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Myös aikaa varaamatta! P. 020 795 9900

Tule valitsemaan
paikka kodille!

Mörtissä vielä tontteja!
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Lehti ilmestyy 2015 neljä kertaa.
Maalis, touko-, syys- ja joulukuussa.

Ilmoitushinnat 2015:
ilmoituskerta
Takasivu
kokosivu
		
		
		
puolisivua
		
		
		
Sisäkannet tekstisivujen hinnalla
Tekstisivut
kokosivu
		
		
		
puolisivua
		
		
		
neljäsosa
		
		
		
kahdeksasosa
		
		
		
kuudestoistaosa
		
		
		
värilisä 1/8 - 1/16 sivukoossa
1/4 - 1/1 sivukoossa

260,410,580,720,160,250,330,400,-
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230,330,435,510,125,210,290,370,90,150,200,250,65,110,145,170,50,85,105,120,-
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Sieltä ne nousee mustasta maasta, pari senttiä päivässä!

M

oniselitteinen otsikko tällä kertaa.
Kun ikää tulee mittariin, syksyllä
talven odotus tuntuu kuin maailma
pysähtyisi, tai ainakin hidastuisi. Odotettavissa silloin on pitkästi pimeää ja harmaata. Taas näin keväällä tunteet ovat
toiset. Ryhti paranee, muuttolintujen kosintalaulut täyttää puiden latvat. Aivan
kuin elämä alkaisi aivan uusin kierroksin.
Näin monesti eronneen miehen silmissä
naisetkin kaunistuu, vaarallisen paljon.
10.4. oli mulla viimeiset talvifiilikset.
Silloin Hietasaaren Pikku Multialla oli
auto upota saveen. Varsinainen savivuori.
Pienet hiekkatiet routasavesta liukkaat.
Auton luistonesto vilkutti jatkuvasti keltaista kolmiotaan. Mutta jo seuraavana
viikonloppuna alkoi kevät ja kesän odotus. Tiet kunnossa, vaunun vieressä ei
tennari uponnut saveen ja paksuista lumihangista hävisi lähes kaikki. Nyt pitää
kiireellä viedä puihin linnunpönttöjä.
Kausipaikkalaiset pörrää jo oksilla ja pesäpaikat on vähissä.
Kirjoittelen tätä viikkoa ennen vappua.
Joku kertoi nähneensä jo pääskysen. Siitä
ei kuulemma ole päivääkään. Virheellistä
tietoa. Väittämän on nykyihmiset vääris-

täneet. Ennen ihmiset totesivat nähtyään
ensimmäisen pääskyn olevan kesännön.
Siis päästiin pellolle kesäntötöihin. Silloin oli vielä viikkoja siihen suveen, joka
oli se kesän nimi silloin.
Toinen mainio muuttunut perinnetieto
liittyy loppukesään. Sanotaan, että Jaakko
heittää kylmän kiven järveen. Tämä taas
perustuu myös siihen osaamiseen jota ihmiset toimissaan muinoin noudattivat
vuoden kierrossa. Jaakkona tuli olla heinätyöt tehtynä. Näin viikatteen teroituskivi pistettiin vesiastiaan ja vietiin kylmään kellariin tulevaa suvea varten. Siis
se oli se kivi ja kylmävesi.
Samoin kuin kesä herää, herää monella
caravaanarilla reissun kaipuu. Karttoja
esiin ja lomasuunnitelmia pohtimaan.
Uskon monen löytävän reittinsä varrelle
Lintulahden ja Hietasaaren tänäkin
vuonna. Yhdistyksemme alueet ovat suosittuja. Heinäkuu oli viime suvena vilkkain kuukausi. Alueet kapasiteetin rajoilla ja isännät kovilla. Palautteista päätellen ei hymy kuitenkaan alueiden hoitajilta hyytynyt, kun lukee noita ”risuja ja
ruusuja” palautelappuja. Se kun on se
paras mainosvaltti, jos halutaan alueillemme kävijöitä, se iloinen palvelu.
Kevään ajatelma. Jotta oikea sananvapaus olisi olemassa, tulisi ensin opetella
keskustelemaan. Kuunteleminen ja kuuleminen kun ovat täysin eri asioita. Ihan ite
pohdiskelin.
Veijo

Aluetoimikunnan
puheenjohtajan vuoden ulkonäkö
on tällanen. Tukka silmillä ja
jatkuvasti päällä punainen liivi.
Toivottavasti tuulitunneli kuitenkin
toimii koko vuoden. Moitteet
toisesta korvasta sisään, toisesta
ulos jälkiä jättämättä. Se on se
positiivinen tuulitunneli.

40,- ilmoituskerrasta riippumatta
65,- ilmoituskerrasta riippumatta

Syyskuun Nupin aineisto jätettävä
1.9.2015 mennessä.

Kesä herää elämään…
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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 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.

			

Lintulahdessa tapahtuu…
5.-7.6.2015
		
19.-21.6.2015
17.-19.7.2015
18.7.2015
14.-16.8.2015
4.-6.9.2015
9.-11.10.2015
28.11.2015
31.12.2015

2
2

Hyvänolon viikonloppu +
Lasten päivä
Juhannus, TREFFIT
Heinätanssit, TREFFIT
Nuori tähti -kisa
Muikkutreffit, TREFFIT
Soihtujen yö
Syyssiivoustalkoot
Pikkujoulu
Vuoden vaihtajaiset
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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

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 suuntaan 9 km. Kyynämöisen kylän jälkeen vasemmalle Muuraismäen
tielle ja sitä 2 km. Opaste neuvoo vasempaan.

Hietasaaressa tapahtuu…
19.-21.6.2015 Juhannus, TREFFIT
3.-5.7.2015 Lastenpäivä
24.-26.7.2015 Heinärieha, naamiaiset ja
		 kirpputori, TREFFIT
28.-30.8.2015 Kynttiläilta, sika & valojuhla,
		TREFFIT
18.-20.9.2015 Syyssiivoustalkoot
28.11.2015 Pikkujoulu
VUODEN 2011 CARAVAN-ALUE
31.12.2015 Vuoden vaihtajaiset
~ Vuosien 2012 - 2013 - 2014 suositusalue ~
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Puheenjohtajan tervehdys
Kesäsesonki alkaa

N

iin se vaan talvi vierähti kuitenkin melko nopeasti ja jälleen
olemme karavaanareiden sesonkiajan kynnyksellä. Kesä tulee nopeasti ja monenlaiset tapahtumat ja velvoitteet odottavat tekijöitään. Jo syyskokouksessa hyväksyttiin varsin haasteellinen toimintasuunnitelma monine tapahtumineen, joista valtaosa
ajoittuu tietysti kesäkauteen, jolloin harrastuksemme parissa olijoilla on parhaat mahdollisuudet päästä osallistumaan yhteisiin tapahtumiin. Kesä tapahtumineen voidaan ottaa vastaan luottavaisin mielin, sillä ahkerat ja osaavat henkilöt ovat sitoutuneet vastaamaan tapahtumien onnistumisista.
Yhtenä uutena suurena tapahtumana olemme saaneet Lintulahteen valtakunnallisen nuorison ja lasten laulukilpailun, joka järjestetään Heinätanssien yhteydessä lauantaina 18.7. klo 14.00 alkaen. Kyseessä on erittäin merkittävä tapahtuma, josta parhaat pääsevät jatkoon ja jopa mahdollista on päästä levyttämään. Siis Lintulahdessa saatetaan kuulla tulevia valtakunnallisia iskelmätähtiä.
Toisaalla tässä lehdessä on tarkemmin kerrottu asiasta ja siitä löytyy osoite, josta voi kysellä lisää tapahtumasta ja suorittaa ilmoittautumiset. Koska kyseinen tapahtuma on Heinätanssien yhteydessä, siirretään perinteinen yhdistyksen karaokemestaruuskisa Muikkutreffien yhteyteen lauantaiksi 15.8. Tästäkin on tarkemmin tietoa toisaalla tässä lehdessä.
Alueilla on keskusteluttanut eräät syyskokouksessa jo perinteiseen tapaan tehdyt päätökset, joita noudatetaan ”ohjenuorana” tämänkin vuoden toiminnassa. Yksi ehkä eniten keskustelua aiheuttava asia on ns. isäntävelvoite, josta syyskokous päätti seuraavasti:
”Kausipaikan hintana on tasapuolisesti kaikilla vaunukunnilla
tai autoilla syyskokouksen päättämä euromääräinen summa ja sen
lisäksi 4 henkilötyövuorokautta per vaunukunta isäntävelvoitetta/
talkoota. Kaikki aiemmin hallituksen päättämät vapautukset velvoiteisännyyksistä tulevat päättymään 31.12.2014.
Edellä todettu isäntävelvoite sisältyy kausipaikan (vuoden ja
puolen vuoden kausipaikka) lunastukseen. Kortin lunastuksen yhteydessä sovitaan siitä, milloin jäsen sitoutuu tekemään ko. isäntävelvoitteensa. Yhdistyksen syyskokous edellyttää, että isäntävelvoite/talkoo suoritetaan pääsääntöisesti 20.5. – 10.9. välisenä aikana. Vain yhdistyksen hallituksella on oikeus jäsenen perustellusta
hakemuksesta myöntää lupa tehdä isäntävelvoite muuna ajankohtana.

