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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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Ilmoitushinnat 2015:

SF-C KESKI-SUOMI RY:N JÄSENLEHTI
N:o 3/2015, 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

Syyskuun Nupin aineisto jätettävä 
1.12.2015 mennessä.  

Muutamia kertoja olen moisen lau-
seen tämän vuoden aikana kirjoit-
tanut ja lähettänyt. Kirjoitin ilman 

kysymysmerkkiä. Näinhän se menee, yh-
distystoiminnassa, yrityksissäkin joskus. 
Hommien vetäjät tiedottavat muille tilan-
teesta, ”missä mennään”. Nämä vetäjät 
toivoisivat ennemmin, että joku kysyisi 
mikä on tilanne, tarvitaanko apuja, kir-
joittaisi kysymysmerkillä. Liian harvoin 
niin tuntuu tapahtuvan. Koska tunnettu 
totuushan on, että ”jokuhan” hoitaa hom-
man ilman minuakin. Se kuuluisa joka 
paikan osaaja ja höylä, JOKU.

Toiseen asiaan…

Yhdistyksemme tärkein kokous, syyskoko-
us, lähestyy. Virallinen kutsu löytyy tästä 
lehdestä. Kokoushan on tärkein mm. siksi 
että siinä valitaan yhdistyksen tulevat 
päättäjät ja ensivuoden toimintasuunni-
telma. Hallituksesta on taas kolme henki-
löä erovuorossa, Mikko Niemi, Seppo Sa-
lonen ja Hannu Pietiläinen. Samoin pu-
heenjohtajalla, Jouko Ahosella on kahden 
vuoden pestistä viimeinen päättymässä.  
Ilmeisesti (en tiedä varmasti) heillä kai-
killa on halu jatkaa päättäjänä. 

Itse toivoisin päättäjien ajoittain vaih-
tuvan. Mielestäni se että halukkaita joh-

toon on jatkuvasti, on merkki kehittyväs-
tä ja eteenpäin menevästä yhdistyksestä. 
Se ei välttämättä tarkoita sitä, että entiset 
eivät olisi päteviä tehtävässään, vaan että 
uudet innokkaat henkilöt tuovat aina 
uutta tehokkuutta toimintaan. Henkilö-
kohtaisesti toivoisin ainakin yhtä naista 
hallitukseen. Olisi ainakin joku joka voisi 
välillä tokaista, että nyt pojat höpinät 
pois ja aletaan tehdä älykkäitä päätöksiä.

Nyt kun syyskokous lähestyy, olisi aivan 
mahtavaa että päättäjiksi haluavat voisi 
esitellä itseään ennakkoon. Maksuton 
mainos vaikka jäsenlehteen tai netti-
sivuille naamakuvan kera. Ja miksei myös 
syyskokouksessa kannatetut ehdokkaat 
voisivat nousta ylös ja esitellä itsensä ko-
kousväelle. Ja vastailla kokousväen esittä-
miin kysymyksiin. Toinen minkä toivoisi 
ennen kokousta nettisivuille, olisi tuo mo-
nisivuinen toimintasuunnitelma. Ansio-
kas paperinippu saisi näin arvoisensa kä-
sittelyn kokousväeltä. 

Itse yritän elämässäni olla jonkunmoi-
nen anarkisti positiivisessa hengessä. Ky-
seenalaistaa totuuksia, väittämiä. Koros-
taa sananvapautta ja sen sanan totuutta, 
rehellisyyttä. Nyt on aivan liikaa etutel-
toissa keksittyä ”totuutta”, joka jopa louk-
kaa kohteensa.

Veijo

Missä mennään!

Tämmöstä kesää…

Ihme niemi keskellä järveä!
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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 2015
•	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

 9.-11.10.2015 Syyssiivoustalkoot
 28.11.2015 Pikkujoulu
 31.12.2015 Vuoden vaihtajaiset

Lintulahdessa 
tapahtuu…

 28.11.2015 Pikkujoulu

 31.12.2015 Vuoden vaihtajaiset

Lintulahden 

PIKKUJOULU-
RUOKAILU 

Nesteellä 28.11.2015
1. kattaus klo 15.00 • 2. kattaus klo 17.00

Aikuiset 10 ¤ • Lapset 4-12v. 5 ¤ • 
alle 4v. ilmaiseksi

Sitovat ilmoittautumiset ruokailuun 21.11. mennessä 

Lintulahteen isännille p. 040 748 5377

JOULUJUHLA Lintusalissa klo 19 alkaen

Ohjelma nähtävillä SF-Caravan Keski-Suomi ry:n 
nettisivuilla myöhemmin www.kskaravaanarit.fi

Tervetuloa!
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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 2015
•	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…

 28.11.2015 Pikkujoulu

 31.12.2015 Vuoden vaihtajaiset

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

Hietasaareen 
Perinteiset 
pikkujoulut!

Hietasaaressa palataan muutaman 
vuoden takaiseen 

pikkujoulujen järjestämiseen. 

Lauantaina  28.11. 
juhlinta alkaa jo päivällä. 

Lapsille erilaista jouluun liittyvää 
toimintaa ja askartelua. 

Iltapäivällä käydään jouluruualla 
Teivaalan tunnelmallisissa tiloissa, ja 
loppuilta kuluu Pavilla yhteisen ilon-
pidon merkeissä tanssittajana oikea 
viiden hengen bändi, AMPIAISET!

Tervetuloa!

Lisää tietoa nettisivuiltamme!
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Puheenjohtajan tervehdys

Niin se taas kesä vaihtele-
vine keleineen meni ja 
syksyn tuntua on ilmassa. 

Onneksi alkukesän koleus ja sa-
teisuus ovat helpottaneet ja il-
mat ovat parantuneet ja toivot-
tavasti saamme nauttia kuulais-
ta syyspäivistä auringonpaistei-
neen. Mennyt kesä oli matkai-
lumielessä kylläkin aivan hyvä 
molemmilla alueillamme. Kävi-
jöitä riitti lähes entiseen mal-
liin ja treffit vetivät väkeä niin 
paljon, että oli jopa vaikeuksia 
saada kaikki sopimaan alueille. 
Jälleen tulee kiittää niitä aktii-
visia toimijoita, jotka mahdol-
listivat treffien järjestämiset ja 
muutenkin uhrasivat aikaansa, 
jotta alueidemme palvelutaso 
pysyi korkeana. Kiitosta saim-
me monilta matkaajilta.

Syksyn tullen on alkanut jo 
tulevan vuoden toiminnan 
suunnittelu aluetoimikunnissa 
ja hallituksessa. Aluetoimikun-
nat käsittelevät ensi vuoden ta-
pahtumia ja investointitarpeita 
ja hallitus ”sorvaa” aluetoimi-
kuntien esitystenkin pohjalta  
jo ensi vuodelle toimintasuun-

nitelmaa ja talousarviota. Jäse-
nistön kannalta erittäin merkit-
tävä vaikuttamisen paikka on 
22.11. pidettävä yhdistyksen 
syyskokous. Yhdistyksessämme-
hän ylintä päätösvaltaa käyttää 
nimenomaan jäsenistö. Ja se 
vaikuttamisen paikka on ni-
menomaan kokouksissa, ei 
niinkään keskinäisissä keskus-
teluissa pienissä piireissä. Toi-
saalla tässä lehdessä on syysko-
kouskutsu, josta selviää tarkem-
min mm. se, mihin mennessä 
jäsenten esitykset on toimitet-
tava hallitukselle.

Hietasaaressa odottelemme 
malttamattomana, että Kyynä-
möisten vesiosuuskunnan toi-
mesta alueelle saadaan vesi- ja 
viemäriverkosto. Tämä jo usei-
ta vuosia esillä ollut hanke tun-
tuu etenevän kovin hitaasti, 
johon omalta osaltaan toki on 
vaikuttanut asiaan liittyvän 
lainsäädännön ”poukkoilu” ja 
aikataulijen siirto jo useampaan 
otteeseen. Hietasaaressa ovat 
kävijämäärät sitä luokkaa, että 
tuo verkosto olisi välttämätön-
tä saada valmiiksi.

Lintulahdessa alkaa keittiö-
remontti näinä aikoina ja tar-
koitus on kunnostaa vanhentu-
neet tilat nykyajan vaatimuksia 
vastaavaksi. Jälleen on talkoo-
henki kunniassaan, sillä sen 
verran isosta projektista on ky-
symys. Tämäkin remontti on 
välttämätön toteuttaa. Joten 
kyllä niitä menojakin yhdistyk-
sellä riittää, joskin tulopuoli on 
pystynyt kattamaan menot. 
Tämän kuluvan vuoden suurin 
projekti oli Hietasaaressa Pavin 
kunnostus ja onpa todella upe-
asti remontoidussa uudessa sa-
lissa jo monenmoiset ”karkelot” 
järjestetty juhannuksena tapah-
tuneen avaamisen jälkeen. 
Suurkiitokset remontin toteu-
tukseen osallistuneille. Teitte 
hyvää työtä.

Näin syksyn tullen kiitän 
kaikkia mukana olleita men-
neestä kesästä ja toivotan 
hyvää syksyn jatkoa ja loppu-
vuotta.

Jouko Ahonen 
SF-C 41 830

Sesongin jälkeen syksyn tuntua

SYYSKOKOUS KUTSUU
SF-Caravan Keski-Suomi ry:n syyskokous pidetään 

sunnuntaina 22.11.2015 klo 12.00 
Tikkakosken Itärannalla Varuskuntakerholla 

(entinen upseeri- ja aliupseerikerho, opastus Tikkakoskelta). 

Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkastus klo 11.30 alkaen. 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat, mm. toimintasuunnitelma 
ja talousarvio vuodelle 2016 sekä valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 

Lisäksi kokouksessa käsitellään ne jäsenten esittämät asiat, jotka on toimitettu kirjallisesti 
yhdistyksen hallitukselle lokakuun 31. päivään 2015 mennessä. 

Tervetuloa runsaslukuisesti päättämään yhteisistä asioistamme!

SF-Caravan Keski-Suomi ry:n hallitus
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Karavaanailua 2015

Yllättäen se tapahtui. Katto-
luukun pimennysverhon ra-
osta pilkisteli auringonsä-

teet saaden ihan normaalia kesä-
yötä Lintulahdessa viettäneen ca-
ravaanarin hereille. No kahvin 
keittoonhan siitä oli noustava. 
Todella harvinainen aamu tänä 
kesänä, on nääs totuttu lähes jat-
kuvaan sateeseen ja tuuleen, läm-
mintä on seitsemän aikaan jo 
melkein kuusitoista astetta.

Aamutoimien jälkeen koirien 
kanssa lenkille. Väki alueella oli 
nauttimassa päivän lämmöstä. 
Toiset pakkailivat tavaroitaan 
reissua varten, kuten myös ystä-
vämme Tuula ja Heikki, joille 
toivotimme hyvää matkaa. Ylä-
lenkillä rohkenin ehdottaa, että 
meidänkin olis mukava lähteä 
vähän reissuun kun on näin 
komia keli. No ehdotus sai laajaa 
kannatusta äänin 2-0, koirilta ei 
kysytty. Parin tunnin päästä oli 
leiri purettu ja pakattu. Hikeä 
pukkasi. Vaunu koukkuun ja toi-
mistolle maksamaan sähkölasku. 
Toimiston pihassa yllättikin en-
sinmäinen sadekuuro, kun oli 
ajettu vasta reilut 50 m, ihan 
vanhaan kesälomatyyliin. Suu-
rempi vesituisku osui Tikkakos-
ken jälkeen. Jyväskylässä pou-
taantui ja Jämsässä ylittyi hellera-
ja ensimmäistä kertaa tänä kesä-
nä. Kauniilla Harjunsalmen le-
vähdyspaikalla keiteltiin ensin-
mäiset reissukahvit. Padasjoelle 
saavuimme iltapäivällä ja leiriy-
dyimme mukavalle Mainiemen 
alueelle keskustan tuntumaan. 
Kullasvuoren leirintäaluettahan 
ei ole ollut enää aikoihin. Leirin 
pystytys vei varttitunnin ja sitten 
vain asumaan ja nauttimaan su-
vesta ja Päijänteen maisemista. 
Iltalenkki nelijalkaisten kanssa 
rantatietä myöten satamaan ja ta-
kaisin. Parikymmentä metriä 
ennen vaunua westie-poika Pyry 
lysähti rähmälleen ruohikkoon 

sen näköisenä ettei metriäkään 
enää, oli hellesää ottanut äkis-
tään koville.

