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Tunnelmallista
joulunaikaa,
onnea ja rakkautta
tulevalle vuodelle!

Vaihda vuosikymmen
alueillamme!

• Syyskokouksen päätöksiä s. 5
• Talousarvionperusteet s.6

Nuppi-toimikunta toivottaa
lukijoilleen oikein
Rauhaisaa joulua ja
turvallista uutta vuotta 2020!

Tarjoamme mm. perunoita Keski-Suomen
Caravan yhdistyksen treffeille
sekä maatilamajoitusta

www.yla-tihtari.fi
Karkeenlenkki 21, 41880 Oittila
puh: 040 5211 078, info@yla-tihtari.fi

Vuosikymmen vaihtuu
SF-C KESKI-SUOMI RY:N JÄSENLEHTI
N:o 4/2019, 38. vsk www.kskaravaanarit.fi
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Päätoimittaja:
Veijo Kämäräinen
Kekkolantie 11 A 5, 40520 Jyväskylä
050 582 5595 veijokaravaanari@gmail.com

äinhän jaksotamme ajankulkua. Vuosikymmenen vaihtuminen on aivan
eri merkityksessä kun vaikka pelkkä vuoden vaihtuminen. Nyt suunnitellaan ja
ennustellaan pitemmälle ajalle tulevaa.
Tehdään päätöksiä, jotka toteutetaan tällä vuosikymmenellä. Yhteiskunnassa näitä esimerkkejä löytyy runsaasti. Päättäjät
ovat sopineet toteuttavansa tärkeitä asioita alkavana vuosikymmenenä. Köyhyys
ja työttömyys kohenee. Ilmasto ja ympäristö puhdistuu, ynnä muuta. Hyviä tavoitteita on kirjattu, toivottavaa että toteutuvat, varsinkin tuo köyhyys meidän
rikkaassa maassamme.
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Meidän karavaaniharrastuksessammekin
tapahtuu varmasti muutosta, uutta. On
pitkään puhuttu harrastuksemme selkeimmän muutoksen tapahtuvan vaunuissa/autoissa. Entistä useampi hankkii
matkailuauton vaunun tilalle. Nän harrastajista tullee liikkuvampia. Autolla on
helpompaa reissata. Matkailuvaunut taas
ovatkin usein meidän vuosipaikkalaisten
tukikohtia, jotka usein vain lomien aikaan vaihtavat maisemaa.
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Lehti ilmestyy 2020 neljä kertaa.
Maalis, touko-, syys- ja joulukuussa.

Ilmoitushinnat 2020:
Takasivu

kokosivu

260,410,580,720,puolisivua
160,250,330,400,Sisäkannet tekstisivujen hinnalla
Tekstisivut
kokosivu
230,330,435,510,puolisivua
125,210,290,370,neljäsosa
90,150,200,250,kahdeksasosa
65,110,145,170,kuudestoistaosa 50,85,105,120,-

Maaliskuun Nupin aineisto jätettävä
24.2.2020 mennessä.
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Mielenkiintoinen muutos, huono muutos
meidän alueita hoitavien mielestä tuntuu
olevan myös yöpyjämäärien pienenemisessä. Pitäisikö tarjolla olla tivolia, sirkusta, ravintolaa tahi laskettelurinnettä,
jotta pihat täyttyisi vierailijoista. Kaunis
luonto, hiekkarannat, auringonlaskut ja
muu laiska oleilu eivät riitä. Sosiaalinen
media vaatii aivan muuta.

valittiin hallitukseen ja yhdistyksen johtoon aivan uusia jäseniä. Samoin yhdistyksen puheenjohtajana aloittaa alkavan
vuosikymmenen uusi kasvo Peter Tähtinen. Kuinkahan korkealle ja kovaa Peetteri lentäjänä yhdistyksen vetääkään. Puheet tuntuvat lupaavan avoimenpaa ja
ns. läpinäkyvämpää päätäntää.
Peter kertoi hauskasti esimerkin siitä
mitä se demokratia on. Kolme miestä
meni viinakauppaan ja jokainen osti pullon. Sitten mentiin läheiseen puistoon
tarkoituksena aloittaa ryyppääminen.
Äänin 2 – 1 heti aluksi äänestettiin, että
juodaan ensiksi kolmannen miehen pullo
porukalla. Näin tehtiin. Sitten äänestettiin äänin 2 – 1 että tästä eteenpäin jokainen juo omiaan. Semmosta se on demokratia. Noo, jos tämä nyt jotain todistaa ainakin sen, että uudella puheenjohtajallamme on tuo huumori hallussa ja
esimerkit joita minäkin ymmärrän. Ei
muuta kun onnea ja menestystä minun
puolestani, haastetta rittää.
Tuolle em. kolmannelle miehelle voisi
lohdutuksen sanana kertoa, ettei demokratia ole ongelmallisin toimintatapa.
Mutta on todella vaikeaa keksiä joku parempi.
Veijo

Yhdityksemme toiminta aloittaa myös
jollain tapaa uuden vuosikymmenen,
uuden toimintaluvun. Syyskokouksessa

