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muista yhdistyksen jäsentoimintaan liittyvistä asioista.
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Ilmoitushinnat 2023:

   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.
  
 

Tiedotus
Yksi erityinen harmituksen aihe on 

minulle ollut tiedotuksen puute yh-
distyksessämme. Joku vitsailikin, ettei 
sellaista voi moittia mitä ei ole. Kuu-
lostaa, että tietämättömyyttä tärkeistä-
kin asioista löytyy. Netti sivuilla on 
”lukon takana” tietoa, joihin jäsen 
pääsee salasanoillaan. Ne lienevät asi-
oita jotka ovat (hys hys) vain meidän 
tietoon, ei läpinäkyviä. 

Olen ihanan elämäni varrella toimi-
nut monissa ja monenlaisissa yhdistyk-
sissä ja ryhmissä. Aikoinaan harrastin 
mm. moottori- ja autourheilua. Usko-
kaa tai tulkaa kattomaan, korkeimmat 
pytyt olen hankkinut enduropyörän sa-
tulassa. Autourheilu toiminnassa olin 
paljon kartturin tuolilla tahi tiedotta-
jana. Keskusjärjestö AKK:lla oli vaati-
mus, että tietyn tasoisilla kilpailuilla 
tulee olla tiedottajalisenssin omistava 
tiedottaja. Moisen sai, kun osallistui 
muutamaan viikonloppu seminaariin. 
Tuloksena mainio kuvallinen kortti, 
sillä pääsi ilmaisesti kaikkiin kilpailui-
hin. Tällä järjestelmällä mahdollistet-
tiin että kilpailusta kerrottiin ennak-
koon ja jälkeen tehokkaasti. Yleisölle, 
yhteisöön, lehdistölle, radiolle, ym.

No mites tämä nyt sitten liittyisi Kes-
ki-Suomen Karavaanarit ry:n. No 
ehkei mitään lisenssi järjestelmää olisi 
järkevää toteuttaa. Meidän yhdistyk-
sen puheenjohtaja Peter Lord istuu 
Liittovaltuustossa. Voisiko hän saada 
eteenpäin keskusjärjestössä vaikka 
koulutusten järjestämistä yhdistyksille. 
Nyt istutaan Liiton seminaareissa ryh-
mätöissä ja liimaillaan eri värisiä lap-
puja ajatuksineen fläppi tauluihin. Kait 
nekin viikon lopun ryhmätyöt, mitä 
sitten ovatkaan, innostavat osallistujia 
toimimaan yhdistyksissä eri tehtävis-
sään. Taas mielestäni yhdistysten tie-
dottajien koulutus olisi kokreettista, 
toimintaan ohjaavaa. 

Mitä se olisi käytännössä. Esimerkik-
si nyt vaikka vasta kokoustettu Syysko-
kous. Lintulahdessa päätettiin isoja asi-
oita. Valtava määrä päätöksiä, jotka 
kokreettisesti vaikuttavat meidän kaik-
kien rivijäsenten harrastukseen. Ketä 
valittiin johtamaan, mitähän maksaa 
vuosimaksut, sähköt, saunat. Sisäistä 
tiedottamista on tämä, nyt se puuttuu. 
Ulkoista tiedottamista voisi olla pai-
kallislehtiin, varmaan julkaisisivat val-
miin tekstin, ”Peter Lord jatkaa kara-
vaanareiden johdossa”, ja tiivistelmä 
teksti kokouksesta. 

Piissaroi Kähmy

Viime lehden sisäsivuilla kirjoit-
telin otsikolla ”Se on siinä”. Oi-

kein vakuudeksi huoltomiehen ku-
van kanssa. Olin vapautunut tämän 
lehden päätoimittajan pestistä, pit-
kään kestäneen jatkajan etsinnän 
jälkeen. Kaarina Kallio aloitti in-
nostuneena lehden vastaavan toi-
met. Mutta lehden ilmestymisen 
jälkeen hän syistä jotka eivät liitty-
neet lehden tekemiseen erosi. Hä-
nen loukkaantumisensa liittyi nii-
hin tavanomaisiin ”mielipiteen va-
paus kysymyksiin”, joita usein on 
viime aikoina nähty. 

No koska yhdistyksessämme asiat 
eivät mene kuin ns. ”Tröpsöösä”, 
kirjoittelen taas ajatelmiani tällä si-
vulla. Eipä silti, tämä painotuote 
on ollut minulle vuosikausia tärkeä, 
olenpa ollut joskus tästä jopa ylpeä-
kin. Kait tää on osa mun imagoa, 
persoonaa, ei kai mua muuten tun-
nettais. Mut silti, jatketaan jatka-
jan etsintää.

Remppa

miehen

paluu
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L i n t u l a h t iL i n t u l a h t i

31.12.22-1.1.23 Vuodenvaihtajaiset

25.-26.2.2023 Talvirieha

7.-10.4.2023  Pääsiäinen

28.4.-1.5.2023 Sikaa, simaa ja serpentiiniä -Vappu

20.5.2023  Kevättalkoot

27.5.2023  Hyvän olon markkinat

23.-25.6.2023 Juhannustreffit

11.-13.8.2023  Muikkutreffit

29.9.-1.10.2023 Rosvojen ja soihtujen yö -treffit

14.10.2023  Syystalkoot

18.11.2023  Pikkujoulut

31.12.23-1.1.24 Vuodenvaihtajaiset

Lintulahdessa Lintulahdessa 
tapahtuutapahtuu

Alueella jatkuva isäntäpalvelu 
koko vuoden.

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

Vuorokausimaksu jäseniltä (sis. 5 hlöä) 23€ + sähkö, 
ei jäseniltä (sis. 5 hlöä) 33€/vrk + sähkö. 

Lisähenkilö 2€/vrk.

Sisältää alueen palvelut ja saunan yleisillä vuoroilla.  
Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.  

