  MATKA.

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

Edustamme seuraavia merkkejä:

MYYNTI
Mikko Piltonen
050 466 5710

MYYNTI
Timo Kirves
050 466 4593

MYYNTI
Jani Sälelinna
050 464 5837

MYYNTI
Kari Pannula
050 473 7007

MYYNTI
Anton Tokola
040 575 9972

MYYNTI
Kristian Niemi
050 352 1177

MYYNTI
Emil Westman
040 575 4024

KOKKOLA
Kahvitie 40
Myyntiryhmä 050 505 4005
Huolto/Tarvikkeet 050 505 4055

LEMPÄÄLÄ
Pitkäkurunkuja 5

Myyntiryhmä 050 415 0330
Huolto/Tarvikkeet 050 415 0335

MYYNTI
Eerik Koskelo
050 305 2207

RUNSAS VALIKOIMA UUSIA JA KÄYTETTYJÄ MATKAILU- JA 

RETKEILYAUTOJA SEKÄ ASUNTOVAUNUJA LEMPÄÄLÄN JA 

KOKKOLAN TOIMIPISTEISSÄ. LÖYDÄ OMASI!
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HINNASTO 2022

TERVETULOA KALAJÄRVELLETERVETULOA 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
• SUB-LAUDAT 2 KPL
• MAASTOPYÖRÄT 2 KPL
• POMPPULINNA
• pelikenttiä, leikkikenttä, trampoliini
• Aku-juna
• vieressä ravintola A-oikeuksin sekä
• 18-reikäinen puistogolf

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

 SF-Caravan jäsen Ei Jäsen

Aluemaksu / vrk   23 €  35 €
sisältää valosähkön ja saunan yleisillä vuoroilla
Caravan Huiput etupassilla joka kuudes vuorokausi ilmainen. 
Vaunulle/autolle tuleva yöpyjä yli 7 vuotias  5 € / yö
Perhe- ja tilaussauna   18 €/h  18 €/h
Mahdollinen itselämmitys sovittava isännän kanssa.
Pyykkikone tai kuivausrumpu sisältää kuivaustilan käytön. 3 €   3 € 
Nestekaasu  27 €   27 €
Vaunun säilytys / vrk 1.5 - 31.5. 3 € 3 €
Vaunun säilytys / vrk 1.6 - 31.8. 23 € 35 €
Vaunun säilytys / vrk 1.9. - 30.4  (lyhyemmät jaksot) 3 € 3 €
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.
Sesonkiajan ulkopuolella, 1.10.2022 - 30.4.2023
3 kk talvipaikka 300 € SFC jäsen / 350 € ei SFC jäsen
1 kk talvipaikka   120 € SFC jäsen /  150 € ei SFC jäsen
sähköt mittarin mukaan

1.9.2022 - 30.4.2023
1 kk talvisäilytys  20 € SFC jäsen /   30 € ei SFC jäsen
8 kk talvisäilytys  100 € SFC jäsen /  150 € ei SFC jäsen
HUOM!! Yöpyminen; normaalit vuorokausimaksut
Korotettu talvimaksu vrk 27.00 € 1.11.2022-28.2.2023

Vuosipaikka-asioissa yhteys: 
Pia Tolkki,   sihteeri.caravankalajärvi@gmail.com   puh.040 5512 575  (iltaisin)
Valosähkö vuosipaikkalaisille (mittari pakollinen)  0,30€/kWh

Kalastusluvat Ravintola Kalajärvestä.

250 250 1
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Kaija Hauta-aho, taloudenhoitaja     
p. 044 326 6227 (iltaisin)
kaija.hauta-aho@caravan-kalajarvi.fi

Markku Välimaa
Varapuheenjohtaja  
Karaokeisäntä   
p. 050 379 6940

HALLITUKSEN ULKOPUOLISET TOIMIJAT:

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

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)

Kari Ylinen    
Puheenjohtaja   
p. 0400 667 019

Vesa-Matti Stenroos
Turvavastaava
p. 045 600 1080

Päivi Havusela         
Karaoke- emäntä    
p. 040 539 3241

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

Viveca Mäkelä (vas), Jyrki Havulehto Hanne Stolt, Sari Havu-
lehto, Matti Mäkelä, Pirjo Hoskari ja Antti Niemi

SF-CARAVAN SEINÄJOEN SEUTU RY:N 
HALLITUS:

HALLITUKSEN JÄSENET:

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

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

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

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

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

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

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

Pysähtyneet 
vankkurit

Muistoa kunnioittaen 
SF Caravan Seinäjoen seutu ry

Taas on vuosi vaihtunut ja talvi on ollut runsasluminen. Talvella ahkeroitiin 
kökkäväen kanssa kauan kaivattu ”napakelkka” järven rantaan kaikkien iloksi.

Sen jälkeen alkoi naisten wc:n täysremontti. Kaikki laitettiin uusiksi lattiasta 
kattoon. Remontti alkoi marraskuun lopulla 2021 ja valmistui helmikuun lopulla 
2022 juhlallisin menoin nauhan leikkauksella.

Samaan aikaan wc –remontin kanssa vuodenvaihteessa asennettiin hallille 
lattialämmitys pajaosaan, jossa korjaamme traktorit, muut koneet ja laitteet.

Viime syksynä saimme uudet kaapelit ja salaojan kaivettua maahan koko 
alueen läpi. Jouduimme ampumaan kalliota alkupäästä. Loppu sujui ilman 
ampumista hallille asti.

Keväällä aloitamme Rosvopaisti -paikan viereen pystyttämään puuvajaa. 
Pohjat oli tehty viime syksynä. Puuvajaan keräämme poltettavan puujätteen 
(rakennuslupa on).

Tätä kirjoittaessa mietin - tulisipa hieno kesä, näkisi uusia ja jo tutuksi tulleita 
karavaanareita, saisi jutella uudet kuulumiset ja kesän menosuunnitelmat.

Meinasi unohtua kertoa, että yhdistys täyttää tänä vuonna 45v. Juhlat ovat 
1.10.2022.

Terv. pj  

 Kari Ylinen

Tuure  Jaakko Mäkitalo
synt.  29.11.1947

k.  4.10.2021
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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  112
Palohälyytys  112

Ravintola Kalajärvi  (06) 417 4902
S-Market, Peräseinäjoki  010 764 6680
K-Lähikauppa Viljami  (06) 417 4192
Neste M. Marttila Ky  (06) 417 4220
Peräseinäjoen apteekki  (06) 417 4092

SF Caravan ry:n liiton henkilöstöä
Puheenjohtaja Olli Rusi  0400 522 895
Toiminnanjohtaja Timo Piilonen  (03) 615 3121
Jäsenrekisteri Päivi Fjällström   (03) 615 3133
Myyntisihteeri Anne Nieminen (03) 615 3132

SF Caravan ry
Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna
internet: www.karavaanarit.fi
liiton puhelinnumero (03) 615 311
fax (03) 615 3161

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

• 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

TOIMISTON AUKIOLOAJAT
1.4-12.5
 •  perjantaina  klo 15.00 - 20.00
 • lauantaina  klo 10.00 - 18.00
 • sunnuntaina  klo   9.00 - 14.00

13.5-11.9
 •  maanantai - sunnuntai  klo 09.00 - 21.00

12.9-31.3
 • perjantaina  klo 15.00 - 20.00
 •  lauantaina ja sunnuntaina  klo 10.00 - 14.00

ISÄNTÄPÄIVYSTYS
13.5 – 11.9. on jatkuva isäntäpäivystys.
12.9 – 12.5. isäntäpäivystys vain viikonloppuisin.