Pistäs vaan yrittää olla muutakin
ku ”sitku” ihminen. Esmerkiksi
löytää positiivista loskasta ja
paskasta säästä. Mielialaa kohottaa
”mielettömästi” kun ei ole enää
kuin puolivuotta kevääseen. Sitku
uiaan. Toivotan kaikille lukijoilleni
onnea ja rakkautta ja sitä tunnelmallista joulunaikaa.
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Lintulahti
Lintulantie 5 A,
44440 Räihä
lintulahti@pp.inet.fi
Valtatie E-75 tuntumassa,
aivan matkanne varrella.
WGS 84 N 62°49’19” ja
E 025°48’08”
Lisätietoja:
www.kskaravaanarit.fi

puh. 040 748 5377

Tervetuloa!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sisäoleskelutiloja
suihkut
saunat
TV-huone
lasten leikkipaikka
trampoliini
uimaranta
talvisin avanto
tiskipaikat
kalastusmahdollisuus
pyykki- ja vaatehuolto
veneet, polkuveneet
vauvanhoitohuone
grillikatokset
kemssan tyhjennyspaikka
ajokaivo
wc, inva-wc
kaasunmyynti

Lintulahdessa
tapahtuu…

1.5.-30.9. Vuorokausimaksu jäseniltä 20€ (sis. 5 hlöä),
ei jäseniltä 30€/vrk (sis. 5 hlöä)
1.10.-30.4. Vuorokausimaksu jäseniltä (sis. 5 hlöä) 20€ + sähkö,
ei jäseniltä (sis. 5 hlöä) 30€/vrk + sähkö. Sisältää alueen palvelut
ja saunan yleisillä vuoroilla. Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
Telttapaikka 20€
Yöparkki (klo 20-09) 10€
Perhesauna 15€/h jäsen • 25€ /h ei jäsen
Sähkömaksut 2019
• Mittarilla 0,25/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria 5€/vrk (1.5.-30.9.)
• Ilman mittaria 8€/vrk (1.10.-30.4.)
Ajo-ohje:
Etelästä tultaessa E-75-tietä Äänekoskelta 28 km pohjoiseen,
Lintulahden Neste-huoltoaseman jälkeen vasemmalla puolella tietä.
Pohjoisesta tultaessa E-75-tietä noin 31 km Viitasaarelta etelään,
tien oikealla puolella ennen Lintulahden Neste-huoltoasemaa.

01.01.
21.-23.02.
14.03.
09.-13.04.
30.04.-02.05.
15.-17.05.
16.05.
19.-21.06.
11.-12.07.
25.-26.07.
12.-13.9.
03-04.10.
28.-29.11.
31.12.
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Vuosikymmenen vaihtajaiset
Laskiainen
Pilkkikilpailut
Pääsiäinen
Vappu
Jyväs-Caravaanin Messut
Kevään siivoustalkoot
Juhannus Treffit
Hyvänolon viikonloppu
Kabe-tapahtuma
Muikku Treffit (päivämäärä avoin)
Rosvojen ja soihtujen yö, treffit
Syksyn siivoustalkoot
Pikkujoulut
Vuoden vaihtajaiset

Hietasaari
Hietasaarentie 128,
41240 Kyynämöinen
hietasaari@co.inet.fi
Luonnonkaunis, erittäin
rauhallinen alue.
Lapsiystävälliset hiekkarannat.
62°28’04”, N 25°18’12” E
Lisätietoja:
www.kskaravaanarit.fi

puh. 0400 259 899

Tervetuloa!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.5.-30.9. Vuorokausimaksu jäseniltä 20€ (sis.5 hlöä),
sisäoleskelutiloja
ei jäseniltä 30€/vrk (sis.5 hlöä)
suihkut
wc:t, inva-wc
1.10.-30.4. Vuorokausimaksu jäseniltä (sis. 5 hlöä) 20€ + sähkö,
lastenhoitohuone
ei jäseniltä (sis. 5 hlöä) 30€/vrk + sähkö. Sisältää alueen palvelut
TV-huone
ja saunan yleisillä vuoroilla. Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
uusi monipuolinen lasten
leikkialue
Telttapaikka 20€
saunat
Yöparkki (klo 20-09) 10€
grillikota
tiskipaikka
Perhesauna 15€/h jäsen • 25€ /h ei jäsen
uusi monitoimikeittiö
uimarannat
Sähkömaksut 2019
talvisin avanto
• Mittarilla 0,25/kwh, minimi 1€
kalastusmahdollisuus
• Ilman mittaria 5€/vrk (1.5.-30.9.)
kemssan tyhjennyspaikat
• Ilman mittaria 8€/vrk (1.10.-30.4.)
ajokaivo
hiekkarannalla lentopallo- ja
Ajo-ohje:
petankkikenttä
Uuraisilta teiden 630 ja 627 risteyksestä tietä 627 Multian
9 korinen frisbeegolf-reitti
suuntaan 9 km. Kyynämöisen kylän jälkeen vasemmalle
esterata keppihevosille
Muuraismäentielle ja sitä 2 km. Opaste neuvoo vasempaan.
veneet, polkuveneet
kaasunmyynti