HIERONTA/JÄSENKORJAUS JARMO PIHLAVAMÄKI

Jatkossa kausikorttien voimassaolo tullaan tahdistamaan
niin, että vuoden kausikortin
voimassaolo alkaa maaliskuun
alusta alkaen. Isäntävelvoitelistat tulevat samana päivänä
esille molempien alueiden
isäntien toimistoon ja jokainen
em. vuosikortin lunastaja on
velvollinen merkitsemään tarvittavat velvoitteen tekopäivät
listoihin toukokuun 15. päivään mennessä.”
Koska isäntätoiminta on
eräänlainen ”selkäranka” koko
toiminnallemme, on tärkeää,
että kyseistä syyskokouksen
linjausta noudatetaan. Toki vaikka syyskokous päättikin, että enää
ei velvoitteista vapautuksia myönnetä, keskusteltiin asiasta kevätkokouksessa ja päätettiin kuitenkin varsin perustellusti siitä, että
todella selvissä tapauksissa vapautus voidaan myöntää. Kuitenkaan
tämäkään muutos ei saa johtaa siihen, että vapautuksia haetaan
kovin kevyin perustein. Isäntävelvoitteeseen liittyvät työtehtävät
voidaan lähes aina sovittaa velvoitteen tekijän kykyjen ja osaamisen mukaan, sillä alueiltamme löytyy todella monipuolisia tehtäviä. Vapautuksista päättää hallitus, mutta kirjalliset vapautushakemukset tulee keskittää Hietasaaressa yhdistyksen varapuheenjohtajalle Seppo Saloselle ja Lintulahdessa yhdistyksen puheenjohtajalle Jouko Ahoselle.
Koska vuosikorttien voimassaolo tullaan tahdistamaan edellä
kerrotulla tavalla, myydään vuosikortti päättymään helmikuun
loppuun. Tätä on hieman ihmetelty, mutta asialla on vahvat perustelut, jotka käytiin lävitse syyskokouksessa asiasta päätettäessä.
Nyt siis lompakko kevenee normaalia vähemmän paikkaa lunastettaessa, mutta toisaalta uusi lunastus tulee eteen normaalia aiemmin eli siis helmi-maaliskuussa ensi vuonna.
Kesäsesongin alkaessa toivotan kaikille jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme oikein hyvää ja virkistävää kesäkautta. Ja
alueillamme tavataan ja vietetään laadukasta aikaa hienon harrastuksemme parissa unohtamatta sitäkään, että loma-asunnoissamme
ovat pyörät alla. Turvallisia ajokilometrejä kaikille!

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

Jouko Ahonen SFC 041830

www.mourulanvaari.fi
Laikuttajantie 9 A, 40340 Jyväskylä

Puh. 044 522 4496
Hyvän Ilman Kampaamo®

Puh. 050-338 1778
Kauppatie 1
44400 KONGINKANGAS
4
4

Myytävänä Lintulahdessa:
Karaokelaitteiden uusimisen jälkeen jäi Lintulahteen osia vanhoista laitteista. Lisätietoa myytävistä tavaroista antaa aluetoimikunnan puheenjohtaja Veikko Kumavaara, jolle tulee toimittaa ostotarjoukset kesäkuun 15. päivään mennessä suljetussa
kirjekuoressa. Kuoren päälle tunnus ”Karaokelaitteet”. Suurimman tarjouksen tehnyt saa lunastaa laitteet itselleen.
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Hietasaaren hiekalla roihuaa
taas juhannuskokko.

Lintulahden juhannuskokon
loisteessa aattoillan tanssittaa

Aattoyön tanssittajana

Tapsan Tahdit

Uusitun, laajennetun
Pavin avajaiset!
Runsaasti kesäistä ohjelmaa aikuisille ja lapsille!
KARAOKEA!

nuppi
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Runsaasti lapsiperheitä
pääsiäisen vietossa Lintulahdessa

T

änä vuonna Pääsiäisen sää
oli vaihtelevaa pilvisyyttä.
Ehkä tämä määritelmä kuvaisi parhaiten säätä. Tahtia se
ei silti haitannut ja jo Kiirastorstaina karavaanarikansaa alkoi tulla sankoin joukoin. Erityisesti merkillepantavaa on
viimeaikoina lapsiperheiden
määrän ilahduttava kasvu. Haluammekin erityisesti palvella
heitä, jotka tulevaisuudessa ottavat vastuun alueiden / yhdistyksen toiminnasta. Ainakin
tälläiset vanhat ihmiset niinkuin minä, jolla omat lapset
ovat kasvaneet aikuisiksi, nautimme lasten touhujen katselemisesta. On myöskin ilahduttavaa seurata, kun lapset tulevat
sosiaalisiksi ja osaavat hakea
apua ja vaikkapa leikkikavereita kenestä tahansa aikuiselta.
Tämä, jos mikä kasvattaa sitä
tunnetta isosta karavaanariperheestä. Saunassakin pyritään
ottamaan huomioon perheen
pienimmät ja silloin, kun on
lapsia paikalla, niin hillitään
löylynheittoa. Lintulahtitoimikunta pyrkiikin ottamaan las-

6
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ten tarpeet huomioon tulevaisuudessakin. Tietysti turvallisuusvalvonta pitää olla vanhempien vastuulla.
Pitkäperjantaina aloitimme
hartaushetkellä. Saimme kuulla
Pääsiäisen sanomaa Konginkankaan uuden papin kertomana.
Virsistäkin oli valittu ne kaikkein rakkaimmat vanhat virret
ja kansa lauloikin niin, että
Lintusalin panelit jytisivät.
Otin minä papin ja kanttorin
nimetkin ylös, mutta hukkasin
lapun, jolle ne kirjoitin. Voin
vain kertoa, että nuoria nättejä
tyttöjä olivat (voiko pappia tytötellä, minä ainakin voin).
Päälle saimme nauttia emäntien loihtimasta kahvipöydästä
makoisia antimia. Kyllä meillä
on onni, kun on keittiössä osaavaa väkeä. Tässäkin yhteydessä
haluan kiittää teidän tärkeästä
panoksesta.
Sittenpä olimme valmiita illansuussa hartaina kävelemään
Lintulahden maailman parhaaseen saunaan.
Lauantaina oli kuvasuunnistusta ja kaikenlaista kivaa lap-

sille ja lapsenmielisille. Noitia
oli alkanut vilahdella ympäri
aluetta ja arpojen myyntikin oli
merkillepantavan vilkasta. Illalla poltettiin pääsiäiskokko ja
sen jälkeen lähdettiin laulamaan karaokea, jonka Tauno
Turpeinen veti ammattitaitoiseen tapaansa. Unohtaa ei
myöskään sovi ”lähteellä käyntiä”. Eli porukka käy läheisellä
Nesteen huoltoasemalla kahvilla ja tekemässä loton ja kuka
mitäkin. On hienoa, että meillä
on vieressä ravintolapalvelut ja
tarvike-, sekä polttoainemyynti.
Siellä Markun-tiimi järjestää
meille makoisaa kotiruokaa
edulliseen karavaanarihintaan.
Sunnuntaina oli vuorossa perinteinen nokipannukahvi krillikodalla. Voi sitä puheensorinaa, kun lintulahtelaiset saavat
kahvikupposen käteensä. Puheenaiheena olikin kumpi tulee
ensin, täysimittäinen sisäliikuntahalli kolmella sulkapallokentällä vai keittiö ja isommat ves-

sat. Mietimmekin olisiko meidän toimittava niinkuin muuallakin, aloitamme vaan purkamalla keittiön ja vessat. Pakkohan ne olisi sitten tehdä uudelleen. Päätimme kuitenkin säästää rahastonhoitajan hermoja ja
jättää toistaiseksi omavaltaisuudet.
Kaikenkaikkiaan Pääsiäinen
oli rentouttava ja voimaannuttava taas kerran.
Teksti: Mourulanvaari
Kuvat: Heikki Heino

Turvaetäisyydet ovat kaikkien vastuulla
Nuo neljän metrin turvaetäisyydet ovat olleet pitkään SFCaravan alueilla käytössä.
Mutta aina on parannettavaa.
Usein tuntuu että vierailijat
noudattavat hyvin isäntien ohjeita, mutta vuosipaikkalaiset

tuntuvat soveltavan sääntöjä.
Tuo soveltaminen tapahtuu lähinnä autojen pysäköinneissä.
Nämä ns. vetoautot pysäköidään liian kapeisiin vaunujen
väleihin. Samoin aisojen edessä
olevat autot täyttävät liikaa

kulkutietä. Ajotiethän pitää
olla pelastuslaitosten ohjeiden
mukaan vähintään 5 metriä leveitä.
Siis alueen isännät, turvahenkilöt 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.
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Mystiikkaa Hietsun pääsiäisessä.…

O

likohan kevät myöhässä
tahi aikaisessa, märkää ainakin oli. Pavi remontin
alla ja yhteiset sisätilat todella
vähissä. Niinpä alueelle oli tilattu ja pystytetty iso tiipiiteltta. Kuivaa paikkaa ei moiselle
suuruudelle löytynyt, joten lammikoiden päälle. Murskeen levityksellä saatiin aikaa sinne
kelvolliset sisätilat.
Pitkäperjantaina tilat testattiin yhteislaulun ja kahvittelun
merkeissä. Keskellä tiipiitä roihusi metallikorissa mainiot

Tiipii-teltassa kokoonnuttiin, jumpattiin…

8
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tulet ja ”tupa täynnä” laulajia.
Illan kotakaraoke ei päässyt lähellekään moista tunnelmaa.
No ”tupa täynnä” silloinkin.
Lankalauantaina Tapsa veti
lapsille oman päiväkaraoken
kodalla. Hauskaa oli ja mukavaa nuotiolla paistettavaa. Illalla se perinteinen pääsiäisvalakia
lehahti palamaan aivan kuin
vahingossa. Eikä se näyttänyt
noitia karkottavan. Koska pitkään yöhön tiipiiteltalla niitä
bokoili 60 – 70 luvun rokin ja
rokkabillin tahdissa.
Vielä pääsiäispäivänäkin oli
ohjelmaa. Lasten maalaamia
munia sai ihailla Lemmikissä ja
pensaiden oksilla. Ilta kului taas
tuossa mystisessä ja tummassa
tiipiiteltassa nuotiotulen loisteessa. Jotkut taisivat viihtyä
siellä grillaamassa paremmin,
kuin kodalla.
Mainio juhlaviikonloppu.
Sen kruununa oli tuo tunnelmainen teltta. Olihan jotain
uutta korvaamassa Pavin sisätilojen puutetta.