Telttapaikka 20€
Yöparkki (klo 20-09) 10€
Treffimaksu 15€

Perhesauna 25€/h jäsen • 35€ /h ei jäsen

Sähkömaksut 2023
• Ilmoitetaan kuukausittain.

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.



33
nuppi 4/2022nuppi 4/2022

Hietasaaressa Hietasaaressa 
tapahtuutapahtuu

H i e t a s a a r iH i e t a s a a r i

Hietasaaressa toimii jatkuva isäntäpalvelu 1.5  - 31.8.  
Tämän jälkeen alue toimii ns. omatoimialueena.  

Tarkemmat ohjeet ilmoitustauluilta.

7.-10.4.2023   Pääsiäinen

22.4. / 6.5.2023  Kevättalkoot

14.5.2023   Äitienpäivä

30.4.-1.5.2023  Vappu

9-11.6.2023   Lastentapahtuma, treffit

23.-25.6.2023   Juhannus, treffit

21-23.7.2023   Heinärieha, treffit

25-27.8.2023   Kynttiläilta: treffit

22-24.9.2023   Hietasaari tanssii ja soi, treffit

29-30.9-1.10.2023 Syystalkoot

26.11.2023   Pikkujoulu

31.12.2023-1.1.2024 Uusi vuosi

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
• 9 korinen frisbeegolf-reitti
• esterata keppihevosille
• veneet, polkuveneet
• kaasunmyynti

Vuorokausimaksu jäseniltä (sis. 5 hlöä) 23€ + sähkö, 
ei jäseniltä (sis. 5 hlöä) 33€/vrk + sähkö. 

Lisähenkilö 2€/vrk.

Sisältää alueen palvelut ja saunan yleisillä vuoroilla.  
Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.

Telttapaikka 20€
Yöparkki (klo 20-09) 10€
Treffimaksu 15€

Perhesauna 25€/h jäsen • 35€ /h ei jäsen

Sähkömaksut 2023
• Ilmoitetaan kuukausittain. 

Ajo-ohje:
Uuraisilta teiden 630 ja 627 risteyksestä tietä 627 Multian 
suuntaan 9 km. Kyynämöisen kylän jälkeen vasemmalle 
Muuraismäen tielle ja sitä 2 km. Opaste neuvoo vasempaan.
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Kävijämäärä-
tilasto
Kassajärjestelmä tuottaa kuukausit-

tain tilaston kummallakin alueel-
lamme vierailleista ajoneuvoista ja 
henkilöistä.  Oheisissa pylväskaaviois-
sa näemme nämä määrät rinnakkain 
kolmelta viimeiseltä vuodelta. Vuosi 
2021 oli ennätyksellisen hyvä. Vuosi 
2022 on ollut hiukan hiljaisempi, mikä 
näkyy myös vuoden tuloksessa. On 
kiintoisaa nähdä että henkilö- ja ajo-
neuvovuorokausien suhde on Lintu-
lahdessa noin 2:1 ja Hietasaaressa 3:1. 
Ts. Hietasaaressa vaunukunnassa on 
keskimäärin 3 henkeä ja Lintulahdessa 
2. Hietasaaressa käy enemmän lapsi-
perheitä kuin Lintulahdessa.

Puheenjohtajan tervehdys

Päättyvä vuosi 2022 oli mei-
dän yhdistyksessämme toi-

saalta koronan rajoituksista 
toipumisen aikaa - ja toisaalta 
myös juhlavuosi, kun (vain 
ihan vähän myöhässä) pääsim-
me juhlimaan 50-vuotista tai-
valtamme.

Aivan yhtä vilkasta menoa 
emme nähneet kuin edellisenä 
vuonna, mutta saatu kävijäpa-
laute antaa meille vahvan 
uskon siitä, että olemme onnis-
tuneet tekemään oikeita asioi-
ta – sekä asioita oikein.

Me menemme kohti uutta 
vuotta positiivisen odotuksen 
tunnelmissa. Alueet ovat val-
miina aloittamaan uuden kau-
den ja tulevana vuonna erityi-
sesti Lintulahti ansaitsee tulla 
kunnolla esiin nostetuksi.  Lin-
tulahti liittyy alkavana vuonna 
Caravan Huiput -yhteistoimin-
ta-alueen jäseneksi, minkä toi-
vomme lisäävän kävijämääriä. 
Lintulahdella on jo ennestään 
SF-Caravanin Vankkurihymiö-
laatuluokitus, jollaisen var-
maan saanemme alkavana 
vuonna myös Hietasaareen.

Tänä vuonna aloin oikein 
kunnolla oivaltaa, mikä suun-
naton määrä vapaaehtoistyötä 
onkaan tarvittu, jotta me 
voimme nyt harrastaa kahdella 
upealla alueellamme, jotka 
saavat niin kävijöiltä kuin 
omaltakin väeltämme poik-
keuksetta ja runsaasti positii-
vista palautetta.  Meidän toi-
minnassamme on tunnus-
omaista juuri se, että työtunte-
ja ei ole laskettu, kun on ra-
kennettu yhteistä hyvää.  Kii-
tos siitä teille kaikille!

Päättyneen vuoden syysko-
kous jätti minulle – ja toivot-
tavasti myös muille paikalla ol-
leille - todella hyvän mielen.  
En muista milloin olisimme 
saaneet olla yhtä yksituumai-

Ei ole kahta samanlaista vuotta

Hyvät karavaanarikaverit!

sessa kokouksessa, jossa oli 
helppo huomata, että meillä 
on yhteinen maali, jota kohti 
pelaamme.  Yhdistyksemme on 
terveellä pohjalla ja paikat 
ovat kunnossa.

Toivotan kaikille jäsenillem-
me rauhallista ja mukavaa jou-
lun ja uuden vuoden aikaa ja 
kiitän teitä kaikkia, jotka olet-
te olleet luomassa positiivista 
karavaanarihenkeä yhdistyk-
seemme.