Hietasaaressa
tapahtuu…

31.12.-01.01.
14.03.
10.-13.04.
25.04.
01.-03.05.
15.-17.5.
19.-21.06.
04.07.
25.07.
29.08.
10.10.
28.11.
31.12.
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Vuosikymmenen vaihtajaiset
Talvitapahtuma
Pääsiäinen
Kevättalkoot
Vappu
Jyväs-Caravaanin Messut
Juhannus Treffit
Lasten tapahtuma
Heinärieha ja Yhdistyksen
karaoke kilpailu, Treffit
Kynttilä-ilta Treffit
Syystalkoot
Pikkujoulut
Uusi vuosi
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Puheenjohtajan tervehdys
VUODEN PÄÄTTYESSÄ
T

aas on yksi matkailuvuosi kääntymässä
alueillamme lopuilleen. Pikkujoulut on
vietetty ja varsinaista Joulua ja vuoden
vaihdetta odotellaan.
Mennyt vuosi tarjosi hieman yllätyksiäkin,
kun pitkään yhdistyksen puheenjohtajana
toiminut Jouko Ahonen jätti tehtävät syyskuun lopussa minulle. Joukolle kiitos menneistä vuosista.
Vierailijoita alueillamme ei käynyt ihan
yhtä paljon kuin edellisenä vuonna, mutta
heinäkuun helteiden aikaan Hietasaaressa
ainakin väkeä riitti aivan tungokseen asti.
Huoltorakennuksesta lämmin vesi loppui
muutamana päivänä runsaan käytön vuoksi. Lieneekö osasyynä ollut runsas kuntalaistenkin määrä alueella. Kuntalaisethan
eivät alueella saisi käyttää muuta kuin uimarantaa, mutta valvonta ruuhka-aikaan
on mahdotonta. Ensi vuodelle täytynee
miettiä tähän ongelmaan ratkaisua.
Lintulahdessa Muikku-treffien aikaan alue
oli täynnä maistelemassa makoisia herkkuja, vaikka tilattujen muikkujen määrä alittui runsaasti. Onneksi pikaisesti saatiin tilanne korjattua ja kaikille saatiin suut makeaksi järven antimista.

Syyskokous pidettiin marraskuussa Lintulahden Lintusalissa, jonne olikin tullut yli
sata jäsentä päättämään yhdistyksen tulevista asioista. Määrä taitaa olla suurin kautta aikain Lintulahdessa pidetyissä kokouksissa. Kokouksessa päätettiin mm. Hietasaari toimikunnan esityksestä isäntävelvoitteen palauttamisesta ensi vuodelle sekä
uuden puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnasta tulevalle vuodelle 2020. Lisäksi tietysti vahvistettiin tulevan vuoden
talousarvio, jonka yhdistyksen taloudelliseksi neuvonantajaksi hallituksen aikaisemmin nimeämä Peter Tähtinen ja rahastonhoitaja olivat ansiokkaasti valmistelleet.
Kuten yhdistyksen tuleva puheenjohtaja
Peter Tähtinen eräässä puheessaan sanoi,
että meillä on yhdistyksessä kaksi hienoa
aluetta, kun työnnämme kelkkaa samaan
suuntaan, tulee hyvä lopputulos.
Kiitän kuluneesta vuodesta 2019 ja toivotan rauhaisaa Joulun aikaa ja hyvää Uutta
Vuotta 2020 kaikille. Erityskiitos isännille
ja niille ahkerille, joiden ansiosta vuoden
tapahtumat onnistuivat mallikkaasti.
Risto Järvikallio
SFC 74597
varapuheenjohtaja

Esitykset kevätkokoukselle 2020
Kokouksessa käsitellään sääntöjen Kevätkokoukselle määräämät asiat.
Jos jäsenistö haluaa kokouksen päättävän muitakin asioita, tulee ne
kirjallisena esittää hallitukselle ennakkoon 2020 tammikuun loppuun
mennessä. Siksi, että asiat jotka voidaan kokouksessa päättää, tulee olla
mainittuna kokouskutsussa. Kokouskutsu julkaistaan vuoden 2020
ensimmäisessä Nuppilehdessä.
Hallitus.
4
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Sali täynnä, paikalla 103 + 1 jäsentä.

