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Vallalla syksyn värit,
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Lehti ilmestyy 2014 neljä kertaa.
Maalis, touko-, syys- ja joulukuussa.

Ilmoitushinnat 2014:
Takasivu

ilmoituskerta
kokosivu

puolisivua

Sisäkannet tekstisivujen hinnalla
Tekstisivut
kokosivu

puolisivua

neljäsosa

kahdeksasosa

kuudestoistaosa

värilisä 1/8 - 1/16 sivukoossa
1/4 - 1/1 sivukoossa
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K

un pari ihmistä tulee hyvin toimeen
keskenään, puhutaan että heillä
henkilökemiat toimii. Tätä ominaisuutta toivoisi runsaammin lähipiiriin,
kuin koko maailmaankin. Aivan liian
paljon on toraa ja pahaa mieltä, jopa vihaa. Näin kauempaa ihmetellessä tuntuu
mm. tuo Ukrainankin kriisi tyhmältä. Ei
voisi kuvitella että aikuiset, järkevät ihmiset käyttäytyvät noin.
Luin alkuvuodesta Ydin lehden pääkirjoitusta. Siinä Arja Alho siteerasi erästä
Peter Lodeniuksen kirjaa. Siinä vanhempi nainen kertoi: ”Synnyin Itävalta-Unkarissa, kävin koulua Tsekkoslovakiassa,
menin naimisiin Unkarissa, minusta tuli
leski Neuvostoliitossa ja nyt vanhenen
täällä Ukrainassa.” Tarinan kertoja on ilmeisesti nähnyt paljon maailmaa. ”Ei
sentään, en ole koskaan astunut jalallanikaan kotikyläni Mukatjevon ulkopuolelle”. Siis hyvin on sekavaa historiaa
siellä päin maailmaa taustalla.
Meistä varmasti itse kukin on joutunut
tilanteisiin joista on jäänyt paha mieli ja
tunne väärästä kohtelusta. Monesti tilanteet ovat sellaisia, ettei ole osannut tahi
ehtinyt puolustautua. Selvittää tilanne
oikein päin. Itseltäni puuttuu taito riidellä. Näin monet kolhut jää sisälle kaihertamaan. Esimerkiksi eräs tapahtuma tänä
kesänä harmittaa jatkuvasti. Oli lauantai
ja lapsin ostoksille lähimarkettiin. Molemmat kaupat auki ja asiakkaita sisällä.
Ehdin työntää kärryni ostoslenkin puoleen väliin, kun nuori naismyyjä tuli tiuskimaan että, ”miksi sinä olet täällä vaikka kauppa on kiinni”. Yritin pistää huu-

moriksi että pitäkää nyt joku kassa auki,
ettei minun tarvitse jäädä yöksi tänne. Ei
auttanut, hän jatkoi totisena tiuskimistaa
ja kun kaljaakin vielä oli ostoskärryssä.
Minun olisi ilmeisesti pitänyt kääntyä ja
selittää hänelle etten tiedä mitä kello on,
tai jotain sellaista. Nyt poistuin niskat
luimussa, mieli pahana. Ehkä hänellekin
jäi paha mieli.
Kaikissa tilanteissa, joissa erimielisyyttä ilmaantuu, tulisi pystyä puhumaan
avoimesti kaikkia kuunnellen. Silloinkin
kun kaikki osapuolet ovat mielestään oikeassa. Ei mitään juupas eipäs inttämistä.
Vaan pyrkien ymmärtämään toista ja löytämään sitä sopua ja hyvää mieltä.
Oikea kuuleminen on sitä että samaistuu
toisen tunteisiin.
Ennen muinoin Euroopassa ja Suomessakin oli käräjäkiviä. Parikymmentä istuinkiveä ringissä kokoontumista ja oikeudenjakoa varten. En tiedä miten toimivat, mutta ilmeisesti kun istutaan tasapuolisina kasvokkain, oli varmaankin
tarkoitus kuulla kaikkia osapuolia ja löytää oikeus.
Minkähänlaiset ne ”käräjäkivet” pitäisi
olla tänä päivänä. Kouluissa, työpaikoilla, harrasteissa, vaunualueillakin. Tärkeäähän olisi, kun ongelmia tulee, pystyä
puhumaan ja kuuntelemaan heti, eikä
aleta mököttämään minun laillani huonoa kohteluani. Puhutaan paljon ”tavallisista ihmisistä”, mitä ne muka on. Ei tavallista ihmistä tai tavallisia ihmisiä ole
olemassakaan. Kaikki me olemme yksilöitä, persoonia, omanlaisia. Arvostetaan
ja kunnioitetaan kaikkia siis tasa-arvoisina, tasavertaisina.
Veijo

Olihan se mahtava tuo mennyt kesä.
Puolitoista kuukautta täyttä hellettä. Mielestäni
ihmisen kehitys on vailinainen. Timpurin hommia tehdessä
pitäisi olla vähintään kolme kättä. Kesää muistellessa taas
pitäisi päästä niihin samoihin tunnelmiin ja ”tuoksuihin”
mitä heinäkuussakin oli. Pistäs vaan silmät kiinni ja
tunnelmat tulisivat. Vaan ei, vedettävä on vaan
villapaitaa tiukemmin räntäsateessa päälle.
PS.
Ohoh! Tulipas tehtyä kerrankin värikäs
tästä Nuppi lehdestä!

40,- ilmoituskerrasta riippumatta
65,- ilmoituskerrasta riippumatta

Joulukuun Nupin aineisto jätettävä
2.12.2014 mennessä.

Sitä
henkilökemiaa…

nuppi
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Lintulahti
Lintulantie 5 A,
44440 Räihä
lintulahti@pp.inet.fi
Valtatie E-75 tuntumassa,
aivan matkanne varrella.
WGS 84 N 62°49’19” ja
E 025°48’08”
Lisätietoja:
www.kskaravaanarit.fi

puh. 040 748 5377

Tervetuloa!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Aluemaksu 15€/vrk, ei jäseniltä 25€/vrk,
joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
Sisältää alueen palvelut ja saunan yleisillä vuoroilla.
Perhesauna 10€/50 min. jäsen • 20€ /50 min. ei jäsen
Sähkömaksut 2013
• 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.

Lintulahdessa
tapahtuu…

• Pikkujoulut ____________ 29.11. 2014
• Uusivuosi ____________ 31.12. 2014

PIKKUJOULURUOKAILU
Lintulahdessa
29.11.2014
Kaksi kattausta klo 13.00 ja 15.00
Ruokailun hinta jäseniltä 13e/henkilö,
4-12 -vuotiaat puoleen hintaan, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi

Sitovat ilmoittautumiset isännille
puh. 040 748 5377 17.11.2014 mennessä.

Tervetuloa!
2
2
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Hietasaari
Hietasaarentie 128,
41240 Kyynämöinen
hietasaari@co.inet.fi
Luonnonkaunis, erittäin
rauhallinen alue.
Lapsiystävälliset hiekkarannat.
62°28’04”, N 25°18’12” E
Lisätietoja:
www.kskaravaanarit.fi

puh. 0400 259 899

Tervetuloa!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Hietasaaressa
tapahtuu…

Aluemaksu 15 €/vrk, ei jäseniltä 25€/vrk,
joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
Sisältää alueen palvelut ja saunan yleisillä vuoroilla.
Perhesauna 10€/50 min. jäsen • 20€ /50 min. ei jäsen
Sähkömaksut 2013
• 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 suuntaan 9 km. Kyynämöisen kylän jälkeen vasemmalle Muuraismäentielle ja sitä 2 km. Opaste neuvoo vasempaan.

• Pikkujoulut ____________29.11. 2014
• Vuoden vaihtajaiset ______31.12. 2014

Pikkujoulut
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Runsas jouluateria alkaen klo 17.00
SFC Keski-Suomi ry: jäsenille: 15€ hlö, 4-14 vuotiaat 8€, alle 4 vuotiaat ilmaiseksi.
Ei jäsenille: 30€ hlö, 4-14 vuotiaat 15€, alle 4 vuotiaat ilmaiseksi
Linja-auto kuljetus järjestetään Hietasaaresta Keiteleeseen ja takaisin, hinta 5€/ hlö.
Lähtö Hietasaaresta n. klo 15.30 ja paluu Keiteleestä n. klo 01.00.
Ilmoittautumiset 22.11.2014 mennessä Hietasaaren huoltorakennuksen ilmoitustaululla olevaan listaan,
Leila Pusalle sähköpostiin pusaleila@gmail.com tai numeroon 040 523 0642 (klo 17-20) tai
Jaana Rasilaiselle sähköpostiin jaana.rasilainen@kolumbus.fi tai numeroon 0400 428 042 (klo 17-20).

Majoitus: Hotelli Keitele
Huone 2 hlö / 80€. Huone 1 hlö / 50€. Varaus suoraan Hotelli
Keitele puh. nro. 0207514650 / Hietasaaren Pikkujoulu.
Mahdollisuus auto- tai vaunupaikkaan. Hinta 15€ sis. sähkön,
saunan ja aamupalan.

Musiikista vastaa Tero Jokinen soolo
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Puheenjohtajan tervehdys
Sesongin vaiettua

K

uten yleensäkin kotimaan
matkailussa, myös karavaanareillemme kesä on sitä varsinaista sesonkiaikaa. Kotimaamme keliolosuhteetkin
huomioon ottaen on tämä aivan ymmärrettävää. Toki on ollut havaittavissa, että vaikka
varsinainen sesonki onkin kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin, myös muunakin aikana
kalustoamme teillämme ja alueillamme liikkuu. Varmaankin
yhtenä syynä on matkailuautojen yleistyminen. Onhan toki
huonommalla kelillä helpompaa (ei helppoa, tarkkana tulee
aina olla) liikkua autolla kuin
yhdistelmällä.
Vielä näin syyskuussakin varsinkin Lapin ruska vetää kävijöitä, joka näkyy myös alueillamme. Tiiviin kesän jälkeen
tulee vielä talkoolaistemme jaksaa palvella ystävällisesti ja vieraanvaraisesti myös ns. sesongin
ulkopuolisia kulkijoita. Itse
kävin vajaan kahden viikon
ruskaretkellä Lapissa ja PohjoisNorjassa ja vaikka retkeni ajoittuikin ruskaa ajatellen hieman

liian aikaiseksi, ei matkassa sinällään ollut valittamista. Kaikki sujui ongelmitta ja ihmisiä
oli liikkeellä jo melkoisesti.
Näillä matkoillani tarkkailen
usein hyvin tarkkaan muiden
alueiden toimintaa ja käytäntöjä, jotta niistä voisi ottaa oppia
omien hienojen alueidemme
kehittämiseksi. Toki käytännöt
ja toimintatavat jonkin verran
vaihtelevat, mutta yleisesti ottaen toiminnat pyörivät paikalliset olosuhteet toki huomioiden kaikkialla melko kivasti ja
viihtyisyys sekä siisteys ovat
kohtuullisen hyvällä mallilla.
Usein näillä retkillä tulee todettua, ettei meidän kahdella
alueella, Hietasaaressa ja Lintulahdessa asioita ole hoidettu
mitenkään huonosti. Tänäkin
kesänä on tullut varsin paljon
myönteistä palautetta mm. alueiden ihmisten, etenkin isäntien ystävällisyydestä vieraiden
saapuessa alueillemme. Myös
siisteys ja paikkojen hyvä kunto
on saanut monelta karavaanarilta erityiskiitokset. Moni ensikertalainen alueillamme onkin

todennut, että tänne tullaan
varmasti myös uudelleen. Tämä
lienee sitä parasta mainosta
mitä alue voi saada, sillä kyllähän nuo vierailijat vievät osaltaan myönteistä viestiä eteenpäin.
Taas tänä kesänä järjestimme
lukuisan määrän erilaisia treffejä ja tapahtumia ja yleisöryntäys tapahtumiin yllätti meidät
järjestäjätkin. Toki se on paras
kiitos mittavasta valmistelutyöstä kun havaitsee alueidemme täyttyvän tyytyväisistä kävijöistä tapahtumissamme. Sellainen henkilö, joka ei ole itse
ollut tekemässä tuota mittavaa
tapahtumien valmistelutyötä
vaan tulee ns. valmiiseen pöytään, ei välttämättä aina ymmärrä, miten mittavan panoksen meidän vapaaehtoiset karavaanarimme ensisijaisesti aluetoimikuntien johdolla ovat tehneet tapahtuman onnistumiseksi. Onneksi näitä ”puurtajia”
valmistelutyöhön ja varsinaisen
tapahtuman toteuttamiseen
löytyy, sillä lähes kaikki toimintammehan perustuu talkoo-

työhön. Esitänkin yhdistyksemme puheenjohtajana siis suurkiitokset kaikille mukana olleille taas erittäin onnistuneesta
kesäkaudesta.
Samalla toivotan kaikille jäsenillemme sekä yhteistyökumppaneillemme oikein hienoa ja menestyksekästä syksyä.
Ja muistakaa, että tapahtumia
on toki vielä syksyn ja talvenkin mittaan, joten tavataan
hienoilla alueillamme.

Jouko Ahonen
SF-C 41 830

SYYSKOKOUS KUTSUU
SF-Caravan Keski-Suomi ry:n syyskokous pidetään
sunnuntaina 16.11.2014 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 2015 sekä valitaan hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle. Lisäksi kokouksessa käsitellään ne jäsenten esittämät asiat,
jotka on toimitettu yhdistyksen hallitukselle lokakuun 31. päivään 2014 mennessä.

Tervetuloa runsaslukuisesti päättämään yhteisistä asioistamme!
SF-Caravan Keski-Suomi ry:n hallitus
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K-S Karavaanareille oma Kabe kerho

L

intulahdessa syntynyt pitempi pohdinta johti heinäkuussa oman Kabekerhon perustamiseen. Yhdistyksen puheenjohtajuutta hoitaa

Eino Kunelius ja sihteeri Tuula
Pietiläinen. Yhdistykseen voi
liittyä kaikki Keski-Suomen
Karavaanareiden Kaaben omistajat. Jäsenmaksua ei peritä.