Muulloin avain saatavana Peräseinäjoen K-market Viljamista.
Osoite Keskustie 20, 61100 Peräseinäjoki,  puh. 06 4174 192

Aukioloajat: ma – la klo 7 – 21
 sunnuntaisin klo 10 - 21
 pyhäpäivinä klo 10 - 21

CARAVAN LAKEURELTA 1-2022
Kannen kuva: Birgitta Saarenpää

Sisältö:

Tervetuloa Kalajärvelle ....................................................... 3

Hallitus 2022 .......................................................................  4

Lehden toimitus .................................................................. 4

Puheenjohtajan mietteitä ................................................... 5

Pysähtyneet vankkurit  ...................................................... 5

Kun tunnet itsesi, voit ymmärtää muitakin ....................... 8

Taustalla tapahtuu paljon työtä,  
 jotta matkailijat voivat nauttia ........................................ 11

Karavaanarit odottavat kesää ............................................ 13

SFC Kalajärvi pääsiäistreffit ............................................... 14

Autoon murtauduttiin lomareissulla, miten toimia! .......... 15

Hallitus tiedottaa ................................................................ 19

Syyskokous 2021 Kalajärvellä ........................................... 21

Historian havinaa ................................................................ 25

Halloween treffit 2021 ....................................................... 27

Kalajärvi Soi 2022 .............................................................. 28

Päätoimittajan mietteitä ..................................................... 29

Kevätkokouskutsu .............................................................. 29

Kiihdytystä ja makkaranpaistoa ......................................... 31

Tapahtumat 2022 ............................................................... 32

Syyskokouskutsu ............................................................... 32
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TTÄÄYYDDEENN PPAALLVVEELLUUNN CCAARRAAVVAANNHHUUOOLLTTOO

JJAA AAUUTTOOKKOORRJJAAAAMMOO TTEERRVVAAJJOOEELLLLAA!!
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 Joharin ikkuna on vuorovaikutusmal-

li, jonka avulla voit kehittää itsetuntemus-

tasi ja ihmissuhteitasi. Joharin ikkunaa 

voit käyttää myös tiimien viestinnän ja 

yhteistyön kehittämiseen.

Olemme vuorovaikutussuhteessa päivit-

täin useissa tilanteissa; kotona perheen 

kanssa, työpaikalla työkavereiden kanssa, 

tiimityöskentelyssä, caravan- ja muissa 

harrastuksissa jne.

Joharin ikkunassa on neljä ruutua, jotka 

muodostuvat kahden akselin, avoimuu-

den ja palautteen käsittelyn ympärille. 

Avoimuudella tarkoitetaan sitä, missä 

määrin kerrot itsestäsi muille. Palautteen 

käsittelyllä tarkoitetaan sitä, missä määrin 

haet, otat vastaan ja ymmärrät muilta saa-

maasi palautetta.

Ikkunan kaksi vasenta ruutua, Avoin ja 

Kätketty, kuvaavat sinun käsitystäsi it-

sestäsi. Näissä ruuduissa on asioita, jot-

ka tiedät itsestäsi. Nämä asiat voivat olla 

yksinkertaisia tosiasioita, mitä olet joskus 

tehnyt, mutta yhtä lailla tunteita, pelkoja, 

uskomuksia tai motivaation lähteitä

Yläosan kaksi ruutua, Avoin ja Sokea, 

kuvaavat muiden käsitystä sinusta. Näi-

den ruutujen asiat ovat tuttuja läheisillesi. 

Oikean alareunan Tuntematon-ruutu on 

alue, joka sisältää sellaisia asioita itsestäsi, 

joita sinä et vielä tiedä, eivätkä muutkaan 

niitä tiedä.

Joharin ikkuna näyttää erilaiselta eri tilan-

teissa. Se johtuu siitä, että käyttäydyt to-

dennäköisesti kotona ja kavereitten kans-

sa eri tavoin kuin tiimissä tai esimiehenä.

Joharin ikkunan avulla voit muuttaa ja 

kehittää ihmissuhteitasi. Kun suurennat 

Avoin-ruutua, mukavuusalue sinun ja 

muiden kesken kasvaa, ja voit helpommin 

keskustella erilaisista asioista ja tunteista 

toisten kanssa.

Avoin – Minä tiedän tämän asian tai 

piirteen itsestäni ja myös sinä tiedät sen. 

Tätä ruutua voimme kutsua myös olohuo-

neeksi, jonne kutsun vieraani.

Sokea – Sinä tiedät tämän asian tai piir-

teen minusta, mutta itse en sitä tiedosta. 

Tämä ruutu on kuin kotimme tuoksu. Itse 

en sitä huomaa, mutta vieraani sen hais-

tavat.

Kouluttajan tehtävissä ollessani, kun kä-

sittelimme Joharin ikkunaa, sokea-ruutu 

erityisesti kiinnosti osallistujia tietää, mitä 

mieltä muut ryhmän jäsenet kokevat kun-

kin osallistujan vuorovaikuttajana. Usein 

kysyinkin, että tehdäänkö kierrros ja jo-

kainen esittää rehellisen näkemyksenä 

kustakin ryhmän jäsenestä. Poikkeuksetta 

vastattiin, että ei pysty/uskalla kuulla tosi-

asioista itsestään. Oman kehityksen kan-

nalta se oli kuitenkin tarpeen.

Kätketty – Minä tiedän tämän asian tai 

piirteen itsestäni, mutta sinä et sitä tiedä. 

Tämä ruutu on makuuhuoneeni: vain 

harva vieras on sinne tervetullut.

Jokaisella on tiettyjä ”salaisia” asioita, 

joita me visusti halutaa pitää omana tie-

tona. Jos me pystymme avoimesti niitä 

avaamaan muillekin, sen seurauksena 

vuorovaikutuksen avoimmuus lisääntyy.

Tuntematon – En tiedosta tätä asiaa 

tai piirrettä itsestäni, etkä sinäkään sitä 

tunne. Vinttikomero kuvaa tätä ruutua. 

Vuosien saatossa sinne on kertynyt esi-

neitä, joita en tiedä siellä olevan, eivätkä 

muutkaan niistä tiedä. Kaikilta piilotettu 

Tuntematon-ruutu on kuin aarrearkku 

täynnä mahdollisuuksia, mutta joskus 

sieltä löytyy jotain homehtunuttakin.

Tuntematon-ruutu on sikäli vaikeampi 

ymmärtää, kun minä en eivätkä muut-

kaan tunne sen sisältöä. Silti tietyt asiat 

vaikuttavat siihen, miten itse käyttäydyn 

ja miten muut kokevat sen.

Psykologit ja muut mielen asiantutijat 

voivat päästä tämän ruudun sisältöön eri 

menetelmin kartoittamalla esimerkiksi 

lapsena koettuja kokemuksia. Myös  

transaktioanalyysin avulla voi saada sel-

koa tältä alueelta. Analyysi perustuu tiet-

tyihin väittämiin, joihin osallistuja ottaa 

kantaa puolesta tai vastaan. Pisteytyk-

sen jälkeen saadaan persoonalisuudesta 

kuva/profiili, joka kertoo havainnollis-

taen ihmisen mielessä vaikuttavat tekijät.

Voimme muokata persoonallisuuttam-

me avoin-ruutua suurentamalla.

Irma ja Raimo Johannes Marttila

KUN TUNNET ITSESI, VOIT YMMÄRTÄÄ MUITAKIN

Palautteen käsitteleminen
Minä tiedän        Minä en tiedä

Avoin Sokea

Kätketty Tuntematon

Sinä 
tiedät

Sinä et
tiedä

Avoimuuden
lisääminen
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Palaute tekee näkymättömästä 
näkyvän

Voit kehittää itsetuntemustasi sekä mui-

den ihmisten välistä viestintää ja vuoro-

vaikutusta suurentamalla Avoin-ruutua. 

Onnistut tässä, kun käytät kahta strate-

giaa: kerrot itsestäsi muille ja suhtaudut 

muiden antamaan palautteeseen myön-

teisesti.                                                           

Toimi näin:
Kerro itsestäsi ja toiveistasi avoimesti, 

niin annat toisille ihmisille mahdollisuu-

den ymmärtää sinua paremmin ja samalla 

rakennat heidän luottamustaan sinuun.

