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 Piparintuoksuista joulun aikaa, 
onnea ja rakkautta alkavalle vuodelle!



Mörtissä vielä tontteja!

Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski , p. 020 632 2000 
kirjaamo@aanekoski.fi • www.aanekoski.fi 

Lisätietoja tonteista 
www.aanekoski.fi/tontit

Tule valitsemaan 
paikka kodille!

SF-CARAVANIN 
JÄSENKORTILLA

Voimassa 
vuoden 2015 

loppuun

Henkilö- ja pakettiautot  KATSASTUSPAKETTI 55 €   
sis. tarvittavat päästömittaukset. Matkailuvaunut 40 €.  

Seppälän Citymarketia vastapäätä, Vasarakatu 26, 40320 JKL. 
Myös aikaa varaamatta! P. 020 795 9900
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Veijo Kämäräinen
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Veijo Kämäräinen

Laskutus:
Jarmo Eskelinen
Ilmarisenkatu 7 A 25, 44100 Äänekoski
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Lehden julkaisija on SF-Caravan ry:n jäsenyhdistys. Lehden sisältö 
muodostuu yhdistyksen tiedotusasioista, tapahtumauutisista sekä 
muista yhdistyksen jäsentoimintaan liittyvistä asioista.

Painosmäärä :
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Lehti ilmestyy 2015 neljä kertaa. 
Maalis, touko-, syys- ja joulukuussa.

Ilmoitushinnat 2015:

SF-C KESKI-SUOMI RY:N JÄSENLEHTI
N:o 4/2015, 34. vsk   www.kskaravaanarit.fi

  ilmoituskerta
Takasivu  kokosivu  260,-  1.
  410,-  2.
  580,-  3.
  720,-  4.
 puolisivua  160,-  1.
  250,-  2.
  330,-  3.
  400,-  4.
Sisäkannet tekstisivujen hinnalla
Tekstisivut  kokosivu 230,-  1.
  330,-  2.
  435,-  3.
  510,-  4.
 puolisivua  125,-  1.
  210,-  2.
  290,-  3.
  370,-  4.
  neljäsosa  90,-  1.
  150,-  2.
  200,-  3.
  250,-  4.
 kahdeksasosa 65,-  1.
  110,-  2.
  145,-  3.
  170,-  4.
 kuudestoistaosa  50,-  1.
  85,-  2.
  105,-  3.
  120,-  4.
  
värilisä   1/8 - 1/16 sivukoossa 40,- ilmoituskerrasta riippumatta 
1/4 - 1/1 sivukoossa 65,-  ilmoituskerrasta riippumatta

Maaliskuun Nupin aineisto jätettävä 
Karkauspäivään 29.2.2016 mennessä.  

Puhelimen häly herätti klo 7.15. Pimeää, mutta puhelin löytyi näytön kirkkaan 
valon ansiosta. Äs äf cee Hietasaari ja Kämäräisen Veijo, kerroin käheällä äänel-
lä. Puhelimessa mieshenkilö pyyteli anteeksi jos herätti, mutta kun heidän pitäi-

si päästä lähtemään. Joo, ei mittään. Meni vaan viimeyönä tuon karaoken kanssa yli 
puolen yön. Siksi vielä olin peiton alla. Totuus on kyllä että meikä eläkeläinen nuk-
kuu yleensä vähintään yhdeksään, jos ei häiritä. Lohdutin kuitenkin, että älä enää ole 
pahoillasi, huomasin nimittäin että auringon nousu on aivan mahtava. Miesääni pu-
helimessa kertoikin ottaneensa siitä jo muutaman kuvan.

Aurinko tosiaan värjäsi idän taivaan Kyynämöisen takana todella mahtavin värein. 
Ilmoitti riittävän selvästi nousevansa lähimmän puolen tunnin sisällä valaisemaan 
syksyn kuihtuvaa maisemaa. Täysin tyyni Kyynämöisen pinta peilasi samoja sävyjä ja 
värejä. Monimuotoiset pilvien roippeet ylempänä kilpailivat värimuodoillaan. Tämä 
kaikki näkyy vau-nuni etuikkunaan hyvin Pikku Multialta. Korkealta yli koko vaunu-
alueen.

No vaatteet päälle ja toimistolle. Vedettiin kortilla yöpyjä ulos ja kuitit kassaan. 
Lähtijän kanssa rupatellessa huomasin, ettei niin kiire hällä olekaan. Pohdinkin jo 
että pitäskö tiputtaa kahvit ja tarjota oikeen isännän perinteiset korppukahveet. 

No unet oli mennet, eikä takaisin peiton alle kömpiminen kiinnostanut. Kävelin 
autiolle rantahiekalle. Järvi todella tyyni. Ylös noussut aurinko huikaisi valollaan. 
Alueella hiljaista. Kait siellä vaunuissa kahvikeittimet porisi. Ulkoilijoita ei näkynyt. 
Ei näkynyt sumulaikkujakaan järven selällä. Loppukesän upeimmat fiilikset ovat usein 
syntyneet yön sumuista. Autolla kotiin yöllä ajaissa. Upeimmat sumulaikut on näky-
neet ei suinkaan järvien pinnoilla, vaan monimuotoisten peltojen kosteilta, heinik-
koisilta painanteilta. Monet väittää niissä usein liihottavan aaveen kauniita sumunei-
toja. Mulla kun ei ole koskaan ollut naisten kanssa onnea, en moisia neitojakaan ole 
koskaan havainnut. Järven toisella puolella lentää lähes kymmenen ison linnun parvi. 
Lentohuuto paljastaa joutseniksi. Milloinkahan kuulisi sen tangosanoittajien kauniin 
”joutsen laulun” tuon toitotuksen sijaan.

Lokakuu oli tosiaan sään puolesta hieno. Ei niin hirveästi potuttanut kuluva syksy 
ja lähestyvä ikävä talvi. Ja kun siihen ihanaan kesään on aikaa viisi kuukautta. Siis 
melkein puolivuotta.

*****
Loppuvuoden aikana käytiin maassamme runsaasti keskustelua sananvapaudesta. Eri-
laisia seminaareja ja luentoja julkaisi mm. yleisradio. Tanskalaisen juornalistin, Flem-
ming Rosen esitelmä yle teemalla oli todella mielenkiintoinen. Samoin Suomen Ku-
valehti pohti samaa aihetta Roseen tavoin. Näiden mielestä sanavapaus vähenee kan-
sainvälisen monikulttuurisuuden lisääntyessä. Surullista.

Veijo

Sunnuntai 18.10.2015 klo 7.15.
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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
•	alueella WLAN

Aluemaksu 15€/vrk, ei jäseniltä 25€/vrk, 
joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.  
Sisältää alueen palvelut ja saunan yleisillä vuoroilla. 

Perhesauna 15€/50	min.	jäsen	•	25€ /50 min. ei jäsen

Sähkömaksut 2016
•	Mittarilla 0,20/kwh, minimi 1€
•	Ilman mittaria/vrk 5€ (1.5.-30.9.)
•	Ilman mittaria/vrk 8€ (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.

L i n t u l a h t i

     

Lintulahdessa tapahtuu…
 31.12.2015 Vuoden vaihtajaiset
 6.-7.2. Laskiainen
 26.3. Pilkkikilpailut
 1.5. Vappu
 14.5. Kevätsiivoustalkoot
 10.-12.6. Hyvänolon viikonloppu ja 
  lastentapahtuma.
 24.-26.6. Juhannus. Treffit
 13.-14.8. Muikkutreffit
 17.-18.9. Soihtujen ja rosvojen yö. Treffit
 15.10. Syyssiivoustalkoot
 3.12. Pikkujoulut
 31.12. Vuoden vaihtajaiset.
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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!

•	sisäoleskelutiloja 
•	suihkut 
•	wc:t, inva-wc
•	lastenhoitohuone
•	TV-huone 
•	uusi monipuolinen lasten 

leikkialue
•	saunat 
•	grillikota 
•	tiskipaikka
•	uusi monitoimikeittiö 
•	uimarannat
•	talvisin avanto 
•	kalastusmahdollisuus
•	kemssan tyhjennyspaikat
•	ajokaivo
•	hiekkarannalla lentopallo- ja 

petankkikenttä
•	veneet, polkuveneet
•	kaasunmyynti

Aluemaksu 15 €/vrk, ei jäseniltä 25€/vrk,    
joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.  
Sisältää alueen palvelut ja saunan yleisillä vuoroilla.

Perhesauna 15€/50	min.	jäsen	•	25€ /50 min. ei jäsen

Sähkömaksut 2016
•	Mittarilla 0,20/kwh, minimi 1€
•	Ilman mittaria/vrk 5€ (1.5.-30.9.)
•	Ilman mittaria/vrk 8€ (1.10.-30.4.) 

 

Ajo-ohje:
Uuraisilta teiden 630 ja 627 risteyksestä tietä 627 Multian suun-
taan 9 km. Kyynämöisen kylän jälkeen vasemmalle Muuraismäen-
tielle ja sitä 2 km. Opaste neuvoo vasempaan.

H i e t a s a a r i

   

Hietasaaressa tapahtuu… Hietasaari toimii taas kevääseen saakka 

ns. omatoimialueena. 

Viikonloppuisin alueella on isäntäpalvelut. 

Kassa ja kaasunmyynti ym. 

Arkenakin palvelut, wc:t, suihkut, saunat  ym. 

käytössä normaalisti.

Jos tarvitset apua, vaikka saunan avainta, 

soita alueen puhelimeen 0400 259 899.

Jatkuva isäntäpäivystys alkaa 15.5.2016

 31.12.2015 Vuoden vaihtajaiset
 25.-28.3 Pääsiäistapahtuma
 30.4.-1.5. Vappu
 13.-15.5. Kevättalkoot
 24.-26.6. Juhannus. Treffit
 8.-10.7 Lastentapahtuma
 22.-24.7. Heinärieha, naamiaiset ja kirpputori. Treffit
  Viikonloppuna pidetään yhdistyksen 
  karaoke -mestaruuskisa.
 26.-28.8. Kynttilän ja valonjuhla. Treffit
 14.-16.10. Syystalkoot
 26.11. Pikkujoulu
 31.12. Vuoden vaihtajaiset
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Puheenjohtajan tervehdys

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

… siinä heti Lintulahden liittymässä!

Tiesitkö, että Joukossamme on myös

KAIHDINKAUPPIAS
*sälekaihtimet *hyönteissuojat ja -ovet
* markiisit jne. *kaihtimien korjaukset.

Kaihdinmyynti 
Kokkonen Jouko T:mi. 
Puhelin 0500-746 708 
Sähköpostiosoite: joukokokkonen@hotmail.com
Kotisivu: www.kaihdinkokkonen.fi

S
FC

 1
25

70
6

Vuosi lähenee loppuaan ja 
joulu on jo ihan tuossa 
tuokiossa. Tätä kirjoitetta-

essa ei todellakaan ole vielä 
”hanget korkeat nietokset” , ku-
ten eräässä joululaulussa tode-
taan. Lämpöasteita on noin 6 ja 
vettä tihuuttaa koko ajan. Päi-
vän pituus tuntuu todella lyhy-
eltä ja pimeys valtaa maiseman 
jo iltapäivällä. Perinteisesti me 
täällä Keski-Suomessa asuvat 
olemme tottuneet siihen, että 
jouluun kuuluu lumi, joka va-
laisee ja tekee maiseman puh-
taan oloiseksi. Muistikuvissam-
me lapsuudessamme joulukuus-
sa oli aina lunta, mutta nyt jo 
useamman vuoden ajan olem-
me tottuneet siihen, että saam-
me jännätä sitä, että tuleeko 
jouluksi lunta. Mutta ei anneta 
sen vaivata mieliämme, sillä 
tärkeintähän on kuitenkin, että 
meille jokaiselle tulee oikea 
joulumieli ja saamme vetäytyä 
lepäilemään perheen keskuu-
teen tai muuton sukulaistemme 
kanssa. Jouluhan on rauhoittu-
misen aikaa.