Heti heinäkuun lopulla järjetettiin Lintulahdessa ensimmäinen Kabe kokoontuminen. Mukana n. 50 henkeä. 15 vaunukuntaa Turun ja Oulun sikäläi-

Suosittu
kirpputori
Hietsussa

sistä Kabelaisista. Hauska tapahtuma. Ohjelmassa mm. Petaguen, tikanheittoa, mölkkyä
ja mainiota värikuula ammuntaa.

tumaa. Myyjiä runsaasti ja kauppakin kävi. Alueella lähes 200 asukasta, joten pöytien ympärillä kiertäjiä
riitti. Lasten lelut ja vaatteet teki
kauppansa. Samoin erilaisia koristeesineitä, savitöitä, caravaanarille sopivaa tarviketta kaasupullosta lähtien.
Suvipuodin terassilla kehuttiin
kahvin kera ostoksia ja nautittiin kesästä. Ilta ja yö päättyi Pavilla Kähmyn karaoketansseihin.

K

esän alkajaisiksi tyhjennettiin
rompevarastoja kirpputoripöytien avulla Hietsussa. Lauantaina
7.6. suosi sää lähes helteisenä tapah-

Veijo
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Heinärieha ja lastentapahtuma Lintulahdessa

J

o keväällä olimme suunnitelleet kesän ohjelmaa ja erityisesti päätimme että Heinäriehaan on päästävä.
Aikaisin perjantaiaamuna
starttasimme ja suuntasimme
Hiacen nokan Lintulahden caravan alueelle. Perillä meitä
odotti Kuokkaset isäntien ominaisuudessa. (Kiva tulla alueelle, kun on ystävällinen vastaanotto).
Sitten vain leiri pystyyn ja
odottamaan saunaan pääsyä.
Meillä oli vähän puuhaa myös
vaunullamme, kun piti tehdä
yhtä ja toista hienosäätöä, että
vaunu olisi oikein meidän mieleemme. Puhtaus on puoli ruokaa ja siinä saivat erityisesti
vessa ja hella erityis kohtelun .
Sittenpä olimmekin valmiita
saunaan kylpemään ja Kotaseen

6
6

uimaan. Odotimme sen jälkeen
karaoketansseja, mutta kaikkien yllätykseksi tulikin orkesteri
paikalle. Tietokatkoksesta huolimatta saimme nopeasti ohjelman muutoksen ja orkesteritanssit pystyyn. Orkesteri osasi
soittaa hyvää tanssimusiikkia
rumbasta rokkiin ja humpastasta valssiin. Paikkalla vilahti
yksi paksu järjestyksenvalvoja,
mutta siitä huolimatta ei ongelmia ilmennyt. Perjantai-ilta
mennä vilahti vauhdilla ohi.
Lauantai aamulla oli sitten
uutta tulossa.
Vakava väkivallan uhka Lintulahdessa aamupäivällä, Lintulahden teatteri esitti näytelmän
maalaistanssit. Siinä oli menoa
ja meininkiä. Ensin oli heinäpaalin heittoa ja helsinkiläisnaisten heittäessä jämsäläis- ja

muuramelaisisännillä
kädet
meinasi livahtaa minne sattui,
mutta siitä selvittiin muutamalla läpsäytyksellä.
Sitten alkoi tanssit, kun Kokkolan tumma tuli gramofooneineen ja pisti levyt soimaan. Iltaan tuli sutinaa, kun muuramelaisisäntä tuli mustasukkaiseksi jämsäläisisännälle akkojen
päältä. Käsirysyhän siitä tuli.
Tapahtuma sai yllättävän käänteen, kun järjestysmies (kylän
ainoa voimamies) tuli rauhoittamaan tilannetta. Tappelijat
ottivat miehen väliinsä ja karjuivat ”Mitä siihen tulet sotkemaan hyvää tappelua” ja kantoivat hänet pois tieltä. Tilanne
kävi niin vakavaksi, että päätettiin kutsua poliisi, mutta
kuten tunnettua nykyisin on
kova pula poliiseista. Pitkän
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odottelun jälkeen paikakalle
saapuikin Sivveys polliisi (Kahden llän). Hän saikin tilanteen
rauhoittumaan ja lähti pyörällään kusikaikkoon (sellainenkin paikka kuulemma on).
Tanssit saatiin päätökseen ja
Kokkolan tumma vei gramofoninsa pois. Tilanteesta selvittiin
erittäin vähin vaurioin. Eikä
polliisikaan ajanut kenenkään
päälle pyörällään. Täytyy sanoa,
että Lintulahden teatteri parantaa otettaan kerta kerralta ja
kova harjoittelu suorastaan
paistaa otteista.
Sitten syömään. Tietenkin
tapellessa tulee nälkä ja siihen
oli varaudutta Marjaliisan herkullisella makkarakeitolla, joka
oli niin herkullista, että loppui
kesken.

Lasten toimintaan tulikin yllättäen yli kolmekymmentä
lasta ja toiminta aloitettiin lennokkien teolla. Asko oli luntannut ohjeet televisiosta ja
opastettiin sitten Jessen ja Sannan kanssa kaikkia koneen tekoon. Kun kaikki olivat saa-

neet koneet käsiinsä, laulettiin
hengen luomiseksi Karamellilaulu niin kovaa kun keuhkoista lähti.
Sitten vanhan tradition mukaisesti jokainen kopautti koneellaan Heikkiä otsaan.Tarina
ei kerro kenen kehoituksesta

lapset niin tekivät.
Sitten heitettiin koneet matkaan ja ylivoimaisesti pisimmälle lensi Askon kone. Hänet
kuitenkin diskattiin yliastuttuna heittona.
Sitten olikin vuorossa ”Leikki Heikin” spesiaali. Liisteristä,
Fairista ja sokerista valmistettu
liuos, joka oli erinomaista saippuakupla-ainetta. Voi sitä lasten riemua, kun kuplia lensi
yhtenä pilvenä ympärillämme.
Ruuskan-pappa oli vielä järjestänyt hienon heittopelin lasten
heitettäväksi. Kaikkein hienointa tässä oli, että kaikki
voittivat ja kaikki saivat palkinnon .
Seuraavaksi oli yhdistyksemme Karaoke-kilpailut, jotka olivat todella tiukat ja erot olivat
minimaaliset. Kilpailun tulokset löytyvät sivulta 26.

Jylhän Jarmo miksasi laitteet
hyvin ja tasapuolisesti ammattitaidolla. Jarmolle täytyy nostaa
hattua jo senkin takia, että hän
jaksoi soittaa karaokea todella
pitkän päivän eli harjoittelut,
kilpailun ja vielä Tanen kanssa
ilta karaokenkin. Tälläinen työputki vaatii jo urheilijan fysiikkaa.
Sunnuntaiaamuna oli aamusaunat todella suosittuja ja muutenkin suosituin urheilumuoto
oli uiminen sillä aurinko paistoi
täydeltä terältä ja läheisellä Ritahiekan uimarannalla oli vilskettä ja vilinää heti lasten toiminnan jälkeen ja saunarannassakin joutui odottelemaan vuoroaan rappusille.
Lopuksi täytyy vain todeta
puttepossu laulun sanoin ”Voi
jospa oisit saanut olla mukana
Terveisin Mourulanvaari

Viherpeukaloita Lintulahdessa

T

ässä jo muutamana kesänä
olemme saaneet Lintulahdessa nauttia silmillämme
Aavikon laidassa sijaitsevaa Eedenin puutarhaa (Aavikko on
alakentän lempinimi Lintulahdessa).
Kaksi rouvashenkilöä Marjatta Oksanen ja Outi Virtanen
ovat innnokkaina puutarhaihmisinä laittaneet sananmukaisesti erämaan kukkimaan. Kummallakin tontti rajautuu entisen
soranottoalueen laitaan. On
kuulkaa ystävät kannettu multaa ja revitty rikkakasveja ja
vähän isompiakin kasveja ennenkuin on saatu aikaan kaunis
puutarhapiha. Siihen vielä kalusteet ja puutarhakeinut, sekä
valaisimet, niin tulosta saa
käydä katsomassa kauempaakin.
Heidän kanssaan jutellessani
onkin tullut ilmi rakkaus puuhastelemiseen ja mieltymys
kauneuteen. Myöskään terapeuttista vaikutusta ei voida aliarvioida. Onhan se hauskaa
nähdä omien kättensä jälkeä
myös caravan alueella. Aktiivisina apureina naisilla ovat olleet puolisot Pekka Oksanen ja
Heikki Heino, jotka halukkaina

ovat rientäneet apuun kutsun
kuullessaan. Helppoa on pariskuntien hymyillä kauniissa pihassa kukkiensa keskellä. Nämä
mainitut pihat eivät tietenkään
ole ainoita kauniita pihoja Lintulahden caravanalueella. Monilla muillakin on kauniit
pihat, mutta tämä juttu kertoo
nyt tästä aavikon ihmeestä.
Eikä tarkoituksena ole aiheuttaa mitään puutarhakilpailua,
mutta itse olen saanut nauttia
näiden kauniiden pihojen naapurina kukkien loistosta. Meillä
ei ole saatu syntymälahjana viherpeukaloa. Enempi sanoisin
peukalon olevan hyvinkin keskellä kämmentä, näissä puutarha asioissa ainakin.
Odottelenkin aikaa, jolloin
uusien määräysten mukaiset
tonttijaot tulevat lopullisesti
käyttöön ja useampikin ryhtyy
istuttamaan kaikenlaisia kukkia
ja muita kasveja tonteilleen.
On mielenkiintoista nähdä,
miten Lintulahden alue muuttuu lähivuosina.
Varmasti myöskin Hietasaaren ystävät laittavat parastaan
alueensa kaunistamiseksi.
On mielestäni hienoa, että
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alueidemme ihmisillä on erilaisia harrastuksia ja voimme harrastaa niitä myös vaunulla/autolla.
Esimerkiksi Antero on aktiivinen valokuvaaja, näytelmäharrastus on noussut viimeaikoina suosituksi. Risto maalaa
tauluja, joku veistelee puita,
joku kerää tyhjiä pulloja, meillä
on loistavat marjastus- ja sienestysmaastot, lenkkeilyäkin
voi harrastaa, kalastus on monille rakas harrastus. Meidän
perheen vapaa-aika menee musiikin parissa. Vaimoni soittaa

useita soittimia ja minä lauleskelen, että ”Puhelin langat laulaa ja taruja kertoilee”. Onneksi
nuotin vieressä on tilaa.
Voinkin sanoa, että harrastuksissa on vain mielikuvitus
rajana ja monilla harrastuksilla
on toisiakin ilahduttava vaikutus.
Tälläistä juttua tuli puutarhan hoidosta Nautitaan ruskan
värittämästä luonnosta ja odotellaan joulupukkia.
Jarmo Pihlavamäki
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Rakeita, myrskyä ja upeita aamuja!

T

ätä kaikkea ja paljon muutakin tarjosi juhannussää
Hietasaaressa. Kylmästä
säätyypistä huolimatta alueelle
kokoontui 120 asuttua vaunua
ja autoa. Öisin lämpömittarit
laskivat muutamaan asteeseen,
eikä päivisinkään ollut runsaasti yli 10 asteen. Mutta aamut
upeita. Aurinko nousi peilityynen Kyynämöisen takaa.
Perjantai, juhannusaatto, oli
ohjelmaa täysi. Suvipuodin uuninlämpöisten leivonnaisten
tuoksussa soi juhannusmusiikki.
Oli arpajaisia, kilpailuja, kuvasuunnistusta, ohjattua elämyspolkua, maalausseinää, ym.
Taas saapas lensi ja nauru raikui. Myös muutamia myynti-

Elämyspolulla puuhalia ja lihaskuntoa.

8
8

nuppi

3/2014

pöytiä löytyi alueelta, mm Pielisen Kalajalosteita. Pisimpää
perinteinen Nokian saapas
lensi Heikki Ruukin tempaisemana 18,70 m. Naisissa osaavimpana oli Mirja Soajärvi
11,40 metrillään.
Iltapäivän ohjelmat alkoivat
perinteisesti lipunnostolla. Pavilla jussintanssiaiset tahditti
Duo ElinaH. Ja siinä välissä
saatiin kokkokin hiekalla syttymään. Kokko ja upean valon
loi alhaalta kellertävän valon
varjoineen luonut aurinko. Juhannusyön taikaa, ”seitsemän
kukkaa tyynyn alla”, minä kokeilin. En näkynyt morsianta,
vain syviä unia kukkien tuoksussa. Sitä suomipojantaikaa,

”souda järven selälle ja nouse
seisomaan sepalus auki, voit
rannalta nähdä tulevan leskesi”,
ei onneksi kukaan koetellut.
Juhannuspäivänä, heti puolen päivän jälkeen pidettiin Pavilla jumalanpalvelus ja kirkkokahvit. Iltapäivä kului taas kevyemmissä merkeissä. Oli arpajaiset ja Emman juontamat karaoket lapsille. Päivän taas
päätti Kähmyn karaoket illalla.
Kummasti Pavi oli taas täynnä
tanssijoita ja laulajia yli puolenyön. Herttainen oli Hietsun juhannus koleasta säästä huolimatta.