Käsittele toisten sinulle antamaa palau-

tetta, niin opit ymmärtämään paremmin 

itseäsi ja pystyt kehittämään itseäsi. 

Kun kerrot avoimesti ja vilpittömästi it-

sestäsi, tarpeistasi ja toiveistasi, niin toiset 

tuntevat sinut paremmin. Silloin kum-

pikin yläosan ruutu suurenee alaspäin. 

Avoin-ruutu kasvaa eli sinun ja toisten 

välinen mukavuusalue kasvaa. Samalla 

Kätketty-ruutu pienenee. 

Myös Sokea-ruutu kasvaa, koska samalla 

kun kerrot itsellesi tuttuja asioita itsestäsi, 

tulet kertoneeksi myös jotain, jota et vie-

lä itse ole käsitellyt itsestäsi. Sokea-ruu-

dun kasvamisen seurauksena Tuntema-

ton-ruutu pienenee.

Kun kerrot itsestäsi, pienennät koko Jo-

harin ikkunan alaosaa eli sitä aluetta, 

jonka sisältämistä asioista muut eivät ole 

aiemmin tienneet. Itsestä kertominen ei 

kuitenkaan vielä lisää sinun omaa tietoasi 

sinusta itsestäsi.

Avoin-ruutu eli vuorovaikutuksen mu-

kavuusalue on silti suurentunut, koska 

muiden on helpompi tulla toimeen sinun 

kanssasi.

Vihje: avoimuus ei tarkoita, että paljas-

tat itsestäsi kaiken kaikille. Eri tilanteissa 

on syytä käyttäytyä tilanteen vaatimusten 

mukaisesti. Kannattaa silti opetella ole-

maan rohkeasti oma itsensä kaikkialla; 

toisten on helpompi tulla toimeen kans-

sasi, jos he eivät joudu arvuuttelemaan, 

kenen kanssa he tänään ovat tekemisissä!

Palautteen hakeminen ja sen käsittelemi-

nen, kasvattaa sinun omaa ymmärrystä it-

sestäsi. Silloin kumpikin vasemman puo-

leinen ruutu suurenee oikealle.

Palautteen käsitteleminen

Avoin-ruutu kasvaa eli sinun ja toisten vä-

linen mukavuusalue kasvaa. Samalla So-

kea-ruutu pienenee. Myös Kätketty-ruu-

tu kasvaa, koska käsittelemäsi palautteen 

joukossa on jotakin, joka kertoo sinulle 

enemmän itsestäsi kuin palautteenantaja 

on itse tiennyt palautetta antaessaan. Jos 

et ole valmis heti jakamaan tätä tietoa 

toisen kanssa, se pienentää sinulle tunte-

matonta aluetta, mutta samalla kasvattaa 

toiselle kätkettyä aluetta.

Kun haet palautetta itsellesi ja käsittelet 

sen, pienennät koko Joharin ikkunan oi-

keata puolta eli sitä aluetta, jonka sisäl-

tämistä asioista et ole aiemmin tiennyt. 

Tunnet itsesi paremmin.

Samalla tavalla kuin avoimuuden lisäämi-

nen ei automaattisesti lisää sinun omaa 

tietoa itsestäsi, niin palautteen käsittely ei 

automaattisesti lisää toisen tietoa sinusta.

Vihje: Jos et saa riittävästi palautetta ys-

täviltäsi, työkavereiltasi tai perheeltäsi, 

opettele hakemaan sitä. Kuuntele saamaa-

si palautetta aktiivisesti ja kiitä siitä. Jos et 

ymmärrä jotain, pyydä siihen tarkennus-

ta. Palaute on toisen henkilön näkemys ti-

lanteesta eikä sinun tarvitse selitellä omaa 

toimintaasi hänelle.

Puntaroi palautteen käyttökelpoisuutta 

huolellisesti. Hyvin annettu palaute sisäl-

tää usein jotakin, mistä sinun kannattaa 

ottaa onkeesi. Poimi palautteesta sinua 

hyödyttävät asiat. Kun opit käsittelemään 

saamasi palautteen, opit tuntemaan itseäsi 

yhä paremmin.

Kuuntele ystäviäsi. Sinun parastasi ajatte-

levat ihmiset antavat hyviä neuvoja. Ystä-

vä kertoo totuuden, vaikket aina haluaisi 

kuulla sitä. Kun totuus tuntuu epämiel-

lyttävältä, on kuitenkin kaikista tärkeintä 

kuunnella.

Kuuntele itseäsi. Moni rakastaa itseään ja 

omia päätöksiään: ”ei tarvitse tulla neu-

vomaan, minä osaan tämän, ja kaiken 

muunkin...” Oikeanlaisen päätöksen teke-

minen on kuitenkin osaksi muiden kuun-

telemista, osaksi itsetutkiskelua.

Henkiset käsijarrut

Jokainen autoilija tuntee, miten hanka-

laksi ajaminen tulee, jos käsijarru laahaa 

päällä. Samoin ihmisen henkiset käsi-

jarrut haittaavat hänen toimintaansa ja 

vuorovaikutusta, jolloin kone kuumenee, 

energian kulutus kasvaa, hiki nousee 

pintaan, pinna kiristyy ja vuorovaikutus 

kiukutteluineen muiden kanssa vaikeutuu 

ja aikaansaannokset heikkenevät... Ja voi, 

mikä helpotus, kun vapautat käsijarrun...

Ihmisen käsijarruja ovat mm. pelot, kiel-

teiset asenteet, jännittäminen ja itselle 

kiusalliset asiat. Ihminen usein pyrkii 

välttämään joutumasta sellaisiin tilantei-

siin, jotka kokee pelottavina ja hankalina 

ja vetäytyy takimmaisen fiikuksen lehtien 

suojaan. Miten sitten vapauttaa käsijarru? 

Yksinkertainen ohje siihen on: Tee sitä, 

mitä pelkäät tai koet kiusallisena, siis  tie-

toisesti näihin tilanteisiin.

Itselläni on ollut hankalana jarruna esiin-

tymisjännitys vaikeuttaen vuorovaiku-

tusta. Hakeuduin tietoisesti kouluttajan 

tehtäviin, jossa oli pakko esiintyä. Ensim-

mäisiä pitämiäni oppituntejani jännitin 

kuin pieni eläin. Pikkuhiljaa alkoi tuntua 

paremmalta. Tein kouluttajan töitä kaik-

kiaan 30 vuotta ja matkan varrella huo-

masin, että esiintyminen olikin tosi mu-

kavaa ja tykkäsin siitä. Kun pääsin hyvään 

vauhtiin, rupesin jossain vaiheessa har-

rastamaan taikatemppuja, jossa sain tehdä 

yllin kyllin asioita, joista joskus pelkäsin ja 

jännitin. Huomasín myös, että tunnusta-

malla avoimesti suoraan kuulijoille oman 

jännityksensä, voi suurentaa avoin-ruu-

tua. Nyt esiintymisvuorovaikutus muiden 

ihmisten kanssa sujuu vaivattomammin.

Kiusallista on myös ollut nimi Raimo Jo-

hannes Marttila. Siinä tuo Johannes on 

ollut henkisenä käsijarruna. Joka paikas-

sa, jossa on ollut nimenhuuto tai muuten 

tullut nimi esille, olen halunnut painua 

maan alle. Sitten päätin tehdä sitä, mitä 

pelkään ja päätin järjestelmällisesti ottaa 

Johanneksen käyttöön kaikissa  tilanteissa 

ja ihme on tapahtunut, koko nimessä pa-

rasta on nimenomaan tuo ennen kiusalli-

nen toinen etunimi.