Runsas osanotto syyskokoukseen
T

oimintavuoden tärkein kokous kokoustettiin Lintulahdessa 17. marraskuuta.
Kertoivat ettei Lintusalissa ole koskaan pidetty kokousta 103 henkilön voimin. No
nyt pidettiin. Runsaaseen osanottoon oli
varmasti syynä tärkeät käsiteltävät asiat ja
postiivista on että jäsenistöä kiinnostaa olla
päättämässä niistä.
Tuleva toiminta ja tulevan vuoden talousasiat kiinostivat. Talousarvion perusteet tulevalle vuodelle puhututti runsaasti. Hallituksen esitykseen tuli muutamia mielenkiintoisia lisäyksiä. Matkaparkki ja telttailumahdollisuus olivat lisäyksiä jotka lisäävät lähinnä Lintulahden palveluja. Usein
mm. polkupyöräilijät toivovat teltailumahdollisuutta. Samoin nelostietä pohjoiseen
tahi etelään ajavat voivat nyt yöpyä turvallisesti Lintulahden matkaparkissa.

kaisena. Kausipaikalaisella velvoitepäiviä
on vain kaksi vaunua kohti. Päätettiin
myös tässä velvoiteasiassa, että töissä käyvät saavat valita ensiksi sopivimmat velvoitepäivät.
Henkilövalinoissa päästiin nopeasti päätöksiin. Hallituksesta Hietasaarelaisista oli
erovuorossa Irja Andersiin ja Veijo Kämäräinen. Kämäräinen valittiin jatkamaan ja
Andersiinin tilalle tuli karaokemestari Ta-

pani Pusa. Lintulahdesta erovuorossa oli
Veikko Lidlöf, hän ei halunnut jatkaa ja tilalle valittiin Mia Vaarakallio.
Yhdistyksen puheenjohtajan valinnassa ei
myöskään tarvittu äänestystä. Jo syksystä
asti tehtävään lupautunutta Peter Tähtistä
kokous kannatti yksimielisesti.
Tärkeän kokouksen tapaan kahvia ja aikaa
kului. Yli 4 tuntia kesti ja täyttä asiaa.
Puhetta johtivat
Risto Järvikallio
ja Peter Tähtinen.

Mielenkiintoinen muutos tapahtuu heti
vuoden vaihteessa, nimittäin isäntien ilmainen sähkö poistuu. Tilalle kokous valitsi
7 euron verovapaan päivittäisen kulukorvauksen. Isäntäasiat puhuttivat montaa jäsentä. Hietasaari -toimikunnan esitys isäntävelvoitteen palauttamiseksi meni läpi. Nyt
velvoitteet tehdään kolmena kesäkuukautena, niin että kaksi velvoitepäivää ovat henkilökohtaisia. Vuosipaikan pariskunta tekee
siis 2 + 2 päivää. Ja taas yksin asustava vain
sen 2 päivää. Tämä nähtiin oikeudenmu-
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SF-CARAVAN KESKI-SUOMI
TALOUSARVION PERUSTEET VUODELLE 2020
JÄSENMAKSU SFC RY 29,00, SFC K-S RY 25,50
PERHEENJÄSEN/NUORISOJÄSEN (12 + 5)

54,50
17,00

VUOSIKORTTI
ULKOJÄSENILLE
KAUSIKORTTI 4 KK
ULKOJÄSENILLE

400,00 + 2-4 velvoitevuoroa
500,00 + 2-4 velvoitevuoroa
250,00 + 2 velvoitevuoroa
300,00 + 2 velvoitevuoroa

1.5.-30.9.
VUOROKAUSIMAKSU (sis. 5 hlö)
VUOROKAUSIMAKSU EI JÄSEN (sis. 5 hlö)
1.10.-30.4.
VUOROKAUSIMAKSU (sis. 5 hlö)
VUOROKAUSIMAKSU EI JÄSEN (sis. 5 hlö)
LISÄHENKILÖ
PÄIVÄKÄYNTIMAKSU
TALVISÄILYTYSMAKSU JÄSEN
TALVISÄILYTYSMAKSU EI JÄSEN
TELTTAPAIKKA
YÖPARKKI (20.00-09.00) Erikseen osoitettu paikka

20,00 + sähkö
30,00 + sähkö
20,00 + sähkö
30,00 + sähkö
2,00
5,00
60,00 (1.10. – 30.4)
120,00
20,00
10,00

SÄILYTYS/ VRK
ERIKSEEN OSOITETTU PAIKKA
1.6. – 30.8.
SÄHKÖMAKSUT
MITTARILLA
ILMAN MITTARIA/ VRK
ILMAN MITTARIA/ VRK

2,00 (SÄHKÖTÖN)
20,00/ 30,00 (SÄHKÖLLINEN)
0,25/ kWh minimi 1 €
5,00 (1.5. – 30.9.)
8,00 (1.10. – 30.4.)