Duo ElinaH

teksti Veijo
kuvat Valtteri ja Veijo

nuppi

Arpajaisten päävoittaja kertoi ”Isi krillaa…”
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kuvat: Valtteri

Lintulahden Juhannus

L

intulahden Juhannusta vietettiin vaihtelevien säiden
merkeissä. Eipä ole tainnut
olla sellaista Ilmojen haltijan
säätä kuin 50 vuotta sitten,
näin kerrottiin.
Torstaipäivä oli sateinen,
mutta siitä huolimatta porukkaa saapui jo mukavasti.
Perjantai, juhannusaatto, oli
kyllä kaikille melkoinen yllätys,
rakeita satoi oikein kovan tuulen viimalla ja sen jälkeen saatiin vesisadetta pitkin päivää,
joillakin oli ollut Juhannuspäivän aamuna autonlasit jäässä
-1° pakkasta....
Sekään ei haitannut matkailijoita, kuten Juhannuspäivänäkin oli koko päivän isännät ottamassa vastaan asuntovaunuja asuntoautautoja, vaunu-/
asuntoautopaikat
täyttyivät
mukavasti.
Ilman lämpötilakaan ei ollut
kovin korkea...viileätä vaan oli.
Aikuisisten ohjelmassa oli juhannusaattona tarkkusheittoa,
mölkkykisa, petangue ja tikanheitto tikkataulua näkemättä.
Päivä meni mukavasti viileästä
ilmasta huolimatta. Isäntien
lämmittämät saunat antoivat
hyvät löylyt.
Illan kohokohtahan oli Onnelassa lavatanssit, joita tahdit-

ti Duo Kasino, vaatetta ylle
että tarkeni olla katsomassa
kun kokko sytytettiin, kyllä se
vain komeasti roihusi.
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Onnelan lavalla kylmä ei
haitannut tanssijoita, kun hyvä
Duo Kasino soitti kunnon musiikkia.

Juhannusaamu valkeni kauniina ja aurinkoisena. Lapsille
oli järjestetty kaikelaista ohjelmaa.
Arpoja myytiin jo juhannusaattona, oli kunnon ”Tukkijätkät” myymässä arpoja. Nehän
meni kuin kuumille kiville. Juhannuspäivän kruunasi nokipannukahvit ja makkara.
Arpajaisten palkinnonjakoa
odotettiin kiihkeästi kun pääpalkinto olis ollut monelle mieluinen voitto.... Tialan Soilehan
sen arvallaan sai.
Saunalenkki luontopolulle oli
ennen saunomista... porukkaa
veti Naukkarisen Jorma, kyllä
siinä moni sai mukavasti veren
kiertämään kun tarpoivat koko
lammen ympäri.
Saunomisien jälkeen seurasi
Karaoketanssit Lintusalissa jota
Tane tottuneesti hoiti. Tupa oli
täynnä laulajia ja tanssijoita,
monelta taholta tykättiin että
laitteiden viritykset oli hyvät.
Sunnuntaiaamuna oli monella kotiin tai matkaa jatkamaan
lähtö. Pikkuhiljaa väki väheni
alueelta, seuraavana päivänä
alkoi monelle arkiset työt.
Hyvää syksyn jatkoa kaikille
Karavaanareille!
SFC- 85219
Anneli Turpeinen
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Suomen suurin karavaanari tapahtuma

Rauhanyhdistysten Suviseurat Pyhäjoella

J

o pitkään olin ajatellut, että
pitäisi osallistua johonkin
todella isoon karavaanari tapahtumaan . FIC-ralli oli harkinnassa, mutta arvioni kustannuksista rupesi pyörryttämään
tälläistä vähävaraista karavaanaria. Siksipä eräiden asiakkaiden kehoituksesta ryhdyin harkitsemaan Suviseuroja tämän
kesän käyntikohteeksi. Otin
ensin selville olosuhteista paikan päällä. Sähkön saanti oli
ensimmäinen huolenaiheeni,
koska uniapneani takia sitä tarvitsen. Uskaltauduin kuitenkin
matkaan, pelkän vaunun akun
varassa.
Sähköpaikat jaettiin lääkinnällisin perustein jo etukäteen
ja en osannut, enkä tiennyt sellaista varata. Inva-alueelle pääsimme poliisiviranomaisen antamalla lupalapulla. Inva-alue
sijaitsee aivan seura-alueen vieressä.
Lähestyessämme Suviseuraaluetta huomasin, että sinne oli
menossa muutama muukin vaunukunta. Opasteet alkoivat jo
viisikymmentä
kilometriä
ennen. Tämä sen takia, että
kaikkien tullessa samaa tietä
olisi liikennekaaos valtava.
Siksi oli pohjoisesta, etelästä ja
idästä tuleville tehty omat reitit
ja paikallinen valtaväylä oli
rauhoitettu muulle liikenteelle.
Tulimme alueelle torstaina
26.7., seurat olivat alkaneet jo
tiistaina ja jatkuivat maanantaihin. Liikenteenohjaus oli todella asiallista heti alusta pitäen
ja minunkin hölmöillessäni he
järjestivät tilaa, että mahduin
kiertämään ja korjaamaan virheeni. Paikoitus tapahtui oppaiden opastuksella ja se oli sentin
tarkkaa touhua ja vaunuvälit oli

12
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oltava justiin viranomaisten
määräysten mukaisesti.
Voi valtava sitä vaunujen, autojen ja telttojen määrää. Se oli
todella käsittämätöntä kävellessäni alueella sitä jatkui kilometritolkulla. Silmiin pistävää oli,
että kaikki tapahtui sovussa ja
järjestyksessä. Pienen ajatuksen
määristä saa siitä, että seuroilla
oli entisen Jyväskylän (ei maalaiskuntaa, ei Korpilahtea) väkimäärä . Elikkä noin 70 000 –
80 000 henkeä. Kuvista saa
vain kalpean käsityksen. Aluetta oli noin 200 hehtaaria. Se
nipin napin riitti.
Saniteettitilat oliva tilapäiset
ja paikalle rakennetut, mutta
silti riittävät. Lisäksi oli bajamajoja. Imuautot kävivät jatkuvasti tyhjentämässä säiliöitä.
Hygieeniaan oli kiinnitetty erityishuomio ja käsien huolellisesta pesusta kuulutettiin aina
väliajoilla. Olisihan valtava katastrofi, jos esim joku bakteeri
olisi päässyt jylläämään alueella. Ruokaa kehoitettiin ottamaan vai yhden kerran tarpeisiin samasta syystä.
Kaikilla oli omat tehtävänsä
ja erityisesti täytyy mainita roskien keppikerääminen. Siihen
oli oikein jono. Mitä se sitten
oli, annettiin lapselle pieni
keppi, jossa oli naula toisessa
päässä . Sillä sitten keräämään
pussillinen roskia ja palkkana
oli jäätelö. Siihen ei pakotettu
ketään vaan kaikki tapahtui vapaaehtoisesti. Vähän isommat
keräsi tarjottimia ja siitä isommat ajoivat mönkijän kyydissä
keräten roskapusseja. Aikuiset
toimivat keittiöllä ja järjestyksen valvojina. Lisäksi alueella
päivysti lääkäri, sähkömies, poliisi, kylmäkoneasentaja, turval-

lisuusvastaava. Lukuisia muita
ammattilaisia oli hommissa,
joita en osaa edes luetella. Myös
poliisi oli auton kanssa jatkuvasti paikalla.
Ruokaa oli mennyt perjantaihin klo 13 mennessä, lohi- ja lihakeittoa molempia erikseen,
noin 5 kuutiota, makkaroita
160 000 kpl.
Yhtään häiriökäyttäytymistä
en havainnut. Useimmat tapaamani ihmiset olivat ystävällisiä
ja auttavaisia. Kuten naapuri
matkailuauton pieni Frans-poika, joka tuli vedenhakureissulle
mukaan avaamaan hanan, kun
oli sen juuri oppinut (ikä 4v).
Jyväskyläläiset tuttavani kävivät katsomassa, että meillä on
kaikki tarvitsemamme, sekin lisäsi mukavuuttamme.
Seurapuheet kuuluivat suoraan vaunun radiosta tai sitten
alueelle asennettujen kaiuttimien kautta. Tulkkaus oli sataavissa useilla eri kielillä. Oli myös
hauska katsoa miten hienosti
isotkin perheet toimivat ja
isommat lapset auttoivat pienempiä, myös vanhemmilla oli
aikaa lapsilleen.
Menin Mediakeskukseen kyselemään ja kerrottuani olevani
Nuppi lehden ”toimittaja” ja
vaikka kerroin sen olevan pieni
lehti, sain silti mediakortin,
jolla sain tietoa ja mikä tärkeintä ilmaiset ruuat itselle ja vaimolle.
Ennakkoluuloni tuota Vanhoillislestaadiolaisuutta kohtaan karisivat ryminällä. Yleisesti voin sanoa, että he ovat
tavallisia ihmisiä puutteineen ja
vikoineen. Samassa yhteydessä
he ovat myös ahkeria ja lainkuuliaisia ihmisiä, jotka pyrkivät kasvattamaan lapsensa
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myös yritteliäksi ja työteliäiksi
yhteiskuntamme jäseniksi. He
eivät hyväksy ehkäisyä, mutta
näinä syntyvyyden laskemisen
aikoina on vain hyvä, että tulee
uusia työteliäitä veronmaksajia.
He eivät katso televisiota (sieltä tulee niin paljon täyttä sontaa, ettei pitäisi minunkaan
katsoa) tämä on vain henk.
koht. mielipide, ei yleisesti käytettäväksi. Helikopterikenttäkin oli ja sitä tarvittiin kaksi
kertaa yhden kerran harjoitukseen ja yhden kerran sairaankuljetukseen
Suosittelen lämpimästi ensi
kesän retkikohteeksenne Suviseuroja. Sinne ovat kaikki
tervetulleet. Ketään ei väkisin
käännytetä, vaan kutsutaan
rakkaudellisella
sanomalla.
Ruoka on edullista. On myös
hyvä joskus hiljentyä hengellisen sanoman äärelle.
Tuli vielä mieleeni sellainen
asia, jos Suomeen tulisi joku
valtava luonnonkatastroofi tai
joku muu suuronnettomuus,
niin onneksi meillä on tälläinen organisaatio, joka kykenee
järjestämään muonituksen ja
hygieniahuollon ym. palvelut
ammattitaidolla. Kaiken kaikkiaan, joudun vain ihmettelemään, kuinka tälläinen tilaisuus
pystytään yleensä järjestämään.
Tällä jutullani en halua halventaa mitään muuta uskonsuuntaa
tai ketään, joka ei usko mihinkään. Ainoastaan palvella lukuisia jäseniämme, jotka matkailevat ja osallistuvat myös
Suomen Rauhanyhdistyksen
Suviseuroihin.
Mourulanvaari

Näe kerralla 150 ajoneuvoa.

Nyt myös hyvä valikoima käytetty jä!
Carthago E-line I 51 QB Autom.
3.0 JTD 177 hv 2015.
Jämäkästi rakennettu laatuauto
saarekevuoteella. Alde nestekeskuslämmitys,
Super-paketti tuplalinssikameralla, kahvinkeitin,
22” LED-taulutv,
tv-valmius makuuhuoneeseen, mattosarjat ym.

Carthago Tourer Sport I 148
2.3 JTD 148 hv
2015.

Carthagon erillisvuoteinen uutuusmalli henkilöautokortilla,
alustapaketti, mukavuuspaketti, automatisoitu
vaihteisto, peruutuskamera tuplalinssikameralla ym.

Dethleffs Comfort T 7150-2 EB
2.3 JTD 148 hv
2015.

Tyylikäs maitokahvin värinen kaksoispohja Dethleffs
Alde-lämmityksellä. Tehokkaampi
148hv:n moottori,
maitokahvin värinen ulkopelti, Alde lämmönvaihdin,
vuoteentekomahdollisuus ym.

Dethleffs MED 7151-4 DBM
ALDE 2.3 JTD 148
hv 2015.

Tyylikäs saarekevuoteellinen Magit
Edition jossa myös
nostovuode istuinryhmän päällä. Tehokas 148hv moottori, Talvipaketti
alde+ nestekiertoinen Alde lattialämmitys, Alde lämmönvaihdin

Bürstner Nexxo T 720 L ALDE
2.3 JTD 148 hv
2014 .

Shamppanjanvärinen matalilla erillisvuoteilla ja
takaosan wc-suihkutilalla varustettu puoli-integroitu. Varustuksena
myös L-keittiö ja
iso jääkaappi-pakastin sekä L-istumaryhmä.

140.690€ Bürstner Elegance I 890
3.0 JTD 177 hv 2015.

128.230€

Korkeatasoista
matkustusmukavuutta tällä luksusristeilijällä, jossa
saarekevuoteellinen makuuhuone
sekä etuosan sähkötoiminen nostovuode.

100.910€ Kabe Travelmaster 740 LXL
2.3 JTD 130 hv
2013.

89.759€

Pitkittäisellä parivuoteella oleva
Kaben esittelyauto
tunnetuin talviominaisuuksin.

86.195€ Dethleffs I 7051 EB
2.3 JTD 148 hv
2015.

84.645€

Uusi Advantage mallisto on uudistunut sisältä ja
päältä. Tämä yksilö erillisvuotein
ja Alde nestekeskuslämmityksellä
myös lattiassa. Alde-nestekiertoinen
lattialämmitys.

81.190€ Dethleffs Magic Edition White DBM 77.850€
2.3 JTD 148 hv
2014.

Saarekevuoteellinen, upealla ulkonäöllä ja korkealuokkaisella
kattavalla varustetasolla hurmaava ”taianomainen”
puoli-integroitu.

74.509€ Dethleffs Advantage T 6601
2.3 JTD 148 hv
2015.

Uudistunut 2015
mallivuoden Advantage parivuoteella ja 5:llä matkustuspaikalla.
Talvipaketti Alde+
Alde, 5. istuinpaikka, Valkoinen ohjaamo ym.

73.695€

Bürstner Nexxo 740 L ”55”
2.3 JTD 148 hv 2014.
Erikoisvarusteltu saarekevuodemalli automatisoidulla vaihteistolla
lyömättömään hintaan. Näitä ainoastaan tämä yksilö!
Trumatic-talvipaketti, TECTower
kaasu-uuni, L-istuinryhmä, Remis
ohjaamon kaihtimet ym.