Seuraavana päivänä kiertelim-
me Virmailan saaressa niin pit-
källe kuin tietä piisasi, Sinikan 
synnyinseutuja katsastamassa. 
Pitkäaikaiset karavaanikumppa-
nimme tulivat myös Mainiemeen 
ja seuraavana aamuna oli tarkoi-
tus lähteä etiäpäin, kohde vielä 
hakusessa.

Olisihan sitä oltu hyvissä ajoin 
tien päällä, mutta toimisto avau-
tuikin vasta kymmeneltä, joten 
suuntasimme sataman terassille 
aamukahville ja ihailemaan ko-
meita veneitä loistavassa säässä. 
Puolentoista tunnin viivyttelyn 
jälkeen saimme maksut hoidettua 
ja suuntasimme Hämeenlinnaa 
kohti.

Tuuloksen kauppakeskuksessa 
ihmeteltiin Hanssin-Jukkaa ja pi-
dettiin ruokintatauko. Edellisen 
kerran olin Hanssin-Jukan näh-
nyt 60-luvulla Hämeenlinnan to-
rilla, jossa se palveli silloin kahvi-
lana.

Tuuloksen jälkeen taas asiaan 
eli tien päälle. Hämeenlinnassa 
suunnistettin Aulangolle, joka oli 
viihtyisä campingalue, ainakin 
muistoissamme. Pienen harhailun 
jälkeen alue löytyikin. Kaverini 
kanssa etsittiin sopivat vaunupai-
kat rannan tuntumasta. Hienot 
järvimaisemat, ei muuta kuin 
vaunuja hakemaan. Vaimokullat 
olivat sillä aikaa tutustuneet 
huoltopuoleen, onneksi, se täytyy 
sanoa. Vessat, suihkut ym. huol-
torakennukset olivat jätetty rän-
sistymään ja kasvamaan sammal-
ta. Taitavat olla ihan seitkytlu-
vun jamassa. Ihmetellä täytyy 
että näin perinteikäs hieno alue 
on jätetty aivan hoitamatta. 
Kyllä siinä niin kävi että matka 
jatkui taas. Suuntasimme Härmä-
lään, joka on ollut aina luotetta-
va kohde. Siellä olikin kansain-

välinen tunnelma, väkeä oli saa-
punut ympäri Eurooppaa. Helle 
helli meitä koko ajan. Iltapalaksi 
haettiin vielä leirinnän ravinto-
lasta pitsat, jotka nautittiin kera 
perinteisten karavan-oluiden ja 
hyvän seuran. Naapuriksi saimme 
vielä prätkäporukan, noin kym-
menkunta kovaäänistä harrikkaa. 
Luultiin että tuleepa rauhaton yö, 
mutta mitä vielä, he yöpyivät tel-
toissa ja huoltotiimin matkailu-
autossa. Hiljaista oli, fiksua po-
rukkaa, äänekkäät motskarit var-
maan riittävät luomaan katu-us-
kottavuutta tarpeeksi.

Aamupalaa aurinkoisessa sääs-
sä nauttiessamme pähkäiltiin että 
mihinkäs tästä seuraavaksi läh-
dettäisiin, Tampesterista kun on 
helppo lähteä mihin suuntaan ta-
hansa. Paremmat puoliskomme 
pitivät ykkösvaihtoehtona Tuurin 
Onnelaa. Sinne siis matkataan 
ilman suurenpia vastaväitteitä. 
Suuntasimme Vaasan tielle ja 
kohti Taata-Sillanpään maisemia 
Hämeenkyröön. Eipä ollut Luoja 
kitsastellut antaessaan muotoja 
Suomi-neidon lanteille, oli siinä 
laaksoa ja kukkulaa, mäkeä ja 
nyppylää. Siinä vilahti Kyröskos-
ki, Ikaalinen, Parkano. Etelä-
Pohjanmaata lähestyttäessa alkoi 
maastokin tasaantua. Jalasjärven 
ja Peräseinäjoen jälkeen kohti 
Alavusta ja pientä Tuurin kylää, 
siellä pitäisi olla joku kyläpuoti, 
johon poiketaan tutustumaan.

Saavuimme paikalle, ei ollut 
puodin pihassa enää hevospuo-
mia vaan silmänkantamattomiin 
erilaisia matkailuajoneuvoyhdis-
telmiä. Puikkelehdittuamme nii-
den välissä olevaa väylää riittä-
vän pitkälle olimmekin Onnelan 
portilla, jossa ihmeeksemme oli 
vain neljän auton jono odotta-
massa sisäänpääsyä. Aikanaan 
pääsimme mekin leirin pystytys-
puuhiin. Saimme viereiset paikat 
aurinkoiselta kentältä. Pitkän 

ajomatkan jälkeen olikin mukava 
taas levähtää omalla patiolla. 
Nälkä ajoi meidät kuitenkin liik-
keelle ja Onnenkivi ravintolan 
herkullinen noutopöytä toi siihen 
helpotuksen. Ei ruoassa muuta 
vikaa ollut kuin että sitä ei jaksa-
nut syödä niin paljoa kuin olisi 
maistunut.

Viimein oli aika kurkata mitä 
ihanuuksia Vesa on laittanut 
myyntiin pikkupuotiinsa. Ei voi-
nut kuin huokailla ihastuksesta 
kuinka upeasti Vesa oli laittanut 
oikein timantit välkehtimään 
myymälänsä sisääntuloaulan lat-
tiaan. Paljon oli katseltavaa ja jo-
tain pientä ostettavaakin löytyi. 
Myymälässä on myös näyttelytila, 
jossa on esillä Suomessa käytössä 
olleet rahat sekä Ruotsin-, että 
Venäjänvallan ja myös Itsenäi-
syyden ajalta. Liikkeessä kuvat-
tiin myös uusia jaksoja Tuurin ky-
läkauppaohjelmaan ja naamio-
mummot seikkailivat hyllyjen vä-
lissä. Toivottavasti satunnaiset 
matkailijat eivät joutuneet kame-
ran eteen. Vielä on aivan pakko 
mainita kuinka se ihana Vesa oli 
laittanut vessoihinkin niin so-
masti linnunlaulua soimaan ja 
harmonista rauhoittavaa musiik-
kia, mikäpä siinä on pöntöllä 
ähkiä.

Mutta näin se aika rientää ja 
taas aamulla oli lähdettävä koti-
matkalle, toki vielä pienet myy-
mäläkierrokset ensin. Kotimatka 
sujuikin kommelluksitta Ähtärin, 
Petäjäveden ja Jyväskylän kautta. 
Kotona taas vaunun pesu ja siivo-
us, sitten Lintulahteen omalle 
paikalle odottamaan uusia seik-
kailuita. Tämä tarina on tosi ja 
kirjoitettu yleisön pyynnöstä 
huolimatta.

Jäsen 35658 
Pekkanen

Aamu Padasjoen satamassa
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Juhannuksen sää ei hellinyt tänä vuonna. Tosin nyt ei satanut 
muutamaa lumihiutaletta, niin kuin vuosi sitten. Tosin tuuli 
tyyntyi viikonlopun edetessä ja sää poutautui ihan aurinkolasi 

keleiksi. Huonosta, tihkusateisesta aaton aatosta huolimatta alue 
oli lähes täynnä juhlan viettäjiä.

Juhannus oli Hietsulle merkittävä Pavin remontin valmistumi-
sen ansiosta. Talvelle aloitettu suururakka valmistui juuri ja juuri 
juhannuksen juhlaan. Lipun noston jälkeen, aatto iltana pidettiin 
Pavilla pienet puheet, leikattiin nauha avauksen merkiksi ja annet-
tiin raikuvat aplodit tasapuolisesti kaikille talkoisiin osallistuneille. 
Hietasaaren kuuluisa talkoohenki elää ja on voimissaan. Airuina 
tilaisuudessa olivat Emma Laulainen ja Emilia Voimala. Seija Rau-
ramo piti puheen ja Veijo käytteli saksia nauhan leikkaukseen.

Tapsan tahdit avasi uudet tilat tanssin ystäville. Nämä tahdit 
keskeytti vain hetkeksi kokon sytytys ja sen lämmöstä nauttimi-
nen. Hiekalla taas roihusi. Herkullisimmat ”roihut” taas tarjosi Su-

Sään vaihtelut pääosassa 
Hietsun juhannuksessa!

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

jarmo@mourulanvaari.fi

www.mourulanvaari.fi

Laikuttajantie 9 A, 40340 Jyväskylä

Puh. 044 522 4496

Jyväskylä

Pavin viralliset avajaiset.

Arpajaisväkeä.
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vipuoti naisten pitämä yökrilli monine krillituotteineen. Juhlakan-
san mielestä hieno yllätys.

Juhannuspäivän perinteenä Hietsussa on jumalanpalvelus. Tällä-
kin kertaa se keräsi runsaaseen osallistuja joukkoon (127) myös uu-
raislaisia ihan kirkolta asti. Palveluksen toimitti Uuraisen seura-
kunnan uusi kirkkoherra Antti Toivio. Hän ihastui uuden Pavin 
tiloihin ja ulkonäköön. Hän myös siunasi rakennuksen ja toivoi 
tämän juhannusperinteen jatkuvan vastakin.

Kirkkokahvien jälkeen lapsilla oli oma karaoke parituntinen. Ja 
saunojen jälkeen ilta kuluin pitkälle aamun tunteihin aikuisten ka-
raoke tansseissa.

Toisen juhannuspäivän aamusta oli mainio aamujumppa ja päivä 
saunat.

Teksti: Veijo

Juhannuspäivän Jumalanpalvelukseen osallistui 
peräti 127 sanankuulijaa.

Heittotyyleissä löytyi!

Tapsan Tahdit!Suosittu yökrilli valmistautuu asiakkaisiin.
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Hyvän olon viikonloppu ja 
lastentapahtuma Lintulahdessa

Lintulahden tapahtumakesä 
alkoi perinteisesti HY-
VÄNOLON VIIKON-

LOPPUNA 5-7.6. Tänä vuon-
na siihen oli lisätty vielä LAS-
TENTAPAHTUMA.

Ilmeisesti konsepti oli onnis-
tunut, koska iloisena yllätykse-
nä huomasimme alueelle tule-
vien ajoneuvojen virrasta, että 
viesti on mennyt perille. Siitä 
me, pääideologit, allekirjoitta-
nut ja Heinon Heikki olimme 
erittäin tyytyväisiä. 

Perjantaina aloitimme sau-
nalenkillä porukka kävi myllyl-
lä ja takaisin, osa kiersi koko 
kotasen lammen. Sitten jat-
koimme tietysti Lintulahden 
maailman parhaalla saunalla 
hyvän olon rakentamista.

Saunassa huomasin, että 
matkalaisten joukossa oli laulu-
miehiä ja he ilostuivat, kuulles-
saan saunan jälkeen Kodalla al-
kavasta yhteislauluhetkestä.

Kello 21.30 kota suorastaan 
pullisteli iloisista laulajista, 
niin omista kuin vierailijoista 
ja kyllä muuten kajahti laule-
lotkin. Saimme laulaa sydämen 
kyllyydestä ja samalla paistoim-
me makkaraa, että sitten jaksai-
simme laulaa enemmän ja lu-

jempaa. Pari tuntia hoilattuam-
me lähdimme lepäämään, koska 
aamulla alkaisi tapahtumien 
tosi toimet.

Lauantaiaamulla aloitimme-
kin virkeämpien kanssa aamu-
zumballa kello 10.00. Ajattelin 
peloissani, että tuleeko kukaan, 
mutta pelko oli väärä Lintusali 
täyttyi ääriään myöten. Tieto-
koneet vähän aiheuttivat on-
gelmia, mutta onneksi kaunis ja 
hymyilevä kasvoinen Marjo piti 
välillä meille aerobigiä. Eli kat-
kos ei haitannut yhtään. Väki 
poistui punaposkisena paikalta 
ja iloinen ilme oli asettunut jo 
melkein pysyvästi kasvoille.