Kiireinen syksykin alkaa yh-
distystoiminnassamme rauhoit-
tumaan. Iloiset ja tunnelmalli-
set pikkujoulut on vietetty mo-

On hanget korkeat nietokset……?
lemmilla alueillamme. Lintu-
lahdessa pikkujoulut poikkesi-
vat perinteisestä siten, että ruo-
kailu oli läheisellä Neste-huol-
toasemalla, jonne oli loihdittu 
oikein maukas ja mahtava jou-
lupöytä. Toki iltajuhla pidettiin 
perinteisesti Lintusalissa, eikä 
meneillään oleva keittiö- ja sa-
niteettitilojen remontti haitan-
nut yhtään. Päinvastoin sali oli 
todella kauniisti koristeltu ja 
oman väen järjestämä ohjelma 
erittäin tunnelmallista ja hyvää 
mieltä tuottava. Hietasaaressa 
pikkujouluja päästiin viettä-
mään ensi kertaa omissa tilois-
sa. Takavuosien perinteen mu-
kaisen Teivaalan jouluruokai-
lun jälkeen iltajuhla pidettiin 
remontoidulla Pavilla, joka 
osoittautui erittäin toimivaksi 
ja tunnelmalliseksi paikaksi yh-
teisille kokoontumisille. Ja po-
rukkaa oli ”tuvan täydeltä” ja 
tunnelma erittäin hieno.

Yhdistyksen syyskokous pi-
dettiin marraskuun loppupuo-
lella ja hyväksyimme varsin pe-
rusteellisen toimintasuunnitel-
man ja –ohjeen tulevalle vuo-
delle. Päätimme eräistä tärkeis-
tä muutoksista aiempaan ver-
rattuna ja niistä on selvitystä 

toisaalla tässä lehdessä. Toi-
mintasuunnitelma ja –ohje 
löytyy kokonaisuudessaan yh-
distyksen kotisivuilta ja alu-
eidemme ilmoitustauluilta sekä 
isäntien toimistosta. Talousar-
vio keskustelutti myöskin ko-
kousväkeä, sillä edelleen on in-
vestointitarpeita olemassa jat-
kossakin. Pikku hiljaa alueita 
ja toimintoja kehitetään pitkä-
jännitteisesti tulorahoituksen 
avulla ja mittavalla ja määrä-
tietoisella talkootyöllä. Talous-
arvion perusteisiin ei tehty 
muutoksia, joten kaikki hinnat 
säilyvät entisellä tasollaan.

Syyskokouksessa oli jälleen 
esillä myös henkilövalintoja. 
Molemmille alueille valittiin 
aluetoimikunnan jäsenet, joi-
den vastuulla on monenmoista 
toimintaa myös tulevana vuon-
na. Myös yhdistyksen hallituk-
seen valittiin henkilöitä ja 
muutosta hallituksen kokoon-
panoon tulikin yksimielisin 
päätöksin. Aiemmin hallituk-
seen kuuluneet Seppo Salonen 
ja Hannu Pietiläinen eivät ol-
leet enää pääasiassa työesteiden 
takia käytettävissä, joten hei-
dän ”saappaisiinsa” astuvat Irja 
Andersin ja Heikki Heino. Esi-

tänkin parhaimmat kiitokset 
Sepolle ja Hannulle merkittä-
västä panoksesta hallitustyös-
kentelyssä ja toivotan uudet jä-
senet lämpimästi tervetulleiksi 
rehtiin yhteistyöhön.

Näin vuoden lähetessä lop-
puaan ja joulun odotuksessa esi-
tän parhaimmat kiitokset kai-
kille jäsenillemme, alueillamme 
vierailleille ja yhteistyökump-
paneillemme kuluneesta vuo-
desta ja toivotan rauhallista 
joulunaikaa ja menestyksekästä 
uutta vuotta 2016. 

Jouko Ahonen 
SF-C 41 830



55
nuppi 4/2015nuppi 4/2015

Rankka talven alkuryntäys 
keskisessä Suomessa sotki 
monen viikonlopun suun-

nitelmat. Syyskokouksen ai-
kaan 22.11. sähkökatkoja ym-
päri maakuntaa, Hietasaaressa-
kin keskellä yötä 3 – 4 tuntia 
viilensi monenkin vaunun. 
Ajotiet todella jäiset ja liuk-
kaat. Nämä varmasti vaikutti-
vat kokousväen määrään. Nyt 
oli paikalla yli 60 jäsentä. Edel-
lisvuosina on väkeä ollut 20 – 
40 osallistujaa enemmän päät-
tämässä yhdistyksen tärkeim-
mässä kokouksessa.

Kokous pidettiin jo perin-
teeksi muodostuneessa paikassa, 
Tikkakosken Itärannan Varus-
kuntakerholla. Tilavat salit tar-
joavat mainiot puitteet näinkin 
mittavalle joukolla.

Ennen kokousta muistettiin 
yhdistyksen aktiiveja niin kun-
niakirjoin, merkein, kuin vank-
kureinkin. Lähes kaikki kiitok-
sen saaneet olivat paikalla. 

Varsinainen kokous kesti 
happitaukoineen neljä tuntia. 
Asiat tuli käsiteltyä perusteelli-
sesti. Henkilövalinnat hoitui-
vat ilman äänestyksiä. Halli-
tukseen valittiin kaksi uutta jä-
sentä eronneiden tilalle. Irja 
Andersin Hietasaaresta Seppo 
Salosen tilalle ja Heikki Heino 
Lintulahdesta Hannu Pietiläi-
sen tilalle. Talousarvion perus-
teisiin ei tullut mainittavampia 
muutoksia. Näin mennään en-
tisillä tuloilla, vaikka luvassa 

onkin suuria investointeja. 
Suurimpana urakkana on jo 
menossa oleva Lintulahden 
päärakennuksen merkittävä re-
montti. Samoin Hietasaaren 
liittäminen viemäri- ja vesijoh-
toverkkoon tapahtunee alku-
vuoden aikana.

Jäsenten kokoukselle esittä-
mistä asioista kannattaa maini-
ta aloite koskien asuntovaunu-
jen katsastusta. Aloitteen poh-
jalta hallitus ehdotti ja kokous 
päätti, ettei vaunua tarvitse 
välttämättä katsastaa, jotta sille 
voidaan myydä vuosipaikka. 
Jatkossa kiinnitetään huomiota 
vaunun ja ympäristön siistey-
teen ja turva-asioihin. Kaasu-
laitteiden kuntoon myös ja että 
sammutin on testattu.

Mielenkiintoisen aloitteen 
esitti Martti Pipinen. Hän oli 
huolissaan Lintulahden vaunu-
alueista ja viihtyvyydestä. Hän 
esitteli laajasti suunnitelmin, 
laskelmin ja kuvin ns. aavikon 
kunnostukseen. Hänellä oli 
jopa rahoitusmallit tälle alueen 
viihtyvyyttä lisäävälle inves-
toinnille. Asiasta käytiin vilkas 
keskustelu. Loppupäätelmäksi 
jäi, että aloite on hyvä ja se on 
hyvä pohja mahdolliselle toteu-
tukselle. Tällä hetkellä kuiten-
kin kaikki rahat ja toiminnat 
uhrataan Lintulahdessa koko 
toimistorakennuksen vaativaan 
remonttiin.

Veijo

Perusteellinen syyskokous todella liukkaassa säässä
TALOUSARVION PERUSTEET VUODELLE 2016
  
Jäsenmaksu SFC ry      27,00     SFC K-S ry 25,50 52,50
Perheenjäsen/nuorisojäsen (10 + 5 ) 15,00

Vuosikortti  350,00
 Ulkojäsenille 450,00
Kausikortti  6 kk 300,00
 Ulkojäsenille 350,00
Kausikortti 3 kk 200,00
 Ulkojäsenille 250,00

Vuorokausimaksu 15,00
Vuorokausimaksu ei jäsen 25,00 
Päiväkäyntimaksu 5,00
Talvisäilytysmaksu jäsen (1.10. – 30.4) 60,00
Talvisäilytsmaksu ei jäsen 120,00
Säilytys /vrk erikseen osoitettu paikka 2,00 (sähkötön)
 1.6. – 30.8. 15,00 Sähköllinen
Sähkömaksut  mittarilla 0,20/kwh min 1€
Kausipaikkalaiselle mittarin osoittaman lukeman mukaan,
Ei minimimaksua
 Ilman mittaria /vrk 5,00 (1.5. – 30.9)
 Ilman mittaria /vrk 8,00 (1.10. – 30.4)

Kaasupullo  22,00
Perhesauna/tunti/alueella majoittuvat 15,00
Lintulahden erillinen perhesauna 10,00
                  – ” – Ei jäsen                  15,00
Perhesauna/tunti/ei jäsen 25,00
Pyykinpesu  
3,00 kerta
Kuivausrumpu 2,00 kerta

Isäntäviikkojen hyvitykset :
18 €/Henkilö/vrk (ma-pe)
25 €/Henk/vrk (la-su), sekä juhlapyhinä ja näiden aattona
Kesäkuun alusta elokuun loppuun 35 €/henkilö/vrk. 
Yksi isäntäpari. Apuna velvoiteisännät ja toimikunta

Hallitukselle annetaan valtuudet korottaa tarvittaessa kaasun ja 
sähkön hintaa.
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Tihkuinen, kostea ja vähän 
viluinenkin säätyyppi ei 
haitannut hietasaarelaisia 

saapumasta vaunuilleen juhla-
mielellä. Runsas 80 henkeä saa-
pui viettämään nyt perinteistä 
joulukauden aloitusjuhlaa 27.-
28.11. Perinteistä tarkoitti ruo-
kailua Teivaalan tunnelmallisis-
sa hirsisaleissa ja illanviettoa 
omalla hienolla Pavilla. 

Viikonlopunvietto aloitettiin 
jo perjantain joululaulukara-
okella. No joululaulujakin kara-
okelistoilta löytyi ja laulettiin, 
mutta illan pääesiintymiset 
kyllä tapahtuivat sillä tutulla 
Olavi Virta, Topi Sorsakoski ak-
selilla. Tansittavaa.

Lauantaina nuoret ja lapset 
touhusivat Lemmikissä joulu-
kuusen koristelussa sekä askarte-
lujen parissa. Syntyi joulukort-
teja ja mm. hienoja koruja. Kir-
joittajakin sai muutaman ja yksi 
roikkui kaulassa koko illan ja 
yön. 

Teivaalan pitopalvelun herk-
kujen ääriin juhlaväen kuljetti 
Kymäläisen Keke isolla bussilla. 
Kapealla ja mutkaisilla tiellä 
renkaat ojanpenkoilla, mutta 

Hilpeät ja tunnelmalliset pikkujoulut 
Hietasaaren tihkusateessa

Seija ja Veijo toivottivat väelle maukasta pikkujoulua! Vuoden karavaanarit Toini ja Seppo.
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työntämään ei naisten tarvin-
nut korkokengillä (huh huh) 
ryhtyä. Jouluinen menyy nouto-
pöydissä tuntui maistuvan. Jou-
lupukin asiamiehen paikalla 
vieraillessa oltiin jo jälkiruoka 
kahvin ja ”jouluhalon” nautin-
nassa. Tältä pukin asiamieheltä 
jutut tuntui irtoavan. Nauratti 
niin aikuisia, kuin ajoittain lap-
siakin.

Illan pimeyteen loistaneet 
Pavin valot houkutti väen glö-
gin ja leivonnaisten pariin. Kun 
yhdistyksen puheenjohtaja Jou-
kollakin välähti tulla paikalle, 
voitiin oikein kahden tukevan 
miehen voimin onnitella Hiet-
sussa pyöreitä vuosia vuoden ai-

kana täyttäneitä. Tämän jäl-
keen nelihenkinen orkesteri, 
Ampiainen, pisti tanssimusan 
soimaan. Kirjoittajalla oli ilo 
vetää kymmenkunta biisiä bän-
din mukana. Siitäkin huolimat-
ta juhlakansa kehui orkesteria 
ja sen musiikkitarjontaa. Orkes-
terin taukojen aikana Seija jär-
jesti melkoisen villejä roolileik-
kejä, väki viihtyi.

Sunnuntaina, ennen päivä-
saunoja, Pavilla oli tarjolla 
hyvä jumppatuokio, joka nosti 
hikeä otsalle ja vireyttä nivu-
siin. Sauna varmasti maistui 
sen päälle.

