
4/20I4
Sf-c Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 
N:o 4/20I4 • 33.vsk

Tunnelmallista joulunaikaa
ja Hyvää Uutta Vuotta!



SF-CARAVANIN JÄSENKORTILLA

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

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

Voimassa vuoden 2014 loppuun

Mörtissä vielä tontteja!

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

Lisätietoja tonteista 
www.aanekoski.fi/tontit

Tule valitsemaan 
paikka kodille!
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Lehti ilmestyy 2014 neljä kertaa. 
Maalis, touko-, syys- ja joulukuussa.

Ilmoitushinnat 2014:

SF-C KESKI-SUOMI RY:N JÄSENLEHTI
N:o 4/2014, 33. vsk   www.kskaravaanarit.fi

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

Maaliskuun Nupin aineisto jätettävä 
2.3.2015 mennessä.  

Tätä kirjoittaessani on marraskuun 
harmaus ikkunani takana. Masentava 
vuoden aika. Tähän ei pelkästään ole 

syyllisenä marraskuun pimeys. Vaikuttako 
se myös meidän läheisiin ihmisiinkin ma-
sentavasti, mököttävät. Syntyy näitä 
”muotoseikkoja”. Mutta tosiaan minulle 
tämä aika vuodesta on väsyttävä. Päivien 
lyhyys ja harmaus, samankaltaisuus. Onko 
se nyt sitä kaamosmasennusta. Tarjotaan 
valolamppuja, korvavaloja, pillereitä, kai-
kenlaista hymistelyä. Ei muuten minulle 
auta pälpättävien akkojen (anteeksi) kau-
niiden naisten seurassa ähkityt joogatun-
nit ja muut kuntoilut. Totta on kyllä kun 
kuntosalilta tallustelee kotiin tärisevin li-
haksin, tunne on hieno. Marraskuu hävi-
ää silloin hetkeksi 1 – 0. 

Ennen, nuorempana ei syksyn merkitys 
ollut jotain näin voimakasta tunnetta. 
Meidän talon bändin kaa on tullut vedet-
tyä Tuure Kilpeläisen hienoa biisiä, hyvä, 
paha, ruma mies. Siinä sanat menee aluk-
si jotenkin näin,

” kun mies on kymmenvuotias, 
sen hiukset heiluu tuulessa,
on nukkaisilla poskilla räkää 
sekä raparperipiirasta.
Sen pyörät pyörii eteen päin, 
se elää vailla kuolemaa,
sen rintaan mahtuu kokonainen 
riemun armaada”.

Siitähän se hieno biisi jatkuu eteenpäin 
vuosikymmen kerrallaan. Kuunnelkaapas, 
Tuurelta tuo sanoitus onnistuu. Samoin 
mullakin on mukavia muistoja nuoruu-
desta ja talvesta. Urheiltiin ja elettiin tal-
vellakin. Äiti muuten kääntyi kerran mä-
kihyppykisoihin tullessaan takaisin ko-
tiin, kun kisan kuuluttaja kertoi äänen-
toistolatteilla, että seuraavana tornista 
tulee alas Veijo, hänen pieni vaatimatto-
man poikansa. 

Seuraava nuoruuden aikakin meni har-
mauden ja talven suhteen ihan huomaa-

Kaamosta, harmaata, 
toivoisi ettei ainakaan 

toiminnassa

Kun ei tuo kirjoitettu sana oikein 
mene perille, yritetääs puhuttua. 

Tunnelmallista joulunaikaa 
kaikille lukijoille.

matta. Urheilua, jopa hiihtoakin, ja sitten 
ne tytöt. Kerran viikossa tanssit, joista 
joskus pääsi saatille ja pussailemaan kyl-
mässä pakkasessa. Marraskuun ja talven 
ankeutta ei ollut.

Sitten tuli se vaihe, kun lapset oli pie-
niä. Lumessa möyrittiin, lumilinnoja, si-
sällä isän askartelutaidot kovilla. Elämä 
täynnä rakkautta ja halia. Paperista ja 
kartongista kypäriä, hattuja, panssareita 
ritareille, ym. ja sitten ne vielä piti valo-
kuvata. Ne taistelut ja roolihahmojen eri 
toiminnan vaiheet. Talvet ja kaamokset 
meni. Marraskuut harmauksineen eivät 
haitanneet.