Sittenpä aloitimme myöskin 
asettua tapahtuman teemaan, 
eli 70 –luvun tapoihin,  aikaan 
ennen tietokoneita ja ennen 
kännyköitä.

Lapsille ja lapsenmielisille oli 
tarjolla naruhyppyä ja vistin-
hyppelyä, lisäksi voi kokeilla 
hulavanteilla ja vielä ruutuhyp-
pelyä. Tyyli oli vapaa. Oli to-
della hienoa, kun Maija ja 
Hanna olivat opiskelleet myös 
vanhat lorut ja opettivat meille 
”vanhemmille hyppääjille” ne 
uudelleen.

Muistatteko vielä lorut ”Nal-

lekarhu, nallekarhu kädet ojen-
na. Nallekarhu, nallekarhu 
pyöri ympäri” ja muita tehtäviä 
narun hyppäämisen tahtiin.

Sekä ”Ruut, Ruut kello löi jo 
kakstoista keisari seisoo palat-
sissa niin musta kuin multa, 
niin valkea kuin lunta, kuka 
tulee viimeiseksi ompi kuole-
ma”

Sekin asia selvisi, että minus-
ta ja Lindlöfin Veikosta ei ole 
enää hyppäämään narua (aina-
kaan kovin pienellä harjoitte-
lulla). Vielä todistettiin sekin, 
että kahden narun pyörittämi-
nen on taitolaji ja Kiia tyttönen 
on hirmu taitava hyppäämään 
myös kahden narun kanssa.

Sitten lopuksi lapset ja lap-
senmieliset lähtivät pelaamaan 
lipun ryöstöä ja me miehet ryh-
dyimme tosi toimiin, eli TEIK-
KAAMAAN. Sana oli aika 
monelle tuntematon, paitsi 
Keljonkankaan teikkaajien pu-
heenjohtajalle (sisäpiirin juttu). 
Selitettyäni säännöt kerääntyi-
kin aika joukko meitä 70 
-luvun nuoria ja nuorempiakin 
pelaamaan. Enää ei ole pennin 
rahoja ja siksi jouduimme pe-
laamaan 5 sentin rahoilla. Eli 
raha lyötiin seinään ja sitä 
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kautta tähdättiin toisia rahoja, 
että päästäisiin vaaksan etäisyy-
delle ja voitettaisiin toisen raha 
omaksi. 

Tässä lajissa tuli yllättäviä 
tuloksia, kun esimerkiksi Eske-
lisen Jarkki menestyi yllättävän 
hyvin. Toisaalta ymmärtäähän 
sen, kun on rahastohoitajasta 
kysymys. Myöskin Heinosen 
Kari osoittautui täydelliseksi 
”Junapeluriksi”. Itse hävisin 
ihan sen takia, koska olin sa-
malla päätuomarina pelissä (se-
lityksen makua). Onnellisina 
pojat poistuivat pelipaikalta 2 
euroa rikkaampana. Olipahan 
vain kiva muistella nuoruuden 
peliä, jota aina pälvien ilmaan-
tuessa seinävierillä pelattiin. 
Opettajathan tämänkin ilon 
kielsivät elikkä salaa piti pelata 
ja se vain lisäsi jännitystä.

Sitten ohjelmassa aikuisille 
oli vielä yrttijalkakylvyt ja pik-
kuisen päänhierontaa. Kiinnos-

tus oli kovaa tälläkin saralla ja 
iloisin ilmein poistuimme tästä-
kin toiminnasta. 

Ohjelmassa oli seuraavaksi 
oikean Personal Trainerin vetä-
mä kahvakuula jumppa. Tässä 
toiminnassa oli vähän vähem-
män joukkoa, mutta se laitet-
tiin väsymyksen piikkiin. Erik-
seen on mainittava, että Marjo 
ja Kim tyttärineen osallistuivat 
kaikkiin aktiviteetteihin. Oli 
hauskaa katsella sen ajatuksen 
onnistuneen, että tapahtumam-
me oli nimeomaan perhetapah-
tuma. Terveisiä vain reippaille 
siskoksille. 

Ai mitä sitten tehtiin, sitten 
mentiin Lintulahden maailman 
parhaaseen saunaan ja kylvet-
tiin sulassa sovussa ja iloisina. 
On se vaan niin hyvä sauna. 

Ilta päättyikin sitten KAI-
KEN KANSAN SYNTYMÄ-
PÄIVÄJUHLIIN. Odotimme, 
että jos kahteen pöytään olisi 

tulijoita. Yllätyksemme olikin 
suuri, kun viisi pöytääkään ei 
riittänyt ja onneksi varoitin  
kuuluttaessani, että hitaammat 
eivät saa kakkua. Muutama jäi-
kin ilman kakkua. Sille vaan ei 
mahtanut mitään, tapahtuman 
suosio yllätti meidät kaikki.

Kallion Pasi oli tehnyt oikein 
maukkaan kinuskikakun. On se 
vaan ihme, että toiset saa tuol-
laiset vaikeatkin leipomiset on-
nistumaan ja minulla herne-
keittokin palaa pohjaan. Katja 
Lindlöfkin touhusi milloin keit-
tiössä, milloin leikeissä ja mil-
loin missäkin ja välillä kahva-
kuulassa. Hienoa, että olemme 
saaneet joukkoomme tällaisia 
toimivia nuoria perheitä.

Kakun ja kahvin jälkeen kä-
teltiin kaikki läsnäolijat ja toi-
votettiin hyvää syntymäpäivää. 
Tietysti lauloimme myös synty-
mäpäivälaulun. Etsimällä etsim-
me ja löysimmekin oikean syn-

tymäpäiväsankarin. Lintulahti 
toimikunnan puheenjohtaja 
Veikko Kumavaara luovuttikin 
synttäriruusut Juhani Hokkasel-
le ja hänen vaimolleen. 

Näin saivat kaikki sellaiset-
kin, joille ei syntymäpäiviä vie-
tetä, viettää railakkaita synty-
mäpäiviä. 

Lopuksi iltaa Tauno Turpei-
nen veti kaikille karaoken ja 
siinäpä kiireinen päivä olikin 
pulkassa. Ai niin pitää vielä 
mainita, että silmiinpistävänä 
paitamuotina oli värikäs paita 
ja leveä järjettömän värinen 
kravatti. Heinon Heikillä taas 
oli Hankkian paita, se tuttu 
oranssi.

Lopuksi haluan kiittää kaik-
kia tapahtuman hyväksi toimi-
neita. Ihan jokaista.

Mourulanvaari
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Ai että silmä lepäsi, kun keli sekä lasten ja aikuistenkin ilmeet 
loistivat samaa tahtia perjantaina iltapäivällä, kun Harrin 
saapas sai kyytiä lasten saappaanheiton kisan merkeissä. Ja jo-

han muuten lensikin, kyllä oli mittamiehillä Mikolla ja Jokella jän-
nitystä ilmassa, kun saapas lensi isompien kädestä järveen asti. Ei 
onneksi sentään liian syvälle, vyötärö taisi säilyä mittamieheltä 
kuivana. 

Heittäjiä oli paikalla lähes 50 ja jokainen osallistuja sai pienen 
palkinnon rannalta heittonsa päätteeksi. Lisäksi arpajaisten yhtey-
dessä vielä ikäryhmän parhaat palkittiin viileällä yllätyksellä.

Ja heti lauantai aamusta, päivän tapahtumia odottaessa ja luvat-
tua yllätysnumeroa miettiessä, toimiston eteen kokoontui joukko 
ihania pieniä lapsia vai muistanko aivan väärin- siinähän taisikin 
olla intiaani, pelle, merirosvo, supermies, haltija, hieno lady, taiku-
ri, prinsessa ja muita ihania olentoja odottamassa metsän siimek-
seen menoa, elämyksiä elämyspolulle tutkailemaan Punahilkan 
johdattamana.

Elämyspolun jälkeen olikin onneksi massujen ravitsemisen aika. 
Jokaisen lapsen massu sai lounaaksi ihanaa makaronipataa, jonka 
Suvipuodin naiset loihtivat lapsille. Kylläpä näytti metsän elämys-
polku kaikille nälän tuoneen ja ruoka maistui. Ja pääsipä muutama 
aikuinenkin, pientä korvausta vastaan, nauttimaan lapsien jälkeen 
pöydän antimista.

Mutta sitten se tuli! Se yllätys eli poni alueelle. Riikka, Timo 
sekä lapset Nella, Niro, Noosa ja Niita ajelivat Vehniältä Hupsu-
ponin kanssa lapsien iloksi. Voi mahdotonta, miten silittäjiä ja hoi-
tajia riitti jo ponin vähän tutustuessa alueeseen sekä hälinään kär-
ryjen kanssa.

Mutta, lasten sanoin, vihdoin oli valmista ja poniajelu sai alkaa, 
mutta turvallisuuden vuoksi ensimmäisenä kyytiin pääsivät rölli ja 
pelle. Olipas heillä kyydissä mukavaa, heiluttelutkin olikin kuin 
kuninkaallisten konsanaan.

Röllin ja pellen jälkeen kaikki halukkaat vauvasta vaariin pääsi-
vät kyytiin ja hymy oli huulilla kaikilla kärryjen kyydissä. Aika 
monta kierrosta sai Riikka ja poni ajella, mutta kyllä oli mahtava 
joukko lapsia asiasta innostuneena ponin perhettä jututtamassa ja 
haastattelemassa. Aika paljon kiinnostusta oli muihinkin perheen 
eläimiin ja varsinkin hevoset sekä ponit oli kaikilla mielessä.

Kärryajelun jälkeen oli ponin viilennyksen vuoro ja ponin uinti-
reissua pääsi iso joukko lapsia katsomaan ja se olikin jännä päätös 
yllätysnumerolle, siitä on varmasti riittänyt puhetta vielä kotona-
kin.

Ihana lasten tapahtuma Hietsussa
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Elämyspolun team/työryhmä 
suunnitteli, rakensi ja toteutti 
polun, tehden tarinat, olivat roo-
leissa ja olivat tietysti rooliasuis-
saan.

Lapset oli jaettu kahteen ryh-
mään, isot ja pienet.  Pienempien 
kanssa oli kiitettävästi aikuisiakin. 
82 lasta kiersi polun osallistuen ja 
voi sitä riemun määrää.....

Punahilkka kuljetti lapsia rastil-
ta toiselle ja pienempien mukana 
oli lisäksi metsänvartija.

1. rastilla oli pelle, hän seisoi 
penkillä, esittäen temppuja ja saip-
puakuplin toivotti hyviä, hauskoja 
asioita ja matkaa...

2. rastilla oli intiaaninainen telt-
toineen. Hän kertoi intiaanien elä-
mästä. Lapset esittivät tukin päällä 
hahmoja, joita arvattiin...huhuuu 
huudot raikuivat metsässä, ja järvi 
lauloi mukana. Lapset olisivat ha-
lunneet jäädä leikkimään vielä, 
mutta Punahilkka vei seuraavalle 
rastille.

3. rastilla oli Rölli, hän kertoi 
olevansa tosi paha, ja että nyt saisi-
vat kaikki lapset olla pahoja ja il-
keitä. Lapset saavat heitellä käpyjä 
ja roskia veteen, mutta ei saanut 
kertoa vanhemmille. Rölli oli pe-
lottava, mutta opettavainen ja lo-
pulta tuli kaikille selväksi että 

luontoa tulee säästää ei hävittää...
4. rastilla oli Merirosvo, joka oli 

piilottanut varastamiaan aarteita 
metsään jonnekin aarrearkkuun, 
Hän oli tehnyt kartat, josta lapset 
osasivat suunnistaa oikein ja löysi-
vät aarteen ja saivat pitää sen. Jopa 
aikuiset innostuivat etsimään kar-
tan mukaan itselleen aarretta. Met-
sässä rapisi ja ritisi kun kaikki juok-
sivat ja ilo kaikui.