Satutunnin sadutus
Sadutus tarkoittaa sitä, että
lapset tekevät itse tarinan/
sadun. Jokainen vuorollaan
sanoo joko yhden sanan, tahi
lauseen. Tästä syntyy sadutus.
Tähän osallistuivat Emmi, Eve,
Vertti, Eemeli, Matti, Jere,
Joona, Sofia, Veeti, ja Noidat
Kristiina ja Seija toimivat
sihteereinä. Tarinan nimi oli
Lause kinkkisessä tilanteessa:
”Olipa kerran Hietasaaressa kesäinen päivä ja paikalla oli poika nimeltään Lause. Hän ei tajunnut mikä on kalkkuna. Traktori aurasi
kalkkunoita tieltä pois, koska ne olivat haitaksi ja jahtasi ihmisiä aseiden
kanssa. Huomattiin että kalkkunat olivatkin mutantteja. Lause otti
traktorin ja jahtasi kalkkunoita, jotta ne menisivät takaisin avaruuteen.
Yksi kalkkuna otti kranaatin ja räjäytti traktorin. Lause otti taikasauvan ja pakeni avaruuteen. Sieltä hän löysi avaruustytön ja he elivät onnellisina auringon säteiden kanssa elämänsä loppuun asti. Ja kalkkunamutantit jäivät maahan tai hävisivät jonnekin. Sen pituinen se.”

Pojat rakensi oman taukomökin Pavin työmaalle!

… ja rokattiin!

Teksti ja kuvat:
Veijo

nuppi
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Pilkki/ulkoiluviikonloppu
Lintulahdessa

O

li tuulinen ja hieman epävakainen sää, kun KeskiSuomen karavaanarit kokoontuivat mittelemään paremmuuttaan pilkkionginnan
jalossa taidossa. Taskujen pohjalla, piilossa katseilta suoritettiin vielä viimeiset pilkinkiilloitukset ja hermostuneena
odotettiin lähtölupaa. Muiden
ylittäessä nelostietä olivat Turpeinen ja myöhänen (joka ei
ole nimensä mukaisesti myöhässä) jo pitkällä menossa jäällä, kohti Lokkisaaren kuvetta.
Kummallakin sellainen ilme,
niinkuin verotoimistoon mennessä.
Totisena, kuin pommin purkajat, väki ryhtyi vaatimaan
vesien haltijalta Ahdilta antimia pilkkireppuun. Tyyli oli
vapaa, siinä oli nypyttäjää ja
nylkyttäjää sekä tasapainoilua
ja joku saattoi olla vain pohjaongella. Samanaikaisesti tuuli

riepotteli erityisesti niitä, joilla
oli unohtuneet pitkät alushousut kotiin. Heillä piti tietysti
kairailla vähän usammin reikiä
jäähän, ettei kylmä kerkiäisi
hiipiä lahkeeseen .
Aikanaan kisa loppui ja voittajiksi selvisi naisissa Marjatta
Pulli ja miehissä Tauno Turpeinen. Saaliin määrästä ei allekirjoittaneella ole tarkkaa määrää,
mutta sovitaan, että heillä oli
saalista enemmän kuin muilla.
Sitten jälkipilkit käytiin Lintulahden maailman parhaassa
saunassa. Meinasi vielä unohtua, että tarjoiluakin oli. Heikki
ja Aulis keittivät nokisessa pannussa kahvia ja mehuakin oli
saatavilla. Lisäksi kuvankaunis
Kujalan Tuula paistoi makkarapötköjä halukkaille ostajille,
pienellä korvauksella.
Tässä yhteydessä ei voi kuin
ihmetellä miksi vaunuilijat joutuvat perimään rahaa tarjoilus-

ta, kun taas Eduskuntavaaliehdokkaat jakavat makkaroita ja
hernekeittoa ihan tuosta vaan.
No säännöt on samat kaikille
paitsi poliitikoille.
Tiedottamisesta sen verran
mainitaan, että se epäonnistui.
Asia, josta Lintulahti-toimikunta pyytää vilpittömästi anteeksi. Emme siis vieläkään
ponnisteluista huolimatta ole
täydellisiä.
Muistetaan vielä, että saunassa ei saa laulaa eikä ajaa rekkaa.
Varsinkaan näissä uusissa saunoissa, jotka valmistuivat juuri
parahiksi. Pääosin kaikki olivat
onnellisia ja raitista ilmaa oli
riittävästi.

Kevät terveisin: Mourulanvaari
Kuvat: Heikki Heino

Yhdistyksen pilkkikilpailut Lintulahdessa
7.3.2015 tulokset
Naisten sarja:
1. Marjatta Pulli
2. Sirkka Pulli
3. Taina Myöhänen
4. Maija Tiilikka
5. Irma Kunelius
Miesten sarja:
1. Tauno Turpeinen
2. Pertti Juvonen
3. Aulis Myöhänen
4. Jouko Pulli
5. Erkki Ahonen
6. Voitto Oikari
7. Kalevi Piilola

10
10

nuppi

Toivottavasti ensi vuonna
olisi kaksi kilpailua toinen Lintiksessä, toinen Hietsussa ja niiden yhteistulos ratkaisisi koko
yhdistyksen mestaruuden. Tämä
on vain minun idea eikä sido
ketään missään.
Kevättä kohti mennään ja
jäät lähtevät, ruvetaanpa miettimään kesän riemuja. Erityisesti toivoisin, että kaikki hietasaaren naiset tarjoisivat tämän
lehden päätoimittajalle Veijo
Kämäräiselle mustaa kahvia,
että hänen tukkansa edes vähän
tummuisi. Kuten huomaatte on
aika, jolloin luonto herää ja
kaikkea ihmeellistä voi tapahtua.

2/2015

650g
295g
165g
70g
40g
1 940g
1 240g
1 150g
760g
485g
290g
280g

Ei saalista:
Jukka Lounes, Pasi Kunelius,
Jouko Kunelius, Reijo Puranen,
Asko Pasanen.
Nuorten sarja:
1. Kiia Kunelius
2. Neea Lounes

25 g
särkikaloja

Ei saalista:
Roope Arkkukangas, Aino
Pasanen.
Suurin kala: Erkki Ahonen 295g
Pienin kala: Marjatta Pulli n. 10g

5000 tuotetta myymälässämme ja verkkokaupassamme! Tutustu http://kauppa.jyvascaravan.fi

YLI 150 €
TILAUKSET
RAHTIVAPAASTI.

VERKKOKAUPPA

Myynti: 0400 407 066 • Varaosat: 0400 407 035 • Huolto: 0400 407 055 • Vuokraus: 0400 620 445

Tuoteluettelo
Kaasutarvikkeet
Kaasu- ja kipinasytyttimet

Esim. Kaasusytytin
kipinällä

Kaasugrillien tarvikkeet

Esim. Grillikori Midi
11,30E Cramer 2-liekkiseen

Kaasugrillit

Esim. Kaasugrilli
26E Cramer Classic 2

TARJOUS

Kaasuliittimet ja -hanat,
asennustarvikkeet

Kaasun ulosottokotelot ja
liittimet

Esim. Ulosoton
pikaliitin

Esim. Kaasun ulosottoEsim. Truma Level
rasia, valkoinen
78E Check

8,90E

Kaasuletkut ja -letkusarjat Kaasulieden tarvikkeet

Kaasuhälyttimet

145E

Esim. Kaasuhälytin,
huumaus Magic

113E

Kaasupinnan tarkistuslait- Kaasupullonvaihtajat
teet

96E

Esim. Paineensäädin 30 mbar Esim. Kumitulpat
25E keittotason ritilöille 18,90E
+ letku + kiristimet

Paineensäätimet, adapterit
ja letkurikkoventtiilit

Kaasuadapterit

Esim. Letkurikkov.+ pullonEsim. Adapteri painovaih.DuoCont CS
240E venttiili-kierreventtiili

39E

Esim. Painesäädin
30 mbar KV (143)

19,20E

Kotitaloustarvikkeet
Astiansäilytys/kuivaus

Astiastot

Esim. Astiankuivausteline L sininen

Esim. Astiasetti
Gerbera 16-osainen

15E

Leivänpaahtimet
kaasuliedelle

Kattilat

45E

Liukuesteet

Esim.Leivänpaahdinteline
kaasuliedelle

7E

Ruokien säilytysastiat ja
muut tarvikkeet

Esim. Liukuesteliina

Esim. Kattilasarja
3-osainen

45E

Matot

8,90E

Sangot ja ostoskorit

14E

Siivous ja roska-astiat

Esim. Roskakori
Esim.Kokoontaittuva eväsra- Esim. Sanko Vinis Ø40cm,
sia sininen 2,65l
13,20E sin, harm, vihr 12,90E 10 l sininen