Bürstner Nexxo T 660 L
ALDE 2.3 JTD 130 hv 2014
Suosikkimalli pitkittäisellä parivuoteella, kulmakeittiöllä ja kääntyvillä
ohjaamon istuimilla alle 7 m pituusluokassa. Alaslaskettu tavaratila,
Takatallin ovi, oikeanpuoleinen,
Astinlaudat, Takatukijalat.

Dethleffs Trend T 6857
2.3 JTD 130 hv Euro 5 2015.
Uudistunut, tyylikäs Fiat alusta.
Alustapaketetti, Harmaa ohjaamo, Mali verhoilu,
Sähköinen lattialämmitys, Truma
6E kaasu/sähkölämmitin, Mattosarja.

Bürstner Nexxo T 569
2.0 JTD 115 hv Euro 5 2014.
Kompakti ja kodikas lomakoti, joka
soveltuu kokonsa puolesta vaikka jokapäiväiseen
ajoon ja matkustusmukavuudessaan pidempiinkin
reissuihin.

Globecar Globescout
2.3 JTD 130 hv 2015.
Näppärä retkeilyauto uudella vm.
2015 Fiatin alustalla. sähköisesti säädettävät ja
lämmitetyt sivupeilit, apukuljettajan istuin korkeussäädöllä,
ohjaamon istuimet
verhoiltu asuntoosan kankaalla, 80
litran jääkaappi.

73.328€ Dethleffs Advantage T 6511
2.3 JTD 148 hv 2014.

72.830€

Elegantti erillisvuoteinen vapaaajan koti jossa
upea värimaailma kalusteiden ja
tekstiilien kesken.
Hyttysverkko-ovi,
Upotetut ikkunat,
Ohjaamon kattoikkuna, Kattokaiteet
ja korkea takapuskuri, Mini Hekikattoikkuna ym.

69.882€ Carthago Malibu 640 LE
2.3 JTD 148 hv 2015

68.200€

Laadukas erillisvuoteinen retkeilyauto, automatisoitu vaihteisto,
valkoiseksi maalatut puskurit,
ESP, sähkölämmitys Truma-lämmittimeen, vuodemahdollisuus
istuinryhmästä,
Barcelona-verhoilu.

61.000€ Sunlight T 64
2.3 JTD 148 hv 2015.

59.660€

Parivuode ja nostevuode. Makuupaikat 6:lle, matkustuspaikat 5:lle.
Etukattoikkuna, Nostovuode,
Isompi jääkaappi,
Mattosarja, Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä.

57.050€ Globecar Globescout Elegance
2.3 JTD 130 hv 2015.
Tyylikäs uusi Globecar retkeiluauto
Elegance kalusteilla. Vaihtoehtoinen Square
tekstiili, pronssin
värinen koristelu
kojelaudassa, radiovalmius ja kovaääniset, Traction +, Vuoteen
levitysmahdollisuus ja vaihtoehtoinen pöytä.

52.390€ Sunlight T 58
2.3 JTD 130 hv 2015
Pieni edullinen
saksalainen Sunlight pitkittäisellä parivuoteella!
Midi Heki -kattoikkuna, Suihkuseinät, Mini Heki
maitolasisen kattoluukun tilalle,
Puinen suihkuritilä, Naulakko, Captain Chair -etuistuimet.

53.860€

50.380€

Polar 750 TR TDS
2014.

Uusi, upeasti uudistunut Polar todella viehättävällä
pohjaratkaisulla ja
korkealla varustetasolla. Pyyhekuivain, tavaraluukku
taakse, kattoluukku Heki2, kattoluukku Omnivent
taakse, kaasunulosotto seinässä,
kaasuhälytin ym.

Kabe Royal 560 GLE KS
2015.

Kuninkaallista varustetasoa erillisvuoteisessa
uudistuneessa
Royal-mallisarjassa. Erittäin kattavan vakiovarustelun lisäksi tässä
vaunussa seuraavat tehdaslisävarusteet : Tummat
ikkunat, Ulko-ovi
tummalla ikkunalla

Solifer Evolution 541
2015.

Erillisvuoteinen
Solifer-uutuus nyt
meillä. Tule ja näe
täysin uudistunut
Evolution -mallisarjan edustaja.
Tilat ja järjestelmät on asennettu tehokkaasti ja
kaikki tilat hyödynnetään 100%,
runsaasti säilytystiloja ja isot oleskelutilat.

Hobby 560 UL Prestige
2015.

Tilava leveämmän (250cm) mallisarjan edustaja
suositulla pohjaratkaisulla, jossa
yhdistettävät erillisvuoteet sekä
antoisa U-istuinryhmä. Liesituuletin, Päiväpeitteet,
TV-antennin läpivienti, Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus ym.

Hobby 400 SFe De Luxe
2014.

Moderni ja kompakti kahden
hengen lomakoti upeilla yksityiskohdilla. Trumatic
ilmakeskuslämmitys, Lattialämmitys 230 V,Ultraheat
sähkölämmitys,
LCD-paneeli, Mattosarja, Päiväpeitto, TV-teline

59.830€ Solifer Zenit 680 TBX
2014.

Solifer laivueen
suurin ja kattavimmin varusteltu lomakoti 2:lla pöytäryhmällä sekä
pitkittäisellä parivuoteella. Pyyhekuivain, Tavaraluukku taakse,
Kattoluukku Heki II, Kattoluukku
Omnivent, Kaasun
ulosotto seinässä,
Hyttysovi ym.

47.508€ Kabe Royal 520 XL KS
2015.

57.487€

44.585€

Vuodelle 2015 uudistunut kuninkaallisen Royalmallisarjan
edustaja parivuoteella sekä muhkealla U-istuinryhmällä.

43.588€ Dethleffs Camper 740 RFK
2015.

Camperin kalusteet ja verhoilut ovat uudistuneet mallivuodelle
2015. Tässä perhemallissa on iso
u-istuinryhmä
edessä, keskellä
parivuode ja vaunun takana lastenhuone kolmikerrossängyllä.
Runsaasti kaappitilaa.

29.244€ Hobby 495 UL Excellent
2014.

41.360€

25.420€

Uuden Excellent-sarjan erillisvuoteinen
suosikkimalli Alde-nestekeskuslämmityksellä.
Alde, sähkölämmitys, lämmin vesi, LCD-paneeli,
tv-teline, lisäpala erillisvuoteiden
yhdistämiseksi parivuoteeksi.

21.215€ Poksi N 126 NTL
2013.

Katsastusvapaa.
Alhaalta lyhennetty vaatekaappi
mahdollistaa molempien sohvien
pidentämisen ilman pöytätason
purkamista. Vaihtoehtoisesti laskemalla pöytää alas
saa ison mukavan
vuoteen jopa kolmelle.

12.980€

Huollata vaunusi/autosi talven varalle!
Huolehdimme matkailukodistasi
kokonaisvaltaisesti.
Tilaa huolto numerosta 0400 407 055

Verkkokaupastamme tarvikkeet
kätevästi ja nopeasti!
Yli 3000 tuotetta!
Tutustu kauppa.jyvascaravan.fi

Astiasto
Modena 4:lle

Cortina
220x180 cm 459 €

Casa Royal 320
320 x 230 cm 699 €

Casa Royal 390
390 x 230 cm 950 €

Svenska Tält

Isabella 360
380 x 230 cm
1830 €

Ventura 320
340 x 230 cm
1200 €

Reimo

Ventura/Isabella

Nyt runsas valikoima talvitelttoja suoraan varastosta.
Lokakuun tarjous! Talviputket kaupanpäälle kaikkiin varastossa oleviin talvitelttoihin!

Universal 320 1250 €
Universal 400 1450 €

LOKAKUUN TARJOUKSET
KosteudenMiniuuni Severin Kosteudenpoistaja
Keittotaso
poistaja Absodry
800 W 9L 230 V
Absodry
Wecamp
täyttöpakkaus 3pss
100 x 30 x 76,5mm

Ajokiilat laukussa
Thule

35€

10€

85€

10€

69€

28€

95€

18€

149€

15€

9€

35€ /kpl

79€

80€

39€

45€

99€

20€

50€

20€

40€

50€

55€

25€

99€

99€

40€ /2kpl

99€

39€

39€

Grilli Skott Safari
Chef 30 mbar

Truma Level Check
kaasupinnan
tarkastuslaite

Pöytä istuinryhmä
Piknik

Aisalukko Robstop
Winterfoff WS 3000

Myrskyhihnasarja

Ohjaamon matto
Fiat Ducato
2007-> kumi

Ohjaajantuoli Joe

Kaasuhälytin
Waeco MSG-150

Kaasugrilli
Cramer Classic I
3-liekkinen

Sähkölämmitin
Mika 1500W / 230V

Pöytä Björn
80x60 cm

Ohjaamon matto
Fiat Ducato
2007-> kangas

Tuoli Malaga
Compact musta

Vetopeilit XL De
Luxe

Tarjoukset voimassa lokakuun 2015 loppuun saakka tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

WC- aine Thetford
Sachets 15 pussia

Thule Turvalukko /
nousukahva oveen

Leikkuulauta
325 x 190 x 23mm

Inventteri
Mobitronic 300W
Siniaalto

Pöytä Ulf
115 x 70cm

Thule Turvalukko
oveen
karmikiinnitys

Koristekapseli
Fiat 15”

Tuoli Aloha II
kantokanssissa

Pöytä Eva
80 x 62 x 62 cm

Thule Turvalukko
oveen
läpiasennettava

Verkkokauppa 24h • yli 2500 tuotetta suoraan varastosta • kauppa.jyvascaravan.fi
facebook.com/jyvascaravan

nuppi
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kauppaa lähes 40 vuotta!

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä • Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15
Myynti: 0400 407 066 Varaosat: 0400 407 035 Huolto: 0400 407 055 Vuokraus: 0400 620 445

Iloinen lastentapahtuma Hietasaaressa…

L

astentapahtumassa keskityimme lapsiin ja nuoriin.
Lapset ovat meidän tulevaisuutemme ja heitä tulee rakastaa ja hemmotella rajojen
kera. Mukana tapahtumassa
olivat äidit, isät,isovanhemmat,
kaverit, ystävät sekä PELLEJarno ja koko Hietasaaren väki.
Pelle-Jarno touhusi lasten
kanssa ja jakoi tietysti namia.
Perinteinen huoltorakennuksen
maalausseinä sai taiturit kynäilemään. Lapset olivat pukeutuneet naamiaisasuihin ja koristautuneet kasvomaalauksin. Oli
prinsessaa, intiaania, vankia
jne...
Texasista isolta hevos- ja
lammastilalta olivat saapuneet
Cowboyt Jukka ja Matti sekä
Kiti ja Seija, tyttäret oli laitettu
varta vasten matkaan, jottei
hevoskaupat menisi Euroopassa
mönkään ja rahat hukkaan, eli
koko porukka ajautui vahingossa Hietasaareen. Hetken ihmeteltyään Pelle keksi, että siinä
meille oiva seurue avuksi. Matti
ja Jukka pääsivät myymään arpoja, Kiti Suvipuotiin myymään Leilan ihania leivonnaisia Katrin avuksi ja Seija kuuluttamaan

Taikuri Hölynpöly hauskuutti
lapsia taikatempuillaan ja Jim
Pedros aarrearkkuineen seikkailujutuillaan. Keittiössä hääräsivät mehevä Kaali-Jaana, makea
Porkkana-Irja, muhkea suussa
sulava Mansikka-Katri, lapset
saivat lempiruokaansa lihapiirakkaa nakeilla, trip mehua,
jälkiruuaksi Katri ja Anni-Helena taikoivat komeat hattarat.
Aikuiset viihtyivät Suvipuodissa ostellen Leilan leipomaa
suolaista ja makeaa.
Arpajaiset pidettiin runsaan
palkintopöydän antimista.
Päivän kruunasivat diskon
alussa Pavilla kilpatanssijat
Emmi ja Olli-Pekka. Tanssi oli
todella kaunista, sulavaa ja
hyvin sisäistettyä. He myös
opettivat meitä tavan tanssijoita kilpatanssin saloihin.
Diskossa PP oli tiskijukkana
ja Anni-Helena ja Seija hyvinä
haltijoina.
Päivä onnistui hyvin, lapsilla
lapsenmielisillä oli mukavaa.
Kiitos Kaikille Ensi Kesään
Seijaeija

nuppi
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Se paljon puhuttu lapinmatkamme…