5. rastilla oli Joulupukki piparien 
kera, laulettiin ja Joulupukki otti 
lahjatoivomuksia vastaan, valisti 
lapsia käyttäytymään hyvin. Kaikil-
la oli niin mukavaa...

Lopuksi tehtiin jono, pidettiin 
käsistä kiinni ja huudettiin että 
olemme kaikki hyviä – vaikea sa-
noin kuvata sitä riemua, iloa ja sil-
mien loistetta

Pääsimme kaikki syömään Kiitos 
ruuanlaittajille, se todella maistui. 
Jälkiruokana oli maistuvat hattarat, 
kiitos tekijälle.

Lasten ja nuorten karaoke kesti 
kolme tuntia uudistuneella Pavilla, 
kiitos taitavalle vetäjälle. Myös 
ihastuttaville kilpatanssijoille, Em-
mille ja Olli-Pekalle.

Kiitos ihan kaikille Punahilkka 
toivottaa ja riimitteli tämän, koska 
susi ei vienyt...

Seija Rauramo

Koska meillä Hietsussa on aina välillä sellaisia ilkeitä juttuja 
vanhemmille, kuten “röllin kanssa roskien heittoa” jne. oli myös 
muuta “pahuutta”. Koko viikonlopun ajan taiteilijat pääsivät to-
teuttamaan itseään ja PIIRSIVÄT SEINÄÄN. Piirustusseinä oli 

menestys, kuten aina ennenkin on ollut. Toinen toisensa jälkeen 
ilmestyneet piirustukset ja kuviot saivat aina jatkoa uuden taiteili-
jan kynästä. Komea seinämä pysäytti niin lapsen kuin aikuisenkin 
ihailemaan käsien jälkeä.

Arpoja, niitä joissa jokaisessa on se päävoitto, oli myynnissä 700 
kappaletta ja kaikki män. Palkinnot oli tällä kertaa suunnattuna 
lapsille sekä nuorille. Pääpalkintoja oli kaksi, ulkopelien kuningas 
tarkkuusheittopeli sekä nuorten ja lasten suosima Sport cruiser 
lauta, sekä paljon muita hyviä palkintoja. Mutta, mutta alkuperäi-
sestä ohjelmasta poiketen, arvontaa siirrettiin kaksi tuntia myö-
hemmäksi, tulleiden toiveiden mukaisesti. Valitettavasti se ei kaik-
kien aikataulutukseen ollut sopiva ja toimikunta sai asiasta molem-
min puoleista palautetta. Pahoittelumme asiasta, mutta ennemmin 
lähteneille voittajille on paketit postitse ja muilla tavoin toimitet-
tu, jotenkaikki hyvin, loppu hyvin :)

Pukuraati valitsi parhaimmiksi asuiksi ja roolihahmoiksi tytöistä 
Inkkari-Ellin ja pojista merirosvo Ploku-Mikon.

Lämpimän viikonlopun iloihin kuuluu lapsilla vesi ja uinti, joten 
riemua ja vilinää rannalla riitti. Uskon, että meillä kaikilla oli mu-
kavaa ja Kiitos kaikille upeasta viikonlopusta! Ja lapset, ensi vuon-
na tavataan taas lasten tapahtumassa, eikös?

Hanna Martikainen

Emmin ja Olli-Pekan tanssitaidetta.
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Torstaina toimiston sulkemisaikaan mennessä oli aluellaamme 
jo saapunut vaunu/autokaravaanareita ihan mukavasti. Keski-
suven juhlaa viettämään. Aatonaaton sää enteili perinteistä 

Juhannussäätä, pilvipoutaa, tuulista ja sateista ja lämpötila oli 
n.+15 celsiusta. 

Attoaamuna kierteli arvanmyyjät alueella, niitähän meni monta 
rinksullista, kun pääpalkinnot olivat todella hyvät. Ohjelmaa oli 
järjestetty lapsille sekä aikuisille.

Lipunnosto on aina se juhlallinen hetki, silloin alkaa oikea Ju-
hannuksen vietto. Isäntien lämmittämät saunat odottivat kylpijöi-
tä ennenkuin alkaa illan viihteellinen puoli tanssit  Onnelan la-
valla tanssittajana sievän Seija Irmelin orkesteri tahdittamana. 

Kokkokin sytytettiin illan mittaan ja sehän roihusikin  komeasti.
Lauantaina, Juhannuspäivänä, lapset leikkivät Maijan johdatta-

essa heitä. 
Päivällä kodalla juotiin nokipannukahvit. Arpajaisten palkinto-

jen tarkistaminen iltapäivällä oli jännää vähän jokaiselle, arpali-
pukkeita tarkisteltiin ilme jännittyneenä että jokohan minulle 
osuisi jokin voitto. Pääpalkintohan nostetaan ihan ensiksi ja arpa-
lipukkeen väri kiinnosti joilla sitä väriä oli. Palkintoja oli ihan 
roppakaupalla. Pääpalkinnonhan sai hyvätuurinen Hokkasen Liisa, 
laadukkaan polkupyörän. 

Lämmitettyihin saunoihin kiire ennen illan karaokea, jonka 
Tane hoiti mallikaasti, tanssikansaa oli sekä laulajia oikein  muka-
vasti, ihan pitkälti yli keskiyöhön laulettiin ja tanssittiin. 

Aamusta väki alkoi pikkuhiljaa pakkailla tavaroitaan vaunuissa/
autoissa kotiinlähtöä varten. Niin taas suvenjuhla, Juhannus, vie-
tettiin vähän ankeassa säässä, mutta eihän me Karavaanarit soke-
rista olla.

Hyvää kesän jatkoa!

toivottaa SFC-85219

Juhannusjuhlaa 
Lintulahdessa…
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Suuri 40v. näyttely Jyväskylässä
PE 25.9. klo 9-19 • LA 26.9. klo 10-17 • SU 27.9. klo 11-15

Esillä 150 ajoneuvoa ja 2016 uutuudet 
– 2015 esittelyajoneuvot erikoisehdoin.

Tarjoamme 
pyttipannua 

ja viinerikahvit 
pe-su

Panda-karhu
tarjoilee makeisia
tasatunnein 
la-su klo 11-15

Suuri lisävaruste-, tarvike- ja varaosavalikoima. 
Yli 5000 erilaista tuotetta varastossa.

Syksyn messutarjoukset voimassa myös liikkeessämme! 
Kysy lisää!

YHTEISTYÖKUMPPANEITA NÄYTTELYSSÄMME

Taitettavien
polkupyörämallien 
koeajo!

Esillä Thule Omnistor marki-
isit sekä Panorama, Quickfit 
ja Easylink-markiisiteltat
Telair -aurinkopaneelit
Tenhaaft -satelliittiantennit
IndelB-komperssori-
kylmälaukut

• sähkö
• tavallinen



Talviteltta Dwt Cortina II 
180 x 220 cm

Reimo Casa Royal 
320/390

320 x 230 cm 679 € 
390 x 230 cm 899 €

Universal 320  1250 €
Universal 400  1450 €

DWT-ilmateltat DWT-ilmateltat
Bora Air 1 240x240cm Bora Air 2 375x240

DWT Triton 
400x240

400 x 120 cm 25 €
600 x 140 cm 30 €

Duffy 

Amrum 450 x 120 cm
80 €

Ameland Luxus 600 x 
140 cm 100 € 

Amrum ja 
Ameland Luxus

90 €

Borkum 
400 x 120 cm 

140 € 

525 € 

alk. 1165 € 

585 € 

alk. 1233 € alk. 1450 € alk. 1973 € alk. 1605 € alk. 2234 € 

650 € 499 € 590 € 

990 € 990 € 1830 € 

alk. 4390 € alk. 5540 €
alk. 650 €, 

asennus alk. 150€
alk. 800 €, 

asennus alk.200€
alk. 1100 €, 

asennus alk. 150€
alk. 1200 €, 

asennus alk.200€

Fehrmann 
500 x 120 cm

Ei ikkunaa 
600x110cm 250 €

Ikkunalla 
600x130cm 295 €

Svenska Tält 

Tarjous!

Isabella 360
380 x 230 cm

Ventura 320 
340 x 230 cm

Svenska Tält

ThuleOmnistor 1200 Thule EasyLink Thule Quickfit

Katokset
Reimo Rimini Air 

390 x 325 cm

Universal teltat kesäkäyttöön

Kokomittaiset 
A-teltat
toimitusmyyntinä. 

Isabella Commodore 
syvyys 300cm

Isabella Ambassador 
syvyys 250cm

Ventura Pacific 
syvyys 250/300cm  

Svenska Tält Residens 
syvyys 300cm

Svenska Tält Diplomat 
syvyys 250cm

Svenska Tält Camping 
syvyys 250cm

Universal teltat kesä- ja talvikäyttöön

Svenska Tält
Standby 450

Svenska Tält
Standby 5000

Omnistor 5003
3,0m | 3,5m | 4,0m | 4,5m

Omnistor 8000
4,0m | 4,5m | 5,0m | 6,0m

Omnistor 6200
3,5m | 3,75m | 4,0m | 4,5m

Omnistor 9200
4,0m | 4,5m | 5,0m | 6,0m

Kotelomarkiisit matkailuautoonStandby teltat

Seinäsarjat markiiseihinPussimarkiisit vaunuun

Thule 3,00 x 150m
Tuuliaidat

Etuteltta DWT Bora-air 
high 320x240cm

200 x 240 cm 90 €•250 x 240 cm 100 €
300 x 240 cm 110 €•350 x 240 cm 120 €
400 x 240 cm 130 €•450 x 240cm 150€

Reimo 
Como 

-katokset

2,30 x 2,20m 368€
2,60 x 2,20m 385€
3,00 x 2,50m 403€
3,25 x 2,50m 420€
3,50 x2,50m 432€
3,75 x 2,50m 450€
4,00 x 2,50m 485€
4,25 x 2,50m 520€
4,50 x 2,50m 555€

2,6m x 2,50 m 696€
3,1m x 2,50m 742€
3,6m x 2,50m 789€

2,60 x 2,50m 894€
3,10m x 2,50m 941€
3,60m x 2,50 988€

Uudet yhdistettävät 
ThuleOmnistor G2 

aurinko- ja sivuseinät

Etuseinä 1,00m 103€
Etuseinä 1,50m 120€
Etuseinä 1,75m 138€

Etuseinä 2,00m 149€

Sivuseinät 
peitto 2,50m 192€
peitto 2,75m 218€

peitto 3,00m 253€

150 € 
Tarjous!

Talviputkisarja
kaupan päälle.

Kaikki ThuleOmnistor markiisit 
ja seinäsarjat syys-lokakuussa -15%

Tarjous!

Syys-lokakuun tarjous! 
Kaikki Isabella ja 
Ventura-teltat -10%

Svenska Tält-kokotelttoihin telttamatto kaupan päälle!

Svenska Tält osatelttoihin talviputkisarja kaupan päälle!
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Bürstner NexxoTime T 690 G
2.3 JTD 148 hv 2015.

71.290e
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.

4000e varusteet kaupan päälle!

Bürstner Elegance I 840
3.0 JTD 177 hv  2016.

123.625e
4

4

C1

Uudistunut erillisvuoteinen integroi-
tu. Alde, ilmastointi, sumuvalot, ta-
katukijalat, Omnivent, tv-teline, mar-
kiisi, peruutuskamera, ulkosuihku, 
ulkopistorasia, nahkaverhoilu Ferra. 
Varastoauto valkoinen.

Dethleffs Advantage i 7051DBM 
(M)´16 ALDE 2.3 JTD 148 hv 2016.

88.785e
4

4

B

Tyylikäs automaattivaihdeinen in-
tegroitu Dethleffs saarekevuoteella! 
Tummempi Lorraine Walnut puusävy 
tyylikkäällä Muscat verhoilulla, L-is-
tuinryhmä ja kiinteä pöydänjalka ym.

Dethleffs Trend T 7057 EB ´16(M)
2.3 JTD 148 hv 2016.

67.980e
4

4

B

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

Sunlight T64 ´16 (M) 
2.3 JTD 130 hv 2016.