Entäs nyt. Aikuisena, keski-ikäisenä. 
Marraskuun harmaus ei poistu pelkällä 
kynttilän tahi kahden sytytyksellä. Kyllä 
ne nytkin pennut käy kylässä, ovat var-
sinkin viikonloput yötä ja syömässä jää-
kaapin tarjoukset. Ei ne enää hali ja katso 
telkkaa kainalossa. Onnea ja rakkautta on 
silti elämässä, tosin sitähän ei ole koskaan 
liikaa.

Mitä sitä tarvitsisi nyt kun tämä harma-
us kerta masentaa ja kesään on puolivuot-
ta. C- ja D-vitamiinia moninkertaiset 
määrät ei riitä. Eikä etelän lomalennot ja 
turistikohteiden taivastelut ja hässäkät 
pahemmin kiinnosta. 

Pullo punkkua auttaa yhden illan. Vau-
nulla makoilu ja laiskottelu hyvän kirjan 
kera helpottaa. Samoin tarpominen Hiet-
sun lumisilla luontopoluilla. No eiköhän 
tästä ”elolle” jäädä tästäkin kaamoksesta.
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Lintulantie 5 A, 
44440 Räihä

lintulahti@pp.inet.fi
Valtatie E-75 tuntumassa, 
aivan matkanne varrella.

WGS 84 N 62°49’19” ja  
E 025°48’08”

Lisätietoja:                     
www.kskaravaanarit.fi

puh. 040 748 5377

Tervetuloa!

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

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

Perhesauna 10€/50	min.	jäsen	•	20€ /50 min. ei jäsen

Sähkömaksut 2015
•	Mittarilla 0,20/kwh, minimi 1€
•	Ilman mittaria/vrk 5€ (1.5.-30.9.)
•	Ilman mittaria/vrk 8€ (1.10.-30.4.)

Ajo-ohje:
Etelästä tultaessa E-75-tietä Äänekoskelta 28 km pohjoiseen,  
Lintulahden Neste-huoltoaseman jälkeen vasemmalla puolella tietä. 
Pohjoisesta tultaessa E-75-tietä noin 31 km Viitasaarelta etelään,  
tien oikealla puolella ennen Lintulahden Neste-huoltoasemaa.

L i n t u l a h t i

   

 31.12.2014 Vuoden vaihtajaiset
 13.-15.2.2015 Laskiainen
 30.4.-1.5.2015 Vappu
 15.-17.5.2015 Kevätsiivoustalkoot
 22.-24.5.2015 Rakentaja karavaanarit
 5.-7.6.2015 Hyvänolon viikonloppu
 19.-21.6.2015 Juhannus, TREFFIT
 3.-5.7.2015 Lastenpäivä
 17.-19.7.2015 Heinätanssit, TREFFIT
 14.-16.8.2015 Muikkutreffit, TREFFIT
 4.-6.9.2015 Soihtujen yö
 9.-11.10.2015 Syyssiivoustalkoot
 28.11.2015 Pikkujoulu
 31.12.2015 Vuoden vaihtajaiset

Lintulahdessa tapahtuu…
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Hietasaarentie 128,  
41240 Kyynämöinen

hietasaari@co.inet.fi
Luonnonkaunis, erittäin 
rauhallinen alue.  
Lapsiystävälliset hiekkarannat.

62°28’04”, N 25°18’12” E

Lisätietoja:                       
www.kskaravaanarit.fi

puh. 0400 259 899

Tervetuloa!

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

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

petankkikenttä
•	veneet, polkuveneet
•	kaasunmyynti

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

Perhesauna 10€/50	min.	jäsen	•	20€ /50 min. ei jäsen

Sähkömaksut 2015
•	Mittarilla 0,20/kwh, minimi 1€
•	Ilman mittaria/vrk 5€ (1.5.-30.9.)
•	Ilman mittaria/vrk 8€ (1.10.-30.4.) 

 

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

H i e t a s a a r i

Hietasaaressa tapahtuu…
 31.12.2014 Vuoden vaihtajaiset
 13.-15.2.2015 Laskiainen
 30.4.-1.5.2015 Vappu
 15.-17.5.2015 Kevätsiivoustalkoot
 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
 31.12.2015 Vuoden vaihtajaiset VUODEN 2011 CARAVAN-ALUE

~ Vuosien 2012 - 2013 - 2014 suositusalue ~

Hietasaari toimii taas kevääseen saakka ns. omatoimialueena. Viikonloppuisin alueella on isäntä-palvelut. Kassa ja kaasunmyynti ym. 
Arkenakin palvelut, wc:t, suihkut, saunat  ym. käytössä normaalisti.