A

loitimme Norjaan ja Lappiin suuntautuvan lomamatkamme Juhannuksen
jälkeisenä keskiviikkona. Suuntasimme ensin kaasuostoksille
Lintulahden karavaanialueelle.
Matkantekomme meinasikin
tyssätä siihen, kun saavuimme
sinne vaunuinemme. Saimme
niin ystävällisen vastaanoton
isäntinä olleilta Annikki ja Erkki Ahoselta ja apuisäntinä olleilta Pekka Ylimmäiseltä ja Eino Kuneliukselta. Täytyi oikein
pakottaa itsensä sanomaan, että
kyllä ystävät meidän on lähdettävä eteenpäin ja Erkin kanssa
karttaa vielä tarkistettuamme ja
hyviä paikkoja katsottuamme.
Repäisimme itsemme irti noiden ystävällisten ystävien huolenpidosta ja suuntasimme kohti tuntematonta määränpäätä.
Löysimme itsemme yöksi Lestijoelle Pitkäniemen caravanalueelle. Paikka on erittäin kaunis ja sauna kuuluu parhaimmistoon. Paikalla oli kolme perhettä ja saunoimmekin perheittäin. Pidin erittäin ystävällisenä
eleenä sitä, että meille kerrottiin tapana olevan kokoontua
illan päätteeksi grillikatokseen

viettämään iltaa ja paistelemaan makkaroita. Alue on
muuten aika pieni ja kausipaikkalaisia on kuusi kappaletta ja
ikärakenne huolestuttavan korkea. Tapana on myös, että ensimmäisenä herännyt käy laittamasta padan alle, että sakki saa
käydä suihkussa. Suosittelen
rauhallista paikkaa hakeville.
Pohjalaiseen tapaan Kuturannan caravanalue on kymmenen
kilometrin päässä ja yhteistyötä
ei harrasteta. Se on surullista.
Sitten torstaina suuntasimme
Pyhäjoen Yppäriin rauhoittumaan kovan työputken jälkeen.
Siitä kerron toisaalla tässä lehdessä.
Oltuamme pari vuorokautta
Pyhäjoella lähdimme suunnitelmistamme poiketen länsipuolelta Suomea nousemaan ylöspäin
kohti pohjoista.
Ajoimme rauhallisesti Raahen ja Oulun ohi, määränpäänämme oli Kärkkäisen kauppakeskus Oulun pohjoispuolella.
Syynä oli se , että Kärkkäisellä
on yleensä polttoaine noin viisi
senttiä halvempi ja voihan sitä
vähän nuukailla matkalla ja
suunnitella tankkauksia. Saa

sieltä silti makkaraakin, mutta
ei pidä hurmaantua törsäämään.
Siitä sitten hissukseen kohti
Mellajärven karavaanialuetta.
Katselimme hienoja maisemia, jollaisia voi nähdä vain
Suomessa. Piti vielä sanomani,
että kolme ensimmäistä vuorokautta saimme pukea päällemme ihan toppatakkia ja pipo oli
myös tarpeellinen.
Mellalle saavuttuamme saimme monivuotisilta karavaanariystäviltämme ystävällisen vastaanoton. Vaikka yleiset saunat
olivat jo menneet, niin saimme
kuitenkin
mahdollisuuden
käydä saunomassa. Edellisien
vuosien tapaan selkäkipuiset rupesivat kyselemään, että voisitko edes vähän kattoo missä
vika. No Perinteisenä Jäsenkorjaajana tiedän, että loma on
suhteellinen käsite ja niinpä
kaivoin Hiacen perästä hoitopöydän ja ryhdyin töihin. Seuraavana päivänä hyvästelimme
ison Paavon ja monet muut ystävämme ja ryhdyimme vetämään Kabea kohti pohjoista.
Ohitimme Joulupukinmaan Johannan haikeista katseista huolimatta. Hymy palasi kuitenkin

Sisustus- ja lahjatavarat
Kotimainen luonnonkosmetiikka

Hyvän Ilman Kampaamo®

Puh. 050-338 1778

T:mi Ruokosuon Torppa

Vanhatie 253, 44460 Kalaniemi
P. 040-8375347
www.ruokosuontorppa.fi

Kauppatie 1
44400 KONGINKANGAS
18
18
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hänen kasvoilleen, kertoessani
jäämerestä ja luvattuani etsiä
hänelle hyvän uimapaikan siellä.
Ajoimme hiljalleen ja jos tuli
kaunis paikka tai jotain mielenkiintoista, niin pysähdyimme
katsomaan.
Noin viisikymmentä kilometriä ennen Sodankylää nälkä rupesi kurnimaan suolistossa, ja
kun ilmakin oli ruvennut lämpiämään, päätimme pysähtyä
Potkuri parkki nimisen ravintolan pihaan. Siellä oli hauskasti
laitettu erilaisia potkureita koristeeksi ja kruununa oli 4 metriä korkea Martta potkureineen.
Ystävällinen vastaanotto huipentui todella hyvään lohikeittoon ja vielä, kun lautaseni oli
tyhjä sanottiin haluatko lisää?
Lupasimme tulla paluumatkalla
laulamaan karaokea ja saimme
lupauksen saunasta ja sähköpaikassa isäntien pihassa. Pysähtykää ihmeessä, jos olette ajamassa siellä.
Matkamme jatkui kohti Inaria ja ystävämme kotia siellä.
Saimme seurata korutaiteilija
Taina Impiön työskentelyä ja
näimme kuinka poron sarvesta

3/2014

ja hopeasta sekä monista muista
materiaaleista syntyy todella
kauniita koruja.
Päätimme vielä käydä Inari
hotellissa syömässä poronkäristystä samalla katsellen kaunista
Inarinjärven selkää.
Koska aurinko paistoi vielä
illalla myöhään, ja meitä ei nukuttanut, lähdimme ajamaan
vielä vähäsen kohti Sevettijärveä .
Ajoimme kuuluisaa jäämerentietä ja vastaamme tuli entistä kauniimpia maisemia.
Myöhään yöllä leiriydyimme
kauniin lammen rannalle, jossa
saatoimme nähdä pohjan aika
pitkälle. Paikka oli sivussa tieltä
ja tuntui suorastaan taianomaiselta kahlata tyynelle ja hiljaiselle lammelle uimaan ja tietysti nakuna.
Yötön yö, sileäpohjainen
lampi ja kaverina rakastamani
vaimo, voiko parempaa enää
olla (pojat nyt stoppi sille mielikuvitukselle).
Nukahdimme päivän päätteeksi ja uskoisin, että meitä ei
olisi herättänyt pieni pommikaan. Toistimme aamulla uintirituaalin ja ajoimme eteenpäin.
Sevettijärvellä poikkesimme
Koltta -museoon ja saimme tutustua heidän historiaansa. Koltat olivat taitojensa puolesta
huipputaistelijoita osasto Pennasen joukoissa taisteltaessa
Petsamon alueesta. Kukapa
muu selviytyisi ja osaisi hankkia
ravintoa talvisessa erämaassa
kuin koltta, joka on elänyt siellä koko ikänsä. Keskustelimme
myös heidän evakkotaipaleestaan ja sorrosta heitä kohtaan,
kuin myös heidän muita kohtaan osoittamasta sorrosta (ihminen on sitten kumma otus.)
Tutustuimme myös kauniiseen
Ortodoksikirkkoon ja erikoiseen hautauskulttuuriin. Seve-

tin baari on myös välttämätön
nähtävyys. Jyväskylässä on
Kauppakadulla varmaan viisikymmentä ravintolaa, siellä on
ainoastaan yksi satojen kilometrien säteellä.
Meidän ei tarvinnut kauan
istua, kun jo tuli pari pappaa
juttelemaan ja he neuvoivat
myös kalastusvälineiden desinfioinnissa. Yritin selittää, etten
ole kalamies ainoastaan onkimies. Kalamieshän kalastaa, onkimies onkii vaan. Papat kertoivat kuinka tärkeää on estää kaikenlaisten lohiloisten kulkeutuminen järvistä toisiin.
Näätämössä tankkasimme
ruokavarastomme rajalla olevista todella isoista kaupoista,
joita käyttävät etupäässä norjalaiset edullisten hintojemme
vuoksi. Sitten vain yli rajan
Norjan puolelle. Jätimme vaunun Neidenin putosten lähellä
olevalle P-paikalle ja ajoimme
pelkällä autolla mutkan Kirkkoniemen kaupungissa. Emme
nähneet kuningasrapuja, koska
kausi oli jo päättynyt .
Illalla vaunulle saavuttuamme saimme nähdä jotain ihmeellistä. Oli aina ajatetellut,
että lohet hyppivät omaksi riemukseen koskessa ja en ollut
koskaan ajatellut, että sellainen
lohenvonkale voi hypätä kaksimetriä korkean putouksen kohdalta, että loiskahtaa ylös ja jatkaa nousuaan kohti kutupaikkoja. Saa tuo lisääntymisvimma
ihmeellisiä asioita aikaan.
Kävin juttelemassa perhokalastajien kanssa ja sainpa kokeilla
miten se siima lentää. Ei ollut
ihan helppo juttu.
Eräs mies oli tuonut sellaisen
kameran, millä näkyy veden
alla ja saimme katsella, kuinka
lohet huilasivat suvannossa ja
harkitsivat hyppyä. Olivatpa
aika mölliköitä. Aamulla sitten

eikun pyörät pyörimään kohti
pohjoista. Matkan varrella löytyi Pykeija niminen vanha suomalaiskylä, minne on joskus
nälkäaikana muuttanut suomalaisia kalastajiksi. Oli hauska
kuunnella oikein vanhaa ”suomia.” Kyselin kalastajilta kuivattua kalaa ostaakseni, mutta
oikea henkilö ei ollut paikalla.
Kylän jäätyä taakse suuntasimme matkamme pohjoisinta
kodetta , Berlevokia kohti.
Siellä tutustuimme polttoaineautomaattiin, joka sijaitsi talon
takana ja mittarit etupuolella.
Siitäkin selvittiin loistavalla
kielitaidollamme (tosin ranteet
oli kovilla).
Löysin myös erittäin kauniin
hiekkarannan ja vaimoni sai toteuttaa unelmansa uimisesta
Barentsin meressä. Vedenlämpö
arviolta + 9°.
Jotenkin tuntui helpottavalta
ajatella, että matkamme suuntautuu kohti kotia. Yövyttyämme taas kauniilla paikalla jatkoimme kohti Nuorgamia ja
Utsjokea. Reitimme kulki nyt
pitkin Teno joen rantoja.
Löysimme sattumalta yöpaikan Alakosken yläpuolelta, paikasta jossa oli vuokrattavia veneitä rannassa. Hupaisa sattuma oli, kun kolmella kalamiehellä oli ongelmia moottorinsa
kanssa ja he tuskailivat työkalujen puutetta. Sain sanottua
heille, että työkaluja löytyy, jos
asentajia löytyy. Niinpä teimme
moottoriin pientä remonttia ja
lisäsimme siihen kolme nippusidettä. Ihme tapahtui ja moottori toimi. Tosin en enää nähnyt
heitä sinä aikana, jona olimme
siellä, mutta ei hätää, he olivat
kotoisin Jyväskylästä noin puolikilometriä meiltä kotoa.
Tenon varsi oli kaunista
maastoa ja kasvoi vaivaiskoivua. Ryhdyimmekin nimittä-

mään paikkoja sen mukaan
onko siellä hyvä kävelykeppi
metsä. Vauhdin saimme pitää
aivan alhaisena ja ajoinkin
noin viittäkymppiä, että kerkesin katsella maisemia.
Karesuvannosta siirryimme
takaisin Norjan puolelle, koska
siellä oli P-paikoilla wc:t, ja
mikä tärkeintä, ne olivat hoidettuja ja puhtaita (tämän takia
en pysähdy Rovaniemellä).
Kiersimme
Kautokeinon
kautta Suomeen Muonioon.
Yövyimme Enontekijällä campingalueella. Siellä ensimmäisen kerran törmäsimme valtaviin sääskilaumoihin.
Matka jatkui etelään ja kohti
Ryynäsenniemen caravanaluetta. Paikka oli jostain syystä
täynnä kuin turusen pyssy. Rakennukset oli hyvät ja lisää oli
tulossa. Inva-wc vaan oli aika
vaikea löytää ja vaikeasti vammaisen on vaikea käyttää. Mikä
oli aika ihmeellistä.
Onkia olisin halunnut, mutta
sinne oli juuri istutettu kalanpoikasia ja kalastus oli viikon
kiellettyä.
Aamulla herättyämme ilmoitin Johannalle, että tänään kylvemme Lintulahden saunassa.
Niinpä painoin ”läpän lattiaan
ja annoin älyttömän laulaa”.
Myöhästyimme vähän, mutta
Kumavaaran Veikko ystävällisesti järjesti meille saunan.
Lopuksi totean vain, että
matkailu avartaa ja on hauskaa.
Tähän juttuun ei mahtunut,
kuin murtoosa kokemastamme.
Kuitenkin aina tultuamme matkalta joudumme toteamaan.
ON IHMEEN HYVÄ KOTIIN TULLA TAAS.
www.mourulanvaari.fi

HIERONTA/JÄSENKORJAUS JARMO PIHLAVAMÄKI

jarmo.pihlavamaki@elisanet.fi
jarmo@mourulanvaari.fi

Jyväskylä

www.mourulanvaari.fi
Laikuttajantie 9 A, 40340 Jyväskylä

Puh. 044 522 4496
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25. Muikkutreffit
Lintulahdessa

L

intulahdessa vietettiin taaskin tänä kesänä perinteikkäät Muikkutreffit. Hämmästyin oikein kovasti huomatessani niiden olevan jo kahdeskymmenesviides kerta.
Olen siinä onnellisessa asemassa, että sain osallistua jo ensimmäisiin Muikkutreffeihin.
Silloin olivat remmissä Matilaiset, Oikarit, Hytöset, Romppaiset, Rutaset, Ahoset, Kinnusen
veljekset, Kettumäet, Keurulaiset ja monet, monet perheet,
joita tässä ei tule mainituksi
ihan huonon muistinkin takia.
Olimme raataneet ”kuin pienet
apinat”. Iltaisin ahtauduimme
nykyisen tilaussaunan lauteille,
mutta sen verran oli tilaa, että
kaikki mahtuivat vuorollaan.
Kiireesti saimme tehtyä valmiiksi paikat, edes sen verran
että voimme treffit kuuluttaa.
Rahat olivat vähissä ja treffeiltä
niitä tulee, kunhan kaikki on-

Arpajaisyleisö jännittää…

nistuu hyvin (jälkeenpäin huomattiin, että silloinen rahastonhoitaja oli erehtynyt käyttämään rahoja ominaan). Tässä
kohti lienee paikallan kiitos Eskelisen Jarkille, on kullanarvoista että meillä on luotettava
rahastonhoitaja.
Silloiset Muikkutreffit onnistuivat hyvin porukan yhtenäisyyden ja yhteisen tavoitteen
turvin.
Sittenpä näihin tämän kesän
Muikkuihin. Perjantaina rupesi
tulemaan ajoneuvoja yhtenä
köytenä ja oli siinä paikoilleen
saattamista isännillä. Hyvin
kuitenkin kaikki mahtuivat
vaikka tiukkaa oli. Hienoa oli
havaita Hietasaaren ystävien
suuri määrä ja mielestäni on
hienoa, että käydään toisissamme kylässä.
Sittenpä koitti aika illan kohokohtaan. Ei, se ei ollut tanssit vaan Lintulahden maail-

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

Arpajaispöytä.