59.780m
6

5

B

Suosittu 5:lle rekisteröity nostovuo-
demalli! Vuoteentekomahdollisuus 
istuinryhmästä, Asuinosan mattosar-
ja, Nostovuode, 5.istuinpaikka, TV-
valmius(TV-teline ja kaapeli) , Isojää-
kaappi/pakastin ym.

Kabe TravelMaster 740 T
2.3 JTD 130 hv 2013.

79.950e
4

4

B

Takaosan omalla pesutilalla varus-
tettu erillisvuodeversio tunnettua Ka-
be-laatua ympärivuotiseen käyttöön. 
Panorama kattoikkuna, Kolmeliekki-
nen liesi, Verhoilukangas Valencia 
ym. Rek. 12/2013. Ovh. 89.102€.

Korko 0,4 %
Hintaetusi 9152e!

Dethleffs Advantage T 7051 EB
2.3 JTD 148 hv 2015.

72.425e
2

4

B

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

Sunlight T 58 
2.3 JTD 130 hv 2015.

50.845m
2

4

B

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

Carthago E-line I 58 Linerclass 
3.0 JTD 177 hv Euro 5 2016.

157.740m
5

5

C1

Huippu-uutuus pitkällä sivusohval-
la. Superpaketti tuplalinssikameral-
la, tv-valmius auton takaosaan, 5. is-
tumapaikka, ohjaamon ja asuintilan 
matot, Savannah-puolinahkaverhoi-
lu. Tulossa syyskuun aikana.

Bürstner Ixeo Time 590
2.3 JTD 130 hv 2015.

64.010e
2

4

B

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

4000e varusteet kaupan päälle!

Jyväs-Caravan Oy
Sorastajantie 6 40320 JYVÄSKYLÄ

p. 0400 214 400

www.jyvascaravan.fi

Verkkokauppa: kauppa.jyvascaravan.fi

etunimi.sukunimi@jyvascaravan.fi
www.facebook.com/jyvascaravan

Ajoneuvomyynti

Ma-Pe 9-17
La 10-15 tai sopimuksen mukaan. 
Puh. 0400 407 066
(Numero ei vastaanota tekstiviestejä)

Fax. 020 7191 621
myynti@jyvascaravan.fi

Huolto

Ma-Pe 8-16.30. 
Puh. 0400 407 055 
(Numero ei vastaanota tekstiviestejä)

Fax. 020 7191 621
huolto@jyvascaravan.fi

Varaosat ja tarvikkeet

Ma-Pe 8-17.00, La klo 10-15. 
Puh. 0400 407 035 
(Numero ei vastaanota tekstiviestejä)

Fax. 020 7191 621
varaosat@jyvascaravan.fi
verkkokauppa@jyvascaravan.fi

Vuokraus

Ma-Pe 9-17
Puh. 0400 620 445  
(Numero ei vastaanota tekstiviestejä)

Fax. 020 7191 621
vuokraus@jyvascaravan.fi

Bürstner NexxoTime T660L 2,3 
JTD 2.3 JTD 130 hv 2016.

65.790e
4

4

B

Perinteinen parivuodemalli nyt eri-
koisvarusteltuna Summer-mallina 
sopuhintaan. Peruutuskamera, Navi-
gointilaite, Skyroof kattoikkuna, Mar-
kiisi, Leveä asuintilan ovi, Ohjaamon 
kaihdinverhot, Ulkopistorasia ym.

Globecar Globescout Elegance
2.3 JTD 148 hv 2015.

55.675e
3

4

B

Tyylikäs uusi Globecar retkeiluauto 
Elegance kalusteilla. Square tekstii-
li, pronssin värinen koristelu kojelau-
dassa, radiovalmius ja kovaääniset, 
Traction +, Vuoteen levitysmahdolli-
suus ja vaihtoehtoinen pöytä.

Verkkokaupassamme 
yli 5000 tuotetta. 

Nopea toimitus suoraan 
varastostamme Jyväskylästä. 
http://kauppa.jyvascaravan.fi
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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.

29.600e

1450kg

6

1600kg

Tyylikäs lomakoti. Tilava takavessa/
suihkumalli, parivuode ja edessä U-
istuinryhmä.

Dethleffs Camper Snow 560 RFT
2016.

33.445e 4

1800kg

Avara lapsiperhemalli. Edessä pari-
vuode, keskellä kerrossängyt ja pöy-
täryhmä, takana u-istuinryhmä, 70L 
vesisäiliö, vaihtoehtoinen pesuhuo-
ne, Concerto verhoilu.

Dethleffs Camper 730 FKR
2015.

37.595e 7

2000kg

Uudistuneen Royal-sarjan suosituim-
man kokoluokan parivuodemalli. Do-
metic-ilmastointi, Mikro yläkaapissa
Kokovartalopeili ym.

Kabe Royal 560 XL KS
2016.

51.066e 4

1800kg

Suosittu nestekeskuslämmitteinen 
parivuodemalli leveänä versiona. 
WC-tila suihkuseinällä, TV-taso laa-
tikostolla, Lankakorit vuoteen alla, 
Verhoilukangas Brisbane ym.

Kabe Smaragd XL KS 2013.

39.325e 4

1700kg

Korko 0,4 %, Varuste-etu 2500e!

Solifer laivueen suurin ja kattavim-
min varusteltu lomakoti 2:lla pöytä-
ryhmällä sekä pitkittäisellä parivuo-
teella. Pyyhekuivain, Tavaraluukku 
taakse, Kattoluukku. Ovh. 57.950e.

Solifer Zenit 680 TBX 2014.

5

2000kg

Korko 0,4 %, Hintaetusi 9950e!

48.000e

Suositulla pohjaratkaisulla laatu-
tietoiselle pariskunnalle aktiiviseen 
vapaa-aikaan. Hyvät varusteet. Ju-
bileum paketti. Pyyhekuivain. Katto-
luukku ja -ikkuna. Ovh. 43.010e.

Polar 560 CTH 2014.

4

Korko 0,4 %, Hintaetusi 6110e!

36.900e

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.

25.815e

1338kg

4

1500kg

Uusi urheilullinen ja nuorekkaasti 
kalustettu. Tilava parivuode edessä 
poikittain, iso keittiötaso ja istuinryh-
mä takakulmassa tekevät pienestä-
kin vaunusta avaran.

Hobby 440 SF DeLuxe Edition
2016.

21.730e

1135kg

4

1300kg

Uudistunut, suosittu ja perinteinen 
Poksi 126. Mallissa on saatu pitkittäi-
set erillispedit lyhentämällä vaate-
kaappia. Pöytää laskemalla saadaan 
levitettyä vuoteet kolmelle.

Poksi N 126 NTL tummennetut lasit 
2015.

13.150e 3

750kg

Nykyisen auton/vaunun
merkki ja malli: ________________________________
_____________________________________________
Vuosimalli: ___________________________________

Olen asioinut Jyväs-Caravanissa jo aiemmin

Nimi: ____________________________________________

Puhelin: __________________________________________

Sähköposti: _______________________________________

Minulle saa lähettää markkinointiviestejä sähköpostilla

Arvomme Cramer Classic II 
kaasugrillin (arvo 145 €)

KYLLÄ EI
Palauta kuponki tai osallistu netissä arvontaan 30.10.2015 mennessä.

Voit osallistua myös internetissä 
www.jyvascaravan.fi/arvonta

LED POLTTIMO

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

THETFORD BOWL 
CLEANER – WC-
KULHON PUHDIS-
TUSAINE

AQUA SOFT
 WC-PAPERI 
4RLL

WC-NESTE AQUA 
KEM WEEKENDER

WC-JAUHE 
AQUA KEM 
SACHETS 

4 €(ovh 8,80e)

30 €(ovh 34e)4,90 €(ovh 9,60e) 199 € 310 €

4 €(ovh 4,90e)8 €(ovh 9,60e)

11,90 €
2 kpl/ 20 €
6 kpl/ 50 €

17,90 €
2 kpl/ 30€
6 kpl/ 80 €

Hinnat voimassa lokakuun 2015 loppuun saakka tai niin kauan kuin tarjouseriä riittää.

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

PYÖRÄNKIILAT THULE WAECO TROPICOOL 
TC21 FL-KYLMÄLAUKKU
15 kpl erä
TARJOUS

Uutuusversio takaosan tilavalla wc-
pesutilalla ja pitkittäisellä parivuo-
teella.

Hobby 660 WFU Prestige
2015.

34.190e

1739kg

4

1900kg

Liikkuvan pariskunnan toivevaunu 
kesään ja talveen U-istumaryhmällä 
ja takaosan pitkittäisellä parivuoteel-
la. Suksi- ja tavaraluukku, hyttysovi, 
kaasun ulosotto ym. Ovh. 36.703e.

Solifer Artic 520 TBR 
2014.

31.900e

1154kg

4

1350kg
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Heinätanssit 
Lintulahdessa

Perjantaina 17.7. isäntien lämmittämät saunat odottivat alu-
eelle saapuneita/saapuvia karavaanareita.

Saunomisien jälkeen illan viihdyttäjänä Onnelan lavalla 
tahditti Heikki Mikael & Yhtye, kyllä aika monen tanssijalkaa ku-
titti. Aurinkoinen päivä sekä ilta lämmitti ihanasti. Puoleen 
yöhön saakka tanssit jatkuivat, aivan hiljaisuuteen saakka.

Lauantaina 18.7. aamusta alkoi kaasulaitteiden koeponnistuksia 
ja sammutushuolto.

Kohtauspaikalla Kodan edessä oli myytävänä pientä purtavaa 
joita Pasi ja Katja olivat valmistaneet.

Kovasti odotettu NUORI-TÄHTI -laulukilpailu alkoi iltapäivän 
aikaan, karaoken vetäjä oli todella mukava ja ystävällinen ammat-
tilainen, hän sai lapsista jännitykset pois, laulajia ei ollut kovin 
monta, Järviradioonkin taisi laulut mennä kuultaviksi, myös laulut 
nauhoitettiin tuomarien kuultaviksi jotka ratkaisevat ketkä pääse-

vät Himokselle loppukilpailuun. Jopa jokunen aikuinenkin pääsi 
laulaa kajauttamaan.

Lämpimät saunat taas odottivat kylpijöitä, ihan tungosta meina-
si olla, saunasta uimaan ja takaisin saunaan.

Illan mittaan karaoke kajahti Tanen ja Veikon ollessa puikoissa, 
laulajia riitti ja jopa tanssijoitakin.

Niin se ilta vierähti yli puolen yön.
Aamusaunatkin olivat lämpiminä joka oli monelle turistille 

hyvin mieleinen.
Kotiinlähtö kunkin oman aikataulun mukaan. Matkan jatkami-

nen jonnekkin joko pohjoiseen tai etelään lomareissulle tai kotiin.

Mukavaa Syksyn Odotusta!
SFC-85219

Musamagia  pyörittää Nuori tähti -kilpailusarjaa ympäri 

maata, Dj:nä yleensä Jukka Silander.
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Perinteisessä heinäriehassa 
oli mukana taas naamiai-
set sekä kirpputorimyyjät. 

Hommahan aloitettiin taas tu-
tusti, heinäseipään pystytyksel-
lä portilla. Onneksi seiväs löy-
tyi varastosta ja heiniäkin sille. 
Tapahtuman sympooli otti siis 
vastaan runsaat tulijat. Taas 
kerran sää suosi tapahtumaa.

Tuote esittelijät ja kirpputo-
rimyyjät tekivät kauppaa. Tuot-
teet löysi uuden käyttäjänsä. 
Kilpailuna käytiin heinärie-
haan sopivasti nännikumin 
heittoa maitotonkkaan. Osallis-
tujia runsaasti. Naisia 27, mie-
hiä 25 ja lapsia 20. Naiset voitti 
Pirkko Äijö, miehet Arvo Van-
hanen, peräti kolme pönttöön 
ja lapset Jere Häyry. Persoonal-
lisia kasvomaalauksia taiteilivat 
halukkaille Emmi ja Sanna. Ar-

Hietsun heinärieha 
päätti heinäkuun!

pajaisten pääpalkintona olleen 
Kramerin grillin voitti Seija ja 
Seppo Jääskeläisen vävy.