Jos tarvitset apua, vaikka saunan avainta, soita alueen puhelimeen 0400 259 899.
Jatkuva isäntäpäivystysalkaa 15.5.2015
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Puheenjohtajan tervehdys

Jälleen on yksi vuosi lopuil-
laan. Aika rientää tuntuen 
kiihtyvän koko ajan. Eläm-

me vuoden pimeintä aikaa, kos-
ka yrityksistä huolimatta lumi 
ei ole pysynyt maassa ja koste-
utta ja kurakelejä on riittänyt. 
Karavaanarialueillamme tämä 
aika näin loppuvuodesta on 
vuoden hiljaisinta. Aivan tyh-
jäkäynnillä alueet eivät kuiten-
kaan ole olleet, sillä esimerkiksi 
pikkujoulut ovat tuoneet iloa ja 
hauskuutta loppusyksyn har-
mauteen. Molempien alueidem-
me pikkujoulut järjestettiin 
erikseen, mutta tulevalle vuo-
delle olemme varanneet paikan 
Hietamalta, jossa on riittävän 
suuret tilat yhteisten pikkujou-
lujen järjestämiseen.

Joulu on aivan tuossa ovella 
ja silloinkin alueillamme on 
joitakin lähinnä pariskuntia 
kauniin luonnon keskellä hil-
jaisuudessa nauttimassa rauhal-
lisesta joulusta. Toivottavasti 
vielä joulun kruunaa valkoinen 
lumi, joka juhlistaisi osaltaan 
tätä rauhoittumisen aikaa. 
Tänä vuonna joulun ja uuden 
vuoden pyhät sekä loppiainen 
osuvat viikonpäiville siten, että 
uskoisin melkoisen usean jäse-
nistämme ottavan muutaman 
välipäivän vapaaksi työstään 
saaden kohtuullisen pitkän lo-
majakson lepäämiseen ja rau-
hoittumiseen. Sillä sitähän jou-
lun pitäisi olla, mutta tuo kaik-
kialle levinnyt kaupallisuus 
kyllä juoksettaa melkoisesti 
meitä useampia joulun alla. 
Mutta muistetaan kuitenkin 
joulun perimmäinen tarkoitus 
ja rauhoitetaan joulun aika laa-
dukkaalle yhdessä ololle per-
heidemme ja sukulaistemme 
kanssa.

Vuoden vaihtuessa on taas 
alueillamme säpinää, sillä totta-
han toki juhlistamme sitä hie-
man riehakkaammin kuin jou-
lua. Alueillemme kerääntyy ko-
kemuksen mukaan huomatta-

Kiitokset kuluneesta vuodesta!
vasti enemmän väkeä kuin jou-
luna ja iloinen meininki siivit-
tää vanhaa vuotta muistojem-
me lokeroihin ja otamme toi-
veikkaina ja osin riemullisesti 
sekä toiveikkaina vastaan 
uuden vuoden. Uusi vuosi vaih-
detaan perinteisin menoin tans-
sien, pientä purtavaa napostel-
len ja jonkin verran ilotulitteita 
ampuen. Yhdistyksemme sinäl-
lään ei ilotulitteita alueille pää-
töksensä mukaan hanki, mutta 
toki osa jäsenistämme juhlistaa 
niillä vuoden vaihtumista pe-
rinteiden mukaisesti.

Kesän sesongin jälkeen koko 
syksy on mennyt tulevan vuo-
den toiminnan suunnittelun 
merkeissä. Jo elokuussa aloitim-
me suunnittelun tiedustellen 
aluetoimikuntien näkemyksiä 
alueiden investointi- ja kehittä-
mishankkeista sekä tulevan 
vuoden tapahtumista. Myös 
hallitus on kohtuullisen aktiivi-
sesti saamiensa toiveiden, pyyn-
töjen ja esitysten perusteella 
koonnut toimintasuunnitelmaa 
ja – ohjetta tulevalle vuodelle. 
Se on esitetty yhdistyksen kor-
keimmalle päättävälle elimelle 
eli syyskokoukselle, sillä lopulli-
sen sanansa toimintaamme 
sanoo aina jäsenistö. Sen pää-
tökset velvoittavat eri luotta-
mustehtäviin valittuja toimi-
maan siten kuin jäsenistö koko-
uksissaan päättää. Luottamus-
tehtävät niin yhdistyksen halli-
tuksessa kuin eri toimikunnissa-
kaan eivät ole pelkästään mi-
tään nimellisiä, vaan edellyttä-
vät ehdolle asettautuneet ja va-
litut sitoutumaan joskus hyvin-
kin kovaan työhön ja uhrautu-
miseen oman vapaa-aikansa 
kustannuksella. 