KAUSIPAIKKALAISELLE MITTARIN OSOITTAMAN LUKEMAN MUKAAN,
EI MINIMIMAKSUA
KAASUPULLO
PERHESAUNA/ TUNTI/ ALUEELLA MAJOITTUVAT
PERHESAUNA/ TUNTI/ EI JÄSEN
LINTULAHDEN ERILLINEN PERHESAUNA
LINTULAHDEN ERILLINEN PERHESAUNA EI JÄSEN
PYYKINPESU
KUIVAUSRUMPU
SUP LAUTA, ensimmäinen tunti
SUP LAUTA, seuraavat tunnit

23,00
15,00
25,00
10,00
15,00
3,00 KERTA
2,00 KERTA
10,00/h
5,00 /h

ISÄNTÄVUOROKAUSIEN HYVITYKSET:
01.09 – 15.05.
20,00 € HENKILÖ/ VRK (MA-PE) +7 € kulukorvaus/vaunukunta.
30,00 € HENK/ VRK (LA-SU) +7 € kulukorvaus/vaunukunta
SEKÄ JUHLAPYHINÄ JA NÄIDEN AATTONA.
15.05. – 31.08.
50,00 €/ henkilö/ vrk.
YKSI ISÄNTÄPARI. APUNA VELVOITE-ISÄNNÄT JA TALKOOPERIAATTEELLA TOIMIKUNTA
TARVITTAESSA.
Hallitukselle annetaan valtuudet korottaa tarvittaessa kaasun ja sähkön hintaa.
HALLITUS
17.11.2019
6
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Rosvot Lintulahden yössä
S

yyskuun viimeisen viikonlopun pimeyttä Lintulahdessa valaistiin kynttilöin ja lyhdyin. Syytä olikin, rosvot oli liikkeellä.

Perjantai-ilta kului vielä rauhallisesti lasten ja aikuisten karaoken
vietossa. Sunnuntai kului hauskojen pihapelien ja mahtavan Rosvopaistin merkeissä. Vaan kun ilta tummeni, alkoi tapahtua. Alueen oikea valaistus sammui ja kynttilät ja lyhdyt syttyivät. Ruikolla loistivat alueen kauneimmat valot Vaarakallioiden vaunulla.
Kun rosvot, karanneet tahi vielä hetken vapaudessa olevat sekä piraatit ja muut pelottelua yrittävät hahmot kokoontuivat Lintusaliin, vertailtiin pukeutumisia. Näyttävästä joukosta taisi voiton
korjata Purhosiksi väittäneet naamionaamat. Loppu ilta ja yö kului
Hämäläisen Matin tahdissa. Värikkääseen valonjuhlan viikonloppuun osallistui runsas 140 karavaanaria.
Veijo
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Siivoustalkoot
Hietasaaressa
lokakuisessa säässä
S

umuinen ja tihkusateinen sää, yli 70 ahkeraa käsiparia, siitä
lähdettiin pistämään Hietsua talvikuntoon. Perinteiset ja tutut
työt luontui väeltä melkein opastamatta. Risto vain näytti missä
päin milloinkin tekijöitä tarvitaan. Paljon väki sai aikaan ja alue
kunnossa odottamaan ensimmäisiä talvisäitä. Talkoolounas oli
maittava. Lihapullaa, perunaa ja runsaasti salaattia. Iltapäivän
kahvitelu ja ns. ”turpakäräjät” kestivät aikansa. Risto, toimikunan
puheenjohtajana, kehui hyvä me hengessä. Peter Tähtinen taas
veti Power Point esityksen yhdistyksen tilanteesta.
Päivän työt eivät näyttäneet enää illalla rasittavan. Päätellen karaokeen osallistuneiden määrästä. Yli puolen yön tuota musiikin
harrastusta kesti ennen vaunuille sirtymistä. Aamulla vielä moni
jatkoi talkoopuuhia. Varsinkin naisväki teki kovasti töitä pensaiden ja istutusten parissa.
Veijo
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Caravan-suurmyymälä keskellä Suomea!
150-200 matkailuajoneuvon valikoima

Suomen suurin 40
ajoneuvon sisätilanäyttely

Kattava huolto ja varaosapalvelu.
Myös valtuutettu
Fiat-huolto ja Fiat Original varaosat

30 alan
ammattilaista

kauppa.jyvascaravan.fi

Suomen suurin tarvike-, varaosa- ja
lisävarustevalikoima myymälässämme

Myynti

VERKKOKAUPPA

0400 407 066 myynti@jyvascaravan.fi

Meillä yli 150 ajoneuvoa!

Jälkimarkkinointi

Katso ajantasainen varastotilanteemme Caravan-varaosat /
www.jyvascaravan.fi
tarvikkeet / lisävarusteet
0400 407 035
varaosat@jyvascaravan.fi
Timo Käyhkö
0400 642 699 Yli 7000 tuotetta suoraan varastosta
Caravan-huolto
4/2019
Tuomo Käyhkö 0400 545 133 kauppa.jyvascaravan.fi
0400 407 055
Simo Käyhkö 0400 769 332 shop.jyvascaravan.fi
huolto@jyvascaravan.fi
www.jyvascaravan.fi/kamashop

10
Myyjät
Tommi Kuismin 050 434 0408
Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä
nuppi
Kari Pienmäki 0400 640 139
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-15. Joulukuussa lauantaisin suljettu Jyrki Lehtonen 040 728 6006
info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan Juha Käyhkö 0400 642 842

Verkkokauppa 24h

Fiat-huolto ja
varaosat
0400 407 154
fiat@jyvascaravan.fi
Vuokraus
0400 620 445
vuokraus@jyvascaravan.fi

Caravan-suurmyymälä keskellä Suomea.