Lauantai-illan odotetuin oh-
jelma oli hulvattomat naamiai-
set. Asujen ja roolien kirjo oli 
suuri. Oli Miss Botox, Miss 
Takku, Hietsun Hippi, Sofia 
Löven, Pingviini, jne… Suvi-
puodin naiset toivat tuulahduk-
sen Turkista. Jokainen hahmo 
haastateltiin Pavin rappusilla, 
Jouko A. ja E. Taylor haastatte-
lijoina. Kysymykset vähän kipe-
riä ja hauskoja. Ja yleisöllä 
hauskaa riitti. 

Pukuraati teki tarkkaa ja sa-
laista työtä. Valitsivat parhaiksi 
ja hauskimmiksi roolihahmoiksi 
Mirrin Vilauttajan ja hänen gy-
negolookinsa. Palkinnoiksi sai-
vat noutaa hienosta Suvipuodin 
yögrillistä syötävää. Yögrilli sai 
taas kiitosta. Oli tarjolla suo-
laista ja makeaa ja tyylikkäät 
myyjät toivat tuulahduksen ul-
komailta pukeutumisellaan. 
Loppu yö kului Duo Elinahin 
tahtiin.

Sunnuntain aamupäivällä oli 
tarjolla Mari Pihlajaman ohjaa-
ma Hatha-jooga. Viisitoista vir-
keää naista oli mukana, se to-
della rentoutti kropan ja mie-
len. Siksi myös aamusauna oli 
tervetullut.

Seija
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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

H U L V A T T O M A T   N A A M I A I S E T !
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Kuten aina ennenkin, myös tänä kesänä vietimme viikonlopun 
Lintulahden perinteisillä Muikkutreffeillä. Ohjelmassa oli eri-
laisia muikkuherkkuja ammattitaitoisten valmistamana. Esi-

merkiksi muikunpaistajina kunnostautui kauniit: Pirjo, Onerva, 
Anneli, Raija ja taisi siellä olla muutama muukin kauniimpaa su-
kupuolta edustava henkilö. Ai niin oli siellä muutama mieskin, Ja-
pe, Eki ja Iso Karhu ja pari muutakin. Heinosen Kari ja Martti Ala-
hiiro joukkueineen savusti muikkuja. Komea oli porukka ja toimit-
tajallekin annettiin yksi muikku lahjuksena. Voin todistaa, että hy-
vää oli.

Ajoneuvoja tuli ja tuli, niin että taisi viimeisen paikka olla puu-
liiterissä. Oli hienoa todeta, että Lintulahtitoimikunnan kova työ 
taustajoukkoineen ei ollut mennyt hukkaan. Alue oli täysi ja us-
koisin vielä kaikilla olleen hauskaa. 

Hietasaaren ystäviäkin oli tullut sankoin joukoin mukaan, siitä 
kiitos heille.

Perjantaina aloitettiin perinteisesti Lintulahden maailman par-
haalla saunalla. Siitähän sitten vaan suoraan Kyläpelimannien 
soittamiin tansseihin. Lintusali suorastaan pullisteli ihmisistä ja 
vieläpä iloisista sellaisista. Ei kuitenkaan menty vuorottellen tans-
simaan vaan mahduttiin kuin muikut purkkiin.

Hietasaarelaiset ja Lidlöfit nappasivat palkinnot. 
Lauantaiaamulla rupesi tuntumaan jännitystä ilmassa ja yksi jos 

toinen käveli lallattaen ja päristen erilaisia äänenavauskonsteja 
käytettiin. Yksi kilpailija saattoi kirkastaa ääntään vähän liikaakin. 
Irjalla ja Matilla oli joku oma tapansa äänenavaukseen. Todella sa-
lainen, koskapa posket punoittivat epäilyttävästi heidän tullessaan 
ulos vaunusta. Veikko taas karjui koiralleen epäilyttävän kovaa. 

Yhtäkaikki jokainen valmistautui omalla tavallaan. Kilpailu tuli-
si olemaan kova ja keinoja kaihtamaton.

Jännitys oli suorastaan käsinkosketeltavissa. Karaokekilpailu oli 
alkamassa, taistelu yhdistyksemme mestaruudesta tulisi olemaan 
kova. Siinä ei armoa annettu eikä pyydetty. Välikankaan Reijo las-
kelmoi ihan nuoruutemme asentaja-koneistaja tyyliin, että yleisiä 
miehiä on vain kaksi ja hän tuli äkki-ilmoittautuneena ja nappasi 
menestyksekkäästi kolmannen sijan. Pusan Tapsa voitti ja Lindlö-
fin Veikko voitti hopean. Ojasen Titta voitti jo legendaarisesti 

Sanokaa muikku!

Muikkutreffit Lintulahdessa
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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 

naisten sarjan ja toiseksi tuli Sinikka Lindlöf. Tyttöjen sarjassakin 
toiseksi eli hopeaa voitti Veikon ja Sinikan lapsenlapsi. Eli kilpailu 
käytiin melkeimpä Hietasaaren ja Lindlöfien välillä. Lintulahtelai-
sena vedän kuitenkin kotiinpäin ja oletetun perhesarjan voitti 
Lindlöfin suku.

Tuomaristo oli kattavasti Lintulahdesta ja Hietsusta sekä erittäin 
asiantuntevaa. Pasasen Matti tuo entinen mainio puheenjohtajam-
me, käytteli karaokelaitteita todella tasapuolisesti ja ammattitaitoi-
sesti. Matti soitteli vielä illan karaoket siihen päälle, joka on kyllä 
hatunnoston arvoinen asia. 

Arpajaisetkin pidettiin ja siinä kävi sellainen hassu juttu, että 
meidän Johanna voitti sieltä polkupyörän. Seuraavana päivänä 
hän yritti salaa paikata ruvelle mennyttä polveaan. (Oli kuulemma 
kaatunut uudella pyörällä). Nokipannukahvitkin juotiin ja kaikkea 
kivaa tehtiin. Ystävyyssuhteita luotiin ja vanhoja uudistettiin. Sau-
nassa käytiin joka ilta ja jälkipeli oli mahtava. Salit olivat tupaten 
täynnä molempina iltoina ja väki todellakin tanssi. Kiitos kaikille 
osallistujille, talkoolaisille ja kaikille, jotka jotenkin vaikuttivat ta-
pahtuman onnistumiseen. Varmasti lämmittää Lintulahtitoimi-
kunnan sydäntä, myönteinen palaute, joka kumpusi vieraidemme 
huulilta.

Ensi vuonna on taas aika sanoa MUIKKU kesällä ja tulla uudel-
leen Muikkutreffeille.

www.mourulanvaari.fi 

Tuomarit.

Karaokekisan voittajat!

Alue täynnä!!!!
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Lyhdyt valaisivat 
kaamoksen mustaa 
Kynttiläiltaa…

Jo perjantaina hyvissä ajoin oli alue lähes täynnä kynttiläilta-
treffien aikaan ja isäntien polkupyörät viuhtoivatkin edestakas 
autoille ja vaunuille sopivia paikkoja katsellen.

Myös kynttilävalmisteluja koko päivän häärineet Seija ja Marja 
olivat loihtineet valojuhlan oikean tunnelman perjantaista alkaen 
alueelle, jota jokaisen karavaanarin omat kynttilät täydensivät. 
Kynttilät rannalla, vaunujen edessä, “valoaita” Pavilla ja saunojen 
valaistus olivat komeaa katsottavaa hämärtyvissä illoissa.

Viikonlopun kuvioihin kuului isona osana hauskanpito, valo sekä 
sika. Sikaruuan merkeissä, josta jälleen kerran nämä taitavat Suvi-
puodin naiset olivat loihtineet säkenöivän näköisen aterian lauan-
tailounaaksi karavaanareille.

Viikonloppua aloiteltiin kuitenkin jo perjantaina Kähmyn (tuon 
meille elinvoimaisen tärkeän toimikunnan puheenjohtajan) kara-
oketanssien merkeissä. Päivän ensiksi toimistossa puurtaneena (ja 
lopuksi viikonlopuksi muualle suuntaavana), hän jaksoi vetää mah-
tavan karaokeillan karavaanareiden iloksi. Mahtavia esityksiä ja se 
tanssitaito parketilla, olipa niitä mukava tällaisen taidottoman 
ihailla ja kateellisena seurata myöhään, pimenevään yöhön saakka.

Aamun sarastaessa oli kisailun vuoro. Tällä kertaa kisailtiin gol-
fin välineillä. Testauksessa oli osumatarkkuus, kun tarkoitus oli hie-
kalla osua tai saada osuma pelastusrenkaan sisään. Hiekkaeste oli 
kyllä sopivan haastava tuulen sekä mailan valinnan suhteen, mutta 
hienostihan karavaanareilta golf sujuu. Osumia ropisi sopivasti ja 
arpaonni suosi voittajaa tasapisteisiin päästessä.

Golf-kisailun jälkeen alkoi muodostua pitkä pöytä Suvipuodin 
vierustalle. Kokonaisuudessa yli 30 metriä oli pöydän pituus, kun 
karavaanareiden pöydät olivat toisissaan kiinni ruokailua aloitelta-
essa. Upea, uusi ennätys- totesi joku kuuluvaan ääneen. Lounasja-
kelu alkoi, jonoa kertyi ja naiset annostelivat ruokaa tasapuolisesti 
kaikille. Olihan siinä jonoa, mutta mukava rupattelunsorina kuului 
koko ajan ja eipä tuossa jonossa ollut havaittavissa tönimistä eikä 
kiukustumista kuten jonotuksessa yleensä.. Vaikka padat oli emän-
nillä täynnä, niin suuri suosio ja tieto ruuan maittavuudesta teki 
omat tepposensa ja ruoka valitettavasti ja sananmukaisesti loppui 
vähän kesken -Muutamia pariskuntia ennen. Mutta oikeasti tämä-
hän on positiivinen asia! 

Tänä vuonna ruokailijoita oli huomattavasti enemmän kun 
viime vuosina on ollut ja luulen, että aina on emännät varmasti 
vähän enemmän ruokaa valmistaneet kuin edellisen vuonna ja 
näin ollen ensi vuonna.. 

Arpajaisten suurimmat laatikot!
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Niin saapas nähdä, mitä me nautiskellaan sitten ensi kerran. Var-
masti voin todeta ja tiedän, että maukasta ja mahan täyttävää se on 
:)

Aika moni vierailija aina toteaa, että kuultiin teidän saunasta ja 
tultiin katsomaan.. Kesäsaunan maine siis kierii ja siitähän nautis-
keltiin treffien aikaan, kuten kesäisin muutenkin, joka ilta naisten 
sekä miesten vuoroilla sekä illan päätteeksi suuren suosion saavut-
taneella uikkarisaunavuorolla. Onhan se semmoinen hyvinvoinnin, 
rauhoittumisen ja jutustelun kohtaamispaikka tuo kesäinen sauna, 
oli siellä sitten ystävien, perheen tai vieraiden kanssa.. Aina mei-
naa saunaaika olla vaan liian lyhyt ja jutut jäädä kesken..

Mutta lauantaina oli ehdittävä, illan orkesteri Hannu Auvinen 
Duo aloitti viihdyttämisen Pavilla tunnelmaa luoden ja tanssin 
taika oli nähtävissä heti alkumetreiltä saakka. Parketti oli kovalla 
käytöllä, kun karavaanarit pistivät jalalla koreasti koko illan ajan.

Lauantai ilta huipentui yllätysnumeroon. Yllätysnumero oli Ka-
marikuoron vierailu ja esiintymisestä saimme nauttia orkesterin 
tauon aikana. Oi, sanattomaksi vetää tämä upea joukko mahtavan 
äänen omaavia naisia upeissa puvuissaan ja komeita miehiä heidän 
rinnallaan. Kiitos kamarikuorolle vierailusta ja tästä elämyksestä, 
jonka saimme nauttia kanssanne.