Peter Lord
SFC 039077-0
Puheenjohtajanne
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Syyskokous 12.11.2022 Lintulahdessa

Yhdistyksemme kokoontui 
syyskokoukseen Lintulah-

den Lintu-saliin 12.11.2022. 
Tämä oli korona-ajan jälkeen 
ensimmäinen kokous, joka pi-
dettiin taas perinteisin keinoin 
ja säännöin, ilman poikkeus-
lain suomia erityispiirteitä.  
Siispä valtakirjoja ei käytetty 
eikä yleistä etäosallistumis-
mahdollisuutta tarjottu 
Teams:in välityksellä kuten ai-
emmin.

Kokouksessa oli läsnä 58 jä-
sentä.

Kokouksen alkuosassa käy-
tiin ensin vapaamuotoista kes-
kustelua. Sen aikana jäsenistö 
evästi hallitusta, että Nuppi-
lehden paperiversio riittäisi 2 
kertaa vuodessa; kevät- ja syys-
kokouksen jälkeen. Muina ai-
koina tiedottaminen voitaisiin 
kokouksen kannan mukaan 
hoitaa kustannustehokkaam-
min sähköisesti.  Hallitus ottaa 
asian harkintaan kevätkokouk-
sen esityslistalla.

Hallitus kertoi, että vuosi 
2022 näyttää muodostuvan ta-
loudellisesti jonkin verran ta-
lousarviota heikommaksi.  Yh-
distyksen maksuvalmius ja pää-
oma ovat toki edelleen turva-
tut.  Kokoukselle esitettiin 
maltillinen 50 euron korotus 
kausipaikkamaksuihin.  Halli-
tus tulee selvittämään myös 
mahdollisuutta kausipaikkaso-
pimusten muuntamiseen 
maanvuokrasopimuksiksi, jotka 
olisivat suurimmaksi osaksi ar-
vonlisäverosta vapaita.  Täl-
löin kausipaikkamaksusta jäisi 
aiempaa suurempi osuus yhdis-
tyksen omaan käyttöön.  Halli-
tus on sittemmin ottanut asiaa 
selvitettäväkseen tilintarkas-
tusyhteisön kanssa.  Mikäli ve-
rottaja ottaa asiaan myönteisen 
kannan, vuonna 2023 uusitta-
vat kausipaikkasopimukset teh-
täisiin uuden mallin mukaises-
ti.

Hallituksen kokoonpano
Hallituksen jäsenten määrä 
päätettiin olevan edelleen 6 + 
puheenjohtaja. Nyt lisäksi pää-

tettiin valita vuoeksi kerral-
laan lisäksi 2 varajäsentä, jotka 
voivat sijaistaa hallituksen 
niitä jäseniä, jotka ovat esty-
neitä osallistumasta tiettyyn 
kokoukseen.

Aluksi valittiin vuonna 
2022 hallituksesta eronneiden 
jäsenten tilalle vuoden 2023 
ajaksi Kati Kytömaa ja Heik-
ki Heino.

Sääntöjen mukaisesti ero-
vuorossa olivat nyt Jouni Hir-
vonen, Riitta Kuokkanen ja 
Veli-Matti Söderström.  Heistä 
Hirvonen ja Söderstöm va-
littiin uudelleen 2-vuotiskau-
deksi ja Riitta Kuokkasen kiel-
täydyttyä asettumasta ehdolle 
jatkokaudelle, hänen sijalleen 
valittiin Eeva Korhonen.  
Varajäseniksi vuodelle 2023 
valittiin Marja Toivonen ja 
Risto Järvikallio.

Talousarvio
Kokous hyväksyi, hyvässä hen-
gessä vuoden 2023 talousarvi-
on, joka oli syntynyt aluetoi-
mikuntien ja hallituksen yh-
teistyönä.  Jäsenmaksut säilyi-
vät ennallaan. Energian hin-
nan todettiin olevan nyt suuri 
kysymysmerkki, joten hallitus 
tulee määrittelemään sähkön 

hinnan kuukausittain.  Sähkö 
ei enää sisälly vuorokausimak-
suun vaan myydään aina erik-
seen. 

Hallitus sai kokoukselta nyt 
valtuuden tarkistaa ja määri-
tellä vuoden 2023 aikana 
oman harkintansa mukaan 
minkä hyvänsä perittävän kor-
vauksen ja maksettavan korva-
uksen, pois lukien jäsenmak-
sun määrän ja luottamushenki-
löille maksettavat korvaukset. 

12 kk kausipaikkamaksu on 
nyt 550 € vuonna 2023 voi-
massa oleville sopimuksille. 
Lintulahden vetovoiman lisää-
miseksi päätettiin, että siellä 
kausipaikkasopimuksen hinta 
on kaikille SFC-jäsenille sama. 
Hallitus sai kokoukselta myös 
valtuuden tarpeen vaatiessa 
periä kaikilta 12 kk kausipaik-
kalaisilta 100 euron ja 4 kk 
kausipaikkalaisilta 33 euron 
ylimääräisen vastikkeen.

Talousarviossa vuoden 2023 
tuloksen odotetaan olevan 
runsaat 30.000 euroa ylijää-
mäinen. 

Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelma hyväk-
syttiin niin ikään hyvässä hen-
gessä. Lintulahti liitetään 

”Caravan Huiput” -yhteis-
toiminta-alueeseen, minkä 
odotetaan lisäävän alueen tun-
nettuutta ja kävijämääriä.

Lintulahden todettiin tarvit-
sevan selkeästi lisää niin kausi-
paikkalaisia kuin vierailijoita. 

Kausipaikkasopimukseen si-
sältyvät isäntävelvoitteet tulee 
alustavasti varata 15.5.2023 
mennessä. Valvoitevuorot on 
suoritettava pääsääntöisesti 
kesä-elokuun aikana tai mui-
nakin aikoina järjestettävien 
treffien ja tapahtumien yhtey-
dessä.  Päätettiin myös, että ta-
pauskohtaisesti velvoiteisäntä-
vuoro voidaan suorittaa alueen 
hoitotehtävissä, ilman isäntä-
liiviä.