Toimintammehan pyörii pit-
kälti nimenomaan vapaaehtois-
voimin ja tuskin koskaan an-
namme riittävästi arvoa ja kii-
tosta niille puurtajille, jotka 
toimintamme pyörittämisen 
työllään mahdollistavat. Meille 

tuntuu olevan joskus helpom-
paa kaivella epäkohtia ja jakaa 
suurelta osin aiheettomia moit-
teitakin niille, jotka parhaansa 
yhteiseksi hyväksi tekevät. Toki 
rakentava ja perustellusti sekä 
asiallisesti esitetty kritiikki on 
tervetullutta ja edesauttaa alu-
eittemme ja toimintamme ke-
hittämistä koko ajan parem-
paan suuntaan. Toki ihmisillä 
on useinkin varsin perusteltuja-
kin erilaisia näkemyksiä, joten 
kompromissihalukkuutta ja –
taitoa tulee meiltä kaikilta löy-
tyä, jotta se kuuluisa niin sanot-
tu ”yhteinen sävel” löytyy. 
Myös taloudelliset resurssit lait-
tavat omat rajansa toiveiden ja 
tarpeiden toteuttamiselle, jos-
kin pääsääntöisesti aluetoimi-
kuntien esitykset toimintasuun-
nitelmaan ja talousarvioon on 
yleensä hyväksytty sellaisenaan. 
Joskus kuitenkin tuntuu kuun-
nellessa vähemmän hyvin pe-
rusteltuja näkemyksiä, että täs-
säkin toiminnassa ”ne parhaat 
pelaajat taitavat istua katso-
mossa”.

Lopuillaan oleva vuosi on 
mennyt yhdistyksemme ja sen 
alueiden toiminnassa kohtuulli-
sen hyvin, esimerkiksi kävijä-
määrät ovat selvästi lisäänty-
neet ja siten myös taloudellinen 
tilanne on parantunut. Kaikkia 
toiveita ei toki pystytä toteutta-
maan, mutta kuitenkin voimme 
jatkaa alueidemme kunnostusta 
ja kehittämistä myös tulevana 
vuonna. Ja näyttää niitä tekijöi-
täkin löytyvän toteuttamaan 
näitä suunniteltuja toimia, 
joten lähdemme tulevaan vuo-
teen taas luottavaisin mielin. 
Toivotaan myönteisen kehityk-
sen jatkuvan ja huolehditaan 
ainakin itse siitä, että edellytyk-
set sille ovat mahdollisimman 
hyvät. Pidetään alueista hyvää 
huolta ja esiinnytään myös kes-
kinäisessä kanssakäymisessäm-
me perinteisen ”karavaanari-
hengen” mukaisesti toinen tois-

tamme tukien ja kannustaen. 
Tuo hieno ”karavaanarihenki” 
on erityisen vaalimisen arvoi-
nen asia, sillä hyvin helposti 
aistisi sen, ellei alueen yhteis-
henki olisi kohdallaan. Se nä-
kyisi ulkopuolisellekin ja voisi 
saada suurtakin vahinkoa aikai-
seksi. Sanotaanhan sanonnassa-
kin, että ”paha kello kauas kai-
kaa”. 

Huolehditaan me siitä, että 
alueiltamme kaikaa vain iloi-
nen ja hyvän kellon kaiku, joka 
sekin kävijöiden matkassa levi-
ää myös muiden alueiden asuk-
kaiden ja vieraiden tietoon. Ja 
sehän on mitä parhainta mai-
nosta alueillemme, jota toki 
aina tarvitaan.