Veijo.

Lasten joulukuusi.

Bändi Ampiainen keräsi kehuja ja kiitoksia.

Aamujumppaa…

Orkesterin tauolla oli hulvattoman hauskaa ohjelmaa!

Yllätysohjelma Pavilla

Orkesterin ensimmäisen tauon 
aikana väki jaettiin kolmeen 
ryhmään ja heille tehtävät. 
Tehtäviä olivat Suvipuoti pan-
tomiimi, Elämyspolku laulaen 
ja kolmas ryhmätehtävä Hiet-
sun kesä runomitassa. Näytel-
mät olivat todella hauskoja ja 
luovia. Kaikki innolla mukana. 
Tällaista hauskaa jatkossakin. 

Seija
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Oli taas koittanut se hetki, 
jolloin suuri joukko kara-
vaanareita kokoontui vau-

nuineen ja autoineen Lintulah-
teen viettämään pikkujoulua 
kaikkine kommervenkkeineen. 
Siinä oli ukkoa ja akkaa ja lap-
sia pyöri jaloissa uskomaton 
määrä. Niin vain kaikille löytyi 
paikka. Eikä kukaan halunnut 
olla pekkaa pahempi, vaan pai-
kat vessojen luota olivat kysyt-
tyjä. Olivathan normaalit ves-
sat remontin alla. 

Perjantai-iltana aloitimme 
traditionaalisesti Lintulahden 
maailman parhaassa saunassa ja 
voi sitä nautintoa, kun löyly 
hyväili työstä rasittunutta 
kehoa. Saimme istua hyvässä 
seurassa, jossa kaikki ovat ystä-
viä keskenään. Välillä kävimme 
vilvoittelemassa ulkona ja jot-
kut pulahtivat Keiteleen aaltoi-
hin uimaan, onhan meillä hyvä 
uimaranta, josta pääsee nopeas-
ti uimasilleen.

Sitten vielä käytiin paista-
massa grillikatoksissa makkaraa 
tai jotain herkullista paistosta 
kuitenkin.

Lauantaiaamuna kaikki he-
räsimme pieni jännityksen vire 
vatsanpohjassa. Olihan illalla 
luvassa (huhujen mukaan Jou-
lupukin käynti). Kaikki yritti-
vät olla oikein kiltisti, jopa So-
liinin Hanski yritti viime het-
ken kiriä, mutta voimme vain 
todeta, ettei siitä mitään tullut. 
Punaisesta ei saa valkoista ei 

Lintulahden Pikkujoulut   27-29.11 2015
millään, eikä Hanskista kilttiä 
lasta.

Kello kymmeneltä aloitimme 
juhlimisen oikein toden teolla. 
Siihen manööveriin kuului tie-
tysti maailman paras sauna ja 
taas oikein pitkän kaavan mu-
kaan. Saunomista sai harrastaa 
aina klo14:ään asti. Itse tulin 
hieman myöhässä, mutta kaksi 
herrasmiestä olivat säätäneet 
lämmön oikein mieluisaksi mi-
nulle. Erityiskiitos heille. Ei pa-
laneet paikat ja löylyt olivat 
niin hienot, että herkempää 
olisi ruvennut itkettämään. Ei 
Lintulahden saunaa turhaan sa-
nota maailman parhaaksi. Kuu-
lemma kilpailuhenkiset Hieta-
saarelaiset aikovat remontoida 
melkein yhtä hyvän saunan 
alueelleen. Antaahan poikien 
yrittää. Hyvähän se olisi, että 
jos ainakin lähelle pääsisivät.

Sitten kello 15 alkoi ensim-
mäinen kattaus lähellä olevassa 
Neste huoltoaseman uusitussa 
ja laajennetussa ravintolassa. 
Oli siellä herkkua monenlaista 
ja sellainen pieni 300 metrin 
liikunta ruoan jälkeen oli oi-
kein tervetullut. On se hyvä, 
että meillä on tuollainen yh-
teistyökumppani.

Toinen kattaus tuli sitten li-
hapatojen ääreen klo 17 ja vielä 
oli ruokaa riittävästi heillekin. 

Sittenpä alkoikin suuri jänni-
tys ja odotus, alkoihan itse Jou-
lujuhla klo 19.00.
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Lintulahden Suuri sali oli lai-
tettu oikein hienoon koriste-
luun ja päätinkin sen nimittää 
ihan itse Lintulahti- Areenaksi. 
On se vaan niin hieno raken-
nus ja remontin jälkeen vielä-
kin upeampi. Penkit oli laitettu 
siten, että kaikki mahtuivat si-
sään ja näkivät ohjelman. Tun-
nelmaan virittäytymiseksi lau-
loimme joululauluja ja sitten 
puheenjohtaja tonttu välkkyvi-
ne hattuineen piti puheen. Hän 
joutui vain kehumaan meitä 
paikallaolijoita, koska haukut-
tavaa ei ollut. Puheensa jälkeen 
iso tonttu hyppäsi autoonsa ja 
ajoi Hietasaareen pitämään 
hiukan toisenlaisen puheen. 
Ai, miten niin toisenlaisen. No 
tietysti siinä kehuttiin Hieta-
saarelaisia. Onhan Hietsussa ai-
nakin kauhean kauniita naisia 
ja ahkeria.

No me kuitenkin jatkettiin 
joulujuhlaa ja seuraavaksi nuori 
mies Väinö luki meille Jou-
luevankeliumin ja hyvin luki-
kin. Sitten taas laulettiin, niin 
kovaa että ovet pullisteli.

Lintulahti-toimikunta oli 
ylittänyt reilusti itsensä (tai oi-
keastaan Maija se oli). He oli-
vat väsänneet sellaisen näytel-
män, että salissa ei ollut yhtään 
kuivaa silmää ihan pelkästä 
nauramisesta. Kyllä sinne ton-
tun hattuun sitten mahtui pal-
jon eläimiä. Vaikka minua ja 
Heinon Heikkiä meinasi ruveta 

Lintulahden Pikkujoulut   27-29.11 2015

pelottamaan varsinkin Susi ja 
Karhu.

Sittenpä astui Areenalle itse 
Joulupukki ja alkoi heti vie-
mään lapsia leikkimään piiripie-
nipyörii. Kylläpä lasten silmät 
kiilsivät, kun kaikille lapsille 
jaettiin lahjat. 

Yksi Nopsukin sai lahjan 
vaikka hmm… enpäs sanok-
kaan mitään.

Lopuksi saivat kaikki suunsa 
makeaksi glögi ja piparitarjoi-

lusta, jonka toimikunnan keit-
tiöhenkilökunta oli meille loih-
tinut.

Illan päätteeksi meille soitti 
Saarijärveläinen One man 
Band Leppis oikein hienoa 
tanssimusiikkia. Tuo muusikko 
osoittautui vanhaksi tutuksi, 
niiltä ajoilta kun soittelin kara-
okea ympäri Keski-Suomea ja 
hankin sillä perheelleni elan-
non. 

Saimme kuulla toivemusiik-

kia sitä mukaan kun pyysimme 
ja soitto oli todella hyvää ja ja-
lalle käypästä. Tanssijoita riitti 
aivan loppuun asti ja kaikilla 
oli hymy huulilla.

Sunnuntaiaamuna kokoontui 
pieniä ryhmiä ja kaikkissa oli 
puheenaiheena kuinka oli kivat 
pikkujoulut. Haluankin kiittää 
tässä yhteydessä toimikuntaa ja 
kaikkia ohjelmassa mukana ol-
leita. Kiitos niin paljon että 
riittää!

www.mourulanvaari.fi
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Jyväskylä

Syksyn talkoissa taas hoidettiin alue talvikuntoon ja laitettiin 
paikkoja järjestykseen ja siistiksi. Suurimmat urakat tehtiin 
taas polttopuiden kanssa. Metsästä kaadettiin myös puuta ja 

mönkijä kyydille ne kulki sahaukseen ja pilkontaan. Haravoijat 
ahkeroivat täyden peräkärrykuorman verran kompostoitavaa. 

Niin kuin aina emännät ruokkivat runsaan talkooväen maukasta 
kastiketta ja perunaa. Päälle suussa sulavat jälkiruuat. Nämä oli-
vatkin sitten viimeiset kokkaukset vanhassa keittiössä. Suuri pää-
rakennuksen purku-urakka alkoi välittömästi. Keittiö, wc- ja suih-
kutilat purettiin. Valmista ainakin keittiön osalta syntyy talven ai-
kana.

Lintulahden syystalkoot
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henkilökuntineen

Hyvä asiakkaamme,
kuluneena vuonna saimme viettää kanssanne 

yrityksemme 40-vuotisjuhlavuoden.
Haluamme kiittää 

Teitä kaikkia hyvästä yhteistyöstä.
T�votamme rauhallista J
lua 

ja �nea vuodelle 2016!
Tulossa tammikuussa 

talvinäyttelymme 15.-17.1.2016
Katso lisää www.jyvascaravan.fi 

tai www.facebook.com/jyvascaravan
Ma-Pe klo 9-17, La klo 10-15  tai sovittaessa muulloinkin. 

Joulukuun lauantait suljettu. Sorastajantie 6, 40320 JYVÄSKYLÄ
Myynti: 0400 407 066
Varaosat: 0400 407 035
Huolto: 0400 407 055
Vuokraus: 0400 620 445

Verkkokauppa 24h • yli 5000 tuotetta suoraan varastosta
kauppa.jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan 

Meillä 150 ajoneuvoa!
Katso ajantasalla oleva varastotilanteemme

www.jyvascaravan.fi



Tyylikäs kätevällä laskuvuoteella ja 
kahdella pöytäryhmällä oleva lapsi-
perhemalli. Vuoteet jopa seitsemälle 
hengelle. Hopea pelti, Alumiinivan-
teet, Yksiosainen ikkunallinen ulko-
ovi, hyttysovi ja roskis ym.

Bürstner Averso Plus 510 TK 
2015.

26.500€

1340kg

7

1500kg

Laadukas Saksalainen koko perheen 
matkailuvaunu pitkittäisillä kerros-
vuoteilla, sekä parivuoteella. Pöytä-
ryhmä keskellä vaunua keittiön vie-
ressä, väljät pesutilat.

Bürstner Averso Top 560 TK 
2015.

26.900€

1450kg

6

1600kg

Kahden pöytäryhmän versio lasku-
vuoteella ja seitsemällä vuodepai-
kalla. Trumatic kiertoilmalämmitys 
kaasulla ja sähköllä. Lämmin vesi. 
TV-Antenni.

Bürstner Premio Plus 510 TK
2015.

23.900€

1250kg

7

1500kg

Avara lapsiperhemalli kahdella pöy-
täryhmällä. Edessä parivuode, kes-
kellä kerrossängyt ja pöytäryhmä, ta-
kana u-istuintyhmä, keittiön työtason 
jatkopala, 70L vesisäiliö, vaihtoehtoi-
nen pesuhuone, Concerto verhoilu.

Dethleffs Camper 730 FKR
2015.

37.595€
7

2000kg

Viihtyisä saarekevuoteellinen hyvillä 
varusteilla. AL-KO Vario alusta, ATC 
ajonvakautusjärjestelmä ja heilah-
duksenvaimennin, Foam-eriste, Lasi-
kuitukatto ym.

Dethleffs Nomad 600 DR
2015.

38.700€

1628kg

4

2000kg

Liikkuvan pariskunnan toivevaunu 
kesään ja talveen U-istumaryhmällä 
ja takaosan pitkittäisellä parivuoteel-
la. Suksi- ja tavaraluukku, pyyhekuivain, 
hyttysovi, alumiinivanteet, kaasun ulos-
otto ym. Ovh. 36.703€.

Solifer Artic 520 TBR 2014.

31.900€

1154kg

4

1350kg

Hintaetusi 4803€!

Käyttämätön 2014 erillisvuoteinen 
varustettu leveämpi vaunu. Jubile-
um-paketti, 190l jääkaappi/pakastin, 
radio/cd, keittiön vaihtoehtoinen sei-
näpinnoite ym. Kwh-mittari. Pellissä 
painauma Ovh. 44.409€.