KEHITY VUOROVAIKUTTAJANA:
• TEKEMÄLLÄ SITÄ, MITÄ PELKÄÄT  
   TAI KOET KIUSALLISENA
• LISÄÄ AVOIMUUTTA JA SISÄISTÄ  
   SAAMASTI PALAUTE

Palautteen käsitteleminen
Minä tiedän        Minä en tiedä

Avoin Sokea

Kätketty Tuntematon

Sinä 
tiedät

Sinä et
tiedä

Avoimuuden
lisääminen



10

Tervetuloa! 
Laulajan Autokorjaamo on laadukas

Bosch Car Service -autokorjaamo
bensiini-, diesel- ja sähköautoille 

sekä

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

myös asuntoautoille!

NESTEKAASUT

PERÄSEINÄJOKI 
Keskustie 43, 

p. 010 7646 680

ma-la 7-21  

su 9-21

kevään herkut 
s-marketista
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REMONTIT
Meidän Caravan-alueella on talven aikana 
tehty paljon remonttityötä. Naisten wc- ja 
suihkutilat on uudistettu perusteellisesti. 
Ensi talvena on vuorossa miesten sosiaa-
liset tilat. Alueen järven puoleista aidan 
perustusta on uudistettu ja tehty uutta 
aitaa. Lumenauraustunnit ovat olleet tänä 
vuonna mittavat. Suurin osa näistä töistä 
on tehty kökkätyönä eli jäsenten tekemillä 
talkoilla. Ammattityöntekijöitä on käy-
tetty sähkö- ja putkitöissä. Kaikki muut 
työt ovat tehneet oma väki. Tämä tar-
koittaa euroissa kymmenien tuhansien 
eurojen säästöä. Tekninen toimi on pitä-
nyt tekemistään työtunneista listaa ja sen 
pohjalta on helppo nähdä, miten tärkeää 
kökkätyö on ollut.

Alueen paikkojen remontointi ja kohen-
taminen on tärkeää, koska matkailijat 
tekevät johtopäätöksiä siitä, missä kun-
nossa esimerkiksi pesutilat ja wc-tilat 
ovat. Se vaikuttaa osaltaan haluavatko 
tulla uudemman kerran.

YKSITYINEN VAI SF-CARAVAN ALUE
Pari vuotta sitten olimme mieheni kanssa 
tekemässä tarjousta Kaskisten Marianran-

nan leirintäalueen vuokrauksesta. Alue on 
pieni ja suurelta osalta meren ympäröimä, 
joten vaunupaikkojen määrä oli rajattu. 
Teimme laskelmia siitä, miten paljon mat-
kavuorokausia pitäisi saada myytyä, jotta 
kustannukset saataisiin peittoon ja työstä 
saisimme elannon. Leirintäalueen raken-
nukset olisivat vaatineet remonttia, jonka 
olisimme joutuneet teettämään. Kyselin 
matkailualan ammattilaiselta, joka tunsi 
alueen, että voisiko alueen vuokraami-
sella elää. Hänen mielipiteensä oli, että 
sillä elää, jos muuttaisimme alueelle koko 
kesäksi asumaan. Tekisimme itse kaikki 
perustyöt eli olisimme töissä 24 h/vrk ja 
7 pv/vk. Alue sinänsä on suosittu. Tilanne 
muuttuisi, jos palkkaisimme vierasta työ-
voimaa. Me tulimme johtopäätökseen, 
että leirintäalueen pyörittämisestä olisi 
tullut liian raskasta taloudellisesti ja työ-
määrä olisi ollut kohtuuton.

ISÄNTÄVELVOITE VAI TYÖNTEKIJÄ
SF-Caravan alueilla yöpymishinnat on 
saatu pidettyä kohtuullisena, koska jäse-
net tekevät talkootyötä. Paikkoja kohen-
netaan talkootöillä ja suuressa osassa 
SF-Caravan paikkoja on käytössä isäntä-

velvoite. Yhdistyksen jäsenet siten huoleh-
tivat yhdessä omasta alueestaan. Usein 
listataan sosiaalisessa mediassa alueita, 
joissa ei ole isäntävelvoitetta. Se voi tar-
koittaa, että ne alueet ovat niin suuria, että 
vuositasolla vierailijat kausipaikkamaksu-
jen lisäksi pystyvät tuottamaan tarvitta-
van rahamäärän, jolla aluetta hoidetaan. 
Jos alue on pieni, se ei voi ottaa vierailijoita 
määräänsä enempää vastaan. Jos meidän 
alueellamme isäntävelvoitteeseen kuulu-
viin töihin palkattaisiin työntekijät, se tar-
koittaisi leirintäpäivän ja kausipaikan hin-
nan tuntuvaa nostoa. Myös vieraspaikat 
täytyisi olla koko kesäkauden täynnä. 

AIKA MUUTTUU JA KIITOS
Aika on muuttunut ja selvästi on jo tällä 
hetkellä näkyvissä, että halukkuus kökän 
tekemiseen on vähäisempää. Miten tule-
vaisuudessa kaikki työt tehdään ja cara-
van-alue saadaan pidetyksi mielenkiintoi-
sena, viihtyisänä ja toimivana. Lämmin 
kiitos täytyy kohdentaa kökkää tekeville 
jäsenille nyt ja aikaisemmin, koska he ovat 
mahdollistaneet meidän viihtyvyyden ja 
hyvät olosuhteet. 

TEKSTI: BIRGITTA SAARENPÄÄ

Taustalla tapahtuu paljon työtä, Taustalla tapahtuu paljon työtä, 
jotta matkailijat voivat nauttia
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Karavaanarien
jäsennumerolla

15 %
alennus huolloista

ja varaosista!

• Patjat, petauspatjat sekä  
päällystykset mittatilaustyönä
• Kotimaiset peitot ja tyynyt
• Keväiset verhokankaat ja 

kodinsisustustekstiilit

Te-Va Peite Oy
Vanhankyläntie 19, 66440 Tervajoki

MATTI MYLLYMÄKI 0400 - 270 565

caravanmyllymaki@netikka.fi

KEVÄÄN HUOLTOPÄIVÄT KALAJÄRVELLÄ 28.-29.4.2018

KAASU- JA 
SÄHKÖLAITTEIDEN 

HUOLTOLIIKE

AUTOJEN JA VAUNUJEN
KAASULAITTEIDEN
KOEPONNISTUKSET

JA KORJAUKSET
CARAVAN TARVIKKEET
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Tähän mennessä on vietetty jo kaksi koro-
navuotta ja toivottavaa olisi, että jo tänä 
vuonna helpottaisi pandemia niin, että 
voitaisiin jo siirtyä lähemmäs normaa-
lia elämää. Tämä aika on ollut myös mat-
kailun kannalta erittäin raskasta. On kui-
tenkin huomattu, että kotimaan matkailu 
on huomattavasti lisääntynyt ja hyvä niin. 
SFC-jäsenmäärät ovat lisääntyneet, mat-
kailuajoneuvoja on hankittu niin, että alan 
kauppiaat alkavat olla huolissaan, mutta 
riittääkö kaikille halukkaille kalustoa. 
Onneksi kesäisin kaikilla leirintäpaikoilla on 
riittänyt asiakkaita sen verran, että aluei-
den taloudet on saatu pidettyä kunnossa.