Muita päätöksiä
Kokous päätti myös, että alu-
eella kausipaikalla ympärivuo-
tisesti asuvien jäsenten, joilla 
ei ole muuta vakituista asuin-
paikkaa, tulee suorittaa yhdis-
tykselle kausipaikkamaksun li-
säksi vuotuinen 300 € lisämak-
su ympärivuotisen asumisen 
yhdistykselle aiheuttamista vä-
littömistä kustannuksista.

Kokous päättyi hyvän yksi-
mielisyyden vallitessa.
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Rosvopaistiuuniin tehtiin en-
simmäiset esilämmitystulet 

jo torstaina. 
Perjantaiaamusta lämmitystä 

jatkettiin, jotta riittävä kuu-
muus 35 kg:n lihamäärän pais-
tamiseen saavutettiin. Hyvin 
paketoidut lihanyytit haudat-
tiin kuumaan hiekkaan ja 
sinne ne jätettiin myhimään 
lauantaihin saakka. Mielensä-
pahoittaja ja sen veli lähtivät 
arpojenmyyntikeikalle klo 15, 
eikä tarvinnut pahemmin miel-

tänsä pahoittaa, arvat kävivät 
hyvin kaupaksi. Saunat olivat 
lämpiminä klo 18-21, myös 
telttasauna, jossa väkeä ja mu-
kavaa rupattelua riitti tungok-
seen asti. Illanvietto Lintusa-
lissa alkoi lasten karaokella ja 
sen jälkeen pääsivät vuoros-
taan aikuiset laulamaan ja 
tanssimaan.

Lauantai, varsinainen rosvo- 
ja soihtupäivä alkoi kaasujen 
koeponnistuksilla ja lasten oh-
jelmalla. Keittiössä häärättiin 

Rosvojen ja soihtujen yö –treffit 
Lintulahdessa 23.-25.9.2022

heti aamusta. Perunalaatikot 
uuniin, porkkanat raasteeksi ja 
punajuuret pieniksi. Tulikuu-
mat lihapaketit purettiin ja yli-
kypsät lihat nyhdettiin pienik-
si. Annos oli sen verran reilu, 
ettei nälkään tuskin jääänyt 
kukaan. Arpajaiset pidettiin 
klo 16 ja saunomaan pääsi klo 
17-20. Klo 20 koko alueelta 
sammutettiin valot ja sadat 
soihdut sytytettiin. Illan päät-
teeksi rosvonaamiaistanssit 
Hämäläisen Matin tahdittama-

na jatkuivat yhteen saakka. 
Hiljaisuus rosvoleiriin laskeu-
tui klo 02.00.

Vaikka viikonlopulle sattui 
harmillisesti päällekäisyyksiä - 
Lahden Caravanmessut ja Hie-
tasaari Tanssi ja Soi –tapahtu-
ma - riitti meille mukavasti kä-
vijöitä jo perinteeksi tulleille 
syystreffeille.

Paikallinen Pikkukaupunki-
lainen –lehti teki meistä juttua 
seuraavan viikon lehteen.

Pirjo Jylhä
Kuvakooste eri kuvaajien  
kännykkäkuvista
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Lokakuun ensimmäistä lauantaita vietettiin 
Lintulahdessa syystalkoitten merkeissä.
Päivä alkoi yhdeksältä aamulla työnjaolla 

Lintusalin edustalla. 
Puita kaadettiin, pätkittiin ja halottiin. 

Kaikkiaan valmista pilkettä tuli kymmenen 
motin verran häkkeihin kuivumaan. Veneet 
ja kajakit pestiin ja laitettiin talviteloille. 
Tramboliinit purettiin, pyörät, polkuautot ja 
muu kesätavara siirrettiin Onnelaan talvisuo-
jaan. Tane putsasi ja huolsi ilmastoinnit ja il-
malämpöpumpun sekä vaihtoi suodattimet. 
Lehtiä haravoitiin kulkureiteiltä. Keittiössä 
porisi emäntien hernekeittokattilat. Yhden 
jälkeen alkoikin jo olla nälkä ja talkooväki 
kokoontui ruokailemaan.

Vaikka väkeä ei tällä kertaa ollut kovin 
runsaasti paikalla, paljon saatiin kuitenkin 
tehtyä.

Talkoitten jälkeen juotiin iltapäiväkahvit 
kehityskeskustelun merkeissä. Keskustelu oli 
vilkasta ja antoisaa, toivottiin pidettävän use-
amminkin.

Saunan jälkeen osa porukasta jaksoi vielä 
laulella karaokea ja tanssahdella puolille öin.

Teksti: Pirjo Jylhä
Kuvat: Heikki Heino ja Pirjo Jylhä

Lintulahden syystalkoot
lauantaina 1.10.2022
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Kiitokset  
talkooväelle!



1010
nuppi 4/2022

Tapaaminen pitkänpöydän ääressäTapaaminen pitkänpöydän ääressä

Hietasaaren Venetsijalaisissa 
kokeiltiin yhteisruokailua 

pitkässä pöydässä. Osallistujia 
runsaasti, sää suosi, ruoka oli 
hyvää ja sitä riitti.
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Yli 100 vaihtoehtoa. 
Katso varastotilanne www.jyvascaravan.fi

Caravan-suurmyymälä keskellä Suomea!

Verkkokaupassamme
yli 7000 tuotetta.

kauppa.jyvascaravan.fi

Sorastajantie 6, 40320 JYVÄSKYLÄ • p. 0400 214 400
Verkkokauppamme: kauppa.jyvascaravan.fi • verkkokauppa@jyvascaravan.fi

Huolto p. 0400 407 055
Ma-Pe 8-17
huolto@jyvascaravan.fi

Fiat-huolto ja varaosat p. 0400 407 154
Ma-Pe 8-17
fiat@jyvascaravan.fi

Varaosat p. 0400 407 035
Ma-Pe 8-17, La 10-15
varaosat@jyvascaravan.fi

Joulukuussa lauantaisin suljettu. 
Ryhmänumerot eivät ota vastaan tekstiviestejä.