Solifer Finlandia 560 MH 2014.

35.900€
4

1600kg

Hintaetusi 8509€!

Solifer laivueen suurin ja kattavim-
min varusteltu lomakoti 2:lla pöytä-
ryhmällä sekä pitkittäisellä parivuo-
teella. Pyyhekuivain, Tavaraluukku 
taakse, Kattoluukku Heki II, Katto-
luukku Omnivent ym. Ovh. 57.950€.

Solifer Zenit 680 TBX 2014.

5

2000kg

Hintaetusi 9950€!

48.000€

Suositulla pohjaratkaisulla laatutie-
toiselle pariskunnalle aktiiviseen va-
paa-aikaan. Hyvät varusteet. Alde, 
nestekiertoinen lattialämmitys. Ju-
bileum paketti. Pyyhekuivain. Katto-
luukku ja -ikkuna. Ovh. 43.010€.

Polar 560 CTH 2014.

4

Hintaetusi 6110€!

36.900€

Uudistunut kolmikerrosvuoteella ja 
Aldella varustettu tilava perhevaunu.
Entistä tilavampi ja kapeampi Super 
Slim Tower jääkaappi. Mukavuuspa-
ketti, Kolmikerrosvuode, Seinäteline 
litteälle TV:lle ym.

Hobby 720 UKFe Prestige ALDE
2016.

35.910€

1906kg

8

2200kg

Suosittu kerrosvuodemalli mukavas-
ti uudistettuna. Parivuode, keskipöy-
täryhmä ja oma lastenhuone kerros-
vuoteilla ja L-istuinryhmällä.

Hobby 650 KMFe DeLuxe
2016.

31.200€

1686kg

7

1900kg

Erillisvuoteet ja takaosan tilava sa-
niteettitila, uusi tilavampi jääkaappi, 
hyvin suunniteltu keittiö ja mukava 
oleskelutila luovat mukavaa vapaa-
aikaa. Hobby-mukavuuspaketti, Sei-
näteline TV:lle.

Hobby 540 WLU Excellent ALDE
2016.

27.900€

1410kg

4

1500kg

Nuorekas ja urheilullinen uutusmal-
li erillisvuotein ja Alde lämmityksellä. 
Uusi isompi ja kapeampi Super Slim-
tower jääkaappi. Raikas verhoilu ja 
kalustesävy. 

Hobby 495 UL De Luxe Edition Alde
2016.

25.915€

1338kg

4

1500kg

Uusi Hobby mallisto, De Luxe Edition, 
Nuorekkaat verhoilut ja paljon mui-
takin uudistuksia sisältävä liikkuvan 
pariskunnan reissukoti. Entistä tila-
vampi Super Slim Tower jääkaappi. 
Trumatic kiertoilmalämmitys.

Hobby 460 UFe De Luxe Edition
2016.

23.930€

1235kg

4

1350kg

Kompaktissa ulkomitassa mukava 
erillisvuoteinen reissaavien vaunu.
Trumatic kiertoilmalämmitys huoleh-
tii mukavasta lämmöstä. TV-seinäte-
line, Rullattava lisäosa erillisvuoteen 
yhdistämiseksi.

Hobby 460 HL OnTour
2016.

22.045€

1116kg

4

1200kg

Klassikko pohjaratkaisu pitkittäisellä 
parivuoteella, U-istuinryhmällä sekä 
Alde:n nestekiertolämmityksellä.

Hobby 495 UFe Excellent
2015.

26.900€

1313kg

4

1500kg

Hintoihin lisätään toimituskulut.
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Bürstner Aviano I 700 ALDE 
2.3 JTD 148 hv 2016.

84.489€
4

4

B

Uudistunut Alde-nestekeskuslämmit-
teinen Aviano-sarjan intergroitu saa-
rekevuoteella alle 7 metrin pituus-
luokassa. Toinen asuintilan akku, 
Tuulilasipeitto, Ulkosuihku, Kaasun 
ulosotto ym.

Bürstner Ixeo Time 590
2.3 JTD 130 hv 2015.

64.010€
2

4

B

Alle kuusimetrinen laskuvuoteellinen 
parivuodemalli isolla istumaryhmällä 
ja takaosan tilavalla pesuhuoneella.
Fiat-alustapaketti, Talvipaketti, Alu-
miinivanteet, Markiisi, TV-antenni, 
CD-radio ym.

Bürstner Nexxo Time T 685 L
2.3 JTD 130 hv 2015.

68.840€
4

4

B

Shamppanjakeulainen saarekevuo-
demalli alle 7 m kokoluokassa. Alu-
miinivanteet, Skyroof, Ohjaamon 
astinlaudat, L-istumaryhmä, Vuo-
teentekomahdollisuus, Remis-ohjaa-
moverhot, Kaasu-uuni, TV-teline ym.

Bürstner NexxoTime T 690 G
2.3 JTD 148 hv 2015.

71.290€
4

4

B

Erillisvuoderatkaisu isolla takatallilla 
hyvin varustein. Takatallin toinen ovi
Remis-ohjaamon kaihtimet, Varavuo-
de istumaryhmästä, Hyttysovi, TV-te-
line, Skyroof-kattoikkuna, Ulkopisto-
rasia, Alumiinivanteet ym.

Tyylikäs Sunlight 10-V Edition pake-
tilla, saareke- ja etuosan nostovuo-
teella. Asuintilan mattosarja, Nosto-
vuode, TV-valmius(teline ja kaapeli), 
Korkea jääkaappi/pakastin, Ohjaa-
mon kattoikkuna ym.

Sunlight T 69 L 10-v Edition
2.3 JTD 148 hv 2015.

61.810€
4

4

B

Saksalainen erillisvuoteinen Sunlight 
istuinryhmän päälle laskeutuval-
la nostovuoteella! Kuljettajan puo-
leinen tavaratilan luukku, Ohjaamon 
yläpuolinen kattoluukku, Varavuode 
istuinryhmästä ym.

Sunlight T 68
2.3 JTD 148 hv 2016.

63.300€
6 

4

B

Erillisvuoteinen Sunlight nosto-
vuoteella ja erillisellä suihkutilal-
la. Ohjaamon kattoikkuna, eristetty 
harmaavesisäiliö, erillisvuoteiden yh-
distämismahdollisuus, Istuinryhmän 
päälle laskeutuva nostovuode ym.

Sunlight T 68
2.3 JTD 148 hv 2016.

62.480€
5 

4

B

Sunlight T 58 
2.3 JTD 130 hv 2015.

50.845€
2

4

B

Pieni edullinen saksalainen Sunlight 
pitkittäisellä parivuoteella! Sähköi-
nen lattialämmitys, Asuinosan matto-
sarja, TV-teline+kaapeli, Verhoiluväri 
Macadamia ym.

Saarekevuoteellinen Carthago AL-
DE-lämmityksellä. Superpaketti tup-
lalinssikameralla Alde talvipaketti, 
tv-teline, asuintilan ja ohjaamon ma-
tot, Macchiato-puolinahkaverhoilu 
ym. Tulossa syyskuun aikana.

Carthago C-line I 5.0
3.0 JTD 177 hv Euro 5 2016.

128.670€
4

4

C1

Erillisvuoteinen retkeilyauto tulos-
sa marraskuussa. Ylösnostettu kom-
pressorijääkaappi 90l, Automatisoitu 
vaihteisto, asuintilan lisäakku, Truma 
Combi, vuoteentekomahdollisuus is-
tuinryhmästä, Barcelona-verhoilu. 

Carthago Malibu 640 LE
2.3 JTD 148 hv Euro 5 2016.

69.520€
3

4

B

Dethleffs Advantage T 7051 EB
2.3 JTD 148 hv 2015.

72.425€
2

4

B

Erillidvuoteinen Advantage Alde-
nestekeskuslämmityksellä. ALDE-
lämmönvaihdin, ALDE-nestekiertoi-
nen lattialämmitys, L-istuinryhmä, 
Verhoiluväri Chevron ym.

Dethleffs Magic White T7151-4 DBM 
ALDE 2.3 JTD 148 hv 2016.

84.635€
4

4

B

Nostovuoteellinen Magic Edition 
saarekevuoteella. Luksus käyttö-
paneeli, epäsuora valaistus, korkea 
jääkaappi ja erillinen pakastinlokero, 
alustapaketti, Padano-pähkinäpuu 
kalusteet ym.

Dethleffs Trend T 7057 EB
2.3 JTD 148 hv 2016.

67.980€
4

4

B

Uudistunut Trend takaosan erillis-
vuotein. Istuinryhmän päälle voidaan 
sähköisesti laskea parivuode. Latti-
alämmitys, Sähköinen nostovuode, 
Mattosarja, L-istuinryhmä, Sporty-
verhoilu ym.

Globecar Globescout
2.3 JTD 148 hv 2016.

56.310€
3

4

B

Näppärä retkeilyauto upotetuil-
la ikkunoilla!  Alumiinikoristeinen 
kojetaulu(Fiat), Radiovalmius, Vakio-
nopeuden säädin, Traction+, Vuo-
teenteko isuinryhmästä, Liukuikkuna, 
Combi 6E, Square verhoilu ym.

Dethleffs Advantage T 7051 DBM 
ALDE 2.3 JTD 148 hv 2016.

76.020€
4

4

B

Suosittu saarekevuodemalli. Alumii-
nivanteet 16”, Tyylikkäät tummem-
mat Lorraine Walnut kalusteet, Na-
mib verhoilu ym.

Bürstner Brevio T 605 Performance
2.3 JTD 148 hv 2015.

69.320€
3

4

B

Menevän näköinen kuusimetrinen 
monikayttöauto kätevillä ratkaisuil-
la. Kojetaulun kromikoristus, Hartal-
ovi +keskuslukitus, Remis ohjaamon-
kaihtimet, Lisävuode, Ulkosuihku, 
Ulkopistorasia, Kaasun ulosotto ym.

Hintoihin lisätään toimituskulut.
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Nykyisen auton/vaunun
merkki ja malli: ________________________________

_____________________________________________

Vuosimalli: ___________________________________

Olen asioinut Jyväs-Caravanissa jo aiemmin

Nimi: ____________________________________________

Puhelin: __________________________________________

Sähköposti: _______________________________________

_________________________________________________

Minulle saa lähettää markkinointiviestejä sähköpostilla

Arvomme
Kylmälaatikko 
Waeco Cool-ICE 
41 L (arvo 195 €)

KYLLÄ EI

Palauta kuponki tai osallistu netissä arvontaan 31.1.2016 mennessä.

Voit osallistua myös internetissä 
www.jyvascaravan.fi/arvonta

LED POLTTIMO

AQUA KEM BATH-
ROOM 
CLEANER – 
WC:N JA KYLPY-
HUONEEN 
PUHDISTUSAINE

THETFORD 
BOWL 
CLEANER – 
WC-KULHON 
PUHDISTU-
SAINE

AQUA SOFT
 WC-PAPERI 4RLL

WC-JAUHE 
AQUA KEM SACHETS 

4 €(ovh 8,80€)

(ovh 34€)

30 €
(ovh 9,60€)

4,90 €
199 €
310 €

4 €(ovh 4,90€)8 €(ovh 9,60€)

17,90 €
2 kpl/ 30€
6 kpl/ 80 €

Kätevä ajokiilapari pussissa, kiiloissa 
kolme eri tasoa ( 44, 78 ja  112 mm). 
Suuren pinta-alansa johdosta sovel-
tuvat myös leveämmälle renkaalle, 
maksimikantavuus 5000 kg / sarja.

PYÖRÄNKIILAT THULE WAECO TROPICOOL 
TC21 FL-KYLMÄLAUKKU
15 kpl erä

TARJOUS

SANKO, OVAALI 25 LHARJA JA 
RIKKALAPIO

HYLLYKKÖ HOBOX 
37x28x12cm

KUIVAUSTELINE 
EXPRESS Ø 45CM

ASTIANKUIVAUS-
TELINE L

JUOMALASIN PIDIKE 
pöytälevyn reunaan

KYLMÄLAUKKU 
WECAMP 20 LITRAA

KEITTIÖN ALOITUS-
PAKKAUS 80-os.
WECAMP

LEGO CITY MATKAILU-
AUTOSARJA

WC-NESTE 
AQUA KEM 
WEEKENDER

11,90 €
2 kpl/ 20 €
6 kpl/ 50 €

30 € 99 € 12 €4 €

7 € 15 € 5 € 10 €

15 €
ROSKAKORI LUCCA 
4,5L 270x247x138mm

15 €

14 €22,90 €
Tarjoukset voimassa helmikuun 2016 loppuun saakka tai niin kauan kuin tarjouseriä riittää.