Kahvin- ja vedenkeittimet

Esim. Mukisarja Savona
2-osainen melamiimi

Esim. Kahvinkeitin Cafeteria Esim. Leikkuulauta
1,0l murukahville
25E 325x190x23mm

9E

Pölynimurit

Esim. Käytävämatto
Snurre 67cm leveä

14,40E

Leikkuulaudat + leivonta

Lasit, mukit ja tarvikkeet

Esim. Imuri 12V
150W

Pyykinkuivaus

47,10E

Tavaransäilytys

9E

Ruokailuvälineet ja ruokailuvälinelaatikot

Esim. RuokailuvälineEsim. Pyykinkuivausteline Berta
43E laatikko
5,60E

Tavaransäilytys

Tavaransäilytys

Esim. Kangaslokerikko Thea Esim. Säilytysverkko
1 50x60cm
12E 366x180mm

12E

Esim. Toilettilokerikko
korkea Omni
18,90E

Lämmityslaitteet ja varaosat
Alde nestekaasulämmittimet ja yleisimmät
varaosat

Alde sähkölämmittimet ja
vedenlämmittimet

Kiertovesipumput

Vesikeskuslämmityksen
asennustarvikkeet

Ilmakeskuslämmityksen
asennustarvikkeet

Esim. Ilmaputki
Esim. Sähkölämmitin Alde
Esim. Kiertovesipumppu 12 V Esim. Ilmausventtiili kumiEsim.Lämmittimen Alde
3010 vaippa (kuoret) 1490E 2100W pysty/makaava 515E Alde 3010 säädett. 330E kulmalla 90 astetta 28,80E 72 mm

Lämmönvaihtimet ja asennustarvikkeet

Lisäsähkölämmittimet

Esim.Lämmönvaihdin
Alde

Esim. Sähkölämmitin Mika
Esim. Smart Control
keraaminen 1500W
45E keskusyksikkö

336E

29E

Trumatic nestekaasulämmit- Webastot ja asennusosat
timet ja lämminvesivaraajat

Lämmityslaitteet
ja varaosat

659E

Lämmitettävät ohjaamon
matot

Esim. Ohjaamon matto
Duc250 230 V
349E

Lisäsähkölämmittimet

Esim. Sähkölämmitin
Esim. Webasto telestart
Esim. Etupelti ruskea,
S 3002 uusi
112E t100 htm musta
470E Ecomat Classic 230V

279E

Lisäpeilit/vetopeilit
Kolmiopeilit

Kuolleen kulman lisäpeilit

Esim. Peili kolmiopeili
FAG MAJOR pari

79E

Magneettipeilit

Peilipeilit

Peilipeilit

Esim. Peili magneettipeili
Esim. Peili vetoauton (kpl)
Esim. Laajakulmapeili
Esim. Peilipeili Aero
Hercu Double
11,70E peilikiin. Boomer-S 175E Reich XXL Mirror 26,70E Convex / pari

Peilipeilit

99E

Esim. Vetoauton peili Repu135E
sel pari 250cm

Matkailuvaunun alustan varaosat
Aisalukot

Ajoneuvovalaisimet

Esim. Aisalukko
ROBSTOP WS3000

129E

Kulmatuet ja
muut tarvikkeet

Alustan iskunvaimentimet

11E

Jarruvaijerit

Kitkavetopäät ja varaosat

Esim. Takavalo, peruutus,
Esim. Jarrukenkäsarja
Esim. Jarruvaijeri 1020/1216/ Esim. Kahva Winterhoff
Esim. Iskunvaimennin
oikea Dethleffs 2000 65E BTR Al-ko alustalle 167E Knott 200x50
110E 23 mm holkki PIKA 24E WS 3000 08/2002-> 65E

Kuulakytkimet

Esim. Nurkkatuen
mutteri Alko 20/17 mm

Jarrukengät

Levypyörät ja renkaat

Nokkapyörät

Esim. Kuulakytkin Albe
Esim. Levypyörä 5½Jx14
Esim. Nokkapyörä
2200 kg EM220R/A2200 99E 5/112/30/66,5 875kg
60E Winterhoff 220x70

54E

Perävaunupistokkeet ja
-rasiat, adapterit

Vetopään
iskunvaimentimet

Esim. Adapteri AUTO
7-> PV 13 nap. lyhyt

Esim. Vetopään iskunvaimennin
Gta 1,3/KF 13 550/325 100E

20E

Turvallisuus
Aisalukot

Kaasu- ja narkoosikaasuhälyttimet

Muut turvallisuustuotteet

Sisätikkaat ja turvaverkot

Turvalokerot

Turvalukot

TARJOUS

Esim. Aisalukko
ROBSTOP WS3000

129E

TV/SAT tarvikkeet

TV-antennit ja läpiviennit

Esim. Kaasuhälytin
NX-5

459E

TV-asennustarvikkeet

Esim. TV-antenninläpivienti Esim. Tv-antennin
elektroninen Gebo
70E kaapeli

TV-telineet

1,50E

Yleistarvikkeet ja leikkiautot

Aisavaa’at

24E

Nurkkatuet

Esim. Vaunun tuet
alumiini 4kpl

Esim. Astin irrallinen
muovi 50x34 cm

10E

Pesuharjat

56,30E

Esim. Pesuharja
teleskooppi

Esim. Tv-teline
TFT pitkä malli

Pyöräkiilat

17,60E

Esim. Thule
ajokiilapari

Esim. Thetford Fresh
Up Set C200

157E

Esim. WC-harja

60E

Esim. Kuivapallon täyttöpus- Esim. Lippu Suomi,
sipakkaus 3 kpl
10E 12 x 8 cm

TARJOUS Esim. Kattoventtiili
30E Veneta Solifer

29E

Porta Potti - kannettavien
käymälöiden varaosat

Vesivaa’at

Esim. Nousukahva/
turvalukko oveen

50E

Esim. TV-antenni
Triax Ufo 150 Lte

120E

Matot

5E

Esim. Kynnysmatto
”Jyväs-Caravan”

10E

Leikkiautot

US
Esim. Vesivaaka TARJO
Esim. Leikkienglantilainen
3E matkailuauto

Thetford kasetti
WC:n varaosia

99E

TV-antennit

Liput

Kattoventtiliit ja varaosat

Kiinteän wc:n säiliöt Fresh Muut wc-tarvikkeet
Up Set

99E

Esim. LED-TV GoCamp 20”, Esim. Tv-antenni,
sat. vastaanotin
350E pieni harava

Kosteudenpoistajat

Esim. Kattoluukku 28x28
sis. hyttysv.

Kemialliset WC:t, aineet, varaosat

Kemialliset WC:t

Esim. Porta Potti 165
Qube harmaa

65E

25E

TV-antennit

TV

Kattoluukut

Irtoastimet

Esim. Aisavaaka

Esim. Sammutuspeite
Esim. Tikkaat alkoviin
Esim. Turvalokero
31,40E Alu 157,5cm
125E
120x90cm

20E

Wc-aineet

TARJOUS
Esim. PP pumppu
Esim. Tiiviste kasettiWC, iso Esim. Wc-aine/kemikaali
8,50E 145-365
20,90E C1234 vm-<-2000 24,10E Aqua Kem Sachets 2kpl/30E

Matkailuautojen lisävarusteet
Alustan lisätarvikkeet lokarit, maski- Astimet ja varaosat/
peitot, astinlaudat, kapselit ym
tarvikkeet

Esim. Lokarit etu
Ducato (pari) 2002-06

130E

Kattotikkaat ja -kaiteet

Esim. Omni-tikas
Deluxe kaksois

Esim. Astin 12 V
Omni-Step 460

299E

Liesituulettimet

Esim. Liesituuletin
331E Dometic CK 2000 12V

Ohjaamon matot

Defa - moottorilämmittimet Energiavahdit

Ilmastointilaitteet

Esim. Defa-vastus 2,0
Esim. Polar Energiavahti
Esim. Matkailuautojen
Esim. Ilmastointilaite Dome07- säteilylämmitin 160E (Defa kaapeliin)
129E tuulilasinpeitot
179E tic Freshjet 2200 1990E

Lisävalotelineet ja
lisävalot/päiväajovalot

Esim. Valoteline
260E Ducato 07-> matala

Peruutuskamerat

Ikkunapeitot

Markiisin sivuseinät

Matkailuautojen
polkupyörätelineet

Ohjaamon ikkunaverhot

TARJOUS
Esim. Markiisiteltta
Esim. Polkupyöräteline 2:lle Ducato, Transit ym.
699E 3,5m Villa Store
580E Omnibike G2/Sport 245E Kysy lisää!