… siinä heti Lintulahden liittymässä!
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20

nuppi

3/2014

manparas sauna. Siellä huuli
lentää ja keho ja mieli puhdistuu ja kuulumiisia vaihdetaan.
Isännät olivat varanneet puita
riittävästi. Paikat olivat puhtaat
. Kiitos siitä isännille.
Illalla olivat sitten vuorossa
tanssit, joissa soittivat kyläpelimannit -orkesteri ja hyvää ja
tanssittavaa musiikkia soittivatkin. Mielestäni on parempi,
että tanssit on perjantaina ettei
turnauskestävyys joudu liian
kovalle koetukselle.
Lauantaiaamu koitti kauniina
ja suihkut odottivat valmiina.
Sittenpä erittäin hieno kaksikko ryhti arvanmyyntiin Kyllä
ne tytöt osaa homman ja seurasikin tilanne, että kaikki 800
arpaa tuli myytyä. Sammuttimet saimme kanssa tarkistettua
ihan paikan päällä.
Kello 12 oli sitten keitonmyyntiä omiin astioihin ja saipa
ostaa muikkua paistettuna ja sa-

vustettuna. Erityiskiitos täytyy
antaa muikunpaistajille ja perkaajille sekä pakkaajille, jotka
hymyssäsuin puurtivat muikkujen paistossa. Kyllä oli ammattimaista toimintaa ja muikut oli
hyviä. Joku toimennainen
(henkilö) voisi virkata ensi
vuodeksi kaikille muikkujokkueen pelaajillle sellaiset muikkuhatut. Minäkin huilatessani
söin koko tuokkosellisen.
Nokipannukahvit tarjottiin
kodalla klo 14 ja siinäpä oli
hauskaa auringon paistaessa
ryystää kahvia.
Kolmelta jo Kumavaaran
Veikko vetäisi perinteisen bingon ja pelaajilla tuli pureskeltua
jännityksestä kaikki kynnetkin,
he tulivatkin bingosta tukka
pystyssä, kuin dynamiitin lastaajat. Hauskaa kuitenkin oli
ollut ja hymy herkässä.
Viideltä oli sitten odotettu
hetki, kun arpajaiset alkoivat.

Arpajaisten vetäjiin Pihlavamäen Jarmoon ja Keurulaisen Riittaan luotiin vetoavia katseita,
mutta lahjomattomuus on kunnia-asia ja sitä ei rikottu vaan
arpajaiset olivat rehelliset.
Hieno yksityiskohta oli, kun
päävoiton voittaja Tuija tuli jälkeenpäin kyselemään, että voitinko mitään ja sai kuulla voittaneensa päävoiton. Siinäpä oli
tytöllä hymy herkässä. Arpojen
arpominen kesti toista tuntia,
kun oli niin paljon arvottavia
palkintoja.
Sittenpä päästiin pääasiaan,
eli Maailman parhaaseen Lintulahden saunaan.
Saunomisaikaa oli varattu
kolme tuntia, että pääsee tälläiset hitaammat ja kömpelömmätkin kunnolla saunomaan.
Illan päätteeksi tulikin sitten
vuoroon Karaoketanssit. Joillekin on muodostunut elämän
tehtäväksi lauluvuorojen kyt-

tääminen ja karaokevetäjien
moittiminen, jopa toimikunnalla uhkaileminen. Erehdyksiä
aina sattuu, mutta yleisesti ottaen vuorot on olleet ja tulevat
olemaan oikeudenmukaisessa
järjestyksessä. Vapaaehtoisia karaokevetäjiä otetaan töihin, uskoisin, mutta se on aika raskasta hommaa soittaa viisi tuntia
yhteenmenoon karaokea. Kaikki kuitenkin meni päälle, toivoin ja ainakin minä kuulin vai
myönteisiä ja kiittäviä lausuntoja Muikkutreffeistä. Kello
kaksi (melkein) tuli hiljaisuus.
Sunnuntaina vieraamme lähtivät ajamaan kotia kohti. Mielessään ajatuksena ensivuonna
taas Lintulahteen Muikkutreffeille. Me taas kättämme heiluttaen toivotimme ”Tervetuloa
uudelleen, ystävät”.
Mourulanvaari

Kyläpelimannit.

Onkohan jonon päässä niitä muikkuja?

Uutis-Vieterj-lehden Tolokunmittaas!
Mitenkä voep kaljupiätä tukistoo?
Mikä on mualiman vaekein tehtävä?
Mitenkä pitkä matka oon Mikkelistä Muhoksee?
Kumpi on lähheisempi sukulaenen, veljen vaemon
anoppi vae veljen isän isä?
• Missee kilipaelussa toeseks viimenen on paremp ku
toenen?

• Montako lintuva on teerparvessa, jossa on yks kahen
eessä, yks kahen välissä ja yks kahen takana?
• Minkä sanan kaekki savolaeset kirjottaa viärin?
• Mittee suap lähkaapasta yhtä paljo kympillä ku
satasella?
• Mittee tekköö riähkä?
Vastaakset tossa alla niskollaan:

Hietasaari on todella suosittu paikka

– Pikilapun avulla.
– Kirnun nuolemine, sinne ei sovi piä eikä
yletä kielj.
– Saman pittuinen ku Muhoksesta Mikkelliin
– Veljen vaemon anoppi, elikkä äeti.

•
•
•
•

nuppi

Pohjoisen ihmiset ovat tykästyneet niin paljon että
joka kesä haluavat alueellamme piipahtaa. Sallalaiset Seija Soppela (vasemmalla) ja Eija Junttila leipoivat käydessään heittin ”kielellä” sanottuna Torttuja ts. Kampanisuja.
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– Jos kilipaelussa on kaks osanottajoo.
– Kolome
– Viärin.
– Mittee tahasa mikä on loppuna.
– Puhhuu hävittömiä.

A
Hietsussa
valehdeltiin luvan
perästä!

lueen toimintakalenterissa oli 13. syyskuuta merkitty Kalavale teemaviikonloppu. Toimikuntalaisista lähes kaikki reissun
päällä, näin kokous päätti peruuttaa tapahtuman. Viesti tästä
ei tavoittanut tietenkään kaikkia ja alueelle tätä varten saapui
muutamia vaunuja. Kaikkiaan alueella 60 asukasta. Kolmen kopla,
Seija, Katri ja minä päätettiin järjestää teemaan jotain. Tytöt vetikin todella riemastuttavan ja kiitoksin kehutun elämyspolun isolle
ryhmälle. Ja jottei liikaa vyötärö ohenisi, suvipuoti oli auki mainioine munkkeineen. Suvipuotiin, keittiölle ja muuhun toimintaan
löytyi mukavasti tekijöitä.
Rantahiekalla treenattiin joukolla kunnon svingejä. Niitä golfin
lyöntejä niin että hiekka pöllysi. Kesäsauna lämpesi ja illan sekä
yön päätti Kähmyn karaoket. Ennen kuin laulun vauhti pääsi kunnolla alkuunkaan, kuunneltiin niitä tarinoita hurjista kaloista ja
saaliista. 2 naista ja 5 miestä oli kokenut enemmän kuin se savolaisukko, joka venettä vesille työntäessään pyysi, ”anna ny Ahti sen
verran kallaa, ettei aina tarvihe valehella”. Hauska ilta ja koko viikonloppu.
Veijo

Vanhat ja erilaiset
vaunut Hietsussa.

S

MV-Caravaanarit kokoontuivat Hietasaaressa toukokuun
viimeisenä viikonloppuna.
Varsinkin ranta-alue täynnä hyvin
mielenkiintoisia yhdistelmiä.
Upeita vetoautoja ja asuntoperävaunuja, alkaen vanhoista munavaunuista. Asiaan kuuluvin
asuin ilta biletettiin Tapsan tahtien tahtiin
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”Kalliolle kukkulalle ”

O

limme jo keväällä luvanneet, että olemme paikalla
elokuussa kun SF-Caravan
Itä-Uusimaan yhdistys täyttää
kunniakkaat 40 vuotta. Ja olihan lupaus myös pidettävä kun
olin sen luvannut Ketolan Jussille joka on ko. yhdistyksen perustajajäseniä.
Siis
22.24.8.2014 oli Skepparssissa 40v.
juhlat ja possutreffit.
Perjantaina matkailuautoja/
vaunuja alkoi saapumaan paikalle niin että portilla oli välillä
jonoa, onneksi meille oli varattu paikka siitä alueen etureu-

nasta oikein merinäköalalla. Se
miksi laitoin otsikkoon tutun
laulun sanat kalliolle kukkulalla
viittaa niihin paikkoihin mihin
isännät joutuivat paikoittamaan kalustoa kun alue oli
aivan täynnä.
Yhdistys oli saanut tilapäistä
lisätilaa käyttöön Porvoon kaupungilta ja ne paikat olivat korkeiden kallioiden päällä. Täytyy olla erittäin tyytyväinen siihen ystävällisyyteen ja vieraanvaraisuuteen millä meidätkin
otettiin vastaan alueelle
Lauantai oli sitten juhlapäivä

joka alkoi klo 10 lipunnostolla,
juhlapuheilla ja muistamisilla
mekin saimme kunnian viedä
Keski-Suomen tervehdyksen ja
onnittelut.
Iltapäivällä oli juhlapäivällinen ja siellä on tapana muodostaa possutreffeillä pitkä pöytä
ja niin myös nyt. Pöydälle kertyi mittaa runsaat 60 metriä,
ilma suosi juuri mukavasti ruokailua, aurinko näytti parhaat
puolensa.
Iltaohjelmassa oli sitten tietysti tanssit Dennis-yhtyeen
säestyksellä.

Skeppars on mukava paikka
poiketa aina kun liikkuu tuolla
itäpuolella, alue sijaitsee noin
20 kilometriä Porvoon keskustasta, Sondbyn kylässä, meren
rannalla elikä meilläkin kun on
innokkaita kalamiehiä niin
kannattaa joskus poiketa ja
käydä vaikka merellä kalastamassa.
Hyvää syksyä kaikille!
terv. Leila ja Tapsa

Rompepäivät ja valojen ilta 5.-7.9.2014
SF-Caravan Kuopion Seutu ry Alatalossa

S

tarttasimme liikkeelle perjantaina
iltapäivällä
Puuppolasta ja Leila ja
Tapsa liittyivät mukaan Jyskästä, Johanna ja Ilkka lähtivät
myöhemmin matkaan Kuohulta. Perille päästyämme, ystävälliset isännät ohjasivat meidät
tekemään ”Bermudan kolmion”. Paikka varattiin myös
myöhemmin tulevalle vaunukunnalle. Näin saimme viettää
aikaa omalla porukalla.

Perjantai-iltana epäonneksemme myöhästyimme hodarivaunulta, kaikki olivat menneet kuin kuumille kiville. Vahingosta viisastuneena olimmekin lauantaina hyvissä ajoin jonossa ja saimme todella hyvät
ja maittavat hodarit. Sitten olikin hyvä siirtyä viettämään
iltaa Tipulaan jossa julistettiin
karaokekilpailun ja valoillan
voittajat. Valoillan voittajat
(me) saimme kunniamaininnan

nuppi

hyvästä yhteistyöstä. Ilta jatkui
karaoken, tanssin ja hyvän seuran sekä maittavan dippitarjottimen merkeissä. Tunnelma oli
katossa ja saimmekin jatkoaikaa. Illan aikana kolmiossamme
kävikin paljon väkeä ihastelemassa luomustamme ja kuvaamassa sitä.
Marjatta ja Tapsa olivat tuomaroimassa karaokekilpailua
koska eivät itse voineet osallistua kilpailuun edellisen vuoden
voittojen takia. Ensi vuonna
sitten taas voivat osallistua ja
olemmekin päättäneet lähteä
kannustamaan heitä.
Kaiken kaikkiaan aivan mahtava reissu kauniille paikalle.
Suuret kiitokset Alatalon porukalle hyvästä palvelusta ja lumoavista maisemista. Ensi
vuonna nähdään taas!
Matkaterveisin, Leila ja Tapsa,
Jaana ja Ari, Johanna ja Ilkka.
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Soihtujen yö Lintulahdessa.