On huomattu, että eri puolille maa-
tamme on alkanut tulla, perinteisten leirin-
täalueiden lisäksi matkaparkkeja. Näiden 
matkaparkkien tarjoamat palvelut ovat 
hyvin kirjavat. Parhaimmillaan tasoltaan 
ja hinnaltaan ne ovat samat kuin muillakin 
leiripaikoilla. Monessa tapauksessa mat-
kaparkit ovat sijoitettu esimerkiksi suu-
rien kauppakeskusten läheisyyteen. Seinä-
joen BestPark toimii Ideaparkin vieressä, 
siis todella keskeisellä paikalla. Näitä Bes-
tParkkeja on useita eripuolilla maatamme 
ja tiedot niistä löytyy netistä. Paikkavara-
ukset tehdään netissä. BestCaravanilla on 
Seinäjoella caravan-huolto ja myymälä, 
jossa on matkailuun liittyviä tarvikkeita ja 
varaosia ja myös uusia ja käytettyjä mat-

TEKSTI: PENTTI SALO, KUVA: BIRGITTA SAARENPÄÄ

Karavaanarit odottavat kesää

kailuajoneuvoja.
Maakunnastamme löytyy toinenkin 

suuri kauppakeskittymä Tuurista, jonka 
suurimpana toimijana on kaikkien tun-
tema, Keskisen Kyläkauppa. Kyläkauppa 
pyörittää alueella myös leirialue Onne-
laa, jossa on tällä hetkellä vaunupaikkoja 
n. 600. Lisää on tulossa. Palvelut ja hinta 
ovat suurin piirtein samat kuin muilla-
kin leiripaikoilla. Kesän aikana kyläkaupan 
alueella on erilaista tapahtumaa ja toimin-
taa paljon. Paikkavarauksia Onnelaan ei 
oteta puhelimitse.

Nämä edellämainitut alueet palvelevat 
lähinnä tällaisina lyhyiden pysähdysten 
paikkoina, koska tarkoituksena on hyödyn-
tää alueella olevien kauppojen ja ravin-

toloitten palveluja. Varsinkin lapsiper-
heet ovat kiinnostuneista alueilla olevasta 
tapahtumatarjonnasta.

Kun ajatellaan, että ihmiset lähtevät 
viettämään vapaa-aikaansa matkusta-
malla ympäri valtakuntaa, silloin voisi aja-
tella, että tämäntyyppiset leiripaikat eivät 
ehkä ole niitä parhaita paikkoja ajanviet-
toon. Lomareissulla, kun ollaan, olisi jos-
kus hauska viettää useita päiviä samassa 
paikassa. Esim. suurin osa SFC-alueis-
tamme tarjoaa tosi monipuolista ajan-
viettoa, on hyvät saunat, suihkut, hyvät 
uimarannat ja mahdollisuus kalastukseen, 
marjastukseen ja luonnossa samoiluun. 
Juuri tällaista on hyvä kotimaan matkailu. 
Matkalaisille on monipuolista tarjontaa.

Koulutuspalvelu Saarenpää Oy
TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS

Työturvallisuuskeskuksen ohjelman mukaisesti kesto 8 h

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 Puh. 040 545 1902
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Neste Peräseinäjoki
Terästuuli Oy
Alavudentie 10, puh. 06-4174220

Moni asia hoituu 
samalla käynnillä

Puhdasta kotimaista
Neste-tehokaasua

Laadukkaat 
Neste-polttonesteet

Lounaskahvilastamme
maistuva kotiruokalounas,
tuore kahvi ja leivonnaiset

Pesun mitat
L 230 cm
K 260 cm

Herkulliset
PIZZAT

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

KALAJÄRVEN 
YMPÄRISTÖSSÄ 
PÄÄSEE 
TUTUSTUMAAN 
MONIPUOLISESTI 
LUONTOON
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Auto on pakattu lomamatkaa varten: vaihtovaatteiden lisäksi 
kyydissä on rakkaita esineitä ja arvotavaroita, kuten kamera tai 
läppäri. Miten toimia, jos autoon murtaudutaan reissussa, Suo-
messa tai ulkomailla?

Pelkkä autovakuutus ei riitä matkatavaroiden kattamiseen. 
Autossa olevat tavarat ovat pääosin irtaimistoa. Ainoastaan sii-
hen kiinteästi asennetut esineet, kuten navigaattori tai radio, kat-
sotaan osaksi auton vakuutusta. Kaikki muu irtaimisto pitää tur-
vata erikseen.

Pakatun reissuauton avuksi astuu matkavakuutus. Ennen mat-
kalle lähtöä kannattaa tarkistaa oman vakuutuksen sisältö.

Matkaksi lasketaan se, että olet yli 50 kilometrin päässä kodis-
tasi tai vapaa-ajan asunnostasi. Jos olet epävarma matkakohteen 
tai -tavaroiden vakuutustarpeesta, voit kysyä apua Fennian asia-
kaspalvelusta. Esimerkiksi matkailuauton mukana saattaa kulkea 
suuri omaisuus, joka kannattaa huomioida.

ENNAKOI RISKIT
Paras tapa välttyä varkaudelta on ennakointi. Ennen reissua on 
hyvä miettiä, kuinka riskialtis alue on kyseessä. Onko esimerkiksi 
mahdollista, että varkaat havaitsevat rannalle suuntaavat turistit 
ja tyhjentävät vartioimattoman auton?

Kannattaa pohtia etukäteen, miten toimia ongelmatilanteissa. 
Jos matka kohdistuu ulkomaille, voi paikallisten viranomaisten 
yhteystiedot selvittää valmiiksi.

Pakatessa kannattaa miettiä, mitä matkalla oikeasti tarvitsee. 
Onko läppärin lisäksi myös tabletti tarpeellinen tai voisiko kalliin 
kellon jättää kotiin?

Maalaisjärjellä pärjää reissussa pitkälle. Auto kannattaa jättää 
vain luotettaviin paikkoihin, ja se pitää aina muistaa lukita. Jos esi-
merkiksi pysähdyt vain hetkeksi ottamaan kauniista auringonlas-
kusta kuvaa, joku voi selkäsi takana tyhjentää auton.

Tavaroita ei saa jättää autossa näkyville, eikä autoon ylipää-
tään kannata jättää arvoesineitä vartioimatta. Vakuutuksissa on 

suojelu ohjeet, eli vaatimukset tavaroiden huolelliseen suojaami-
seen varkaudelta. Matkatavaroiden suojeluohjeen mukaan, jos 
ajoneuvossa säilytetään elektronisia tai optisia laitteita, koruja, 
työkaluja tai muita yli 350 euron arvoisia esineitä, niitä on valvot-
tava jatkuvasti. Älä siis jätä esimerkiksi puhelinta kojelaudalle, kun 
käväiset huoltoasemalla.

MITEN TOIMIA MURRON SATTUESSA?
Kaikkea ei voi ennakoida. Pitkällä reissulla väsymys ja vieras 
ympäristö saavat helposti herpaantumaan. Huolellisinkin matkai-
lija voi joutua murron kohteeksi. Ei ole kuitenkaan syytä hätään-
tyä, sillä matkavakuutus on turvanasi.

Tee murrosta rikosilmoitus aina poliisille. Jos olet ulkomailla, 
ota yhteys paikalliseen poliisiin. Jos autossa oli henkilödoku-
mentteja, kuten passi, tee rikosilmoitus myös kotimaan polii-
sille  identiteettivarkauden varalta.

Tapahtunut kannattaa dokumentoida huolella. Jos puhelimesi 
säilyi tallessa, ota sillä kuvat autosta ja tapahtumapaikasta. Kirjaa 
myös ylös, mitä kaikkea on viety.

Lisää tietoja löydät karavaaneiden 
vakuutuksista vakuutusyhtiöiden nettisivuilta 
ja laskureita, joiden avulla voit arvioida itsellesi 
sopivan vakuutuskokonaisuuden hinnan.

Tutustu myös autoliiton tarjoamaan 
karavaanarin tiepalveluun.
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/
jasenedut/karavaanarin-tiepalvelu/

Turvallista matkaa!

Alkukesästä poikkesin päivittämässä 
vakuutukset tilanteen tasalle Fenniassa.

Virkailijan kanssa pohdittiin matkailukaluston 
ja irtaimiston vahinkomahdollisuuksia ja 
niihin varautumista. Samalla tuli esille 
jäsenlehdessämme julkaistava infoisku ja tässä 
on tiivistelmä käydyistä keskusteluista.

TEKSTI: RAIMO JOHANNES MARTTILA

AUTOON MURTAUDUTTIIN LOMAREISSULLA, MITEN TOIMIA? 

i
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Tervetuloa J. Rinta-Joupin osastolle Caravan 
Show -messuille Turun messukeskukseen!