Ajoneuvomyynti p. 0400 407 066  
Ma-Pe 9-17, La 10-15
myynti@jyvascaravan.fi

Tarvikkeet ja verkkokauppa 0400 620 445
Ma-Pe klo 8-17, La klo 10-15
verkkokauppa@jyvascaravan.fi

Keulasuoja 
ikkunalla
Svenskatält 
230-250cm 
leveisiin vaunuihin
6471

Teltta Svenska Tält Lapplandia 
220x175cm
6300

175€

790€

Tuulilasinsuoja 
Ducato 07->
IPVAFD07
Termopeitto 
matkailuautolle.

Kosteudenpoistaja 
Torrboll 450g
T19-35

Keraaminen 
sähkölämmitin 
Mika 1500W
811525
Näpäkkä lämmitin!

190€

9€

40€

Erinomainen tal-
viteltta Suomen 
ja Pohjolan olo-
suhteisiin.

Hyvää Joulua jaHyvää Joulua ja
onnellista uutta vuotta 2023!onnellista uutta vuotta 2023!
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Pikkujoulut Lintulahdessa 26.11.2022

Pikkujouluja vietettiin Lintulah-
den Lintusalissa lauantaina 

26.11. 
Ahkerat vapaaehtoiset aloittivat 

jo viikolla salin somistuksen puna-
valkoisella teemalla. Pihaan terassin 
kulmalle haettiin joulukuusi, joka sai 
koristeekseen jouluvalot ja kultapal-
lot. Ikkunoihin laitettiin lumihiuta-
leita ja poroja pulkkineen. Ihan hy-
vältä ja jouluiselta näytti.

Kalmarin Pitopalvelu hoiti joulu-
pöydän tarjoilut. Ruoka oli erin-
omaisen hyvää, jälkiruokakahvit 
juotiin joulutortun kera.  Juhlaväki 
söi kahdessa kattauksessa klo 13 ja 
15.

Kun mahat oli enemmän kuin 
täynnä, ryhdyttiin järjestämään salia 
illan ohjelmalliselle osuudelle. Juhla 
aloitettiin yhteislaululla, Marja (alu-
een varapj) piti tervetulopuheen, 
Jape luki jouluevankeliumin Tampe-

reen murteella, Maija oli koonnut 
”Lintulahden lahjakkuudet” – vai 
oliko se lahjattomat – teatteriryh-
män esittämään Tontun joulusatua. 
Sessi ja Juha esittivät Sydämeeni 
joulun teen -laulun, perinteisesti 
”Lintulahden Talkooteatteri” esitti 
jälleen kerran viimeisen esityksensä 
”Huippumalli haussa finaalin”. Illan 
päätteeksi saapui punapukuinen jou-
lupukki tuoden lapsille pienet pikku-
joulumuistamiset. Ohjelman päätyt-
tyä nautittiin glögiä ja piparia sekä 
raivattiin salista penkit pois illan 
tansseja varten.

Matti Hämäläinen ”koko orkeste-
reineen” toi soittimensa paikalle ja 
pikkujoulutanssit lopettivat hyvin 
onnistuneen juhlan klo 0.30.

Kiitos ja mukavaa kun olitte mu-
kana.

Pirjo Jylhä
Kuvat: Atte Järvikallio ja Pirjo Jylhä
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Juhlassa oli monen-
moista ohjelmaa 
joulupukista lähtien...
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Kaksipäiväinen tapahtuma aloitettiin perjantai-
na 23. syyskuuta pizzan syönnillä. Kolppasen 

Jarmon pitzat ovat kuumaa tavaraa, ei vain läm-
mön takia, vaan myös kysynnän. Poika sai Katrin 
kanssa paistaa lämäreitä laatikkotolkulla. Kevääl-
lä Hietsuun hankittu pizzauuni on osoittautunut 
suosituksi. Päivän päätti Pavin karaoketanssit 
puolille öin.

Lauantaina mentiin varsinaisiin musiikki oh-
jelmiin Suvipuodin puuroisen aamiaistarjottimen 
jälkeen. Aluksi Suvipuodin terassilla vedettiin 
Musavisa. Mainioita kysymyksiä väki pohti yh-
dessä ja erikseen. Nauruista päätellen eräät vasta-
ukset meni naurun verran pieleen. Voittaja sain 
palkintona ukuleleen, joten perästä kuuluu.

Musa tarjonnan Pavilla aloitti Trubaduuri Kari-
ta Kivioja. Musiikin opettajantyötä tekevän Kari-
tan setti oli monipuolinen, tuttuja ja vähemmän 
tuttuja lauluja.  Myös toinen esiintyjä oli mielei-

Tanssi soi  ruskaa

nen. Harmonikkataiteilija Sanna Sällinen, nuori 
nainen hurmasi osaamisellaan. Varsinkin hänen 
omat sävellyksestä olivat mielenkiintoisia. 

Arpajaisia ei viikonloppuna järjestetty, mutta 
narunvetoa. Erikoinen systeemi. Ämpärin pohjan 
reikien läpi kulki kymmeniä naruja. Jokainen naru 
maksoi 10 euroa. Veto tapahtui niin, että jokainen 
piti omasta narustaan kiinni ja Karita otti ämpärin 
sisältä yhden narunpää, josta alkoi vetää ja kenen-
kä kädessä olevaan narun se vaikutti voitti. Ja voit-
tona oli hieno pilkkikaikuluotain Garmin.