Radio/Multimedia/Navigointi Sisätikkaat ja turvaverkot

Taitettavat polkupyörät

Taitettavat polkupyörät

TARJOUS
Esim. Matto ohjaamoon
Esim. Peruutuskamera
Esim. Multimedialaite Zenec Esim. Tikkaat alkoviin
Esim. Sähköpyörä WeCamp Esim. Polkupyörä taittuva
Ducato 07-> Carbest 47,50E RVS 721 Waeco
400E ZE-NC3711D Fiat 1109E Alu 157,5cm
125E 20” 6-vaihdetta
990E Wecamp
289E

Matkailuvaunujen lisävarusteet

Ikkunamarkiisit

Matkailuvaunujen keulasuojat

Esim. Markiisi ikkunaan
190cm erikois Svenska

81E

Polkupyörätelineet
vaunuihin

Pussimarkiisit matkailuvaunuun

Pyörätelineiden suojapussit ja tarvikkeet

Vaununsiirtolaitteet

Esim. Keulasuoja 230 * 150, Esim. Polkupyörät.2:lle
Esim. Markiisi vaunuun 2,3m Esim. Polkupyörän suojapei- Esim. Mover GO2,
ikkunalla, vaunuun 130E aisaan Caravan Light 158E Omnistor
320E te 2-3 pyörälle
40E 1800 kg

1150E

Jääkaapit ja varaosat

Esim. Jääkaapin
ovisalpa Hobby

6,90E

Esim. Ritiläsarja
ylä L100

Vesijärjestelmän/veden
puhdistus

Esim. Vesihana Novo Super
Esim. Vedensuodatin
katkaisijalla
17E 3M, US-E1

99E

Vesipumput painepumput

Esim. Aurinkovuode Marbella Esim. Kaasugrilli
sininen, max 120kg
103E Malibu 30 mbr

20E

Esim. Ohjaajantuoli
Joe musta

Esim. Oviverho
200 x 56 cm

TARJOUS Esim. Pöytä, 100x68 cm Ber- Esim. Tuoli Tortuga
25E gamo III sääd. jalat 65E anthrasiitti

25E

Vesihanat

Esim. Tuoli Malaga
Compact musta

60E

Esim. Retkipöytä Eva
80x60x62

Varasto/keittiöteltat,
kesäkeittiöt

45E

Retkipöydät

Retkipöydät

Retkituolit

Retkituolit

Retkituolit

Esim. Tuoli
Sun Relax

99E

Vesitankin korkit

Retkituolit

Retkipöydät

Oviverhot

Kaasugrillit

Vesipumput uppopumput

Esim. Uppopumppu 14 l,
Esim. Vesipumppu Shurflo
Esim. Vesitankin läpiviennin Esim. Vesihana Florenze
7 l/min 12 V
110E 0,5 bar Easy 14
18E korkki + kaulus 19,60E 10mm kovaputki
71E

Retkituolit, -pöydät, grillit, oviverhot, kesäkeittiöt

Aurinkovuoteet

Jääkaapit ja kylmälaukut

TARJOUS
Esim. Jääkaapin talviEsim. Jääkaapin pakasteEsim. Kylmälaukku Waeco
Esim. Jääkaappi RM5310
42E suoja 120 (8996) lyhyt 13E lokeron sarana 13,90E Tropicool TC21FL 20 L 199E 60 l, piezosytytys 860E

Vesihanat sekoittajat

Vesihanat

Jääkaapit ja kylmälaukut

Jääkaapin varaosat

Jääkaapin talvisuojat

Jääkaapin ritiläsarjat

Jääkaapin oven lukot

25E

Esim. Pöytä Butler
53x38x64

Esim. Kesäkeittiö
Cuccina

129E

Retkipöydät

30E

Esim. Istuinryhmä
Piknik

55E

Arvomme
Waeco Tropicool
TC21 FL-kylmälaukun
(arvo 310 €)

Voit osallistua
myös internetissä
www.jyvascaravan.fi/arvonta

Nimi: ____________________________________________
Puhelin: __________________________________________

Nykyisen auton/vaunun
merkki ja malli: ________________________________

Sähköposti: _______________________________________

_____________________________________________

_________________________________________________

Vuosimalli: ___________________________________
Olen asioinut Jyväs-Caravanissa jo aiemmin

KYLLÄ

EI

Minulle saa lähettää markkinointiviestejä sähköpostilla

Palauta kuponki tai osallistu netissä arvontaan 31.7.2015 mennessä.

Palvelemme: ma-pe klo 9-17, la klo 10-15 tai sovittaessa muulloinkin. Sorastajantie 6, Jyväskylä

Verkkokaupastamme

Oheiset kaksi
Led polttimomallia
(ovh 9,60-11e)

KAIKKI YLI 150 €
TILAUKSET RAHTIVAPAASTI

4,90e

kpl

40v Juhlatarjous!
Erikoiserä Varta Professional
vapaa-ajan AGM-akkuja

TULE TUTUSTUMAAN LAAJENNETTUUN
KOTITALOUS-OSASTOOMME.

TÄLLÄ KUPONGILLA
YHDESTÄ VALITSEMASTASI
KOTITALOUS TUOTTEESTA

Ovh -40 %

-15%

70 AH 184€ (ovh 307 E)
85 Ah 196€ (ovh 327 E)
150Ah 330€ (ovh 552 E)

(koskee astioita, astiankuivaustelineitä, pyykinkuivaustelineitä,
roskakoreja, siivousvälineitä ja tavaransäilytysastioita)

Tuotteita rajoitettu erä. Vain noudettuna myymälästä.

Thule Turvalukko
/nousukahva oveen

Tarjous!

99 €

Thule Turvalukko oveen
karmikiinnitys

Tarjous!

39 €

Thule Turvalukko oveen
läpiasennettava

Tarjous!

400 € (ovh. 450 E)/700 € asennettuna

39 €

Tarjous

Pyöränkiilat
Thule laukussa

Peruutuskamera
RVS-721

30e

Talviteltta
Reimo Cortina
220 x 180 cm

(ovh 34 €)

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

AQUA KEM BATHROOM
CLEANER –
WC:N JA KYLPYHUONEEN
PUHDISTUSAINE

4 €(ovh 8,80e)

THETFORD
BOWL
CLEANER –
WC-KULHON
PUHDISTUSAINE

8 €(ovh 9,60e)

400 € (ovh. 459 E)

AQUA SOFT
WC-NESTE
WC-PAPERI 4RLL AQUA KEM
WEEKENDER

nuppi

4 €(ovh 4,90e)
2/2015

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

11,90 €
2 kpl/ 20 €
6 kpl/ 50 €
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2 kpl/ 30€
6 kpl/ 80 €

Hallituksen ja toimikuntien
yhteiskoulutus Lintulahdessa

V

armasti päätoimittajamme
kirjoittaa samasta kokoontumisesta, mutta Veijo on
niin huono kehumaan itseään,
että ajattelin muutaman sanasen kirjoittaa tästä hienosta tilaisuudesta.
Puheenjohtajamme Jouko
Ahonen oli ottanut tehtäväkseen ja katsonut tarpeelliseksi
yhteispalaverin koolle kutsumisen.
Kivaa olikin päästä tutustumaan Hietasaaren toimikunnan
jäseniin ja hienoa porukkaa he
olivatkin. Siinä murenivat huolestuttavat viestit Hietsusta.
Kyllä tämä toimikunta klaaraa
asiat kuntoon ja kehittää vauhdilla meille kaikille rakasta
Hietasaarta. Kämäräisen Veijo
oli saanut seurakseen niin nättejä tyttöjä, että mahtaako tuo
saada yöllä nukuttuakaan. Sitten vielä Niemen Mikko ja
Härkönen, jotka edustavat vahvaa näkemystä ja kokemusta,

voittaa isotkin vaikeudet. Suvipuodistakin kuulimme, että
lämpimäisiä saa tänäkin kesänä.
Se on hieno asia se. Tosin varjopuolena voin mainita, kun
viime kesänä vaunumme sijaitsi
lähellä ko. puotia heräsin aamuisin suloisiin tuoksuihin ja
totesin kuolanneeni tyynyn
kosteaksi pullan himosta. On
hauska kuulla, että vuosien työ
on saanut jatkumoa.
Jouko aloitti selittämällä hallituksen ja toimikuntien tehtäviä selkeyttäen käsityksiä ja oikoen väärinkäsityksiä, jotka
voisivat haitata toimintaa.
Yhteisesti käsiteltiin myöskin
eräs typerään juoruun perustuva
väite ja todettiin se täysin perättömäksi. Joillakin on taipumus muuttaa ja suurennella tapahtumia ja saada yleistä hämminkiä. Tässä yhteydessä haluankin kiittää Veikko Kumavaaraa ja Mikko Niemeä, jotka uskalsivat ottaa asian esille ja

näin saimme katkaistua juorulta
siivet, joskin juoruaja jäi ehjäksi.
Turvallisuustarkastuksista
keskusteltiin myös ja totesimme
hyväksi sellaisen toiminnan,
että Hietasaaren turvatoimikunta tarkastelee Lintulahdessa
oman väen mukana ja Lintulahden turvatoimikunta avustaa
Hietasaaren toimikuntaa. Näin
saadaan turvallisin vaihtoehto
käyttöön ja sellaiset ”sokeat”
paikat korjattua.
Itse olin ensin tätä ajatusta
vastaan ”hölömöyttäni” ja tässä
julkisesti tunnustan, että Jukka
Hietasaaresta oli erittäin oikeassa.
Välillä yhdistys tarjosi ruuan
Lintulahden Neste-huoltoasemalla ja tullessa katselimme
naapurimme maanrakennus kalustoa ja saimmekin vinkin,
että tuohon väliin voisi istuttaa
kuusia näkösuojaksi. Mielestäni
hyvä huomio.