Myymälästämme ja 
verkkokaupastamme
lahjat pukin konttiin! 

Muista myös
lahjakorttimme! 11,90 €

Karavaanarin 
piparkakku-
muottisetti

Leikkiauto/vaunu Myrskylyhty 
LEd-valolla 
himmen-
nettävä
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Tarjoukset voimassa helmikuun 2016 loppuun saakka tai niin kauan kuin tarjouseriä riittää.

Myymälästämme ja 
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lahjat pukin konttiin! 

Muista myös
lahjakorttimme! 11,90 €

Karavaanarin 
piparkakku-
muottisetti

Leikkiauto/vaunu Myrskylyhty 
LEd-valolla 
himmen-
nettävä

Sunnuntaiaamu alkoi perinteisesti Isänpäi-
vän juhlakahvituksella Hietsussa. Vaikka jo 
perinteestä onkin kyse, niin uutta oli mah-

tava juhlapaikka. Paviljonki on oiva tila juhlien 
järjestämiseen ja nyt kaikki pääsevät ihan oikeas-
ti pöydän ääreen kahvittelemaan. 

Suvipuodin Leilan loihtima mansikkakakku 
muine lisäkkeineen toi upeasti somistettuun ja 
juhlakuntoon laitettuun Paviljonkiin oikean Juh-
lan tunnelman. Tästä tunnelmasta oli nauttimas-
sa lähes 60 henkilöä ja puheensorinaa riitti. Juh-
lassa Seija Rauramon puheessa vahvistui koko-
naisuus Isän tärkeydestä, samoin kuin Emilia 
Voimalan laulussa Isien tärkeyttä ja rakkautta ei 
unohdettu.

Mutta eipä arvannut monikaan astuvansa oi-
keasti kakun ylitse isänpäiväkahville saapues-
saan. Kävi nimittäin pieni luiskahdus, sellainen 
pikkuvahinko, että gluteeniton kakku levisi 
sanan mukaisesti kynnykselle vajaata kymmentä 
minuuttia ennen h-hetkeä. Mutta kun ei meidän 
toimikunnan naiset apureineen pienestä säikäh-
dä, niin kappas, maton alta voi vaikka pieniä yl-
lätyksiäkin välillä löytyä.

Näillä tunnelmilla meillä Hietsussa paikalla ol-
leet Isät, Isit, Ukit, Vaarit, Papat, Isoisät sekä 
Isoisit puolisoineen ja lapsineen viettivät yhtei-
sen mukavan, lämpimän hetken Paviljongin tun-
nelmassa viihtyen Isänpäivänä.

Hanna Martikainen

Isänpäivä Hietsussa

Emilia lauloi isille.
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Hyvät Keski-Suomen karavaanarit, vuosi kääntyy jälleen lop-
pua kohti. Tässä kirjoitan muutaman ajatuksen caravan-alan 
ja Jyväs-Caravanin 40-vuotisjuhlavuoden kuulumisia. Koko 

kulunut vuosi oli yrityksessämme erittäin vilkasta aikaa. Asiakkaat 
ovat olleet positiivisella ja luottavaisella mielellä tulevaisuuteen ja 
caravanharrastukseen. Kauppa on käynyt hyvin ja huollonkin puo-
lella töitä on ollut mukavasti. Kiitos kaikesta kuuluu teille hyvät 
asiakkaamme!

Jyväs-Caravan Oy:n 
40-vuotisjuhlavuoden kuulumisia 

Kesän ja syksyn caravanlehden liitteissä saimme tehdä yhteistyö-
tä kanssanne mainostamalla yhdistyksen caravanalueita, Jyväsky-
län sataman uutta matkaparkkia sekä Jyväskylän ja Keski-Suomen 
nähtävyyksiä. Aktiivinen yhteistyö Keski-Suomen Caravanyhdis-
tyksen ja mainioiden caravanalueiden Lintulahden ja Hietasaaren 
kanssa onkin yksi tärkeistä kanavista saada asiakkaitamme Keski-
Suomeen. Kaikkien meidän etuhan on saada Keski-Suomeen mat-
kailijoita ja jättämään euroja maakuntamme hyväksi. Saimme olla 
myös mukana pitämässä näyttelyä treffeillä Heinäriehassa ja Muik-
kutreffeillä. Kiitokset hyvästä yhteistyöstä!

Elokuun lopulla kävimme perinteisellä messumatkalla Düsseldor-
fissa Saksassa tutustumassa alan uutuuksiin. Syyskuussa olimme 
mukana messuilla Lahdessa omalla osastollamme ja valmistajien 
osastoilla. Yhdessä SF-C Keski-Suomen kanssa järjestimme myös 
messumatkan linja-autolla Lahteen. Mukana olikin noin 40 jäsen-
tä, kiitos mukana olleille.

Järjestimme 40-vuotisnäyttelyn syyskuun lopulla toimitiloissam-
me Jyväskylässä. Tapahtumassa kävi yli 3000 vierasta, joka oli en-
nätysmäärä kävijöitä yrityksemme historiassa yhden viikonlopun 
aikana. Olimme varautuneet 1500 vieraaseen, mutta onneksi tar-
joilusta vastanneet pystyivät vastaamaan yllätyssuureen kysyntään 
ja saimme kaikki asiakkaamme myös ruokituksi. Viinerit, pyttipan-
nu ja Panda-karhun jakamat suklaat, lakut sekä pikkucaravaanarin 
värityskirjat tekivät hyvin kauppansa. Monelle jäi varmasti monta 
ideaa tulevaisuuteen itämään ja kauppapäätöksiäkin saimme ennä-
tysmäärän.

Olemme todella tyytyväisiä näyttelyn kävijämäärään ja positiivi-
seen sekä innostuneeseen ilmapiiriin näyttelyssämme. Myös tarvi-

Kaunis syyssää suosi näyttelyviikonloppua. Etupihalla oli matkailu-
autojen lisäksi esillä mm. markiisiteltat ja historic-kalustoa sekä 

taitettavien sähköpyörien koeajoa.

Panda-karhun tarjoilemat makeiset tekivät hyvin kauppansa.
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kekauppaa teimme hyvin. Erityisesti ilahdutti suuri ensikertalaisten 
ja lapsiperheiden määrä. Yhteinen tavoitehan olisi saada uusia har-
rastajia alalle ja harrastajien keski-ikää alemmaksi. Näin mukavalla 
harrastuksellamme ja matkailuajoneuvoalalla olisi jatkuvuutta 
myös tulevaisuudessa. Näyttelyssä oli esillä Historic-kalustoa 
1960-luvulta. Tapahtumassa oli mukana myös Fennia, Häkärinteet 
ja useita tarviketukkureiden ja ajoneuvovalmistajien edustajia. 
Myös SF-Caravan Keski-Suomi oli paikalla näyttelyssä Jouko ja 
Eeva Ahosen ja Pekka ja Sinikka Hintikan voimin esittelemässä 
caravanharrastusta ja Keski-Suomen SFC-alueita Lintulahtea ja 
Hietasaarta uusille harrastajille sekä eripuolelta Suomea tapahtu-
maan tulleille caravaanareille. Kiitos kaikille juhlavuoden tapahtu-
miimme osallistuneille sekä liikkeemme palveluja käyttäneille. Ha-
luamme olla mukana palvelemassa teitä jatkossa kuten menneitten 
40 vuoden aikana.

Kiitämme Teitä kaikkia hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden ai-
kana ja toivotamme kaikille Keski-Suomen caravaanareille Rau-
haisaa Joulun aikaa ja matkailullista vuotta 2016! Tervetuloa kah-
ville liikkeeseemme ja tutustumaan valikoimaamme! 

Caravanterveisin Mikko Käyhkö

Eeva ja Jouko Ahonen esittelivät SF-C Keski-Suomen toimintaa 
perjantaina ja lauantaina.

Sinikka ja Pekka 
Hintikka kertoivat 
sunnuntaina 
näyttelyvieraille 
SF-C Keski-Suomen 
alueita ja toimintaa.

Sisätiloissa oli runsaasti kiinnostuneita ilmeitä uusien matkailuautojen, 
vaunujen, telttojen sekä lisävarusteiden äärellä.

Näyttelyssä oli tuulahduksia myös menneiltä ajoilta. 
(Historic-yhdistelmä)

Jyväs-Caravan Oy:n 
osastolla Lahden 
messuilla oli esillä 
Poksi-vaunu sekä 
tarvikkeita.
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Kesäloma, tuo kauan ja 
hartaasti odotettu, oli al-
kanut. Matkaa varten 

pakkaamamme Hiacen nokka 
oli käännetty kohti Lintulahtea 
ja jalka polki innokkaasti kaa-
supoljinta lattiaa kohti.

Vaunumme on siellä kausi-
paikalla ja odotti siellä valmiina 
ottamaan matkalaiset vastaan. 
Oli keskiviikkoilta ja saavuttu-
amme suuntasimmekin Lintu-
lahden maailman parhaaseen 
saunaan. Siellä löylyn lämmössä 
kristallisoitui suunnittelemam-
me retki, josta tässä kerron 
isoimmat käänteet.

Torstaiaamuna starttasimme 
vaunuinemme kohti pohjoista 
elikkä Viitasaarta. Tien varressa 
on erään rouvan pitämä kirppu-
tori ja sinne olimme ajatelleet 
mennä. Toisella puolen tietä on 
linja-autopysäkki ja siihen voi 
pysäköidä yhdistelmän ilman 
rekkamiehen ammattitaitoa. 
Mummeli ei ollut kovin innok-
kaalla tinkimispäällä ja kaupat 
meidän kanssamme jäivät teke-
mättä. 

Niinpä matkamme jatkui 
eteenpäin kohti Iisalmen kau-
punkia. Aioimme kääntyä Vii-

tasaaren jälkeen Kuopioon vie-
välle ”Suvivirrentielle”, mutta 
saimme neuvon välttää sitä tie 
osuutta tien konnostustöiden 
takia. Ajoimmekin sitten suo-
raan Pihtiputaalle ja lankesim-
me Takkatuvan mainokseen. 
Eli poikkesimme sinne syö-
mään, mutta kallis hinta ja sei-
sova pöytä olivat tehdä meille 
tepposet. Eli matkan jatkami-
nen täydellä vatsalla oli aika 
vaikeaa. Päätimmekin syödä 
vähän kevyemmin tulevaisuu-
dessa. 

Jatkoimme kohti määränpää-
tämme ja siellä odottavia kolle-
goitamme, jotka olivat luvan-
neet meille unohtumattoman 
viikonlopun. Vaunulle löysim-
me paikan ystävämme isosta pi-
hasta ja ympärillämme levittäy-
tyi kaunis maalaismaisema kai-
killa herkuilla. Perjantaina 
joukkomme olikin kasassa ja 
aloitimme tapaamisen hoita-
malla toisemme olimmehan 
kaikki Perinteisiä Jäsenkorjaa-
jia. Saunassa pehmeni loputkin 
pahkurat hoidon jälkeen.

Lauantaina olikin taas tiedos-
sa uudet kujeet. Ensimmäiseksi 
menimme ampumaradalle, jossa 

olikin aika korkeatasoiset tur-
vallisuuskriteerit. Pääsimme 
portista avainkorteilla, jotka ys-
tävämme oli hankkinut. Ne toi-
misivat vain kolme tuntia, jos 
emme poistuisi sinä aikana 
portti tekisi hälytyksen. No 
edessämme avautui 150 metrin 
rata ja meillä oli ase, joka oli 
isointa kaliiberia oleva hirviki-
vääri. Ase potkaisi yllättävän 
lujaa ja säikäytti ensin aluksi. 
Saimme ampua kaksikymmentä 
panosta jokainen. Riemuni oli 
suuri, kun suurin osa oli taulus-
sa kasassa kello 11 kohdalla. 
Kuitenkin epäilen hirven olles-
sa kyseessä en olisi saanut sii-
hen osumaa. Vaimonikin 
ampua paukutti urhoollisesti, 
vaikka jokaisen paukauksen jäl-
keen oli havaittavissa pieni pe-
lästyksen ilme hänen kasvoil-
laan. 