Kiitämme hyvästä yhteistyöstä ja toivotamme
hyvää joulua sekä matkailullista uutta vuotta 2020!

Suuri talvinäyttely
Jyväskylässä
pe 10.1. klo 9-18
la 11.1. klo 10-16
su 12.1. klo 12-15
Pullakahvit!
Myynti

Meillä yli 150 ajoneuvoa!
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Halloween Hietasaaressa
M

arraskuu alkoi Hietasaaressa halloweenjuhlilla. Tänä vuonna
halloweenia juhlittiin treffitapahtumana.

Perjantaina saunottiin neljään otteeseen: normivuoroilla ja jälkilöylyissä. Illalla pavilla tanssittiin Veijon karaoken tahdissa.
Lauantaiaamu alkoi arpojen myynnillä. Puoliltapäivin pääsi pikkurahalla varustautuneet kodalle makkaran, lettujen ja tikkupullan
puistoon.
Paville saivat lapset ja lapsenmieliset mennä askartelemaan mm.
halloweenkäsiä ja erinäköisiä koristeita. Sitten pääsikin peseytymään joko uikkarisaunaan tai normivuoroille.
Klo 18 alkoi lapsille suunnattu halloweendisco. Muutamia innokkaita noitia ja kissoja pyörähtelikin tanssilattialla. Uskaliaimmat
osallistuivat myös karkki-ja kepposkierrokselle. Vaunulta vaunulle
kiertelijät saivat karkki, keksi -ja rahasaaliita.
Lasten disco jatkui aikuisten naamiaisilla. Pari pukeutujaa oli paikalla ja lopuksi parhaat asut palkittiin leikkimielisesti.
Klo 21 paikalle saapui Japo&Jamset-orkesteri, joka tanssitti väkeä
pikkutunneille saakka.
Halloweenjuhlat päättyivät sunnuntaiaamupäivän arpajaisiin,
jonka jälkeen taas zombiet, noidat,kissat ja koirat lähtivät vaeltamaan kotia kohti.

Marjut
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Japo & Jamset soitti kunnon kitaramusaa.
Kommentit oli ”tätä lisää”!

nuppi
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Tikkupullaa kodalla!

nuppi
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Hietasaaren pikkujouluja juhlittiin
taas perinteisesti Pavilla
R

uokailu oli taas jaettu kahteen klo14 ja klo16 kattaukseen. Väkeä riitti molemmissa ja ruoka oli jälleen kerran
erinomaisen hyvää!
Tänä vuonna kattauksen hoiti Kulkurin Kuu. Kiitokset
heille.
Kun ruokaa oli hetki sulateltu, iltaohjelma alkoi tuttuun tapaan klo19.
Ohjelmassa oli muutamia yhteislauluja ja hauskoja leikkejä.
Vapaaehtoiset ja valitut pääsivät mm.yrittämään ”napin”
pudotusta naaman liikkeillä ja näyttelemään käsikirjoitetussa näytelmässä.
Miehet myös pääsivät opettelemaan kutomista naisten ohjeilla.

Lapsille otettiin piirileikkiä joulupukkia odotellessa. Hauskaa oli.
Viimein saapui illan kohokohta eli joulupukki leikittämään
lapsia ja jakamaan odotetut lahjat. Pukilla oli lapsille hauska
tuolileikki, jonka jälkeen jokainen lapsi ja muutama aikuinenkin sai nimellä varustetun paketin. Säkeistä sai myös aikuiset ja lapset valita paketin, jos sinne itse oli sellaisen tuonut.
Joulupukin lähdettyä väkikin valui vaunuilleen, mutta iltaa
jatkettiin vielä karaoken merkeissä. Liekkö ilmoille kajahtanut muutama joululaulu, sen verran hilpeää joulun tunnelmaa oli aistittavissa ilmassa.
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Marjut

nuppi
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Lumeton oli Hietsun pikkujoulu
Hilpeät ja hauskat olivat pikkujoulut niin kuin Marjut tekstissään kertoo. Ohjelmaa kun oli tällä kertaa runsaasti ja
naurua riitti. Ruokailijoita lauantaina oli yli 90. Paljonkohan
lie ollut juhlijoita kaikkiaan?
Toimitus

nuppi
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Jouluista tunnelmaa Lintulahdessa

L

intulahden pikkujoulut vietettiin marraskuun viimeisenä päivänä.
Viikonlopun sää oli ollut melko vaihteleva, mutta lauantaina oli kaunis talvinen keli.
Tänä vuonna pikkujoulujen teema oli pukeudu punaiseen ja niin myös suurinosa osallistujista oli tehnyt.
Väkeä oli mukavasti ja kaikki viihtyivät erinomaisesti pikkujouluhumussa
mukana.
Seisova pöytä oli herkullinen ja ruokaa riitti kaikille.
Ohjelma oli hauskaa, koettiin myös Tinder-rakkautta. Joulupukki ennätti kiireiltään käydä ja jakoi lapsille pienet muistiaiset.
Ensivuoden pikkujouluja odotellessa. Katsotaan mitä silloin keksitään :)
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nuppi