Koulutus ja yhteispalaveri oli
hyvä ja tarpeellinen . Oikein
tulee haikea mieli, kun ensi
kuussa Hyvänolon-viikonlopun
jälkeen joudun jättämään Lintulahti-toimikunnan terveydellisistä syistä. Toivotan molemmille toimikunnille menestystä
ja toivottavasti näemme eri yhteyksissä vielä monta vuotta.
Ai niin ja sellainenkin asia
tuli esille kokouksessa, että
Nuppi lehteen kirjoittavia jäseniä tarvitaan paljon lisää.
Nuppi lehti on tätä nykyä liian
paljon kahden kirjoittajan varassa ja muutenkin tarvitaan
erilaisia näkemyksiä. Kaikenlaisia juttuja kaivataan henkilökuvia, matkajuttuja ja kuvia matkoilta mielenkiintoisiin paikkoihin.
Kevät terveisin:
Mourulanvaari

Kaiken kansan synttärit!
Hyvän olon viikonloppuna
5-7.6. Lintulahden caravan alueella.

Hauskaa koko perheelle! Katso tarkempi ohjelma netistä.

YT-alueen tapahtumat ja treffit:
Yhteistyö alue johon Keski-Suomikin kuuluu, käsittää itäsuomea.
Eri alueet ovat ilmoittaneet YT-Treffit ja päivät tälle vuodelle. Toimituksella ei vielä ollut tietoa missä tapahtumassa esim. kilpaillaan
alueen karaoke mestaruudesta. No nämä selvinnee yhdistysten
nettisivuilta.
– Lettukestit
5.-7.6. Hiilimutka
– Elotreffit
8.8. Hietajärvi
– Heinätanssit
17.-19.7. Lintulahti
– Ruskatreffit
25.-27.9. Kattivankkuri
– Rosvopaistit
28.-30.8. Jokiranta
– Muikkumarkkinatreffit 18.-20.9. Rekiniemi
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Ahkerat Hietasaaren
kevättalkoot

16
16

Hietsussa on totuttu siihen että talkoissa on aina väkeä. Nytkin
emännät Leilan johdolla keittivät mahtavaa lohikeittoa sadalle
hengelle. Hyvä kun riitti. Tekeviä käsiä oli lähes 90. Erillaisia töitä
on Hietasaaressa todella runsaasti, kuvat kertokoot osan niistä.
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Viileää oli

vapunvietto!

H

ietasaaren vappuun oli kokoontunut yli 40 vaunukuntaa. Aattoa edeltävänä yönähän kuulemma itäsuomessa satoi lunta peräti 40 senttiäkin. No Keski-Suomessa ehkä sentin verran, niin että aattopäivän mainio +7 asteen lämpö hävitti sen nopeasti.
Aattona ja vapun päivänä
ohjelmassa oli kotakaraokea.
Juhlakansaa kota täynnä. Puhuttiinkin että kolmessa kerroksessa. Vappupäivänä perinteiset lipunnostot ja vappumarssi. Tuuli sen verran rajua,
että liput hulmusi komeasti caravaani aatetta. Marssin jälkeen

Suvipuoti tarjosi vuoden ensimmäiset herkut. Munkkia, voisilmäpullaa, kahvia, teetä, simaa,
olikohan muutakin.
Lauantaina, vapun jälkeisenä
päivänä vielä pidettiin vähäväkiset pihatanssit. Tukikohtana
oli piha-alueen juhlateltta. Musiikki oli kyllä jalkaan käypää,
mutta olisiko kylmä sää useat
juhlapäivä verottaneet osallistujia.
Mukava pitkä viikonloppu
hyvässä seurassa, olisi saanut
vain olla lämpimämpää.
teksti: Veijo
kuvat: Valtteri
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Äänekosken toiseksi suurin Vappumarssi
Lintulahdessa

T

änä vuonna Vappu osui sopivasti viikonloppuun ja se
olikin saanut karavaanareita sankoin joukoin liikkeelle ja
ajamaan kohti Lintulahden caravan aluetta. Ilma oli niinkuin
aina Vappuna, koleahko keväinen keli Tosin aurinko välillä
pilkisteli kiusallisen lyhyen
ajan vain.
Perjantaina, elikkä aattona
aloittimme juhlimisen perinteisin menoin menemällä Lintulahden maailman parhaaseen
saunaan. Siellä proletariaatti
keskusteli työstä eli tälläkin
kertaa ajettiin rekalla niin
maan perusteellisesti. Eihän se
näin Vappuna ketään haitannut.
Saunan jälkeen saimme maistaa maailman parhaita lettuja.
En kerro, että missä. Sitten olikin aika siirtyä Lintusaliin
kuuntelemaan ja laulamaan
Turpeisen Taunon karaokeen.
Väki oli pukeutunut erilaisiin
naamiaisasuihin ja kaikki olivat
iloisella päällä. Oikein erikoisesti tekee mieleni mainita, että
tunnelma oli ystävällinen ja

18
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tanssijoita lattia täynnä joka
kappaleella. Karuahon Jussille
sattui pieni vahinko, kun ilmoitettiin, että miesten haku ja
Jussi herrasmiehenä haki kaikkein ruminta eli minua. Selvitimme mitä tarkoittaa miesten
haku ja saimme makeat naurut.
Itse kaipasin markkinapalloja, vappuhuiskia ja sellaisia pilailukukkia, jotka ruiskii vettä
katsojan silmille. Sellaisia oli
joskus 45 vuotta sitten kaikilla.
Lauantaina aloitimme aamun
lipun nostolla tietysti, olihan
työn ja kevään juhla. Sen jälkeen olikin sitten vuorossa
sima- ja munkkitarjoilu jonka
kustansi sponsori meidän kaikkien riemuksi.
Tässä yhteydessä onkin paikallaan mainita Marja-Liisa Karuaho ja Tuula Kujala, jotka olivat leiponeet nuo suussa sulavat
munkit, joita oli riittävästi.
Kyytipoikana oli Hannele Lappalaisen tekemä sima, joka oli
koko joukon mielestä maailman
parasta ja sai kaikki vappumielelle (ei sisältänyt ylimääräistä
hiivaa ja sokeria).

Olemme sanomattoman kiitollisia näille lumoavan kauniille naisille, jotka vaivojaan säästämättä jaksoivat leipoa aamuyöllä näitä munkkeja. Kiitos
myöskin nimettömänä pysyttelevälle sponsorille.
Seuraavaksi käynnistyi veret
seisauttava bingo. Siellä kansa
odotti, kuin dynamiitinlastaajat
vain sitä että pääsisivät huutamaan sydämensä kyllyydestä
BINGO.
Kahvipaketit löysivät omistajansa ja vetäjästäkään ei tullut
palautelaatikkoon nimettömiä
viestejä pukeutumisesta, sanamuodoista, ulkonäöstä, terveydentilasta ym. täysin asiaan liitymättömästä. Kiitos siitäkin.
Eikä kukaan koiranomistajakaan vienyt vaunuaan pois, kun
ei voittanut mitään. Aika hyvin
sanoisin.
Seuraavaksi olikin sitten vuorossa Vappumarssi, jossa osoitettiin vain mieltä. Mielenosoitus ei kohdistunut ketään vastaa vaan kaikkien puolesta, oli
asia sitten mikä tahansa. Punaisia lippuja ei ollut mukana,
mutta punaisia takkeja oli joillakin yrmeämmän näköisillä
päällään. Kevättä olikin kaikilla rinnassa ja marssi päätyikin
Lntulahden Neste-aseman makoisiin ruokapöytiin. Saattoi
siellä joku juodakin palanpainikkeeksi jotain. Tässä yhteydessä en voi olla kehumatta
sitä, että joskus makkararuokiin
kyllästyneenä poikkeamme syömään herkullistä kotiruokaa
alueemme naapuriin. On hienoa, että meillä on kävelymatkan päässä tälläinen palvelu
Tällä kertaa kuitenkin päädyimme erääseen vaunuun,
jossa meille tarjoiltiin todella
maittava Taco ateria. Tämä
voimakkaasti maustettu ruoka
sai vedet kielelle ja laihdutuskuuri unohtui heti kerralla. Ai
missä vaunussa, no se on salaisuus. Eihän kukaan kerro oikein
hyvää marjapaikkaansakaan.
Sittenpä olikin vuorossa
käynti Lintulahden maailman
parhaassa saunassa. Siellä muodostimme Hallituksen maallemme ja kerroimme miten tätä
maata pitäisi johtaa. Totesimme, että vaikea on homma
vaikka palkka on hyvä.

Siinä kului kaksituntinen
kuin siivillä.
Loppuillaksi olikin Jarmo
Pihlavamäen vetämää karaokea
naamiaisten kera. Illalla esiintyi
eri kuuluisuuksia kuten Arwin
Woodman ja monia muitakin
aina nokikolariin asti. Tälläkin
kertaa kaikki sujui ilman välilohtauksia. Mikä näin vetäjän
puolelta kiitollisuudella mainitaan. Ei edes Pekka Puupää
yrittänyt hölmöillä.
Paras naamiaisasu palkittiin
ja voittaja löydettiin eli Arwin
Woodman.
Sunnuntaina olikin sitten
lähtö ”kapitalismin ikeen alle”.
Meidän perhe poikkesi kuitenkin vielä yhdessä vaunussa
ja söimme nyt herkullisen makkara-aterian salaattien kera.
Enkä kerro missä vaunussa. Siinäpähän etsitte missä vaunussa
on Lintulahden paras kokki.
Me tulemme vaimoni kanssa
mielellämme arvostelemaan
makutuomareina, että pääsittekö lähellekkään.
Eli Wappuva tuli vietettyä illoisella ja haaskalla mijelellä.
Mourulanvaari
Kuvat: Heikki Heino
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Voi kun olisi jo kesä!