Seuraavaksi saimme koke-
muksia vähän rauhallisemmasta 
lajista eli melonnasta joella. 
Kyllä oli mukavaa meloa pitkin 
rauhallista jokea ja nauttia mai-
semasta.Olisi meillä ollut mah-
dollisuus meloa koskessakin, 
mutta viisaana ja varovaisena 
päätimme luopua tuumasta. 

Päivän pätteeksi saimme 
vielä kokeilla taljajousella am-
pumista ja kaikkien yllätykseksi 
vaimoni osoittautui aika mesta-
riksi siinä lajissa. Itä Saksan 
kouluissa opeteltiin kuulemma 
sitäkin.

Lauantaipäivä olikin sitten 
varattu olutfestivaaleille ja Jari 
Sillanpäälle. Aika kummallinen 
paikka meille, jotka emme juo 
ollenkaan olutta. Paitsi Litlin 
alkoholitonta. Konsertin aloitti 
Turisas niminen ”kuuluisa”??? 

bändi ja sen jälkeen tuli lauteil-
le Arttu Viskari ja päivän päät-
teksi tuli Jari Sillanpää lentoko-
neella suoraan toisesta keikka-
paikasta. Yllätykseni oli suuri, 
kun pidin rokkipändeistä enem-
män. Johannan piti saada Silt-
sun fanipipo. Hän kun on sel-
laisen turhan perään. No lomal-
la ei saa narista.

Kokemushan se oli tuollainen 
konsertti. Emmepähän olleet 
ennen olleet moisessa festivaa-
lissa olleet. Kyllä me vanhat 
taidetaan pitää sisätiloissa pi-
dettävitä konserteista.

Niin päättyi tuo erittäin 
hauska ja monivaiheinen viiko-
loppu.

Maanantaina suuntasimme 
nokan kohti Kuusamoa ja Juu-
massa sijaitsevaa Retki-etappi 
nimistä pientä leirintäaluetta. 
Paikka on vaatimaton, mutta 
henkilökunta todella ystävällis-
tä ja palvelualtista. Illalla 
aloimme sitten valmistautumi-
sen ja hiilihydraatti tankkauk-
sen, tiistain urakkaa varten. 

Aamulla olimme sovitusti jal-
keilla jo kello seitsemän aikaan. 
Otimme valmiiksi pakatut rep-
pumme (joutavaa, suolaista syö-
tävää, sadeviitta ja vielä kipu-
lääkkeet) selkäämme ja lähdim-
me kiertämään Pientä Karhun-
kierrosta. 12 km lisäksi liitty-
mät 1,9 km. Reitti kulkee ehkä 
Suomen kauneimpien maisemi-
en halki ja yli. Siellä on nähtä-
vää paljon. Koskia, jokia, jär-
viä, lampia, louhikkoja, erilaisia 
känkkyräkeloja, sekä tietysti 
susia ja karhuja. Viimeksi mai-
nittuja emme onnistuneet nä-
kemään, mutta voihan sitä aina 
kuvitella mitä tekisi, jos sellai-

Seikkailu Suomen suvessa
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nen tulisi vastaan. Kiipesimme 
258 rappusta ylös ja näimme 
kirjoituksen, jossa selitettiin sen 
olevan yhtä korkea, kuin 13 
kerroksisen talon katolla olisim-
me olleet. Sitten tietysti sama 
määrä vuoren toisella puolella 
alas. Reitillä on monta tuliste-
lupaikkaa, jossa voi paistaa 
makkaraa tai satobriääniä tai 
jotain muuta salaperäistä. Kah-
deksan kilometrin kohdalla 
minun vanhat sorvarin lonkat 
sanoivat stop ja jatkaminen 
olisi ollut todella vaikeaa. Mie-
tin jo mielessäni miten tilaan 
helikopterin tänne korpeen, 
mutta sitten muistimme särky-
lääkkeen repussa. Lepohetken 
ja lääkkeen ansiosta pääsimme 
takaisin loppumatkan. Maise-
mat olivat kauniita ja, kun sää-
kin oli viileä poutasää, niin 
kyllä se matka taittuu aika ja 
poika menetelmällä. Huolimat-
ta siitä, että jouduin kulkemaan 
pari päivää kepin kanssa, olen 
sitä mieltä, että retkemme kan-
natti.

Nautinto oli suuri, kun suih-
kun jälkeen istuin vaunumme 
vieressä ja join mehua. Samalla 
irroitin polvissani olleet kine-
sioteipit pois. On sekin vaan ih-
meellinen keksintö, tuo teippa-
us.

Illalla ajoimme vielä Pohjan 
Seita nimiseen paikkaan Kuusa-
mossa ja leiriydyimme sinne 
seuraavana päivänä alkavaa 
Kansanparantajien kansainvä-
listä seminaaria varten. Seuraa-
vana päivä sinne saapuikin po-
rukkaa. Kuka tuli lentäen, toi-
nen autolla, kolmas moottori-
pyörällä, tulipa yksi todellinen 
luontoihminen todennäköisesti 
kävellen metsiä pitkin. Paikalla 
oli professoria ja tohtoria ja 
kaukaisin taisi tulla Japanista 
asti. Hän oli kehittänyt sellai-
sen metsähoidon. Enpäs siitä 
kerrokkaan enempää, opetanpa 
sitä vaikka ensi kesän hyvän 
olon viikonloppuna.

Saunaillan aikana tuo japani-
lainen professori ei meinannut 
millään uskaltaa kastautua kyl-
mään. Opetin hänelle, että 
ensin rintaa myöten veteen ja 
sitten nenästä kiinni ja hirveä 
huuto BANZAI! Ja sitten vain 
nuppi upoksiin. Hän vähän 
kummeksui tuota huutoa, mutta 

selitin vakavalla naamalla, että 
se kuului rituaaliin. 

Voin sieluni silmillä nähdä, 
kuinka siellä hänen potilaansa 
jo tänä syksynä huutavat ban-
zaita jonkin jäähileisen lammen 
rannalla. Toivottavasti hän ni-
meää sen Jamppa-hoidoksi. On-
neksi hänen erikoisalaansa on 
naistensairaudet, ettei miehille 
tule itsetunto-ongelmaa.

Saimme Johannan kanssa 
myös saunottajan käsittelyn, 
joka tapahtui tammi-, vaahtera- 
ja koivuvastoilla (katajaisen 
kerkisin piilottaa) kylläpä se 
teki hyvää kipeille lihaksille. 
Pakotimme myös uuden ystävä-
ni Fumion samaan hoitoon, 
hän vähän arasteli, kun saunot-
taja oli nuori nainen, mutta tai-
pui kuitenkin tuumaan ja sil-
minnähden oli rentoutunut kä-
sittelyn jälkeen. Kävimme myös 
porotilalla tutustumassa poro-
jen lypsämiseen. Maitoa ei tul-
lut paljoa, koko kesänä ainoas-
taan kaksi litraa, mutta lypsäjä 
oli kaunis lapinrouva ja tietysti 
siitä piti ottaa kuvia ( porosta).

Merkille pantavaa oli myös 
kuusamolaisten yrittäjien yh-
teistyö ja palvelualttius. Kyllä 
sellaisia palveluja kelpaa turis-
tin käyttää. Tapahtuman pää-
vastuullisena järjestäjänä oli 
Rukapalvelu ja itse yrittäjä 
Anne Murto touhusi kuin tsu-
nami ja kyllä työt tapahtui tuon 
voimanaisen komennossa. Li-
säksi hän toimii myös kunnalli-
sissa luottamustoimissa. 

Kaikki loppuu aikanaan ja 
myös tämä seminaari, jossa lau-
antaipäivä oli sitten varattu 
hoitoihin koko sitä haluaville 
joukoille ja heitä oli paljon. Itse 
vihelsin pelin poikki jo puolen-
päivän jälkeen ja ryhdyin hy-
västelemään uusia ystäviäni. 
Vaihdoimme Fumion kanssa 
käyntikortteja ja ei sitä tiedä 
vaikka hän kutsuisi meidät 
sinne Japaniin tekemään jäsen-
korjausta.

Matkamme jatkui sitten illal-
la kohti Posiota ja siellä Livoh-
kan aluetta. Paikka oli kuiten-
kin niin täynnä, että lähdimme 
jo aamulla pois. Ajoimme kui-
tenkin kohti uutta retkeilykoh-
detta nimittäin Korouoman 
kanjonia. Paikka on jo aika 
vanha, mutta luonto on siellä-

kin todella nättiä. Taas otimme 
reput selkään ja kävelimme pol-
kua pitkin alas ja vastarinnettä 
ylös aina piippukallion päälle 
asti. Olihan sieltä kauniit mai-
semat. Sitten taas rotkon poh-
jalle ja makkarat paistumaan. 
Itikoita tuli niin paljon samalle 
nuotiolle, että piti laittaa savua 
sakeemmaksi, etteivät löytäisi 
meitä. Ruokailun jälkeen olikin 
vuorossa kiipeäminen ylös ta-
kaisin autolle. Kyllä siinä keuh-
kot pihisi, ennenkuin autolle 
pääsimme.

Onneksi kerkisimme illaksi 
Mellajärven caravanalueen sau-
naan. Olemme pitäneet tapana 
joka kesä käydä tapaamassa ys-
täviä siellä. Taaskin oli muuta-
mia tuttuja käsi ojossa toivotta-
massa tervetulleeksi alueelle.

Pari päivää levättyämme läh-
dimme ajamaan kohti kotia ja 
Lintulahtea.

Retkemme jännittävin hetki 
sattui tuolla matkalla. Ajoin 
jossakin Kemi ja Oulun välissä 
moottoritietä, kun eteemme 
tuli rekka, joka harmittavasti 
ajoi pikkuisen liian hitaasti ja 
ylämäessä vauhti hidastui mer-
kittävästi. Eihän siinä auttanut, 
kuin ajaa ohi. Vilkku vasem-
paan ja ohituskaistalle ja vielä 
kaasu pohjaan. Vauhtini oli jo-
tain 120-130 välillä (Kyllä 
Hiace kulkee sen verran jopa 
vaunu perässä). Siinä rekan rin-
nalla, vauhdin ollessa korkeim-
millaan huomasin peileistä po-
liisiauton ajavan vilkut päällä 

perässämme. Sanoin vaimolle-
ni, että nyt meni kortti ja kaik-
ki rahat, kun tulee sakot autos-
ta ja vaunusta erikseen ja vau-
nun nopeus saa olla vain 80 km 
tunnissa. Siinä sekuntien aika-
na rupesin hikoilemaan, että 
pieni puro oikein virtasi persva-
koani pitkin istuimeen. Yllätyk-
seni kuitenkin oli suuri, kun he 
eivät näyttäneet meille pysäh-
tymismerkkiä vaan jatkoivat 
hurjaa vauhtia ohitsemme. Il-
meisesti olivat jahtaamassa jo-
tain vielä isompaa rikollista. Il-
lalla oli vielä suuri helpotus, 
kun ajoin Lintulahteen omalle 
vakipaikallemme sorarinteen 
taakse piiloon. Illallakin vielä 
kuikuilin, että jos poliisit sit-
tenkin tulevat ja lyövät rautoi-
hin. Kokemukseni poliiseista 
nuoruudestani Jyväskylän Ky-
pärämäessä aiheuttaa vieläkin 
pieniä väristyksiä ja luottamuk-
seni on kovin vähäinen.