Esittelemme Kaben, Adrian ja Bürstnerin  
uutuusmalleja. Lisäksi löydät osastoltamme  
vuoden kovimmat caravan-tarjoukset.

TTeerrvveettuulllooaa JJJ.. RRiinnttaa-JJoouuppiiinn oossaassttoo
Show -messuille Turun messukes

VANTAA Kistolantie 3, p. 09 2525 7500 
SEINÄJOKI Jouppilantie 18, p. 06 4201800 
KUOPIO Volttikatu 7, p. 017 3683 000

Matkailuajoneuvomyynti
  \  

mukana

PALJASTAMME HINNAT JA 
TARJOUKSET MESSUILLA!TARJOUKSET MESS
Hyödynnä huippuedut ensimmäisten joukossa!

Tervetuloa tutustumaan ja
tekemään elämäsi kaupat!e ä äs aupat!

ürstnerinnn   
stoltamme 

ukset.

oollllllee CCCaarraavvaannnn 
skukseen!

NNAT JA 
SUILLA!SUILLA!

en joukossa!

Kaikkiin uusiin matkailu-

ajoneuvoihin mahtava  

rahoitustarjous!
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LAHTI Tupalankatu 7, p. 020 7881 311
LAPPEENRANTA Lentokentäntie 5, p. 020 7881 352 
RAISIO Soininkatu 3, p. 020 7881 450

OULU Takojantie 1, p. 040 5190 611

Autokauppa, jossa on jiitä.

J. Rinta-Joupin osastolla!

NÄE JA KOE

ENSIESITTELYSSÄ!  
Viihtyisä retkeilyauto neljälle 
hengelle. Moderni ja dynaami-
nen muotoilu, tilavat asuintilat 
ja kattavat varusteet. Paljon 
ominaisuuksia, joita ei olla 
retkeilyautoissa ennen nähty!

Huippuhyvitys matkailu-
ajoneuvostasi vaihtaessasi uuteen!

ADRIA MATRIX SUPREME
670 SL ALDE

KABE AMETIST
GLE King Selection

ADRIA ASTELLA
644 DP

KABE AMETIST

EME

ADRIA MATRIX
Axess 670 SL
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Viime syksyn aikana rakennettiin 
rannan puolelle uutta aitaa.

KUVA:  PÄIVI NURMIKOSKI Viime syksyn aikana rakennettiin rannan puolelle uutta aitaa.
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HALLITUS TIEDOTTAA
* Yhdistyksen hallituksen jäseneksi asettuvien ehdokkaiden tulee jatkossa ilmoittaa ehdokkuudestaan 

1kk ennen syyskokousta yhdistyksen sihteerille. (tänä vuonna 8.9.2022 mennessä)

* Telttasauna hankittu alueelle tilauskäyttöön.

* Naisten WC-remontti saatiin valmiiksi helmikuun lopussa.

* Olemme lisänneet talvi-ajan oleskelu- ja säilytysaikoja alueella vaunuille/autoille.  
Tarkemmin tietoa asiasta lehden sivuilla.

* Kesällä leikittäjät leikkikentällä järjestämässä ohjelmaa lapsille päivittäin.

* Alueellamme käytetään vaunuissa ja autoissa ainoastaan liiton hyväksymää EN- tyyppistä sähköjohtoa.

* Käytetään yleisiä kulkureittejä sekä muistetaan noudattaa HILJAISUUTTA (23-06).

* Jätteet lajitellaan niille kuuluviin astioihin (ei biojätettä sekajätteisiin), uutena lajitteluun lisätty muovi.

* SUP-lautoja ja maastopyöriä vuokrattavana myös kesällä 2022, saatavilla myös polkupyörän peräkärry.

Vuosipaikkalaisille

* Huolehdithan että sähkönmaksusi on maksettuna kuukausittain vuoden loppuun mennessä.

* Vuosipaikan lopettamisesta tulee ilmoittaa syyskokoukseen mennessä ja paikka on tyhjättävä vuoden 
loppuun mennessä. Jatkossa ylimenevältä ajalta peritään 45€/kk.

* Tullessasi alueelle jätä caravan ja vuosipaikkakorttisi toimistolle sekä hae pois lähtiessäsi.

* Jos vaunullesi tulee yöpyvä vieras, hänet on ilmoitettava toimistolle, maksu 5€/vrk/hlö. Vieraan 
päiväkäynti joka käy saunassa tai suihkussa 5€/hlö.

Kiitämme lämpimästi yrityksiä, yhdistyksiä ja yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat tukeneet meitä erilaisin 
lahjoituksin.

Lämmin kiitos myös kaikille, jotka ovat laittaneet ilmoituksen lehteemme.

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN!

SF- Caravan Seinäjoen seutu ry/ Hallitus
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 esko.katila@gmail.com

Tehtaantie 5, Seinäjoki • puh. 029 080 1580
Verkkokauppa: www.minimani.fi

Kaikkea hyvää tien päälle Kaikkea hyvää tien päälle 
ja leiriytymiseen!ja leiriytymiseen!
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Jälleen kokoonnuttiin Kalajärven Vankkuri-
tuvalle lauantaina 9.10. 2021 klo 12 viettä-
mään yhdistyksemme syyskokousta. Kau-
nis syksyinen sää oli houkutellut paikalle 
noin 80 aktiivista jäsentä. Kokouksen avasi 
yhdistyksemme puheenjohtaja Kari Ylinen 
toivottaen jäsenet tervetulleeksi kokouk-
seen. Hän lausui myös kiitokset jäse-
nille aktiivisesta toiminnasta yhdistyksen 
hyväksi. Kokouksen puheenjohtajaksi hän 
kutsui SFC liiton edustajan Heikki Leino-
sen. Sihteerinä toimi yhdistyksen sihteeri 
Piia Tolkki.

Talousarvion tekeminen vuodelle 2022 on 
arvailujen varassa. Kaksi edellistä vuotta 
on ollut näitä koronavuosia ja tulevan vuo-
den talousarvion tekeminen erittäin vai-
keaa. Taloudenhoitajamme Kaija Hau-
ta-aho selvitti hyvin kattavasti tulevaa 
taloussuunnitelmaa ja totesi, että meidän 
täytyy vain uskoa että tuleva vuosi tulisi jo 
olemaan parempi kuin nämä edelliset vuo-
det. Nyt ainakin tuntuu siltä, että kotimaan 
matkailu on lisääntynyt.

Syyskokous Kalajärvellä

Heikki Leinonen

Uusi hallitus

Syyskokouksen yksi tärkeimpiä asioita 
on hallituksen jäsenten vaali. Tällä ker-
ralla olivat erovuorossa: Kristiina Filla, 
Petteri Viitanen ja Markku Välimaa. Jäse-
nistö ehdotti Vesa-Matti Stenroosia, 
jotenka sitten äänestettiin. Vuosien 2022-
2023 hallituksemme kokoonpano on seu-
raava: pj. Kari Ylinen, jäsenet Esa Haapoja, 
Päivi Havusela, Pirjo Rinne, Kristiina Filla, 
Markku Välimaa ja Vesa-Matti Stenroos.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma on 
pääpiirteittäin samanlainen kuin muina-
kin vuosina. Aina kuitenkin jotain halutaan 
uudistaa. Yritetään saada uusia jäseniä 
yhdistykseemme ja annetaan heille yksi 
ilmainen yöpyminen alueellamme. Talven 
aikana on tarkoitus uudistaa Vankkuritu-
valla ainakin naisten WC-tilat.