K

äytin vaunuamme JyväsCaravanilla huollossa. Siellä pojat
laittoivat laitteet kuntoon. Jättäessäni vaunun sinne ajattelin,
että eipähän tarvitse Norjasta vuonon rannalta soitella, että
mitä nyt tehdään.
Ajoimmepa sen jälkeen vaunun sinne omalle paikalleen Lintulahteen odottamaan hetkeä, jolloin tie kutsuu ja lukemattomia näkemättömiä maisemia piirtyy silmien verkkokalvoille.
Tänä kesänä on vain niin vaikeaa tehdä matkasuunnitelmia ja
varmasti päädymme useaan pienempään retkeen.
Kesän päätapahtumana olen suunnitellut Kuusamon-retkeä,
jonne olen saanut kutsun erittäin rajoitettuun kansainväliseen
Kansanparantaja -tapahtumaan. Sinne olen jo varannut vaunupaikan. Sitä ennen käymme tervehtimässä kollegoita Iisalmessa ja vietämme siellä ystävien seurassa kolme päivää.
Kuusamon jälkeen käymme testaamassa jaksanko kävellä Posiolla Korouoman kanjoniin ja takaisin. Livohkassakin käymme kaloja
narraamassa Livojärvellä. Sieltä suuntaammekin sitten matkamme
kohti Mellajärven caravan-aluetta. Siellä olemme käyneet joka
kesä ja siellä meillä on paljon vanhoja ystäviä. Mellajärven hauet
odottavat siellä suu auki uusia uistimiani, joista Heinon Heikilläkään ei ole vielä mitään tietoa. Olemme puhuneet kalaan lähdöstä
Heikin kanssa jo yhdeksän vuotta ja emme ole päässeet aietta pitemmälle, mutta tänä kesänä sekin ongelma korjataan.

Sittenpä onkin ongelma. Minne sitten. Ehkäpä on viisainta
ottaa suunta kohti Lintulahtea ja sitten aloittaa etelänrundi.
Olis nähtävä Salon Merikaravan, Vankkurimännikkö, Maisansalo ja kymmenet uudet alueet länsi- ja etelä-Suomessa. Kuitenkin
haluamme myös käydä Alatalossa, Rekiniemessä, Kohtauspaikassa,
Hietajärvellä ja Kuushukkalassa sekä sielläkin niin monilla kauniilla alueilla.
Olemme käyneet yhdeksän vuotta Norjan lapissa ja nyt on vakaa
päätöksemme, että emme lähde niin pitkälle matkalle ja onhan taloyhtiössämme käynnissä oleva parvekeremontti syönyt aika paljon
matkakassaammekin. Onneksi minulla on vanha konsti siihen.
Otan työpöydän mukaan ja työskenteleen tarvittaessa ja paikkaan
kassavajetta. Saa siinä tietysti valtiokin roponsa.
Jännää ja mielenkiintoista on tulossa. Kirjoittelen sitten syksyllä
jäähyväiskirjoituksessani minkälainen kesä oli ja missä tuli käytyä.
Kuvatkaapa tekin matkoillanne paikkoja ja kirjoittakaa kokemuksianne. Kuten olette huomanneet minun kirjoituksistani ei ne tarvitse olla ihan täydellisiä.
Meinasi unohtua, tietysti käymme myös Hietasaaressa tapaamassa hienoja ystäviämme siellä.
Hyvää kesää kaikille ja muistakaa, että vaunussa on pyörät. Ja
laakerit jumittuu, jos niitä ei pyöritetä..
www.mourulanvaari.fi

Jyväskylä

Tiesitkö, että Joukossamme on myös

• RAVINTOLA
• ELINTARVIKKEET
• TARVIKEMYYNTI
• OLUT JA VIRVOITUSJUOMAT
ALENNUKSIA CARAVANKORTILLA!
… siinä heti Lintulahden liittymässä!
20
20
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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
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Harvinainen auringon pimennys

20.3.2015 nähtiin Suomessa harvinainen auringon pimennys. Vitsailijat lähtivät selvittämään heti tällaisia tapahtumia. Jos maapallo on kuun ja auringon välissä, on kuun pimennys. Jos taas kuu on
maapallon ja auringon välissä, on auringon pimennys. Jos taas aurinko on maapallon ja kuun välissä, on maailman loppu.
Keski-suomessa tuo auringon pimennys ei ollut aivan täydellinen. Ilmeisesti se nähtiin täydellisempänä Suomessa pohjoisempana. Muistan joskus nähneeni täydellisen pimennyksen. Silloin tosiaan tuli ilta keskellä päivää. Luontokin hiljeni hämmästyksestä.
Linnut lopetti laulun ym. Nyt tämä maaliskuun tapahtuma ei ollut
niin vaikuttava. Kuvassa pimennys täydellisimpänä Jyväskylästä
nähtynä. Kuu kulki peittäen auringon yläosastaan. Paljon jäi alempaa peittämättä.

pääsee hyvällä onnella seuraamaan sammakoiden kevät kosintoja
Mustanmuikun ranta mättäiköillä. Kurnuttajien päitä näkyy silloin rannalla kymmenittäin.

Hietsussa Suvipuoti
Tuo mainio, laajalti kiitosta saanut Suvipuoti tarjoaa tulevakin suvena palvelujaan. On luvassa taas mainioita ja maukkaita leivonnaisia, kahvin ja teen kera. Ruokaisella puolella ovat kuulemma
mukana nytkin liha- ja
karjalanpiirakat. Herkuttelijoilla kahvin
kera vaikka
”rähmäpullaa”
tahi sokerista
munkkia. Joko
heti nautintaan tahi pussiin ostettuna.
Niin ja löytynee puodista
myös matkamuistojakin.

Hietsussa Pavi valmistuu

Rauhoitetut matelijat
Nyt kesäaikaan luonnossa liikkuja tapaa usein matelijoita. Tutuimmat varmaankin sammakoita. Näistä luonnon varaisista matelijoista kaikki paitsi kyy ovat rauhoitettuja. Esimerkiksi kaikki muut
käärmeet ovat suojeltavia eläimiä. Rantakäärmettä pääsee harvoin
keski-suomessa näkemään, mutta ei liene kuitenkaan kovin harvinainen. Ennen muinoinhan rantakäärmettä pidettiin jopa lemmikkinä. Jopa taianomaisena otuksena, joka toi onnea taloon. Sille annettiin lypsyllä omaan kuppiin lypsylämmintä maitoa. Jos sen
tappoi kuoli talosta lehmä, oli vanha uskomus.
Tuo edellä mainittu sammakko kuuluu, ei nyt ihan uhanalaisiin,
mutta seuralla pidettäviin lajeihin. Sammakot tulee jättää rauhaan. Se mitä tuli pentuna tietämättömänä tehtyä, nimittäin sammakon kudun keräys, on todellakin kiellettyä. Tänä keväänä on
kotini lähellä taas yksi
kutulampi vähemmän. Lampi, jonka
lapset aikoinaan nimittivät samppilammeksi, on nyt ilmeisesti liian roskainen
kurnuttajien häämenoihin. Hietasaaressa

nuppi

Hietasaaren runsas aktiiviväki aloitti talvella todella haastavan
talkoourakan, Pavin saneerauksen ja laajennuksen. Vanha juhla ja
kokousrakennus oli todella ahdas, eikä vastannut tämän päivän
tarpeita. Töitä on paiskittu urakalla ja nyt näyttä että suunnitelmat pitävät. Jo aloitusvaiheessa päätettiin, että uusitun tilan avajaisia vietetään juhannuksena.
Siis aluksihan purettiin keskeltä tilaa pois massiivinen takka savupiippuineen. Kunnan rakennuslupa antoi laajentaa entinen
kuistin alue sisätilaksi. Näin tapahtuu. Kyllä nyt me hietasaarelaiset ja vieraatkin mahdutaan humppaamaan ja kokoustamaan suuremmissa ja väljemmissä tiloissa.

KARAVAANARI!
Käytä lehtemme ilmoittajien
palveluita hyväksesi!
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Aurinkoinen äitienpäivä!

H

ietasaaren äitienpäivää juhlittiin aurinkoisessa säässä. Hyvä näin, kakkukahveja pystyi nauttimaan ahtaan Lemmikin kuistillakin. Ohjelma oli jo perinteinen. Äitejä juhlittavana runsas 20. Eemelillä, Harrilla
ja Mikolla olikin sopivasti kukitusta ja halaushommia.
Nuoret kaverit hoitivat tehtävän reippaasti, saaden muutaman äidin herkistymään.
Katrin leipoma kakku kahveineen maistui ja lämminhenkinen pikkujuhla lämmitti tunteita.
Teksti: Veijo
kuvat: Valtteri

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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Pysähtyneet vankkurit

SF-Caravan Keski-Suomi
uudet jäsenet
1.3.2015-30.4.2015
151651-0
151415-0
086293-0
151288-0
030811-0
123695-0
151422-0
029167-0
151388-0
097876-0
151510-0
064616-0
151336-0
151571-0
151460-0
122829-0
126916-0
151309-0
151605-0
116117-0
092309-0
151391-0
151504-0
151704-0
151385-0
124210-1
138977-1
151544-0
151713-0
110637-0
095024-0
151300-0
151648-0
151421-0
115618-1
151353-0
067495-0
151204-1
151686-0
151337-0
151347-0
089518-0
123118-0
100753-1
151687-0
151710-0
151567-0
151356-0
151521-0
006300-0
151622-0
151732-0
151376-0
011390-0
151731-0