Sunnuntai aamun kruunasi tanssi-illan jälkeen aamusauna. Osal-
listujia oli ollut rutkasti ja sainpa kunnian kuulla positiivista palau-
tetta, että saunajoogaakin naisten saunassa oli ohjattu ja opetettu 
halukkaille. Tätä on toivotti lisääkin, joten katsotaan miten tämän 
voimme toteuttaa tulevissa tapahtumissa.

Siinäpäs sitä oli oikeata loistoa ja tunnelmaa! Näillä sanoilla 
voin mielestäni hyvillä mielin kuvailla viikonloppua, jota vietettiin 
kynttilöiden loisteessa siasta ja ilosta sekä kulttuurista nauttien.

Hanna, Seija ja Valtteri Kamarikuoro PICCante.

Hannu Auvinen Duo.



2424
nuppi 3/2015

Ensimmäiset valkopunaiset vaunut vyöryivät jo torstaina 23.7. 
Lintulahteen. Perjantaina  kabeja olikin jo tullut Oulun seu-
dulta ja Turun seudulta sekä Helsingistä yhteensä 25 ja omat 

KABET 11, niin meitä olikin jo melkoinen joukko Kabelaisia. Pa-
rista Kabesta oli tullessa mennyt rengas puhki. Toinen saatiin kor-
jattua Äänekoskella, mutta toisen vahingot olivat sen verran isot, 
että Jyväs-Caravan korjaa vaunua.

Perjantaina oli ohjelmassa saunat ja illalla karaoke-tanssit. Kara-
oke veti porukkaa Lintusaliin ja vieraat olivat tosi tyytyväisiä. 

Lauantai valkeni aurinkoisena ja ensimmäinen ohjelma olikin 
ruokailu. Meidän oma kokki Pasi Kallio oli loihtinut aivan mahta-
vat sapuskat kalaa, lihaa, salaatteja yms, joita nautittiin Lintusalis-
sa, jälkiruokana oli mansikkakakkua ja kahvia. Koko menuun kus-
tansi Kabe-maahantuoja. 

Ruokailun jälkeen otettiin pienet lepäilyt ja sitten alkoi totinen 
taisto Oulun, Turun ja Keski-Suomen välillä.  Ensimmäisenä lajina 
oli MÖLKKY. Joukkueet olivat nelihenkiset. Palikat lensivät ja 
kannustushuudot raikuivat. Tiukan kisan jälkeen Turun joukkue 
saatiin voittajaksi. 

Toisena lajina oli LETKUN HEITTO. Siinä letku lensi vaikka 
minkälaisessa asennossa mutta niin vain saatiin järjestys letkunhei-
tossakin. Karjalaisen Risto Oulusta voitti ja toisena oli Råman 
Tenho Oulusta ja kolmantena Sunnarborg Kyllikki ja Juvani Pirk-
ko samalla tuloksella 14 metriä.  

Viimeisenä lajina oli PETANKI. Siinä oli omien Kabe-joukkuei-
den lisäksi myös ulkopuolinen Soliferin joukkue. Tässä lajissa koet-
tiin yllätys, Soliferin joukkue voitti ??!!  Oisko doupingilla ollut 
osuutta?

Seuraavana oli ohjelmassa lähteellä käynti, jonka jälkeen grilli-
kodalla nokipannukahvit ja makkarat.

Sää suosi koko päivän, näyttää siltä, että suhteet yläkertaan on 
kunnossa.

Illalla oli taas saunat ja vähän myöhemmin karaoketanssit.
Noin kahden maissa laskeutui taas hiljaisuus Lintulahden ylle ja 

vaunuista kuului vain tasainen sahaus.
Sunnuntaina oli aamusaunat, jonka jälkeen jokainen alkoi kerä-

tä kimpsujaan ja lähti kotia kohti omaan tahtiin. 
Nämä oli kolmannet Kabe-treffit Lintulahdessa ja näyttää, että 

osanottomäärät kasvavat joka kerta.
Toivottavasti ensi vuonna löytyy osanottajia myös Hietasaaresta.

Jarkki

Kabe-treffit 
Lintulahdessa 

24-26.7.
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Turvaetäisyydet ovat kaikkien vastuulla
Nuo neljän metrin turvaetäi-
syydet ovat olleet pitkään SF-
Caravan alueilla käytössä.  
Mutta aina on parannettavaa. 
Usein tuntuu että vierailijat 
noudattavat hyvin isäntien oh-
jeita, mutta vuosipaikkalaiset 

tuntuvat soveltavan sääntöjä. 
Tuo soveltaminen tapahtuu lä-
hinnä autojen pysäköinneissä. 
Nämä ns. vetoautot pysäköi-
dään liian kapeisiin vaunujen 
väleihin. Samoin aisojen edessä 
olevat autot täyttävät liikaa 

kulkutietä. Ajotiethän pitää 
olla pelastuslaitosten ohjeiden 
mukaan vähintään 5 metriä le-
veitä.

Siis alueen isännät, turvahen-
kilöt eikä toimikunnat ole näitä 
sääntöjä keksineet. Heidän, jos-

kus hankalakin velvollisuus on 
näistä huomauttaa ja pitää asiat 
tältäkin osin lakien mukaisina. 
Siis eiköhän ryhdistäydytä ja 
hoideta asiat omalta kohdalta 
kuntoon.

Turvaväli pitää olla vähintään 4 metriä.

Talvisäilytyspaikkoja

Talvisäilytyspaikkoja matkailuajoneuvoille, 
veneille, moottoripyörille, harrasteautoille  

yms. tasalämpöisessä hallissa
Viitasaarella Nelostien varressa.

Myös muu pitkäaikaisvarastointi mahdollista.

puh. 0400 246 155

Alkusyksystä pidettiin Kuopion Alatalossa caravaani yhdistys-
ten Suomen mestaruuskisat karaokelaulussa. No hietasaare-
laiset korjasivat taas komeat meriitit. Titta Ojanen voitti sar-

jansa. Irja Andersiin ja Matti Andersiin taas olivat sarjojensa kak-
koset. Illalla menestystä juhlittiinkin omalla porukalla. Paikalla oli 
nimittäin yli kymmenen vaunukuntaa Hietsulaisia.

Menestystä Hietsun laulajille!
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LyhyitäLyhyitäLyhyitä

Suvipuoti suven ylpeys!
Hietasaaren Suvipuoti keräsi taas tänäkin kesänä runsaasti kiitosta 
ja ihailua. Ahkerat emännät tarjoilivat uunituoreita Hietsussa lei-
vottuja tuotteita niin omille, kuin vieraillekin aamukahviin, ja 
vaikka lounaspöytään. Monet matkailijat veivät tuotteita myös 
viemisiksi. Puodin maine tunnetaan ympäri maata. Nimittäin moni 
vierailija on osannut jo sisään kirjautuessaan toimiston luukulla ky-
säistä, onko Suvipuoti aamulla auki ? Oheisessa kuvassa lähes kaik-
ki Puoti teamin kauniit emännät.

Numerologiaa…

Seija Rauramo selvitteli Juhannuspuheessaan karavaanarin 
mielikuvia ja ajatuksia numerologian kautta. Numerolo-
gian kautta ihminen oppii ymmärtämään itseään, kasvu-

aan ja suhdettaan ympäristöönsä. Kaikilla kirjaimilla on nume-
ro, väri ja taivaan planeetta. Hän käsitteli sanaa ”karavaanari” 
edellä kerrotun pohjalta.

No 2 on K kirjain. Se tarkoittaa ystävällisyyttä, ymmärtäväistä 
ja yhteistyöhaluista. Väri on oranssi, joka on myös seksuaali-
suuden väri. Planeetta on Kuu.

No 1 on A kirjain. Niitä on sanassa 5 kappaletta. Tarkoittaa 
johtajuutta, itsenäisyyttä, edelläkävijää uuden alkuun laitta-
mista. Väri on punainen ja planeetta on Aurinko.

No 4 on V kirjain. Tarkoittaa järjestälmällisyyttä, arvostaa vi-
suaalista kauneutta ja sovinnaisuutta. Väri on vihreä ja pla-
neetta Saturnus.

No 5 on N kirjain. Se viittaa kekseliäisyyteen, muutokset ovat 
mahdollisia ja seikkailun haluisia. Rakastavat matkoja ja mat-
kustamista. Väri on sininen ja planeetta Merkurius.

Yhteenveto: mikäs on olla karavaanari, kun kuvaavia sanoja 
on noin runsaasti.

Kesän kalansaaliita
Melkoisia hauen vonkaleita on 
pyydystetty Hietasaareen kesän 
aikana Kyynämöisestä. 14.7. 
veti Heikki Männikkö päivälu-
valla järvestä pedon, painol-
taan 7,52 kg. 

Vuosipaikkalaisten komein 
kala nousi 3.8. Seppo Jääskeläi-
sen siiman päässä, painoa 5,99 
kg.

Ensivuoden aluetoimikunnat.

Talvi lähestyy ja vuodenvaihde. Jo tässä vaiheessa aloitetaan koko-
amaan tulevan vuoden aluetoimikuntia. Nimilistaa henkilöistä, 
jotka ottavat vastuun alueensa toiminnasta ja tapahtumien järjes-
telystä. Samoin nämä henkilöthän hankkivat myös alueiden isän-
nät, ym.

Lintulahdessa perinteisesti voi ehdokkaansa nimen pudottaa toi-
mistolla olevaan laatikkoon. Voi siis ehdottaa uutta henkilöä, tahi 
entistä hyvin toiminutta jatkamaan. Miksikäs ei, sinne voi myös 
pudottaa lapun, jossa ilmoittaa olevansa itse halukas tähän tärke-
ään tehtävään.

Hietasaaressa sovittiin järjestelyksi seuraavaa. Sähköpostilla voi 
ilmoittaa halukkuutensa ja jäseneksi ehdottamansa henkilön/hen-
kilöt Veijolle, veijo.kamarainen@netti.fi. Tai hälle voi myös soittaa 
numeroon 050 582 5595. Myös halukkuutensa ja ehdokkaansa voi 
jättää myös Veijolle suullisesti, kirjeellä aloitelaatikkoon, ym.

Nimilistat toimikunnista tulee olla valmiina hyvissä ajoin ennen 
syyskokousta hallitukselle 31.10. mennessä. Nyt hyviä ja oman 
alueen puolia pitäviä ehdokkaita miettimään ja ehdottamaan. Sa-
moin ota itse haaste vastaan.

Lintulahtelainen Roope Arkku-
kangas ja Keiteleen kyrmyniska. 
915g ja 43cm.
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SF-Caravan Keski-Suomi uudet jäsenet 1.5.2015-31.8.2015

Pysähtyneet vankkurit 

Antti Tapani Kallio
s. 24.10.1962
k. 19.8.2015

Muistoa kunnioittaen SF-Caravan Keski-Suomi ry

153362-0 Autio Antti Säynätsalo 
152013-0 Eskelinen Eero Toivakka 
152993-0 Fräntilä Ari Keuruu 
153640-0 Grön Minna Vihtavuori 
152784-0 Halonen Pekka Jyskä 
047883-0 Halttunen Erkki Vaajakoski 
152963-0 Heikki Kankimäki Haapamäki 
152925-0 Heikkinen Antti Haavisto 
151893-0 Hentilä Juhani Jyväskylä 
094981-0 Hertteli Esa Kivijärvi 
153759-0 Hietaniemi Mika Tikkakoski 
151825-0 Hiltunen Veikko Jyskä 
153497-0 Honkanen Keijo Suolahti 
152338-0 Hulkkonen Panu Palokka 
152268-0 Humalajoki Jussi Möttönen 
136366-0 Humalajoki Olli Jokihaara 
153108-0 Humalajoki Sakari Kangashäkki
152726-0 Huttunen Raimo Jyväskylä 
153680-0 Huuska Erkki Lievestuore 
113264-0 Hyppönen Arja Suolahti 
153466-0 Häkkinen Auvo Laukaa 
017146-0 Hälinen Harri Viitasaari 
105281-1 Hämäläinen Hanna-Leena Viitasaari 
152245-0 Hämäläinen Raimo Leivonmäki 
151871-0 Hämäläinen Veli-Pekka Viitasaari 
153458-0 Hänninen Esko Kyyjärvi 
153030-0 Ikonen Jari Hankasalmi
152368-0 Inkiläinen Juha Jämsä 
052304-0 Isokivi Sauli Längelmäki 
152710-0 Jyrä Tiina Laukaa 
153457-0 Järvelin Janne Jyväskylä 
101784-0 Kaarakainen Eero Parantala 
153342-0 Kainu Veli-Matti Säynätsalo 
153043-0 Kalliokoski Jouni Jyväskylä 
153455-0 Karhumaa Teemu Laukaa as 
152343-0 Karjalainen Tiina Kangashäkki
145087-0 Karttunen Seppo Rautalampi 
039960-0 Kautto Hannu Kuikka 
152080-0 Kelloniemi Jarmo Suolahti 
125618-0 Keskinen Suvi Jokihaara 
063085-0 Kettunen Pekka Saarijärvi 
153429-0 Koivukangas Jussi Äänekoski 
151839-0 Koivukoski Sami Laukaa 
083106-1 Koljonen Eila Suolahti 
083106-0 Koljonen Taisto Suolahti 
089261-0 Kontkanen Erkki Jyväskylä 
153537-0 Korpaeus Joonas Tikkakoski 
141531-1 Koskinen Marja-Liisa Petäjävesi 
087605-0 Koskinen Oiva Karstula 
151800-0 Kuismin Tommi Leppävesi 
152393-0 Kunnila Veikko Leppävesi 