Tälläinen seikkailu tuli tänä 
kesänä seikkailtua ja tulevai-
suudessa on edessä uudet kujeet 
ja uudet seikkailut. Kyllä Suo-
men kesä ja matkailuvaunuilu 
on hieno yhdistelmä. Siihen 
kun vielä lisää tälläisen silmät 
ymmyrkäisenä liikkuvan sopi-
vasti lihavan pariskunnan, niin 
sattuu ja tapahtuu jopa yli 
oman tarpeen

Terveisin Mourulanvaari ja Muori
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Muutamia viikkoja totuttua aiemmin, samana viikonloppu-
na Caravan-näyttelyn kanssa, luki kalenterissa lauantain 
ja sunnuntain kohdalla Hietasaaren syystalkoot. Onneksi 

alueen asukkaat olivat tämän omaan menokalenteriin mahdolli-
suuksien mukaan sovittaneet ja noin 50 henkilön talkooporukka 
oli kasassa.

Ennakkoon oli jo tiedossa suurin urakka eli klapien teko. 
Tähän olikin jo alueella valmistauduttu ja klapikone oli kovassa 
käytössä jo perjantain ajan. Pinoon puut menivät saman tien ah-
kerien nais- ja miestalkoolaisten käsien kautta, joten jatkossakin 
saunat lämpiää kuivien klapien voimalla.

Ahkerat miehet touhusivat rannalla – veneet, hyppylautta 
sekä nämä tarpeelliset turvaa tuovat turvaletkat eli syvänveden 
merkit tuli vedestä jäiden alta kerätä. Paviljongilla oli hommia, 
alueelta kaatui vaarallisia puita, kesäsauna valmisteltiin talvile-
volle sekä vesipisteitä supistettiin talvikäytölle. 

Touhukkaita naispuolisia talkoolaisia jakautui toimiviin tii-
meihin myös siivouksen osalta ja siivoustiimin suursiivouksen 
jälkeen ei kyllä likaisia paikkoja edes pahimmasta paikasta löydy. 
Kyllä on ollut tiimeillä hommaa siivota paikat vielä normaalia 
tarkemmin. Erityiskiitos lapsille, jotka siivosivat Lemmikin sisäl-
tä ja pihalta pienen pienellä vihjaamisella omatoimisesti. 

Perinteisesti keittiötiimi valmisti ruokatarjoilun koko talkoo-
porukalle. Tästä selviytyi keittiötiimi tottuneesti ja maukasta 
makkarakeittoa lisukkeineen saatiin nauttia mahan täydeltä. Ja 
kyllä kahvi iltapäivällä kahvileipineen kruunasi työntäyteisen 
päivän tarjoilut.

Hietasaaren syystalkoot
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Lahjapuoti Ruokosuon Torppa 
- Lahja- ja käyttötavaraa 

- Kotimaista designia 
 

Sininentie 7, 44500 Viitasaari 
(Scan Burger Hännilänsalmi) 

 Avoinna ma, to, pe klo 10.-18.00, la klo 11.-16.00, su klo 12.-18.00 

www.ruokosuontorppa.fi P. 040-8375347 

HIERONTA/JÄSENKORJAUS JARMO PIHLAVAMÄKI
jarmo.pihlavamaki@elisanet.fi 

jarmo@mourulanvaari.fi

www.mourulanvaari.fi

Laikuttajantie 9 A, 40340 Jyväskylä

Puh. 044 522 4496

Ja lopuksi julkaisen selkeän toi-
veen talkoiden siivousryhmältä 
lähinnä roskien osalta:

MUISTATHAN SIIVOTA 
JÄLKESI!

Eli jokainen alueella oleva ja 
ehkä yleistän tämän alueilla oli-
jaan, on hyvä katsoa ympärille 
ja pitää paikat siistinä yhteisen 
viihtyvyyden vuoksi. 

Hanna Martikainen
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SF-Caravan Keski-Suomi uudet 
jäsenet 1.9.2015-30.11.2015

126921-0 Aho Pertti Kannonkoski
141172-0 Halonen Juha Jyväskylä
153766-0 Hytönen Kimmo Toivakka
153838-0 Hänninen Mauno Uurainen
153788-0 Ijäs Jorma Jämsä
061848-0 Ikäheimo Matti Jyväskylä
153913-0 Kivimaa Virpi Jyväskylä
153850-0 Kulmala Pekka Keuruu
153948-0 Laitinen Esa Korpilahti
154104-0 Lamminniemi Reijo Sumiainen
154101-0 Levälahti Juha Jokihaara
097893-0 Moilanen Erkki Kempele
153898-0 Mäkelä Pekka Matias Kyyjärvi
154025-0 Närhi Erkki Vaajakoski
153844-0 Olkkonen Ilkka Palokka
092965-0 Pasanen Markku Suolahti
153972-0 Perko Jarno Jyväskylä
146271-0 Piesala Maisa Karstula
030059-1 Puikko Aira Jyväskylä
154031-0 Rantanen Tuomo Toivakka
027714-0 Rautiainen Risto Korpilahti
095649-0 Ruotsalainen Mikko Kannonkoski
097483-1 Saharinen Aila Asunta
153817-0 Salonen Ahti Jämsä
154077-0 Seppänen Petri Muuurame
153915-0 Siekkinen Jouni Palokka
154111-0 Sippo Mika Kangasniemi
153776-0 Solehmainen Raimo Hankasalmi
154040-0 Säämänen Jyrki Jyväskylä
083029-0 Vaahto Tero Vihtavuori
154052-0 Viiansalo Tarja Koivula
153900-0 Ylitervo Jouni Jämsänkoski

# Outoa, ettei Suomessa ole aiemmin ollut lajin yliopistotason 
koulutusta.

Sauvakävelyä Itä-Suomen yliopistossa opettava Tiina Arrankos-
ki. HS 6.7

# Tiedätkö kuka palkittiin Oscar-Gaalassa parhaasta  leikkaukses-
ta. No tällä kertaa palkittiin parhaan naispääosan voittaneen plas-
tiikka kirurgi.

# Yksityislääkärille mä en mee, siellä saa maksaa itsensä kipeäksi.

# Ymmärrän hyvin, miksei miehen palkka riitä. Taloustutkimusten 
mukaan nimittäin naiset saavat 80 % miesten palkoista.

# Lasten suusta: tsetse kärpänen on koirakärpänen

# Toinen lapsilta: 
- ope onko etanat hyviä.
- oleppas nyt hiljaa tommosia ei ruokaillessa puhuta.
Ruokailun jälkeen ope kysyi, - mitä sinä Veijo siitä etanasta 
halusit tietää.
- no kun opettajan salaatissa ruokalassa mönki yksi etana.

# Pohjalainen olla verbi taipuu seuraavasti:
moon oikias
soot vääräs
soon ihan mettäs
moomma oikias
tootta vääräs
noon ihan mettäs

# Oletko koskaan tehnyt Somerosta laulua? Tai viittaako mikään 
lauluistasi Someroon tai somerolaisiin? Olen tehnyt kolme laulua 
Somerolle. Ensimmäistä ”munat jäi vetoketjun väliin” vuonna 
1972 Somero ei ymmärtänyt.

         M. A. Numminen Forssan lehdessä 4.6

# Tiedättekö mitä on se, kun käännetään kaikki kivet, kaadetaan 
löydökset vatulointikoriin, arvotaan päätös, perutaan se ja aloite-
taan alusta ? Se on sipilöintiä se.

        Aamuset lehti 3.10

# Kalle virnuili hyvälle ystävälleen, joka oli poliisi. 
- onkohan toi supikoira supin ja koiran risteytys. Poliisi tähän,
 toden näköisesti.
- sitten varmaan susikoira on suden ja koiran risteymä. 
Just, se on loogista.
- entäs sitten tämä poliisikoira ? Sitten Kallea vietiin.

# Tehän tiedätte, miksi poliisilla on pamppu vasemmassa kädessä.
No siksi koska asiakas on aina oikeassa.

# Lopuksi minun (Veijo) kirje Joulupukille. ”Rakas Joulupukki, ha-
luan itselleni lihavan pankkitilin ja hoikan vartalon. Ja toivon ett-
et sekoittaisi näitä asioita, niin kuin viime käynneilläsi olet teh-
nyt. ”Nyt kyllä jännittää, mitenkähän käy tänä jouluna.

Hymyä etutelttaan…

Jo 20 vuotta sitten 

turvavälit huomioitiin:

SF-Caravan Keski-Suomi ry:n nettisivut

www.kskaravaanarit.fi
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  Kiitokset Sydämelliset KIITOKSET kaikille Teille 
jotka muistitte minua merkkipäivänäni.

Kiittäen Tapani Pusa SF 103742

Toini Kiviniemi ja Seppo Hirvonen 
kiittävät SF-Caravan Keski-Suomi ry:tä 

aktiivisen toimintamme huomioimisen kiitoksin. 

Sylin lämpöiset kiitokset 
Hietasaarelaisille muistamisesta.

Anni-Helena

Lämmin kiitos Lintulahden karavaaniystäville merkki-
päiväni muistamisesta ja 25 vuoden yhdessä olosta.

Juhani (Jukka) Hokkanen

Isäntätoiminnan osalta on ol-
lut vaikeuksia saada yhdis-
tyksen jäseniä toimimaan 

alueisäntinä. Koska isäntätoi-
minta on yhdistyksen alueiden 
toimivuuden kannalta erityisen 
tärkeää, isäntäpulaa helpotta-
maan sitoutuvat kaikki puolen 
vuoden tai vuoden kausikortin 
lunastavat hoitamaan isäntien 
tehtäviä kaksi (2) vuorokautta 
kahden henkilön toimesta il-
man erillistä korvausta. Mikäli 
vaunukuntaan kuuluu vain yksi 
henkilö, sitoutuu hän tekemään 
ilman erillistä korvausta neljä 
(4) isäntävuorokautta. Kausi-
kortin lunastamiseksi tulee siis 
tehdä yhteensä neljä (4) henki-
lötyövuorokautta joko siten, et-
tä pariskunta toimii isäntinä 2 
vuorokautta (2 henkilöä kertaa 
kaksi vuorokautta = neljä hen-
kilötyövuorokautta) tai yksi 
henkilö toimii isäntänä kysei-
sen ajan eli neljä vuorokautta. 
Kausipaikan hintana on siis ta-
sapuolisesti kaikilla vaunukun-
nilla tai autoilla syyskokouksen 
päättämä euromääräinen sum-
ma ja sen lisäksi 4 henkilötyö-
vuorokautta per vaunukunta 
isäntävelvoitetta/talkoota. Isän-

tävelvoitteen tekijän tulee olla 
täysi-ikäinen (= 18 vuotta täyt-
tänyt)

Edellä todettu isäntävelvoite 
sisältyy kausipaikan (kausikor-
tin) lunastukseen. Kortin lunas-
tuksen yhteydessä sovitaan 
siitä, milloin jäsen sitoutuu te-
kemään ko. isäntävelvoitteen-
sa. Yhdistyksen syyskokous 
edellyttää, että isäntävelvoite/
talkoo suoritetaan pääsääntöi-
sesti 1.6. – 31.8. välisenä aika-
na. Vain yhdistyksen hallituk-
sella on oikeus jäsenen perus-
tellusta hakemuksesta myöntää 
lupa tehdä isäntävelvoite 
muuna ajankohtana.

Kausikorttien voimassaolo 
tahdistetaan niin, että vuoden 
kausikortin voimassaolo alkaa 
maaliskuun alusta alkaen. Isän-
tävelvoitelistat tulevat samana 
päivänä esille molempien aluei-
den isäntien toimistoon ja jo-
kainen em. vuosikortin lunasta-
ja on velvollinen merkitsemään 
tarvittavat velvoitteen tekopäi-
vät listoihin toukokuun 15. päi-
vään mennessä ottamalla yh-
teyttä alueisäntiin, jotka huo-
lehtivat siitä, että velvoitevuo-
rot merkitään isännän toimis-

tossa olevaan listaan ja sen li-
säksi ne tulevat isännän lähet-
tämänä kotisivujen vastaavan 
toimesta ”varattu”-merkillä va-
rustettuna myös yhdistyksen 
kotisivuille.  

Perustellusta syystä ko. kausi-
paikan lunastanut/lunastaneet 
saavat vapautuksen isäntävel-
voitteestaan hakemalla sitä hal-
litukselta vuosittain. Hallituk-
selle esitettävät kirjalliset va-
pautuspyynnöt tulee toimittaa 
Hietasaaren osalta yhdistyksen 
varapuheenjohtajalle ja Lintu-
lahden osalta yhdistyksen pu-
heenjohtajalle. Myös mahdolli-
set vapautushakemukset isäntä-
velvoitteesta tulee toimittaa 
vuosittain ko. päivämäärään eli 
15.5. mennessä (HUOMIOI-
KAA TÄMÄ!).