Joka kerta Tanssii ja Soi tapahtumaan on ”osal-
listunut” paikalla ollut vierailijakin. Näin nytkin. 
Alueella ja Suvipuodin terassilla viihdytti kansaa 
Matti Westerholm Kouvolasta. Todellinen ammat-
timuusikko, joka sai kosketin soittimestaan lähes 
mitä vaan.

Lauantai illan päätti Pavin iltagrilli. Tanssimusii-
kista sisällä vastasi Pillipiipari Juhana Haukkala.

Usean mielestä Hietasaaressa syksyisin pidettävä Tanssii ja Soi treffi ovat 
parasta. Nyt alueen ympäröi ruskan värinen luonto, sumuisine aamuineen. 
Yllättävää miten paljon aamun kostea sumu paljastaa luonnosta hämähäkin 
seittejä. Ei niitä kirkkaina päivän hetkinä havaitse.

Trubaduuri Karita Kivioja nautti esiintymisestä.
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Ihana harmonikkataiteilija Sanna Sällinen.

Matti Westerholm.

Musakisan voittaja aloittaa palkinto ukulelellä introa.

Narunvedon alku, kaikilla ote omasta narusta.

Karita kaivaa ämpäristä yhden narunpään. Kaikki odottaa että minun narusta hän vetää.
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Hietasaaren syystalkoot

Veneet, kanootti ja sukelluslautta talveksi rannalle.

Iltapäiväkahvitus Pavin täydeltä.
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Näyttävät ja vaihtelevat puitteet sattui-
vat Hietasaaren Syystalkoo viikonlo-

pulle. Moni innokas aloitti tehtävälistan 
mukaan jo viikolla. Ja varsinaisena talkoo-
päivänä, lauantaina 8. lokakuuta runsas 60 
ahkeraa käsiparia oli työn touhussa ympäri 
aluetta.

Työt talveen varautumista varten olivat 
perinteiset. Veneet talviasentoon, leikki-
alue kuntoon, yleinen paikkojen jynssäys, 
pensaat ja kasvit odottamaan uutta kevät-
tä, niin ja kesäsauna vaatii vuosittaiset 
puusulkeiset. Tekemistä riitti varmasti kai-
kille.

Puolilta päivin tarjolla oli maittavaa li-
hakeittoa. Samoin iltapäiväkahvit Pavilla 
keskusteluineen kuuluivat ohjelmaan. Ilta-
päivän sadekuurot katkaisivat työhalut, 
mutta kun pouta palasi, työt jatkuin. 
Hyvin laulajia riitti myös päivän päättä-
viin karaoke tansseihin. No sehän onkin 
yhtä juhlaa ystävien kera.

Sadetta, 
paistetta ja 
täysikuu

Tässä lähtee pomppulinna varastoon. Apukuski Milo hoitaa hommat.

Piha-alueen upeat Kannat sisätiloihin suojaan 
pakkaselta.

Perusteelliset pesut.
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SF-C Keskisuomi ry:n Hietasaaren PIKKUJOULUT 
RÄNSSIN KIEVARISSA lauantaina 26.11.2022

Hietasaaren väen pikkujouluja vietettiin 
26.11.2022 Ränssin Kievarissa Kuikassa. Illan 

isäntänä toimi aluetoimikunnan puolesta kutsun 
tilaisuuteen esittänyt ja ilmoittautumiset vas-
taanottanut Jouni Hirvonen. Väkeä oli saatu nyt 
riittävästi kokoon, jotta yksityistilaisuus saatiin 
vihdoin järjestettyä. Iloinen puheensorina ja 
kuulumisten vaihtaminen täytti tuvan heti tilai-
suuden alusta alkaen ja kaikki olivat lähteneet 
liikkeelle iloisella mielellä ja hymyssä suin. Jou-
luista tunnelmaa tilaisuuteen loivat takassa pala-
va oikea tuli ja ihka oikea kauniisti koristeltu 
joulukuusi. Olisiko osansa rentoutuneeseen tun-
nelmaan vaikuttanut kievarin kamarin nurkasta 
löytynyt perinteinen baari, josta juomia myytiin 
jokaisen kukkaroon ja makumieltymyksiin sopi-
valla tarjonnalla, prosenttimäärällä ja erilaisilla 
vaihtoehdoilla. Ehkä osansa oli myös sillä, että 
olimme ns. neutraalilla maaperällä ja kaikki oli-
vat tulleet paikalle juhlistamaan pikkuhiljaa lä-
hestyvää joulua. Illan tunnelmassa oli myös ais-
tittavissa voimakas yhteenkuuluvaisuuden tunne 
ja kesäkaudella ”päätään nostaneet” osin ikävät-
kin eripurat oli jätetty ”matkanvarteen” tai toi-
vottavasti jo täysin taakse jääneeseen kesäkau-
teen 2022. 

Kun kaikki ennakkoon tilaisuuteen ilmoittau-
tuneet olivat saapuneet paikan päälle, lausui 
Jouni Hirvonen Tervetulon-toivotukset ja illan 
avauksen, tehden sen tuttuun Jounimaiseen-tyy-
liin, että mitä sitä turhia jorisemaan: Tervetuloa 
vaan kaikki ja heti tärkeimmän ohjelmanumeron 
eli herkullisen jouluisen noutopöytään katettujen 
ruokien kimppuun, toivottaen hyvää ruokahalua 
kaikille tasapuolisesti. ”Herkkua on siinä monen-
laista”… piti todellakin paikkaansa. Pöydän anti-
mista löytyi varmasti jokaiselle jotain ja pakko 
todeta, että erityisesti alkuruokavalikoima oli to-
della runsas. Perinteisen joulun pitopöydän ruuis-
ta tehdään muuten suurin osa alusta alkaen itse 
kievarin keittiössä. Perinteisen ja todella murean 
joulukinkun ja omatekoisten sinappien lisänä 
lämpimistä ruuista löytyi myös porsaanfileetä pip-
purikastikkeessa ja todella maukasta ja mureaa 
kalkkunan fileetä, kermaperunoita ja tietenkin 
perinteiset jouluiset laatikot, karjalanpaisti ja 
keitetyt perunat. Jälkiruuaksi saimme vielä naut-
tia kahvit kera torttujen ja kuivakakkujen.  Näitä 
pikkujouluista ei kenenkään varmasti tarvinnut 
lähteä nälkäisenä kotiin, eikä ehkä janoisena-
kaan. Illan musiikkina, taustamusiikin lisäksi, 
saimme nauttia nykyisen puheenjohtajamme Pe-