Jälleen kerran otettiin esille sellainen asia 
josta on aikaisemminkin ollut puhetta, 
nimittäin Caravan Huippujen leimat. Kun 
asiakkaat tulevat alueelle talven aikana 
Neste-aseman kautta, sieltä ei leimoja 
saa. Yhdistyksemme on päättänyt, että 
kun asiakas maksaa laskunsa, niin sitä 
kuittia vastaan alueemme toimistolta voi 
myöhemmin saada sen leiman. Kokouksen 
päätteeksi ulkona Peräseinäjoen S-market 
tarjosi väelle kuumia makkaroita!
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pPohjanmaan Caravanpalvelu Oy

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

lasit asennettuna

UUTENA PALVELUNA
henkilö- ja pakettiautojen huolto

 
Vaasantie 238, 

66400 Laihia (Hulmi)

Autot ja vaunut myynnissä:

HUOM! Uusi 
osoite!

268



23

Puheenjohtajamme Kari Ylinen testasi 
ensimmäisenä, miten hyvin mäessä luistaa ja 
pitkälle meni.

Talven aikana oli lunta paljon, joten 
ahkerat auraajamme tekivät lumesta 
liukurikelpoisen mäen. Mäen teossa 
käytettiin kaivinkonetta apuna. Mäki oli 
ahkerassa käytössä viikonlopuisin. 

Eräs laskettelijoista sanoi: 
”Tässä pääsee lujaa”.

Mäenteko loppusuoralla
KUVAT: PÄIVI NURMIKOSKI
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Aukioloajat 
•  arkisin........9-20
• lauantaisin...9-18(06) 421 7800 • Vakkurinkatu 4, 60320 SEINÄJOKI

SOPURAHASOPURAHA Avoinna

SU 11-18
Tarjoukset 

voimassa 

31.8.2022 

saakka

1€ 1€

1€ 1€ 150 175 395 195

Smarties PASTILLI 
4x34g/136g 

Sweet Delicates 
Fingers KEKSIT  

100g  

Santer 
PATA-AINEKSET 

165-195g 

Kalas 
KIISSELIT JA 

KEITOT 1l 

Leksands 
NÄKKILEIPÄ 

830g

Nescafe Gold 
KAHVIT 

125-165g 

1€ 1€ 2€ 2€ 1€ 1€

Rodeo 
ENERGIAJUOMA 

500ml 
sis. pantin 0,15  

Hansa 
PITKÄT TULITIKUT 

170mm 40kpl

Polar TÄYTETTÄVÄ 
KAASUSYTYTIN 

taipuva kärki

POHOJALAASUUREN 
KÄSIKIRJA

KAHVIPURKKI 
punainen tai 

musta

Carman 
AUTO- 

SHAMPOO 
1l 

2€ 2€ 1€ 1€ 1€ 1€

Carman PESUSIENI 
shampoolla 

4kpl  

ERÄ Acryyli 
AEROSOLI- 

MAALEJA sisä- ja 
ulkokäyttöön  

HARJA+ 
VARSI 

Rexona Sport 
PALASAIPPUA 

2x125g  

Palmolive naturals 
SUIHKUSAIPPUA 

250ml  

Colgate fluor+  
HAMMASTAHNA 

50ml 

2 kpl

2€ 1€ 2€ 1€ 695 695

Herbamedicus 
YRTTIVOITEET 

200ml

Bref power active 
WC-GEELI 

700ml 

Axe leather& 
cookies 48h 

DEODORANT 
BODYSPRAY 150ml   

Sun all in 1 
KONETISKI- 

TABLETTI 
10kpl/170g  

Serla toilet 
keltainen 

WC-PAPERI  
24rll

TALOUSPAPERI 
16rll

TEKSTI: BIRGITTA SAARENPÄÄ, KUVAT: PIRJO HOSKARI

Talven aikana naisten sosiaaliset tilat; suihku- ja wc-tilat remontoitiin täydellisesti kökkävoimin. 

Kun tiloihin astuin ensimmäistä kertaa, silmä ihan häikäistyi, Tilat ovat toimivat ja kauniit.
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TEKSTI: BIRGITTA SAARENPÄÄ

Lähde: Rengonharjun Sanomat 2/1997. Jutun kirjoittaja: Birgitta Saarenpää

HISTORIAN HAVINAA
Yhteistyö on valttia. Sen todistaa seuraava historiallinen tapahtuma, jossa Sf-Seinäjoen Seudun 
Caravan –yhdistys ja Etelä-Pohjanmaan Ilmailukerho toteuttivat vuonna 1997; Ilmailutreffit.
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26950 €
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Viime lokakuussa alueellamme järjestettiin Halloween-treffit. 
Treffitoimikunta oli käyttänyt hienoa luovuutta treffien ohjelman 
suunnittelussa. Niin lapset kuin aikuisetkin kertoivat, että yksin-
kertaisilla asioilla oli saatu aikaan vaihteleva ja mielenkiintoinen 
ohjelma. Esimerkiksi polkuautoradalle oli tehty Halloween hei-
jastinpolku.

Kurpitsalyhtyjen lisäksi halloweenin hahmoja ovat aaveet, 
vampyyrit, noidat ja mustat kissat. Amerikkalaisessa kulttuu-
rissa naamioituneet lapset kiertävät vaunulta/ovelta toiselle 
korin kanssa. Ovelle saattaa ilmestyä joukko kummitus- tai mui-
hin naamiaisasuihin lapsia, jotka huutavat: Karkki vai kepponen, 
jolloin heille tulisi tarjota makeisia tai muuten saattaa seurata 
heidän tekemänsä kepponen. Pitkän ajan jälkeen se oli mahdol-
lista treffien aikana. Lapset olivat pukeutuneet hienoihin asuihin 
ja paras asu palkittiin päivän akana. Illalla tanssittiin naamiaiska-
raoketanssit. Alueella oli myös moottorisahataiteilija.

TEKSTI: BIRGITTA SAARENPÄÄ, KUVAT: PÄIVI NURMIKOSKI
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Lounas tarjolla päivittäin

ma-la  klo  11.00-13.00
su klo  11.00-13.30   

TÄLLÄ KUPONGILLA SAAT

PULLAN ILMAISEKSI LOUNAAN 

JÄLKIRUOKAKAHVIN KANSSA

1 PULLA / KUPONKI

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

PA LV E L U K E S K U S  K O I V U K A A R E N PA LV E L U K E S K U S  K O I V U K A A R E N 
L O U N A S R U O K A L A  J A  K A H V I O  P E R Ä S E I N Ä J O E L L AL O U N A S R U O K A L A  J A  K A H V I O  P E R Ä S E I N Ä J O E L L A

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!

Hinnasto:
Aikuiset: 9,50 €
Eläkeläiset:         8,50 €
Lapset alle 12v 6,00 €
Sunnuntailounas kaikilta 9,50 €

Kalajärvi  Soi avaa pelimannikesän

Kaksi kesää on mennyt ilman musiikkitapahtumia maas-
samme, mutta tällä hetkellä näyttäisi siltä, että voitaisiin 
kesän aikana järjestää ainakin jotain tapahtumia. Sitähän 
emme kuitenkaan pysty tietämään, mihin suuntaan nämä 
maailman tilanne kaiken kaikkiaan on menossa, mutta toivo-
taan parasta.

Helmikuun lopulla Kalajärvi Soi -tiimi kokoontui suunnitte-
lemaan tulevan kevään tapahtumaa. Tehtiin sellainen suunni-
telma että jos kaikki menee hyvin, keväällä järjestetään Kala-
järvi Soi -tapahtuma 26 – 28.5.2022. Tapahtuma tullaan 
järjestämään suurin piirtein samaan tapaan kun aikaisemmin-
kin, toki pyritään kehittämään jotain uuttakin.

Tämän tapahtuman tarkoitus on se, että kaikki haluk-
kaat pääsisivät soittamaan, laulamaan, tanssimaan ja viettä-
mään hauskaa kesäistä viikonloppua hyvässä seurassa. Tämä 
tapahtuma on aina toteutettu talkoohengessä. Kenellekään ei 
makseta palkkaa. Näin pääsymaksut voidaan pitää alhaisina.

Kaikki, jotka haluavat tulla esiintymään Kalajärvelle,  voivat 
ilmoittautua netin kautta www.kalajarvisoi.fi

Tervetuloa kesän ensimmäiseen musiikkitapahtumaan 
Kalajärvelle ! 