Mikäli kausikortin lunastaja 
ei sitoudu täyttämään syyskoko-
uksen päättämää isäntävelvoi-
tetta, ei hänelle voida myydä 
kausikorttia tai vaihtoehtoisesti 
hän sitoutuu maksamaan kausi-
paikkasopimuksen liitteessä so-
pimansa hyvityksen yhdistyk-
selle (200 euroa) isäntävelvoit-
teen/talkoon tekemättä jättä-
misestä. Syyskokous suosittaa, 

että jokainen isäntävelvoittee-
seen sitoutunut tekisi itse vel-
voitteensa yhdessä ns. pääisän-
tien kanssa sovittavien ”peli-
sääntöjen” mukaisesti, jolloin 
jokaisen henkilökohtaiset kyvyt 
ja ominaisuudet erilaisiin tehtä-
viin huomioitaisiin mahdolli-
simman hyvin ja sovittelevasti.

Kausikorttien lunastuksen 
voi suorittaa ruuhkautumisen 
välttämiseksi jo etukäteen 
ennen helmi – maaliskuun 
vaihdetta tai sitten maaliskuun 
aikana saapuessaan alueelle. 
Kausipaikan varaamisen voi 
hoitaa myös pankkisiirrolla 
maksamalla kausipaikan hin-
nan yhdistyksen tilille (tilitieto 
löytyy tämän lehden ensimmäi-
seltä aukeamalta). Maksettaessa 
tilisiirtona tulee selvästi maini-
ta se, mistä maksaa ja kuka 
maksaa. Tullessaan alueelle 
tulee esittää isännille maksu-
kuitti, jota vastaan saa tarvitta-
vat kausikortit. Isännät tekevät 
asiapapereita valmiiksi ”hiljai-
sena” talviaikana, jolloin peri-
aatteessa paperit ovat kausi-
paikkasopimuksen allekirjoitta-
mista vaille valmiina isännän 
toimistossa.

Isäntävelvoite ja kausipaikan lunastamiseen 
tulevia muutoksia

(toimitus pahoittelee em. kiitosten myöhässä oloa)

Kiitämme SF-Caravan ry:tä saamistamme, 
yhdistysmerkistä Veikko kultaisesta 

ja Terttu pronssisesta.
Samalla toivotamme kaikille Hyvää Joulua 2015 ja 

Onnellista Uutta Vuotta 2016.

Terttu ja Veikko

SF-Caravan Lintulahti toivottaa Hyvää Joulua 
ja menestyksellistä Uutta Vuotta 

sekä kiittää vuoden 2015 arpajaispalkinnon 
lahjoituksista seuraavia liikkeitä:

•	CITYMARKET	Äänekoski	•	ALE-MAKASIINI	Äänekoski	
•TARVIKEKESKUS	Äänekoski	•	KELLOLIIKE	TAMMELIN	Äänekoski	
•	RAUTIA	Äänekoski	•	RAKENTAJAN	PYSÄKKI	Äänekoski	
•	LVI-METSOPUTKI	Äänekoski	•	TOKMANNI	Äänekoski	

•	WÜRTH	Äänekoski	•	NESTE	LINTULAHTI	JA	NESTE	Äänekoski	
•	NISKANEN	Äänekoski	•	JYVÄS-CARAVAN	Jyväskylä

•	JYSKÄN	VARASTOMYYMÄLÄ,	Jyväskylä
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2016

Teijo Arkkukangas 
Lönnrotinkatu 6 B 26, 

44100 Äänekoski
puh. 0400 916 761
teijo.a@hotmail.fi

Heikki Heino
Taipaleentie 24 C 24, 
42300 Jämsänkoski

0400 468 251
heikki.heino@pp.inet.fi

Jouko Ahonen
Hopeapajunkatu 5 A 30,

 44200 Suolahti
puh. 0400-759 871

jouko.ahonen@pp.inet.fi

Jouko Ahonen

HALLITUS

Jarmo Eskelinen 
Ilmarisenkatu 7 A 25, 

44100 Äänekoski
Puh. 040-517 7458

jarmo.eske1947@gmail.com

Jarmo Eskelinen

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja 
Veijo Kämäräinen, 
Kekkolantie 11 A 5,
40520 Jyväskylä
puh. 050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

Heikki Heino
Jarmo Pihlavamäki
Valtteri Ahonen
Hanna Martikainen
Pekka Hintikka

Nuppi-toimikunta vuodelle 2016

Rahastonhoitaja

Seppo Hirvonen 
Kulottajantie 10 A 24, 

40340 Jyväskylä
puh. 040 556 7383

seppo.j.hirvonen@gmail.com

Seppo HirvonenMikko Niemi
Simontie 4 G

41230 Uurainen
puh. 044 5750 194

mikko.niemi48@gmail.com

Mikko Niemi

Varapuheenjohtaja Sihteeri

Tuula Pietiläinen
Rantatie 9 as. 5, 19650 Joutsa
Puh. 0400 283 300
tuula.pietilainen@joutsantyp.fi

Jäsenkirjuri

Yhdistyksen nettisivut

Jaana Rasilainen
Puuppolantie 707 as. 1, 41120 Puuppola
Puh. 0400 428 042
jaana.rasilainen@kolumbus.fi

Hietasaari-toimikunta vuodelle 2016

Puheenjohtaja
Veijo Kämäräinen
Kekkolantie 11 A5
40520 Jyväskylä
040 523 0642
veijokaravaanari@gmail.com

Seppo Salonen, vpj
Seppo Hirvonen, sihteeri

Pekka Tiihonen
Mervi Toppi
Liisa ja Kalervo Markko
Virpi ja Risto Järvikallio
Leila Pusa
Irja Andersin
Jaana Rasilainen
Toini Kiviniemi
Seija Rauramo

Edustajat liiton tilaisuuksiin

Heikki Heino Jaana Rasilainen
Puuppolantie 707 as. 1

41120 Puuppola
Puh. 0400 428 042

jaana.rasilainen@kolumbus.fi

Irja Andersin
Annantie 12, 

76850 Naarajärvi
puh. 040 500 5244

iikku.andersin@pp.inet.fi

Lintulahti-toimikunta vuodelle 2016

Puheenjohtaja
Heikki Heino
Taipaleentie 24 C 24, 
42300 Jämsänkoski
0400 468 251
heikki.heino@pp.inet.fi 

Katja Lindlöf, vpj
Pasi Kallio, sihteeri

Veikko Kumavaara
Maija Tiilikka
Terttu Kumavaara
Marjut Hård-Kunelius

Eino Kunelius
Jorma Naukkarinen
Tauno Turpeinen
Sinikka Lindlöf
Veikko Lindlöf
Olli Sarkkio
Håkan Hakalax
Jesse Sarja
Sanna Salminen-Sarja
Juha Lappalainen
Hannele Lappalainen
Juhani Karuaho
Asko Pasanen

Puheenjohtaja 
Jouko Ahonen puolisoineen, 
sekä varapuheenjohtaja puoli-
soineen.  

Varalla ovat 
Jarmo Eskelinen puolisoineen 
ja Seppo Hirvonen puolisoi-
neen.

Irja Andersin Jaana Rasilainen



  

 
 

 

 

Keski-Suomen Painotuote Oy 
Teollisuuskatu 7, 44150 Äänekoski 
p. (014) 518 1400, Faksi (014) 514 240
toimisto@kspaino.fi • www.kspaino.fi

Parasta
painopalvelua

www.kspaino.fi

Kirjasin Bell Gothic STD

Hyvän Ilman Kampaamo®

Puh. 050-338 1778
Kauppatie 1 
44400 KONGINKANGAS

Vuoden 2016 alusta alkaen ei alueilla pysyvästi olevilta 
matkailuvaunuilta tai – autoilta edellytetä voimassa ole-
vaa katsastusta, ellei vaunua tai autoa käytetä liikentees-
sä.  Sen sijaan edellytetään, että jokaisen alueelle kausi-
paikan lunastavan matkailuvaunun tai - auton kaasulait-
teet on koeponnistettu vähintään kahden vuoden välein. 
Myös sammutinpullot tulee tarkistaa vuosittain. Molem-
pien alueiden aluetoimikunnat vastaavat siitä, että eri 
treffitilaisuuksiin tulee alueelle henkilö/henkilöt, jotka 
suorittavat koeponnistukset ja sammuttimien tarkistuk-
set. Koeponnistusten ja sammuttimien tarkistusten voi-
massaolon tarkastavat alueiden turvallisuusvastaavat tai/
ja alueiden isännät vähintään kausipaikan lunastamisen 
yhteydessä.

Mikäli katsastamattomuuden seurauksena tai muutoin 
alueille kertyy epäsiistejä matkailukalustoja, on aluetoimi-
kunnilla ja hallituksella oikeus kehottaa siistimään ko. 
ajoneuvon ja ellei määräystä noudateta kohtuullisen ajan 
eli noin kuukauden aikana voidaan ajoneuvo poistaa tai 
poistattaa omistajan kustannuksella alueelta kokonaan ja 
tällöin ei hyvitetä mahdollista ”sisässä” olevaa kausipaik-
kamaksua.

Yhdistyksemme 
syyskokouksen päätös:

Loppuvuodesta suunniteltiin Lintulahden päärakennukseen kun-
non keittiöremonttia. Kun hommat aloitettiin purkutöillä, huo-
mattiin vanhoissa rakenteissa merkittäviä vikoja. Näin purkami-

nen laajeni aina suihku- ja wc-tiloihin asti. Ihan niin kuin Ahosen 
Jouko leikkisästi totesi, ”purettiin melkein Nelostielle asti”. 

Siis kaikki vanha ulos ja uutta hankintaan. Nyt jo osittain kasaus-
vaiheessa oleva urakka valmistuessaan tarjoaa nykyaikaiset ja viih-
tyisät tilat. Kalusteet ja varusteet kaakelointeja myöten ovat tarkoin 
suunniteltu näyttävään lopputulokseen. 

Keittiötilojen odotetaan valmistuvan jo alkutalvesta. Loppuosan-
kin hyvissä ajoin ennen kevättä ja kesän sesonkia. Töitä pääosin 
paiskii paikallinen yrittäjä TJ. Tammela.

Teksti: Veijo
Kuvat: Heikki Heino

Lintulahdessa talven suurremontti



Nyt kannattaa katsastaa
A-Katsastuksen asemilla

www.a-katsastus.fi I Asiakaspalvelu 075 323 2222
Puhelun hinnat: Kiinteä verkko pvm+8,35 snt/puhelu+7,02 snt/min (ALV 24 %),  matkapuhelinverkko mpm+8,35 snt/puhelu+7,02 snt/min (ALV 24 %)

Tarjoamme SF-C Keski-Suomi Ry: jäsenille jäsenkorttia näyttämällä

MITTAUKSET
Bensiinipäästömittaus  20€
OBD-mittaus    17€
Dieselpäästömittaus  31€

MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS
Henkilö- ja pakettiautoille sekä
perävaunuille 44€

A-Katsastus Jyväskylä, Kuormaajantie 2 A 
A-Katsastus Keuruu,  Yliahontie 17
A-Katsastus Suolahti, Haapakorventie 6 
A-Katsastus Viitasaari, Mustasuontie 9 
A-Katsastus Äänekoski, Kotakennääntie 34 
(ei perävaunujen katsastuksia)

Jyväskylän Autokatsastus, Vaajakoskentie 78, Jyväskylä, p. 075 323 3753
Nisulan Katsastus, Nisulankatu 52, Jyväskylä, p. 075  323 3430 
(ei perävaunujen katsastuksia)
Saarijärven katsastus, Jyväskyläntie 35, Saarijärvi, p. 075 323 3250

Tarjous on voimassa seuraavilla konsernimme asemilla: 

Nuppi-toimikunta 
toivottaa kaikille 

karavaanareille oikein
Rauhallista Joulua 

ja turvallista 
Uutta vuotta 2016!