Caravan-numero: 143130

Jukka Mikko Kalevi Tamminen

Aho Asko
Kangashäkki
Alusniemi Jukka-Petteri
Muurame
Alvasto Kim
Muurame
Caswell Ingalill
Jyväskylä
Halla-Aho Lassi
Jyväskylä
Hartikainen Jorma
Säynätsalo
Helke Ilari
Jyskä
Hintikka Tauno
Sumiainen
Hirvonen Petri
Hankasalmi as
Huhtinen Vesa
Tampere
Hurri Satu
Otava
Hyyryläinen Markku
Laukaa
Kakriainen Aimo
Korppinen
Kansanen Niilo
Tikkakoski
Karala Maritta
Uurainen
Karhunen Jani
Palokka
Katajamäki Harri
Kaipola
Kauppila Kari
Vehniä
Kilpeläinen Mia
Ruuhimäki
Kolu Jorma
Hämeenkoski
Kouko Hannu
Lievestuore
Kääriäinen Arto
Laukaa
Lankinen Tero
Kaipola
Leivo Timo
Äänekoski
Lirkki Jari
Pieksämäki
Lyhty Paula
Laukaa
Martikainen Hanna
Vehniä
Mattila Tuomo
Kuikka
Nurminen Merja
Korpilahti
Oikari Esa
Pääjärvi
Oinonen Risto
Kivijärvi
Oja Pekka
Äänekoski
Ojanen Arto
Jyväskylä
Piispanen Jarmo
Kalaniemi
Poikolainen Martti
Vaajakoski
Povelainen Juhani
Haapajärvi
Pussinen Esko
Vihtavuori
Rajala Maria-Terttu
Vaajakoski
Riikonen Pasi
Äänekoski
Ruokkee Hannu
Korkeakoski
Sainio Pertti
Kuhmoinen
Salokorpi Keijo
Mänttä
Santala Keijo
Jyväskylä
Savela Liisa
Äänekoski
Sirkeinen Pirjo
Viitasaari
Soini Marko
Keuruu
Sutinen Pekka
Elämäjärvi
Tapper Veikko
Jyskä
Tervo Janne
Kintaus
Toivonen Heikki
Leppävesi
Turunen Hannu
Vaajakoski
Vainiomäki Janne
Jämsä
Valkeinen Uljas		
Vormisto Heikki		
Vuori Jouni		

nuppi

s. 16.05.1948 Jämsä
k. 19.04.2015 lomamatkalla Katinkullassa (Sotkamo)

SF-CARAVAN KESKI-SUOMI RY:N

KARAOKEMESTARUUSKILPAILU
Yhdistyksemme vuoden 2015 karaokemestarit eri sarjoissa
valitaan taas tulevana kesänä, nyt poikkeuksellisesti Muikkutreffien yhteydessä

Lintulahdessa lauantaina 15.8. klo 16.00 alkaen.
Sarjoina ovat nuoret alle 16 vuotiaat, naiset 16-59 vuotiaat,
naiset yli 60 vuotiaat, miehet 16-59 vuotiaat sekä miehet yli
60 vuotiaat. Kaikki laulettavat kappaleet on löydyttävä yhdistyksen satojen kappaleiden levyvalikoimista, joista saa tietoa
alueiden isänniltä.
Kaikissa sarjoissa lauletaan kaksi osallistujan itsensä vapaasti
valitsemaa kappaletta. Ilmoittautumiset kilpailuun tulee toimittaa ennakolta heinäkuun loppuun mennessä yhdistyksen
puheenjohtajalle joko sähköpostilla osoitteeseen jouko.ahonen@pp.inet.fi tai kirjeitse osoitteeseen Jouko Ahonen SFC
Lintulantie 5 44440 Räihä.
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava myös osallistujan omat yhteystiedot.

Tervetuloa osallistumaan rehtiin kilpailuun!

Lahjapuoti Ruokosuon Torppa
Meiltä löydät kotimaisena
käsityönä valmistetut
tuotteet lahjaksi ja sisustukseen.
Tarkista aukioloaikamme
https://www.facebook.com/ruokosuontorppa

Tai

www.ruokosuontorppa.fi

Huomaa uusi osoite:
Huomaa uusi osoite:
Tmi RuokosuonTmi
Torppa,
Niinijoentie
77, 44480 Niinilahti
Ruokosuon
Torppa

Niinijoentie 77, 44480 Niinilahti
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2015
HALLITUS
Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Jouko Ahonen

Seppo Salonen

Hopeapajunkatu 5 A 30,
44200 Suolahti
puh. 0400-759 871
jouko.ahonen@pp.inet.fi

Seppo Hirvonen

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

Mikko Niemi

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

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

Hannu Pietiläinen

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

Mikko Lindroos, vpj
Katri-Maaria Salonen, siht.

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

Heikki Heino
Jarmo Pihlavamäki
Valtteri Ahonen

Syyskokous päätti lähettää
liittokokoukseen toukokuussa
Joensuuhun (vaunu- ja matkailuautomajoitus omilla kalustoilla) yhdistyksen puheenjohtaja puolisonsa kanssa ja
varapuheenjohtajan puolison-

Jäsenkirjuri

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

Yhdistyksen nettisivut

Tuula Pietiläinen
Rantatie 9 as. 5, 19650 Joutsa
Puh. 0400 283 300
tuula.pietilainen@joutsantyp.fi
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Lönnrotinkatu 6 B 26,
44100 Äänekoski
puh. 0400 916 761
teijo.a@hotmail.fi

Lintulahti-toimikunta vuodelle 2015

Nuppi-toimikunta vuodelle 2015
Puheenjohtaja
Veijo Kämäräinen,
Kekkolantie 11 A 5,
40520 Jyväskylä
puh. 050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

Jarmo Eskelinen

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

Teijo Arkkukangas

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

Hietasaari-toimikunta vuodelle 2015
Puheenjohtaja
Veijo Kämäräinen
Kekkolantie 11 A5
40520 Jyväskylä
050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

Taloudenhoitaja

Sihteeri

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

nuppi

2/2015

Kevyttä.
Miksi vanhat mummot käyvät päivätansseissa:
He ottavat tilaisuudesta vaarin.

*

Meillä keski-ikäisillä kahdesti yössä tarkoittaa vessassa käyntejä.

*

Aamuisin ei kannata käydä henkilövaaassa,
koska silloin silmäpussit ovat suurimmillaan.

*

Soome-Eesti eksitussönastik. Suomalainen raiskaa (=tuhlaa) ruplia
ja aamulla ylenantaa (= yle anda = luovuttaa) hotellihuoneen
avaimen. Sen jälkeen ruumiin koristaja (= huoneen siivoaja) käy
hotellihuoneessa. Oiskohan kieli muuttunut, kun nuo ruplatkin
ovat vaihtuneet euroihin.

*

Blondin matematiikkaa: jos jakaa, ei saa kertoa.

*

Myöhäinen kevät tuli etuajassa.
otsikko Helsingin sanomissa 24.3

*

Kahteen Kontulan ostoskeskukseen murtauduttiin
torstain vastaisena yönä Helsingissä. ”Varmuudella tekijöitä on
ainakin yksi”, sanoi rikoskomisaario Reijo Engvist
Helsingin poliisilaitokselta.
Helsingin sanomat 28.3

www.kspaino.fi

Nuori Tähti osakilpailu
järjestetään Konginkankaan
Lintulahden Caravan alueella 18.7.
Valtakunnallinen kuoluikäisille suunnattu Nuori Tähti laulukilpailu starttaa
viidettä vuottaan. Nuori Tähti on Uudistunut, sekä kasvanut huimasti.
Tänä vuonna kierrämme Suomea noin kolmenkymmenen osakilpailun
verran ajalla 9.5.-10.8.

Parasta
painopalvelua
Kirjasin Bell Gothic STD

Isona uutuutena on kolme sarjaa. Luokat 1-3, 4-6, 7-9 .
Aiemmin oli vaan ala- ja yläaste sarjat. Toive tuli niin osallistujien
kuin heidän tukiryhmien toiveena.
Mukana ennestään tuttu leikkimielinen Eskari sarja, alle koulu ikäisille
( Ei kilpailua heillä)
Uutuutena myöskin loppukilpailupaikka joka järjestetään Tahkolla 29 - 30.8.
Semifiinaali käydään lauantaina 29.8 johon kutsutaan esikarsinnassa
käynneistä kustakin sarjasta 20-25 nuorta laulajaa.
Sunnuntaina järjestettävään Finaali konserttiin tuomaristo valitsee joka
sarjasta 5 laulajaa ja joista sitten valitaan oman sarjan Nuori Tähti 2015.
Tuttuun tapaan Finalisteista koostetaan Nuori Tähti 2015 Finalistit levy.
Kilpailu toteutetaan kokonaisuudessaan Karaoke taustoin ja laulujen sanat
on koko ajan nuorten turvana. Melplayn ja Satnightin tuotannosta
valitaan kilpailu kappaleet.

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

Tuomariston Puheenjohtajana/Suojelijana on Laulaja/laulunopettaja:
Katja Kätkä. Kummina sekä Finaali konsertin juontaa 2008 Tango Kuningas:
Jukka Hallikainen
Ennakko ilmoittautumalla varmistat pääsysi mukaan.
Ohjeet osoitteessa www.nuoritahti.fi
Toivotamme kaikki Tervetulleiksi seuraamaan Nuori Tähti osakilpailuita
ja loppuhuipennusta Tahkolle.

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 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