No semmosta vuan että, niin siihe pimmeimpään vuven aeikoo elettäissä anto Hietasuaren isäntä Hirvosen Jouni 
semmosen ukaasin, että koko Hietasuaren väk on pantava lystin pittoon Ränssin Kievarriin. Ei tää ollunna ensmäinen 
kerta, vuan olhan tätä tuumittu vuos sitte, tok eihän siitä mitään tullunna sil lon. Eikö myö haluttu lähtee vai mittee 
myö uatelti in, vai uatelti inko mittään ku ei i l imottaavuttu tarppeeks isolla väil lä lähtemmään. Suattohan se tietennii 
olla, jotta meillä män vuos tuumissa ja nythä myö herättiinkii jostain Hietsuaren saanan luateilta ja uatelttin, jotta 
laitettaan parempoo retonkija tahi rippipukuva piälle ja männään vihonkii sian syöntiin ja ylettömmään lystinpitoon…

terin esittämänä varsin tuttuja jouluisia 
sävelmiä pianolla.  Hänellä on paljon eri-
laisia taitoja ja kykyjä, joista tämä pia-
nonsoitto, on kyllä pakko sanoa näin, 
kuului mielestäni ihan hänen taidoista 
parhaimpiin. Haluan siis vielä esittää kii-
tokset Peterille jouluisen tunnelman luo-
misesta pianomusiikin avulla meille pik-
kujoulun juhlijoille. 

Illan toiseksi tärkeimpään ohjelmanu-
meroon tuli ennakkotiedoista poiketen 
pientä muutosta, kun joulupukki oli sai-
rastunut ja jouduimme turvautumaan 
vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Illan ”heit-
täytyjät” nopealla pikakomennuksella oli-
vat tietenkin Jouko-tonttu ja Jarmo-muo-
ri. He hoitivat lahjojen jaon kaikille isoil-
le ja pienille osallistujille, joskin isompia 
oli silminnähden enemmän kuin pienem-
piä. Illan varmasti tyytyväisin lahjan saaja 
oli neppisauton paketista avannut pikku 
poika, jonka nimeä en muista. Hänellä on 
koko pitkä talvi aikaa harjoitella van-
hempiensa kanssa ensi kesänä Hietasaa-
ressa pidettäviin Neppisauto-kisoihin, 
jotka Jouni ilmoitti ja lupasi, olevan uu-
tuutena tulevan kesän 2023 Hietasaaren 
ohjelmassa. Suunnitelmassa on, että nep-
pisautokisassa on sarjat niin lapsille kuin 
aikuisillekin. 

Illan viimeinen ohjelmanumero ja pu-
heenvuoro annettiin kievarin emännälle 
Minna Eräjärvelle. Ränssin Kievari on Jy-
väskylän seudun vanhin koko ajan asuttu-
na pidetty rakennus. Ikää kievarilla on 

202 vuotta ja siitä on tuhat tarinaa, 
joista saimme kuulla emäntä Minna 
Eräjärven kertomana. Tarinat olivat 
todella mielenkiintoisia ja Ränssin 
Kievarin historiasta löytyi monenlaista 
sattumusta ja tapahtumaa vuosien ja 
vuosisatojen varrelta. Kievarin piha-
piiristä löytyy myös jo edesmenneen 
Minna isän alueelle näyttelyharrastuk-
sensa kautta rakentama kesäteatteri, 
jossa on katettu katsomo. Vinkkinä 
Minna kertoi, että tulevan kesän 2023 
kesäteatterin ohjelmistossa esitetään 
näytelmää: ”Rovaniemen markkinoil-
la”. Kiinnostus ainakin minulla heräsi 
heti nähdä tämä näytelmä ja jo alusta-
vasti voisimme karavaanareiden kes-
ken miettiä, että tulevan kesänä 2023 
voisimme tehdä yhdessä kesäisen ret-
ken Ränssin Kievarin kesäteatteriin ja 
herkkuja notkuvan pitopöydän äärelle 
ruokailemaan ennen esitystä.

Iso kiitos vielä lopuksi Jouni 
Hirvoselle ja kaikille niille, jotka 
osaltaan auttoivat, että tämä Hie-
tasaaren karavaanareiden pikku-
joulujuhla saatiin vihdoinkin pi-
dettyä.  Tästä tapahtumasta on 
hyvä jatkaa rentoutuneella mielel-
lä kohti pikkuhiljaa lähestyviä jou-
lun pyhiä. Toivotankin lopuksi 
Teille kaikille karavaanareille 
Hyvää ja Rauhallista Joulua, sekä 
iloisia ja seikkailujen täyteisiä ka-
ravaanimatkoja vuoteen 2023.

Teksti ja kuvat  
Marita Ropponen  
SFC 135229-0
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LyhyitäLyhyitäLyhyitäLyhyitäLyhyitä

  Suvipuoti
Suvipuodin ruska valot.

  Masonjoen silta ei valmistunut tänä vuonna
Lintulahden kohdalla Nelostiehen on kesästä lähtien rakennettu 
uutta Maasonjokea ylittävää siltaa. Sillan piti valmistua marras-
kuussa. Työ kuitenkin jouduttiin keskeyttämään, koska alkava 
kylmäkausi estää parhaan valutöiden laadun. Näin töitä jatke-
taan keväällä. Uuden sillan odotetaan valmistuvan vasta loppu-
kesästä. Osa uutta siltaa voidaan ottaa käyttöön pohjoiseen me-
nevälle liikenteelle. Sivuun rakennettua tilapäistä siltaa käyttää 
etelään päin menevä liikenne.