*Pia M*
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Mun sydämeni vaunu vei
P

aljon voi asioita tapahtua reilussa vuodessa. Viime vuoden syksyllä äidin kanssa käytiin Jyväskaravaanilla ja niin lähdin sieltä
pois vaunun sopimukset kädessä. Tästä alkoi aivan uudenlainen
elämän vaihe. Aluksi kyllä mietitytti mitä oikein tuli tehtyä.
Hommasin vaunun jota en osaa edes vetää, eikä ole autossa koukkuakaan. Niin sitten vaunu saatiin tuotua Lintulahteen. Paikka oli
minulle itsestäänselvyys. Lintulahdessa vaunu löysi paikkansa Ruikonperältä ja rakastuin siihen oitis. Ensimmäisen kerran jälkeen
en ole osannut pysyä poissa.
Paljon on tuo oma ”koppi” minulle antanut. Se on mulle paikka
rentoutua itseni kanssa yksin ja joskus myös ystävien kanssa. Joka
kerta menen sinne onnellisena ja hymyssä suin.
Vaunulla voin olla omissa oloissani istuskella kesällä terassilla aamuteen kanssa. Talvella katsella iltapäivän sinistähetkeä. Saan
touhuta alueella ja tehdä yhteisen hyvän ja viihtyvyyden eteen
asioita tai saan vain olla omien ajatusteni kanssa.
Ja mikä kaikkein parasta vaunu ja Lintulahti on tuonut niin paljon
ihania uusia ihmisiä ja ystäviä minun elämään, että olen heistä
ikuisesti kiitollinen. Tällaisia samanhenkisiä ihmisiä olisin tuskin
missään muualla tavannut.
Joten paljon voi tuo pieni ”koppi” antaa ihmiselle. Minulle se tarkoittaa laatuaikaa itseni ja ihanien ystävien kanssa.
Jos joku harkitsee vaunun hankkimista niin voin vain sanoa, että
kannattaa. Minä ainakin rakastuin ja Lintulahti vei ison palan sydäntäni.
*Pia M*
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Monelta kalastajalta on katiskat jääneet rannalle, tahi vaunun taakse. Aivan liian usein näkee, että katiskan nielu on jäänyt
auki. Se on pikkulinnun surma. Jos sellainen jostain syystä kulkeutuu katiskaan, lentelee siellä hädissään ja hakkaa siipisulkansa pilanne.
*
Olen kerran pienenä nähnyt kun joku mato-onkija oli unohtanut
rannalle jättämäänsä onkeen madon. Lokki nielaisi madon koukkuineen ja lenteli kauhuissaan ongessa kiinni. Itku tuli, kun joku
aikuinen joutui lopettamaan sen linnun.

Tämäkin painotuote tarvitsee avustajia, koskaan heitä ei ole
liikaa. Lapsetkin voisi osallistua. Nyt toimittelijalle tuli yksi mainio jouluinen piirros nuorelta jäseneltä. Samoin koskaan ei ole liikaa hyviä kuvia ja tekstejä. Kännykät pystyssä kuvataan tapahtumia ja ympäristöä. Niitä kuvia voisi painaa kaikkien lukijoiden
iloksi. Samoin niitä olisi hauskaa selata nettisivujen kuvagalleriasta. Joskus takavuosina toimittajalle lähetettiin sivun verran runojakin.
*
Hietsun sauna brojekti etenee. Rakennuslupa-anomus on Uuraisten kunnassa. Rakennustarkastaja Jari Vuopio kertoi että lupaanomus käsitellään virkamiestyönä jo ennen joulua. Sitä ei tarvitse viedä minkään lautakunnan päätettäväksi. Hän oli puhelinkyselyssäni hyvin positiivisella mielellä lupaa ajatellen.

Pihakettu
Hietasaaren alueella on kesän ja syksyn aikaan vieraillut jatkuvasti
komealla ja tuuhealla hännällä ylpeilevä kettu. Oisko hällä tavoitteena rakennusten alla lymyävät hiiret ja myyrät. Uteliaita ovat.
Yksi rohkeimmista ketuistahan juoksenteli Helsingissä Valtioneuvoston rakennuksen edustalla samaan aikaan kun Rinteen erosta
puhuttiin. Iso uutinen kiinnosti näköjään repolaistakin.
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Pikkupoika oli isänsä kanssa kirkossa.
Kolehtihaavi lähestyi, poika supatti,
ei kait isä sinun tarvitse minusta maksaa
kun en ole aikuinen.
Sovinistin hoitajamitoitus 90 – 60 – 90.
Pikkutytön mielestä oli hienoa uudenvuoden
juhlat. Raketit räiskyy ja tinaa paistetaan.
Muinoin lounaissuomen renki
tuoppiinsa murehti.
”Kaks on miehellä ilonpäivää,
kun menee naimisiin
ja kun vaimo kuolee”.