TEKSTI: PENTTI SALO
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PÄÄTOIMITTAJAN  MIETTEITÄ
Kuva Jari Saarenpää

Lakeurelta –lehden kokoaminen on aina 
yhtä innostavaa. Lehtitoimituksessa mie-
timme, mitä kaikkea alueellamme on 
tapahtunut ja, mistä muusta aiheesta 
haluamme välittää tietoa yhdistyksemme 
jäsenille. 

Kulunut talvijakso on tuonut viikonlop-
puisin enemmän vaunuille väkeä verrat-
tuna aikaisempiin vuosiin. Kun olen kier-
tänyt aluetta, on keskimäärin 14 vaunulla 
ollut valot. Enää ei ole riittänyt pikkusau-
nan lämmitys, vaan isot saunat ovat olleet 
lämpiminä. Joustavuutta alueen palvelu-
jen käyttöön on tuonut se, että avaimen 
voi noutaa K-Marketista, joka on myöhälle 
auki.

Tänä talvena on ollut myös mielenkiin-
toisia tapahtumia, joita treffitoimikunta on 
ideoinut. Niissä on hyödynnetty caravan –
alueen hienoa ympäristöä. Niin vierailijat ja 
”vakioasukkaat” ovat nauttineet olostaan. 

Tässä lehdessä on käsitelty tarjon-
taa, josta matkailijat voivat valita itsel-
leen ja perheelleen sopivan paikan. Me tar-
vitsemme maksavia asiakkaita. Niinpä on 
hyvä pysähtyä miettimään, mikä on oman 
alueemme kohderyhmä ja, mikä on mei-
dän vahvuutemme matkailun kentässä. 
Meidän kohderyhmämme on selkeästi 
perheet ja keski-iässä sekä sen parem-
malla puolella olevat pariskunnat. 

Kalajärven vahvin matkailuvaltti on 
ympäröivä luonto ja sen tarjoamat pal-
velut. Ympäröivässä luonnossa on mah-
dollisuus rauhoittua eri tavoin; samoillen, 
pyöräillen, uiden, soutaen, kalastaen, lau-
taillen jne. Eräs matkailija sanoi, että hän 

esim. 2 lasta, 2 aikuista ja koira. Paikan 
valinta perustuu siihen, että kaikki viihty-
vät, mutta ennen kaikkea lapsille on mie-
lekästä tekemistä ja koiran ulkoiluttami-
seen on monipuoliset mahdollisuudet. 
Monesti myös kysytään, miten eläimiin eri 
alueilla suhtaudutaan. Se määrittää myös, 
miten kiinnostava alue on. Me pystymme 
vastaamaan hyvin monipuolisesti mat-
kailijoiden tarpeisiin. Sitä tietoisuutta täy-
tyy pitää yllä. Poholajaisittain voisi sanoa, 
että Kalajärvellä on kaikkea, mitä matkai-
lija tarvitsee.

Me näemme lehtitoimituksessa, että 
Lakeurelta –lehti on tärkeä markkinointivä-
line, koska jäsenmäärämme on suuri. Me 
toivommekin, että kaikki matkailevat jäse-
nemme tulevat viihtymään Kalajärvelle ja 
kertovat omia toiveitaan siitä, mistä pitä-
vät ja mitä haluaisivat enemmän. 

Lämmin kiitos lehtitoimituksen jäsenille; 
Raimo Johannes ja Irma Marttilalle, Pentti 
Salolle, Jari Saarenpäälle sekä puheenjoh-
tajallemme Kari Yliselle ja sihteerillemme 
Piia Tolkille siitä, että olette tuottaneet jut-
tuja ja asiatietoa lehteen. Päivi Nurmikoski 
on lähettänyt lehteä varten tapahtumista 
kuvia. Aarno ja Ritva-Hillevi Halme on teh-
nyt hienon työn mainosten keruussa. 
Haluamme kiittää mainostajiamme, koska 
tukenne on meille arvokasta.

Suomen suvi on hienoa aikaa. Kalajärvi 
kutsuu viettämään lomaa kanssamme. 

Birgitta Saarenpää, päätoimittaja 

ei voinut kuvitella, että Suomessa on näin 
kaunista aluetta. 

Caravan-alueen leikkikenttää ja sen 
tuomia leikkimahdollisuuksia on kehitetty. 
Kesällä Aku-juna kiertää ympäri aluetta. 
Treffien aikana on tehty luontoon sopi-
via tapahtumia. Monia tapahtumia pysty-
tään toteuttamaan niin, että osallistujat 
tekevät itse mahdollisimman paljon. Tästä 
on esimerkkinä yhteiset patikointiretket 
laavulle ja siellä jokaisella on ollut omat 
eväät mukana. Tärkeintä on yhdessäolo ja 
ympäristöstä nauttien. 

Minä seuraan erilaisia facebook-ryh-
miä. Niissä matkailijat usein kysyvät, että 
minne kannattaa mennä, kun on perheessä  
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KOKOUSKUTSU
SF Caravan Seinäjoen seutu ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
pidetään 14.5.2022 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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MA-PE 10-18, LA 10-15    Rengastie 2, Seinäjoki p. 050 570 6941
 | designfromscandinavia.com

Kotimaiset puuvillamatot myös 
omilla värityksillä

Tule tutustumaan monipuoliseen 
valikoimaamme!

Räätälöimme matot 
ammattitaidolla

Myös mattojen
lyhennykset!
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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

2

max 3 vrk

Kiihdytystä ja makkaranpaistoaKiihdytystä ja makkaranpaistoa

TEKSTI: BIRGITTA SAARENPÄÄ KUVAT: PÄIVI NURMIKOSKI

Talviriehaan oli keksitty hieno kilpailu; potkukelkkojen kiihdytyskilpailut. 
Siinä aina kelkkapari otti toisistaan mittaa. Kuten kuvasta näkyy voiton 
kiilto on silmissä.

Patikointiretkellä ja talviriehan jälkeen paistettiin makkaraa.

Luonnossa nautitaan kahvit kuksasta.



KOLMEN LEIMAN 
PASSI

SFC- Seinäjoen Seudun 
yhdistyksen jäsenille

   SFC-nro

Voimassa vuoden 2022  loppuun saakka

14.4. – 18.4.2022  Pääsiäinen 
30.4. – 1.5.2022  Vappu 
6.5. – 8.5.2022  Äitienpäivä
14.5.2022  Kevätkokous 
26.5. – 28.5.2022  Kalajärvi Soi 
11.6. – 12.6.2022  Turvapäivä, Katilan sammutintarkastus, Peräluukkukirppis 
24.6. – 24.6.2022  Juhannus
8.7. – 10.7.2022  Perheviikonloppu
5.8. – 7.8. 2022 Koirapäivät
13.8.2022 Peräseinäjoen markkinat
19.8. – 21.8.2022 Onkikilpailut/Peräluukkukirppis
26.8. – 28.8.2022 Kesäkauden päättäjäiset
9.9. – 11.9.2022 Rosvopaisti/Puolukka -treffit
1.10.2022 45-v kakkukahvitus
8.10.2022 Syyskokous
15.10.2022 Siivoustalkoot
28.10 – 30.10.2022 Halloween
11.11. – 13.11.2022 Isänpäivä
19.11.2022 Pikkujoulu
30.12.2022 – 1.1.2023 Uusivuosi

SYYSKOKOUSKUTSU
SF Caravan Seinäjoen seutu ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
pidetään 8.10.2022 klo 12.00  

Vankkurituvalla Peräseinäjoen Kalajärvellä

Jäsenkorttien tarkastus aloitetaan klo 11.00

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4 §:n 
syyskokoukselle kuuluvat asiat

TOIVOTAMME KAIKKI JÄSENET TERVETULLEIKSI!

Hallitus

Tapahtumat 2022