T

aas saimme kokea Lintulahden caravanalueella
kaikkea todella hienoa.
Minulta on joskus kyselty, että
miksi Nuppi-lehti kertoo niin
paljon juttuja yhdistyksemme
omilta alueilta. Vastaus on yksinkertainen. Tulkaa tutustumaan meidän treffeihin ja toimintaan Lintulahdessa ja Hietasaaressa. Tottakai on hauskaa
matkailla ympäriinsä, mutta on
niin kätevää olla alueella ja
osallistua tapahtumiin. Itsekin
yritän sitkeästi vielä osa-aikaisesti rimpuilla työelämässä ja
rasittavan viikon päälle on
huippua päästä saunaan ja turista siinä saunan terassilla niitä
näitä.
Mutta asiaahan minun piti
kirjoittaa. Soihtujen yö tänä
vuonna oli Lintulahtitoimikunnalta erittäin hienosti järjestetty tapahtuma. Eikä tietysti pidä
unohtaa sitä suurta määrää
kaikkia muita, treffien onnistumiseksi toimineita, henkilöitä.
Perjantai-iltana
ajoimme
siinä kello 16 jälkeen Lintulah-

24
24

teen ja pikaisesti laitoimme leirin pystyyn, vaunun lämpimäksi
ja puhtaat vaatteet saunakassiin
valmiiksi. Odotettu kuulutus
tuli ja riensimme saunaan ja
taisi emäntä käydä useaan otteeseen uimassa. Minä en ”terveydellisistä syistä” hirvinnyt
enää mennä syyskylmään veteen.
Illalla oli Karaoketanssit ja
sakkia oli tupa täynnä. Laululippuja oli pöytä puolillaan.
Varmasti siinä tulee vetäjälle
virheitä ja vääriä tulkintoja,
mutta sen voin sanoa, että lauluvuorot jaettiin saapumisjärjestyksessä ja yksi laulu oli kerrallaan vetämässä, ketään ei sorsittu eikä myöskää päästetty etuilemaan.
Karaoketanssien yhteydessä
Lintulahden
-teatteriryhmä
esitti kolmiosaisia driangelidraamoja. Siinää rakkaus roihui
ja intohimot leiskuivat (Toivo
taisi polttaa näppinsä rakkauren
liekeissä).
Puolen yön aikaan havaitsimme, että yläkerran ukkokin har-

rasti soihtujen yön kunniaksi
valoleikkejä, oli nimittäin todella kauniit revontulet taivaalla. Kuu-ukkokin esitteli koko
möllönaamansa paistaen ja valaisten yötä eli oli oikein kaunis
täysikuu. Kello 2 tuli hiljaisuus
ja alueella oli liikuttu jo vähän
aikaa hiljaisesti ajatellen lapsiperheitä sekä muita unentarpeisia vaunuilijoita.
Lauantaiaamu koitti vähän
kylmänlaisena, meille hellekesään tottuneille.
Pelejä oli tarjolla niin lapsille
kuin aikuisille aamupäivällä. Itselleni kävi onnenpotkaisu, kun
sain telttatalkoisiin Sivveyspolliisi Hanskin, Survosen Ossin ja
Heinon Heikin. Näiden ammattilaisten käsissä telttamme
nousi hetkessä. Itselleni jäi vain
tieltä pois olemisen jalo taito.
Olen kuulemma toisesta päästä
liian lyhyt!
Kirpputoripöytiinkin kävin
tutustumassa ja lukemista ostinkin (rahat menee lasten toimintaan). Oli kirpputoreja myös
vaunujen edessä. Meidän vau-
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nun eteen syntyi välillä ihan
jono, kun otin ja ryhdyin hieromaan ja tekemään nikamakäsittelyä sitä tarvitseville. Eräskin
rouva sanoi miehelleen, että
”mene sinä edeltä Ruikonperälle, niin minä tulen perässä”.
Saimme nikamalukot auki pikaisesti ja hän lähti iloisesti kirmaten miehensä perään.
Klo 16 Kumavaaran Veikko
veti bingon laadukkaaseen tapaansa. Sieltä tuli takaisin onnellisia voittajia palkintonyssäkät kädessä. Esallakin oli hymy
leveänä, kuin entisellä Hangon
keksillä. Mekin tulimme iloiseksi hänen riemustaan. Jaettu
ilo on parasta.
Ja sitten saunaan. Saunomisaikaa oli varattu 3 tuntia ja se
taisi olla ihan sopiva määrä, ainakaan kukaan ei sanonut, että
ei saanut saunottua.
Tässä yhteydessä tulee mieleen eräs vierailijmme, kun hän
kysyi onko tämä sähkösauna,
niin taisi olla Kinnusen Veikko,
joka sähkömiehenä sanoi ”joo
ja minä laitan sinne sylillisen

sulakkeita” Meillähän Lintulahdessa on se maailman paras
sauna (törkeä kotiinpäinveto).
Kellot etenivät päivän kohokohtaan eli hetkeen, jolloin
valot sammuivat ja soihdut syttyivät. Niitä oli sitten varattu
paljon erilaisia ja erivärisiä.
Olipa jotkut ostaneet 100-200
kpl per nenä roihuja ja yhdistys
valaisi roihuilla kulkuväylät.
Kukaan ei tiedä kuinka paljon
roihuja/kynttilöitä oli. Voin
vain sanoa että paljon. Soihtukilpailun erittäin tiukassa kisassa voiton vei Maija Tiilikka.
Hän oli todella nähnyt vaivaa
pihansa valaisemisessa. Onnit-

telut Maijalle (ja pikkuisen Pasille ja tytöille).
Kokko sytytettiin ja se oli
kuulemma paras kokko vuosiin.
(Eihän ne nuoret olleet silloin
paikalla, kun Onnelan tontti
raivattiin ja kaikki roskat poltettiin kerralla. Se vasta oli iso
kokko). Silloin oli myös paikalla eräs Olli, joka oli palvellut
ss-Viikinki divisioonassa Saksan armeijassa. Menemättä yksityiskohtiin siellä oli kuulemma ollut isoja kokkoja. Olli
vaunuilee nyt rauhallisemmilla
laitumilla.
Lopuksi oli Karaoket ja naamiaiset. Naamiaisissa oli mo-

nenlaista pukeutumista. Oli
Toivo ja Lempi, Kassi-Alma,
Turkin Sulttaani ja Fatima, Salaperäisiä naisia, pari henkilöä
Mielipuolen päiväkirjasta, Erilaisia naamiointeja oli vaikka
minkälaisia. Jotkut kyllä väittivät, että heille riittää tämä
ikuinen vappunaamari (ei
nimiä julkisuuteen). Minun
suosikkini oli vangin pukuun
pukeutunut pariskunta ja heidän klovnilapset. Voiton vei
kuitenkin Transsu Viiva- Liisa,
joka oli koko kehollaan pelissä
mukana.
Loppuillasta hän kuitenkin
joutui tunnustamaan, että hän

on mies ja poikien pettymykseksi hänellä oli jopa tyttöystävä mukana.
Hauskaa oli ja vaikka uudet
turvasäännöt astuivatkin voimaan (mää en sano niistä mitään ”rrrrr”) silti Lintulahteen
mahtuu vielä lisää väkeä ensi
vuodeksi. Olen todella onnellinen, että nuoret lapsiperheet
ovat ottaneet alueemme omakseen. Heitä haluamme tukea
kaikin voimin ja toivotamme
myös uudet nuoret perheet tervetulleeksi.
Jarmo Pihlavamäki

Terttu täytti vuosia!
Kipinämikolle istuin!

SFC- 85219
Anneli Turpeinen

SF-Caravan Keski-Suomi ry:n nettisivut

www.kskaravaanarit.fi
Sieltä löydät kaiken tarvittavan tiedon: treffit, hinnat, toimikunnat,
hallituksen yhteystiedot, uusimmat uutiset ja NUPPI-lehden juttujakin voit vilkaista.
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Lintulahti sai kesällä mainion lahjoituksen, kipinämikon istuinpölkyn
kodalle. Kuvassa kaivertaja ja lahjan vastaanottajat

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

SFC 125706

M

aanantaipäiväksi Kumavaaran Terttu oli järjestänyt ylägrillille synttärikahvituksen.
Oli kauniisti laitettu juhlapöytä herkkukakkuineen, mehuineen.
Nokipannukahvi maistui oikein hyvälle ihanan kakun kanssa.
Synttäreiden järjestäjä oli niin sievä ja nuorekas.
Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Ahonen piti kauniin puheen
Tertulle ja antoi yhdistyksen puolesta kukan joka ei kuihdu sekä
Karavaanari ystävien lahjakortin.
Porukkaahan saapui niin paljon, että meinasi tarjottavat loppua....sehän olikin Tertulle iloinen yllätys, kun hän ei osannut arvata, että onnittelijoita olikin enemmän.... ainahan sitä apua löytyy....itsekultakin saapui jotain herkkuja pöytään.
Kiitos Tertulle ja Veikolle synttärijärjestelyistä meidän kaikkien
puolesta jotka paikalla olimme.
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Yhdistyksen karaokemestaruudet ratkottu

S

F-Caravan Keski-Suomi ry:n karaokemestaruudet eri sarjoissa
ratkottiin aurinkoisena lauantaina heinäkuun puolessa välissä
Lintulahden heinätanssien yhteydessä. Taso oli varsin korkea,
joten tuomaristolla oli tosi vaativa tehtävä ratkaista esiintyjien paremmuusjärjestys. Kisa oli varsin tiukka ja lopputulos olisi saattanut olla joidenkin mielestä toinenkin, mutta tämänkertainen tuomaristo päätyi seuraavaan ratkaisuun. Naisten 16 – 59 vuotiaiden
sarjassa voiton vei Marjo Karhulahti. Yli 60 vuotiaiden naisten sarjassa paras oli Orvokki Kuusela, toinen Kaarina Hokkanen ja kolmas Eija Hytönen. Miesten 16 – 59 vuotiaiden sarjassa voiton korjasi Kim Karhulahti, toinen oli Tapani Pusa ja kolmas Veikko Lindlöf. Yli 60-vuotiaiden miesten sarjassa voittajaksi valittiin Matti
Andersin, toiseksi tuli Pekka Toivainen ja kolmanneksi Lars Andersson.
Kunkin sarjan voittajat pääsevät edustamaan yhdistystämme Järvi-Suomen yhteistoiminta-alueen mestareita valittaessa. Taso yhdistyksessämme on todella niin kova, että myös jatkossa voidaan
odottaa menestystä.

Yhdistyksen puolesta onnittelut voittajille ja kiitokset kannustajille!

Veijo Luomalan
muistolle

LYHYITÄ
Peltikuoriaiset kävi Hietsussa:
Näin hirvikärpäs aikaan herää moisesta otsikosta ajatus, että minkähän laisista vahvoista kovakuoriaisista onkaan ollut kyse. Nyt ei
kävijät olleet hyönteisiä, vaan hauskan nimen omaavan yhdistyksen jäseniä. Tähän yhdistykseen kuuluu ns. retkiautoilla matkailevat. Siis ne matkailuautothan ovat pakettiautoja joissa sisustus monesti täyttää vaativankin caravaanarin toiveet.
Tapahtumaan osallistui 15 autokuntaa, joka täytti hyvin rantaalueen. Elokuun 22 – 24 päivät olivat jo alueella kohtalaisen hiljaiset ja näin ryhmittely lähekkäin onnistui mainiosta. Ohjelmaa
”kuoriaisilla” oli omastatakaa pitkine pöytineen ym. Ja Kähmy
kävi lauantai-iltana juontamassa hauskat karaoket.

Lintulahden liittymä paranee:
Äänekosken kaupunki on kilpailuttanut nelostien liittymän parantamisurakan. Työn tekee Destia oy. Liittymää levennetään pohjoisesta tuleville ja korkeudet tulevat turvallisemmiksi. Työt alkavat
näinä aikoina. Valmista odotetaan tuvan marraskuun loppuun
mennessä.

Laukaan Caravanhuolto ky
TUKES:in hyväksymä huoltoliike, lupanro 31560/343/2009

Kaasuasennus ja -tarkistus
• omakotitalo • mökki
• asuntoauto/-vaunu

Keski-Suomen Caravan huolto

Vaunujen vuosihuollot

Jouko Ahonen

Liikkuva huolto

A

lkukesästä saimme kuulla suruviestin, että todellinen karavaanari Veijo Luomala oli nukkunut ikiuneen. Vaikka
tieto ei täysin yllätyksenä tullutkaan, olihan Veijoa vaivannut vaikea sairaus jo pidempään, pysäytti se kuitenkin
meidät kaikki Veijon tunteneet miettimään elämän rajallisuutta. Veijo oli syntynyt Pihtiputaalla ja oppinut jo nuoresta
saakka tekemään ahkerasti työtä. Päätehtävänsä hän teki autonkuljettajana, mutta karavaanariharrastuksessa Veijo oli
täysillä mukana tehden kaikkea mahdollista. Veijoon sopi hyvin sanonta, että hän tekee kaikkea, muut tekevät sitä mitä
osaavat. Me kaikki Veijon tunteneet lukuisat henkilöt havaitsimme Veijon auttavaisen luonteen. Ei ollut tilannetta tai
tehtävää, etteikö Veijo olisi tarjonnut apuaan. Hänessä toteutui todellinen karavaanarihenki, sillä niin monessa Lintulahden toiminnassa näkyy vieläkin Veijon käden jälki. Aina tällaisessa tilanteessa herää mielessä kysymys, että miksi aina
parhaat viedään ensiksi pois. Veijoon tämä sanonta pätee erittäin hyvin. Veijoa jäi kaipaamaan vaimo Helenan ja pojan lisäksi lukuisa joukko sukulaisia ja ystäviä. Me karavaanariystävät olemme menettäneet todella paljon ja muistamme erityisellä lämmöllä läheistä edesmennyttä ystäväämme. Veijo Luomala siunattiin kotikaupunkinsa Jyväskylän Mäntykankaalle
lukuisan saattojoukon läsnä ollessa ja muistotilaisuus oli erittäin kaunis ja mieleenpainuva.
Jouko Ahonen

VAUNUJEN
HUOLLOT
EDULLISESTI!