nuppi
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2020
HALLITUS
Puheenjohtaja

Risto Järvikallio

Mämmensalmentie 55,
44120 Äänekoski
p. 040-5692003
risto.jarvikallio@pp1.inet.fi

Peter Tähtinen

Risto Järvikallio

Tapani Pusa

Jarmo Eskelinen

puh. 045 670 3670
peter.tahtinen@constella.fi

puh. 040 142 0975
risto.jarvikallio@pp1.inet.fi

puh. 045 871 1112
tapsa.pusa@gmail.com

puh. 040 517 7458
jarmo.eske1947@gmail.com

Veijo Kämäräinen

Teijo Arkkukangas

Mia Vaarakallio

puh. 050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

puh. 0400 916 761
teijo.a@hotmail.com

puh. 040 628 1981
mia.vaarakallio@gmail.com

Lintulahti-toimikunta 2020

Hietasaari-toimikunta 2020
Järvikallio Risto, pj.
puh. 040 142 0975
risto.jarvikallio@pp1.inet.f
Koivukoski Sami, varapj.
Järvikallio Virpi, siht.
Sonja Aho
Markus Alanko

Irja Andersin
Matti Andersin
Mika Laine
Risto Levälahti
Tapani Pusa
Terhi Tähtinen
Jaana Rasilainen
Sirkka Andjärvi
Kari Andtjärvi

Turpeinen Tauno, pj
0500 616 863,
turpeinentauno@gmail.com
Kumavaara Veikko varapj.
Liimatainen Kari, sihteeri

Nuppi-toimikunnan nykyiset jäsenet
Puheenjohtaja
Veijo Kämäräinen,
Kekkolantie 11 A 5,
40520 Jyväskylä
puh. 050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

Jäsenkirjuri

Pirjo Liimatainen
Pia Meriläinen
Nina Kianto
Janika Pursiainen
Marko Purmonen
Seija Pehkonen
Tomi Rahkonen
Mia Vaarakallio.

Yhdistyksen kotisivut: www.kskaravaanarit.fi
Jaana Rasilainen
Puh. 040 357 2595

Pia Meriläinen
Tuija Harju
Marjut Hiltunen

Laskutus
Verkkolaskujen vastaanotto
Verkkolaskuosoite: 003707460536
Operaattori: OpusCapita Oy - Itella
Välittäjän tunnus 003707460536

Rahastonhoitaja

SF-Caravan Keski-Suomi ry
PL 38780, 00021 LASKUTUS

Yhdistyksen osoite

20

Tuula Pietiläinen

Jaana Rasilainen

Puh. 0400 283 300
tuula.pietilainen@joutsantyp.fi

Puh. 040 357 2595
sfc.rahuri@outlook.com

nuppi

SF-Caravan Keski-Suomi ry
Peter Tähtinen
Constella, Asemakatu 4, 40100 Jyväskylä

4/2019

Karavaanarit
Kaikkea ei kannata tuoda kaukaa ja perille
on kiva tulla kylläisenä. Ruuat ja juomat saat
Uuraisten keskustasta, josta löytyy myös muita
palveluita ja Nosto käteisautomaatti.
Matka Hietasaareen on n. 15 km.
Lisätietoa gUUglettamalla.

LINTULAHTI
LINTULAHTI

• RAVINTOLA
• RAVINTOLA
• ELINTARVIKKEET
• ELINTARVIKKEET
• TARVIKEMYYNTI
• TARVIKEMYYNTI
• OLUT JA VIRVOITUSJUOMAT
• OLUT JA VIRVOITUSJUOMAT
ALENNUKSIA CARAVANKORTILLA!
ALENNUKSIA CARAVANKORTILLA!
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tulijoille

… siinä heti Lintulahden liittymässä!
… siinä heti Lintulahden liittymässä!

Ympäristöystävällistä
painopalvelua

Ompelimo/myymälä
Farkkusauma
Farkkuliivit ja muut tuotteet
kierrätysfarkusta
Myös korjausompelua
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Laadukkaat painotyöt mm.
• käyntikortit • julisteet
• postikortit, kutsukortit ja tarrat
• flyerit ja esitteet
• kansiot, muistivihkot
• rollupit, suurkuvatulosteet
Kirjasin Bell
ja paljon muuta

Gothic ST

OFFSET- TAI DIGIPAINO!
Aina tarpeen mukaan, soita!
Kirjasin Bell Gothic STD

Keski-Suomen Painotuote Oy

Teollisuuskatu 7, 44150 Äänekoski
Puh. 044 742 3250, 044 742 3251
www.kspaino.fi

www.farkkusauma.fi
Ahjok. 12 40320 Jyväskylä (Löytötexin vieressä)

Ma-Pe 10-17, La 10-13 p. 050 584 4923

Löydät meidätkin facebookista

SF CARAVAANARI-kortilla:

MÄÄRÄAIKAISKATSASTUSPAKETTI!

• KAIKENKOKOISET HENKILÖJA PAKETTIAUTOT
49 €
• O2 PERÄVAUNUT
40 €