Uuden sillan alle jää ehjänä muistomerkiksi vanha kivisilta. Se 
on museaalisena suojeltu. Todella merkittävä kivityön mestari 
näyte.

  Jäkäläkankaan luontopolun nuotiopaikka
Hietasaaren ympäristöä kiertää suosittu luontopolku, jäkäläkan-
kaan poluksi mainittu. Kauniit eri harjujen rinteitä kiertelevät 
polut. Kyynämöisenjärvi näkyy harjulta idässä. Keskellä aluetta 
kaksi kaunista erämaa lampea. Mustamuikku ja Kaakkolampi. 
Tämän isomman lammen rannalle on Uuraisten kunta joskus vi-
ritellyt vaatimatonta tulentekopaikan. Nyt kuluneena kesä on se 
ollut muutamien hietasaarelaisten käytössä. Mainio paikka viet-
tää avotulilla tunnelmallista iltaa. Siinä paistuu niin Kyynämöi-
sen kuha, kuin lenkki makkarakin. Polttopuut vain pitää tuoda 
muualta kuin Hietasaaren puupinosta.

Oikaisu 
Nuppi 3 sivu 15, 50-vuotisjuhlat,  
kuvateksti: Perustajajäsen on Rurik "Poppe" 
Löfman, ei Bobe Flyktman.

Nuppilehti toivottaa 
valoisaa Joulunaikaa
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilötSF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt
HALLITUS VUODELLE 2023

Yhdistyksen kotisivut: www.kskaravaanarit.fi

Seppo Salonen, 
Jaana Rasilainen
puh. 0400 644 994
talous@kskaravaanarit.onmicrosoft.com

Marja Toivonen 

puh. 045 139 5266
marja.hartikka@kotiapu.fi

Taloudenhoitajat Jäsenkirjuri

Lintulahti-toimikunta 2023Hietasaari-toimikunta 2023

Laskutus

Verkkolaskujen vastaanotto
Verkkolaskuosoite: 003707460536

Operaattori: OpusCapita Oy - Itella
Välittäjän tunnus 003707460536

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

Yhdistyksen osoite

Veli-Matti Söderström, pj.
puh. 0400 892 827 
vms@duck.com

Toivonen Marja, varapj.
Jylhä Pirjo, sihteeri 

Heino Heikki 
Huupponen Jari 
Hård-Kunelius Marjut  
Hänninen Pekka

Jylhä Jarmo
Järvikallio Atte   
Järvikallio Satu    
Kuitunen Mikko 
Kuusela Taina 
Kytömaa Kati 
Liimatainen Pirjo
Pursiainen Jukka
Siekkinen Jouni  
Tiilikka Maija 
Toivonen Vesa

Hirvonen Jouni, pj.
puh. 040 547 4329
jouni.hirvonen@me.com

Koivukoski Sami, varapj.

Korhonen Eeva
Lahti Sonja
Metsola Harri
Puhakka Jarno
Puhakka Kati

hietasaari.tk@kskaravaanarit.onmicrosoft.com lintulahti.tk@kskaravaanarit.onmicrosoft.com

Päätoimittaja
Pirjo Jylhä

Heikki Heino

Nuppi-toimikunnan nykyiset jäsenet

Peter Lord
puheenjohtaja

puh. 045 670 3670
puheenjohtaja@ 

kskaravaanarit.onmicrosoft.com

Veli-Matti Södeström
Lintulahtitoimikunnan pj.

puh. 0400 892 827
vms@duck.com

Jouni Hirvonen
Hietasaaritoimikunnan pj.

puh. 040 5474329
jouni.hirvonen@me.com

Kati Kytömaa Heikki Heino Eeva Korhonen Marja Toivonen
varajäsen

Risto Järvikallio
varajäsen

Seppo Salonen
taloudenhoitaja

puh. 0400 644 994
talous@ 

kskaravaanarit.onmicrosoft.com

Jaana Rasilainen 
sihteeri

 

sihteeri@ 
kskaravaanarit.onmicrosoft.com

SF-Caravan Keski-Suomi ry
Peter Lord

Constella, Asemakatu 4, 40100 Jyväskylä

Pirjo Jylhä
kotisivut@kskaravaanarit.onmicrosoft.com



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

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

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 www.uurainen.fi

Vinkki
Hietasaareen

tulijoille! 

Ompelimo-myymälä Farkkusauma    Ahjokatu 12, 40320 JKL

Vaatteiden korjausompelua ja kierrätysfarkkutuotteita!

Ma-pe 10-17, la 10-13
p. 050 5844 923

www.farkkusauma.fi

Karavaanareille korjausompeluista-10% 

Ma-pe 10-17, la 10-13
p. 050 5844 923

www.farkkusauma.fi

Ratkesiko pilkkihaalarin 
sauma? 

Ratkesiko pilkkihaalarin 
sauma? 

Vaivaako vetoketju?Vaivaako vetoketju?

Laadukkaat
painotyöt

Aina tarpeesi mukaan, 
Ota yhteyttä!

esitteet, flyerit, folderit, julisteet,
julkaisut, kirjekuoret, käyntikortit,
lehtiöt, lomakkeet, postikortit, 
pääsyliput, messurakenteet, 
suurkuvatulosteet ja paljon muuta...

Keski-Suomen Painotuote Oy
Teollisuuskatu 7, 44150 Äänekoski
Puh. (014) 518 1400, www.kspaino.fi

SF-Caravan 
Keski-Suomi ry:n nettisivut

www.kskaravaanarit.fi



MÄÄRÄAIKAIS-
KATSASTUSPAKETTI!

SF CARAVAANARI-kortilla: • KAIKENKOKOISET HENKILÖ- 
 JA PAKETTIAUTOT  49 e
• O2 PERÄVAUNUT  40 e