Alustatyöt ja öljynvaihdot • Best-Caravan valtuutettu huolto
Maahantuotujen asuntoautojen/vaunujen tarkistukset

Maksuvälineenä myös pankki- ja luottokortit
JARI SAVOLAINEN, Takojantie 5, 41310 Laukaa, puh. 0400 554 273
jari.caravan09@gmail.com
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SF-Caravan Keski-Suomi uudet jäsenet 1.5.-31.7.2014
Jäsennro

Nimi

Paikkakunta

149696-0
148799-0
147835-1
149717-0
148754-0
037656-0
149093-1
042864-0
141909-0
148494-0
148764-0
149290-0
148925-0
148939-0
148765-0
121979-0
149636-0
095800-0
148555-0
113265-0
148346-0
024978-0
149970-0
109608-0
150001-0
148715-0
149850-0
148604-0
050384-0
149447-0
149187-0
146744-1
149655-0
149121-0
148541-0
149747-0
148653-0
129823-0
074494-0
024692-0
148904-0
148543-0
149259-0
149949-0
116550-1

Ahonen Jarmo
Airaksinen Veli-Matti
Alajoki Carita
Alanko Tapani
Aro Jyrki
Björk Olle
Bågman Miia
Dahl Arto
Epäilys Kirsi
Eväsoja Mika
Grön Tommi
Harju Ilpo
Haverinen Tony
Hedman Juhani
Heikkilä Juha
Heikkinen Pekka
Helminen Tuomas
Huusko Pekka
Huusko Topi
Hyppönen Eveliina
Hänninen Helena
Iikkanen Heikki
Jakonen Risto
Janhunen Reijo
Jermalainen Matti
Jäntti Jouni
Jäppinen Timo
Kaarilehto Henry
Kainulainen Jorma
Kananen Marko
Kankaanpää Sami
Kariniemi Markku
Kinnunen Juha
Klinga Timo
Koivisto Hannu
Koivuniemi Reijo
Koivuniemi Timo
Kolu Vesa
Korhonen Sami
Kuismin Teuvo
Kunelius Seppo
Kurkela Tapio
Kurki Katja
Kuusela Kaija
Lahtinen Ami

Muurame
Muurame
Jämsä
Ylä-Kintaus
Petäjävesi
Mänttä
Joutsa
Äänekoski
Kangasniemi
Jyväskylä
Hyllykallio
Kangashäkki
Jyväskylä
Jyväskylä
Jämsänkoski
Saarijärvi
Jämsä
Laukaa
Vihtavuori
Tampere
Jämsä
Jyväskylä
Vihtavuori
Kangasniemi
Muurame
Keuruu
Laukaa
Jyväskylä
Jyväskylä
Vehniä
Muurame
Hamina
Palokka
Jyväskylä
Leppävesi
Koskenpää
Hankas. as
Äänekoski
Vihtavuori
Äänekoski
Mahlu
Jyväskylä
Kuusa
Vihtavuori
Vihtavuori

146679-1
149799-0
021806-0
149787-0
148508-0
148961-0
149574-0
149608-0
148940-0
148419-0
149216-0
093059-0
148906-0
148883-0
149817-0
149485-0
077275-0
149476-0
149933-0
149093-0
148740-0
149751-0
148894-0
147853-1
149743-0
144103-1
149465-0
148711-0
148705-0
149675-0
148160-1
149951-0
107278-0
148775-0
084619-0
120819-0
148708-0
148223-0
149788-0
086493-0
148423-0
149084-0
148566-0
148640-0
149684-0

Lahtinen Kaarlo
Lahtinen Marjatta
Laitinen Reijo
Lampela Jaakko
Lappalainen Juha
Lehtonen Arja
Leiman Petri Kalevi
Leppänen Mika
Lias Aarno
Lind Helvi
Lindberg Hannu
Lindlöf Veikko
Liukkonen Esa
Luomala Asko
Lähteinen Anu
Lönnqvist Kai
Matilainen Toivo
Mehtälä Jaakko
Miettinen Ismo
Miettinen Kai
Miettinen Marita
Minkkinen Katja
Mujunen Tiia
Mäkelä Marianna
Mäkinen Hannu
Mäkinen Leila
Mällinen Heli
Nieminen Virpi
Nikki Jyrki
Nikkinen Sakari
Paananen Marko
Paananen Sonja
Paananen Timo
Palonen Ilkka
Parviainen Leena
Pasanen Tuomo
Peura Hannu
Pietiläinen Jani
Pihlanen Tapani
Pitkänen Eero
Pitkänen Jussi
Puolakka Jukka
Putkonen Eino
Pöyhönen Tarmo
Rantamäki Juha

Palokka
Leppävesi
Keuruu
Tikkakoski
Äänekoski
Jyväskylä
Jämsä
Koskenpää
Leppälahti
Inkeroinen
Anjala
Huopanank.
Sauvamäki
Niemisjärvi
Saarijärvi
Laukaa
Kärnä
Kangashäkki
Saakoski
Joutsa
Puuppola
Jämsä
Jämsänkoski
Jyväskylä
Rantakylä
Muurame
Jyväskylä
Vihtavuori
Kannonkoski
Viitasaari
Keuruu
Säkinmäki
Suolahti
Laukaa
Jyväskylä
Lievestuore
Alta
Palokka
Juokslahti
Jyväskylä
Laukaa
Jyväskylä
Jyväskylä
Veneranta
Laukaa

149684-1
148352-0
149461-0
149915-0
149350-0
149002-0
149934-0
142595-0
033542-0
033542-1
148912-0
149701-0
149664-0
149232-0
149754-0
148911-0
148973-0
074410-0
149903-0
149705-0
149466-0
149221-0
148298-0
148307-0
148755-0
149300-0
120964-0
148441-0
148700-0
149935-0
149847-0
131395-0
149590-0
022047-0
149823-0
132825-2
148674-0
014970-0
085255-0
048304-0
149772-0
148390-0
149443-0

Rantamäki Mari
Reiman Miikkael
Rossi Sami
Rutanen Juha
Saarnio Joni
Salmela Mia
Salminen Timo
Salminen Virpi
Sarja Jari
Sarja Päivi
Savola Marko
Seijari Tuukka
Seppälä Riitta
Silvennoinen Risto
Sivula Satu
Suutarinen Pasi
Tarvainen Kalervo
Tarvainen Keijo
Tarvainen Tuomo
Teivaala Pekka
Tikka Ari
Tikka Joni
Toikkanen Ari
Tolppanen Jaakko
Tupasela Arto
Tuukkanen Marko
Tuuri Jari
Tölli Jari
Utriainen Eila
Valkokivi Janne
Vartia Eeva
Vauhkonen Outi
Vehviläinen Minna
Welling Jouko
Versan Juri
Wessman Jenni
Vihanti Keijo
Viherlehto Antero
Viherlehto Tero
Viitala Jaakko
Väisänen Tanja
Väisänen Tauno
Äikäs Erno

Laukaa
Lannevesi
Vihtavuori
Saarijärvi
Säynätsalo
Jämsä
Jämsänkoski
Höytiä
Jyväskylä
Jyväskylä
Karstula
Leppävesi
Korkeakoski
Puuppola
Haapamäki
Inha
Kannonkoski
Liimattala
Äänekoski
Suolahti
Hankas. as
Multia
Mahlu
Muurame
Elimäki
Hankasalmi
Pieksämäki
Vaajakoski
joutsa
Järvenpää
Jyväskylä
Jyväskylä
Kalmari
Keuruu
Viitasaari
Muurame
Jyväskylä
Säynätsalo
Vesanka
Kinkomaa
Jyväskylä
Kangasniemi
Jyväskylä

Pysähtyneet vankkurit

Kiitokset

Veijo Luomala
Haluan kiittää Teitä Karavaanari ystävät
myötäelämisessä surussani.

s. 22.2.1946 Pihtipudas
k. 17.5.2014 Jyväskylä
Muistoa kunnioittaen SF-Caravan Keski-Suomi ry

Helena Luomala
Kauneimmat kiitokset yhdistykselle
ja kaikille Lintulahden karavaaniystäville, niin monin tavoin muistamisesta
ja kaikista ihanista yllätyksistä
täyttäessäni ”pyöreitä”.
Muistot niistä kannan sydämeni
sopukoissa ikuisesti.

Kiitokset
Olihan iloinen yllätys!
Lämpimät kiitokset kaikille, jotka muistitte
onnitteluin vuosipäivänäni.
Raija Laulainen.

Terttu (Tepa-täti)

nuppi
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2014
HALLITUS
Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Jouko Ahonen

Seppo Salonen

Sihteeri

Seppo Hirvonen

Kirstintie 1 B 1,
40250 Jyväskylä
puh. 0400 644 994

Katariina Saksilaisenkatu
10 A 14, 00560 Helsinki
puh. 0400-759 871
jouko.ahonen1@luukku.com

Mikko Niemi

Simontie 4 G
41230 Uurainen
puh. 040 523 0642
mikko.niemi48@gmail.com

Kulottajantie 10 A 24,
40340 Jyväskylä
puh. 040 556 7383
seppo.j.hirvonen@gmail.com

Taloudenhoitaja

Puheenjohtaja:
Leila Pusa
Väinöläntie 8, 40420 Jyskä
puh. 040 523 0642
pusaleila@gmail.com

Ilmarisenkatu 7 A 25,
44100 Äänekoski
Puh. 040-517 7458
jarmo.eskelinen@pp5.inet.fi

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

Lintulahti-toimikunta vuodelle 2014

Irja Andersin
Kari Laitinen
Jukka Lius
Seija Rauramo
Katri Salonen
Pekka Tiihonen

Puheenjohtaja:
Veikko Kumavaara
Juhanankuja 4 as. 28,
44100 Äänekoski,
puh. 040 968 9332

Veijo Kämäräinen, varapj.
Jaana Rasilainen, sihteeri

Jorma Naukkarinen, varapj.
Heikki Heino, sihteeri

Asko Pasanen
Håkan Hakalax
Sanna Salminen-Sarja
Jesse Sarja
Marja-Liisa Karuaho
Juhani Karuaho
Johanna Pihlavamäki
Jarmo Pihlavamäki
Anneli Turpeinen
Tauno Turpeinen

Turvahenkilöt vuodelle 2014

Nuppi-toimikunta vuodelle 2014
Puheenjohtaja
Veijo Kämäräinen,
Kekkolantie 11 A 5,
40520 Jyväskylä
puh. 050 582 5595

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

Teijo Arkkukangas

Jarmo Eskelinen

Hietasaari-toimikunta vuodelle 2014

Hannu Pietiläinen

Heikki Heino
Jarmo Pihlavamäki
Valtteri Ahonen

Hietasaari
Pekka Tiihonen
Teemu Hämäläinen

Lintulahti
Asko Pasanen
Kari Antjärvi

veijo.kamarainen@netti.fi

Tulevaisuustyöryhmä 2014
Jäsenet:
Mikko Niemi
Heikki Raatikainen
Teijo Arkkukangas
Asko Pasanen
Hannu Solin
Tapani Pusa
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Jäsenkirjuri 2014
Tuula Pietiläinen
Rantatie 9 as. 5, 19650 Joutsa
Puh. 0400 283 300
tuula.pietilainen@joutsantyp.fi
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Yhdistyksen nettisivut
Jaana Rasilainen
Puuppolantie 707 as. 1
41120 Puuppola
Puh. 0400 428 042
jaana.rasilainen@kolumbus.fi

PARHAAT
KAUPAT
VERKOSSA!
karaokelaitteet.fi
kodintekniikka.net
polkupyorakeskus.fi
KAUPPOJA, JOISSA SINUA PALVELEVAT OIKEAT IHMISET!
Käyntiosoite: Radio Ja Tv Kella Oy, Keiteleentie 9, 44200 Suolahti, p. 014 542 307

www.kspaino.fi

Caravan Gaala Itämerellä kruunaa juhlavuoden

Parasta
painopalvelua
Kirjasin Bell Gothic STD

SF-Caravan ry:n 50-vuotisjuhlavuosi huipentuu 15.-16. marraskuuta Itämeren kuningattarella,
Baltic Queenillä juhlittavaan Caravan Gaalaan. Risteilyllä on molempina päivinä tarjolla
erityinen SF-Caravanin järjestämä gaalaohjelma; sopiva sekoitus viihdettä, juhlavuoden
muistoja ja asiaohjelmaa. MatkaVekan järjestämillä liityntäkuljetuksilla matka satamaan
sujuu helposti, mukavasta seurasta nauttien ja iltaan valmistautuen.
Varaa sinäkin Caravan Gaala -paikkasi hyvissä ajoin MatkaVekasta.
Caravan Gaala on kaikille matkailuautoilijoille ja –vaunuilijoille sekä
karavaaniharrastuksesta kiinnostuneille tarkoitettu juhlatapahtuma,
josta asiaohjelmaakaan ei ole unohdettu.
Lauantai-iltana klo 18:30 lähtevän laivan Starlight-yökerho on varattu heti risteilyn alkaessa
ainoastaan gaalavieraiden käyttöön. Maamme johtava stand up -koomikko Riku Suokas
herisyttää nauruhermoja, ja johdattaa vieraat juhlavuoden gaalatunnelmaan.
Gaalaristeilyn hintaan (alk. 79 €/hlö) sisältyy erityisohjelman lisäksi gaalaillallinen,
kaikki laivan viihdetarjonta sekä aamiainen.
Aamupäivällä on mahdollisuus tutustua Tallinnan kaupunkiin ja tehdä ostoksia.
Laivaan palatessa kokouskannella järjestetään matkailuautoilijoille ja -vaunuilijoille
suunnattuja workshoppeja ja tietoiskuja.
Baltic Queen palaa Helsinkiin sunnuntaina klo 16

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

Caravan Gaalaa myy MatkaVekka
MatkaVekan myymälät ympäri maan, puhelinmyynti 020 120 4000 ja
matkavekka.fi -sivusto myy Caravan Gaala -risteilyä ja eri puolilta Suomea
lähteviä liityntäkuljetuksia satamaan ja takaisin.
Lähde sinäkin, yksin, kaksin tai porukassa juhlavuoden Caravan Gaalaan,
ja varaa paikkasi pian matkavekka.fi/caravan-gaala.

Nyt kannattaa katsastaa
A-Katsastuksen asemilla
Tarjoamme SF-C Keski-Suomi Ry: jäsenille jäsenkorttia näyttämällä

MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS
Henkilö- ja pakettiautoille sekä
perävaunuille

MITTAUKSET
Bensiinipäästömittaus
OBD-mittaus
Dieselpäästömittaus

44€
20€
17€
31€

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 %)

Tarjous on voimassa seuraavilla konsernimme asemilla:
A-Katsastus Jyväskylä, Kuormaajantie 2 A
A-Katsastus Jämsä, Pietiläntie 8
A-Katsastus Keuruu, Yliahontie 17
A-Katsastus Suolahti, Haapakorventie 6
A-Katsastus Viitasaari, Mustasuontie 9
A-Katsastus Äänekoski, Kotakennääntie 34
(ei perävaunujen katsastuksia)

Ekosen Autokatsastus, Ekosentie 2, Jämsä, p. 075 323 9440
(ei perävaunujen katsastuksia)
Joutsan Autokatsastus, Kermakuja 4 A 1, Joutsa, p. 075 323 3015
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