153656-0 Kuulasmaa Ilkka Hankasalmi
128088-0 Lahtinen Jarmo Jyskä
128937-1 Lamberg Susanna Jyväskylä
153097-0 Lastu Jukka Jämsä
153039-0 Lehtonen Ismo Saarijärvi
096111-0 Leino Pasi Hietama
091409-0 Lepoaho Auli Jyväskylä
152111-0 Leppänen Pasi Jyväskylä
152244-0 Leppänen Sami Karstula
152898-0 Leppävuori Teemu Kinkomaa
153489-0 Lohi Veikko Vihtavuori
146663-0 Lämsä Raimo Oulu
152806-0 Makkonen Jari Äänekoivisto
151872-0 Manner Keijo Jyväskylä
152777-0 Mattila Ari Palokka
152028-0 Mattila Tapio Palokka
153476-0 Moisio Matti Pylkönmäki
153085-0 Mäkinen Jari Jämsänkoski
152121-0 Nieminen Tarja Vaajakoski
152824-0 Nikkilä Tuula Haapamäki
153367-0 Nyholm Esa Suolahti
152521-0 Nyman Peter Korpilahti
152893-0 Oinas Teuvo Jyväskylä
099701-0 Ojanen Juha Palokka
153425-0 Ojanen Petri Palokka
099701-1 Ojanen Titta Palokka
152275-0 Oksanen Jari Jyväskylä
152823-0 Oksanen Kari Hankasalmi as
130312-0 Paananen Hannu Keuruu
091586-0 Paasonen Mika Saakoski
130181-0 Pajarinen Jouni Jyväskylä
153713-0 Palm Jukka Kuohu
152915-0 Pannula Antti Kinkomaa
054634-0 Parkkonen Markku Jyväskylä
153693-0 Pasanen Katri Muurame
071664-1 Pasanen Kerttu Suolahti
152815-0 Peltokangas Mauri Puuppola
153660-0 Perilä Tuula Jyskä
152671-0 Perälä Kai Suolahti
153082-0 Pietiläinen-Pöllänen Merja Kuopio
095965-0 Poutiainen Veli Jyväskylä
152340-0 Pylvänen Mika Jyväskylä
152850-0 Pynnönen Eeva-Liisa Niemisjärvi
152700-0 Pynnönen Marko Toivakka
091002-0 Pärssinen Martti Jyväskylä
035421-0 Pölkki Jouko Karstula
153149-0 Rahikainen Juha Jyväskylä
153663-0 Raivio Kalervo Suolahti
153518-0 Rantanen Reima Jyväskylä
153580-0 Rantanen Vesa Vaajakoski
116170-0 Reuna Hannu Hyvinkää

034344-0 Riutta-Aho Heikki Tammijärvi
152229-0 Roiha Satu-Sinikka Äänekoski
153297-0 Rossi Antti Kymönkoski
152683-0 Ruunaniemi Jukka Kalmari
151983-0 Rytkönen Aira Jyväskylä
153270-0 Rytkönen Pauli Vehniä
153500-0 Saarinen Jarmo Jyväskylä
153665-0 Saarinen Pertti Konginkangas
153551-0 Saaristo Unto Äänekosk
147489-0 Sahanne Tero Pyhtää
152613-0 Salminen Pertti Jämsä
152453-0 Salojärvi Keijo Viitasaari
153027-0 Sarajärvi Jari Jämsä
152312-0 Saukko Timo Oulainen
133307-0 Savikoski Veikko Jyväskylä
152707-0 Seppänen Kari Hietama
142774-0 Siekkinen Riitta Elämäjärvi
152403-0 Sikanen Jari Äänekoski
076288-0 Silvan Seppo Karstula
023843-0 Siukola Risto Halli
152698-0 Sorri Juha Muurame
153590-0 Strömberg Jaana Petäjävesi
153506-0 Tahvanainen Petteri Jämsä
152671-1 Tasma Marika Suolahti
152070-0 Tenander Juhani Vuorilahti
014481-0 Terhosalo Tuula Jyväskylä
151864-0 Timisjärvi Kim Peter Jyväskylä
153020-0 Tolvanen Juha Laukaa
152005-0 Tuomanen Minna Jyväskylä
153206-0 Turpela Mari Jyväskylä
039077-1 Tähtinen Terhi Jyväskylä
153288-1 Vainiola Marja-Leena Äänekoski
153288-0 Vainiola Pekka Äänekoski
149935-1 Valkokivi Katja Järvenpää
142205-0 Valtonen Tapio Korpilahti
112298-0 Varjonen Jarmo Jyväskylä
151995-0 Vassinen Seppo Vesanka
152953-0 Veistämö Heikki Kuikka
152041-0 Venetjoki Ari Jyväskylä
138050-0 Vepsäläinen Mikko Puuppola
021373-0 Vihne Reino Vuojalahti
153277-0 Viik Jari Uurainen
146205-0 Wirzenius Mirka Palokka
072505-1 Voimala Johanna Muurame
072312-2 Vuori Maarit Jyväskylä
144918-0 Vuori Maarit Jyväskylä
152348-0 Vuorinen Jouni Muurame
152190-0 Väisänen Sami Äänekoivisto
153668-0 Ylikitti Kimmo Jyväskylä
057449-0 Yli-Luopa Aila Kaipola 

  Kiitokset

Lämmin kiitos Lintulahden karavaaniystäville 
merkkipäiväni muistamisesta, 
ja 25 vuoden yhdessä olosta.

Juhani (Jukka) Hokkanen
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2015

Teijo Arkkukangas 
Lönnrotinkatu 6 B 26, 
44100 Äänekoski
puh. 0400 916 761
teijo.a@hotmail.fi

Hannu Pietiläinen
Rantatie 9 as. 5
19650 Joutsa
puh. 0400 283 300
hannupie@hotmail.fi

Jouko Ahonen
Hopeapajunkatu 5 A 30,

 44200 Suolahti
puh. 0400-759 871

jouko.ahonen@pp.inet.fi

HALLITUS

Jarmo Eskelinen 
Ilmarisenkatu 7 A 25, 

44100 Äänekoski
Puh. 040-517 7458

jarmo.eskelinen@pp5.inet.fi

Puheenjohtaja

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

Heikki Heino
Jarmo Pihlavamäki
Valtteri Ahonen

Nuppi-toimikunta vuodelle 2015

Taloudenhoitaja

Seppo Hirvonen 
Kulottajantie 10 A 24, 

40340 Jyväskylä
puh. 040 556 7383

seppo.j.hirvonen@gmail.com

Mikko Niemi
Simontie 4 G
41230 Uurainen
puh. 044 5750 194
mikko.niemi48@gmail.com

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 2015

Puheenjohtaja
Veijo Kämäräinen
Kekkolantie 11 A5
40520 Jyväskylä
050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

Mikko Lindroos, vpj
Katri-Maaria Salonen, siht.

Kristiina Kukkonen
Jukka Lius
Jari Livasto
Marja Piira
Juha Rantamäki
Seija Rauramo
Hanna Martikainen

Lintulahti-toimikunta vuodelle 2015

Puheenjohtaja
Veikko Kumavaara
Juhanankuja 4 as. 28
44100 Äänekoski
040 968 9332
vexikum@luukku.com 

Jesse Sarja, vpj
Heikki Heino, siht.
Håkan Hakalax
Pasi Kallio
Marjut Hård-Kunelius

Marja-Liisa ja Juhani Karuaho
Terttu Kumavaara
Eino Kunelius
Hannele ja Juha Lappalainen
Katja Lindlöf
Jorma Naukkarinen
Asko Pasanen
Jarmo Pihlavamäki
Sanna Salminen-Sarja
Maija Tiilikka
Tauno Turpeinen

Edustajat liiton tilaisuuksiin

Syyskokous päätti lähettää 
liittokokoukseen toukokuussa 
Joensuuhun (vaunu- ja mat-
kailuautomajoitus omilla ka-
lustoilla) yhdistyksen puheen-
johtaja puolisonsa kanssa ja 
varapuheenjohtajan puolison-

sa kanssa. Varalle mahdollisen 
esteen sattuessa valitaan Han-
nu ja Tuula Pietiläinen tai 
heidänkin estyessään Mikko 
ja Marita Niemi.

Seppo Salonen
Kirstintie 1 B 1,
40250 Jyväskylä

puh. 0400 644 994



  

 
 

 

 

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

     

         

SF‐Caravanin yhdistystoiminnan perusteet –kurssi 
Aika  Lauantai 12.12.2015 klo 10.00 – 14.00. 

Paikka:  Helsinki, Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki, 020 1234 613  
  Tampere, Hotelli Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, 33100 Tampere, (03) 242 4111 
   Turku, Hotelli Cumulus, Eerikinkatu 30, 20100 Turku, (02) 218 1000 
  Lahti, Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti, www.fellmannia.fi  
   Vaasa, Rantasipi Tropiclandia, Lemmenpolku 3, 65170 Vaasa, (06) 283 8000 
  Jyväskylä, Hotelli Cumulus, Väinönkatu 3, 40100 Jyväskylä, (014) 653 211 
   Oulu, Hotelli Cumulus, Kajaaninkatu 17, 90100 Oulu, (08) 882 7111 

Kohderyhmä:  SF‐Caravanin jäsenyhdistysten nykyiset ja uudet puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, sihteerit, 
   hallituksen jäsenet, toimikuntien jäsenet ja muut toimihenkilöt sekä muut yhdistystoiminnasta  
   kiinnostuneet ovat kurssin kohderyhmä. 

Tavoitteet:  Päivän kurssin tavoitteena on antaa osallistujille perusvalmiudet SF‐Caravanin jäsenyhdistysten 
   luottamustoimissa toimimiseen. Lisäksi kurssilla annetaan perustiedot SF‐Caravanin toiminnasta ja  
   tavoitteista.  
   Kurssi on erityisen hyödyllinen kaikille uusille luottamustehtäviin valituille. Tavoitteena on myös saada 
   yhdistysten hallitukset mahdollisimman laajasti osallistumaan yhdessä koulutukseen. 
   Koulutuksen yhteydessä on mahdollisuus keskustella ja antaa palautetta SF‐Caravanin toiminnasta. 

Kouluttajat:  Kurssin kouluttajina toimivat SF‐Caravan ry:n liittohallituksen jäsenet. 

Ilmoittautumiset: Tarjoilun takia ilmoittautumiset torstaihin 19.11.2015 mennessä   
    www.karavaanarit.fi/yhdistystoiminnanperusteet  
   Ilmoittautua voi myös sähköpostilla anne.nieminen@karavaanarit.fi tai 
   puhelimitse numeroon (03) 615 3132. 

Hyvän Ilman Kampaamo®

Puh. 050-338 1778
Kauppatie 1 
44400 KONGINKANGAS



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: 