Kiitän kaikkia eri tehtävissä 
kuluneena vuonna olevia ”ak-
tiiveja”, kaikkia jäseniämme ja 
erinomaisen hyviä yhteistyö-
kumppaneitamme hyvin suju-
neesta kuluneesta vuodesta ja 
samalla toivotan rauhallista 
joulun aikaa sekä erinomaisen 
menestyksekästä uutta vuotta 
2015. Työ ja hyvä yhteistyö jat-
kuu.

Alueillamme tavataan!

Jouko Ahonen 
SF-C 41 830   
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Ensimmäisessä tynkäsyyskokouksessa ehdittiin sentään onnitella 
vuoden 2014 karavaanareita. Vuosittainhan valitaan moiset henkilöt 
sanattomalla sopimuksella vuoronperään kummaltakin alueelta. Nyt 

vuorossa oli Lintulahti. Valinta ei lienyt ollut vaikeaa. Vuoden kara-
vaanareina onnitellut Terttu ja Veikko Kumavaara ovat kaikille tuttuja 

aktiiveja vuosien varrelta. Kumatkin toimineet aluetoimikunnissa, 
Veikko hallituksessakin. Heidät on tavannut jatkuvasti Lintulahden 

isäntäliivi yllään ja innokkaina talkoolaisina. Kerta kaikkiaan Lintulah-
delle tärkeinä henkilöinä.

Nupin toimitus onnittelee!

Kumavaarat 
vuoden karavaanareita

Yhdistyksemme ylintä pää-
tösvaltaa käyttävän syys-
kokouksen päätöksen mu-

kaisesti tulee jokaisen joko puo-
len vuoden tai vuoden kausi-
paikkalaisen tehdä tarvittavat 
velvoiteisäntäpäivät toukokuun 
ja syyskuun välisenä aikana. 
Syyskokouksen suositus toki on, 
että eniten apua löytyisi kesä-

kuun alusta elokuun lopun väli-
seksi ajaksi, jolloin majoittuja-
määrät ovat suurimmillaan. To-
ki jotkut ovat hallituksen pää-
töksellä vapautettu velvoitteen 
tekemisestä, mutta pääosalle tä-
mä velvoite pitäisi olla itses-
tään selvä apu toimintamme 
pyörittämiseksi. Mielestäni on 
jopa kunniatehtävä saada aut-

taa meitä itseämme toiminnas-
samme saamalla osallistua tär-
keään isäntätoimintaan. Osal-
listuminen avartaa varmasti nä-
kemyksiä ja antaa varmaan hy-
vän mielen työstä yhteiseksi 
hyväksi. Erilaisia tehtäviä vel-
voiteisännille voidaan sopia 
omienkin mieltymysten mukai-
sesti muokaten. Vetoankin täs-

sä kaikkiin niihin, jotka eivät 
vielä ole velvoitevuoroja varan-
neet, että he tekisivät sen ensi 
tilassa ja perehtyisivät tähänkin 
osaan toimintaamme.

SF-Caravan Keski-Suomi ry:n 
puolesta 

puheenjohtaja Jouko Ahonen

Vetoomus velvoiteisännyydestä

Sisustus- ja lahjatavarat
Kotimainen luonnonkosmetiikka

T:mi Ruokosuon Torppa
Vanhatie 253, 44460 Kalaniemi
P. 040-8375347
www.ruokosuontorppa.fi

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

jarmo@mourulanvaari.fi

www.mourulanvaari.fi

Laikuttajantie 9 A, 40340 Jyväskylä

Puh. 044 522 4496

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

… siinä heti Lintulahden liittymässä!
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Hietasaarelaisten pikkujou-
luja on viime vuosina vie-
tetty eri paikoissa. Teivaa-

lan ja Ränssin Kievarin tunnel-
mallisissa vanhoissa tiloissa. Pi-
topöytien äärellä ja Ränssiin-
hän se Joulupukkikin osasi tul-
la.

Tänä vuonna kokoonnuttiin 
perinteisiin ravintolatiloihin 
Hotelli Keiteleeseen Suolah-
dessa. Isoon ravintolasaliin 
mahtuivat kaikki ja hotellin 
reilu 20 huonetta olivat pikku-
jouluväen täyttämiä. Oikeaa 
karavaanihenkeä osoitti reilu 
puolenkymmentä, jotka yöpyi-

vät piha-alueella asuntoautois-
saan. 

Illan ohjelmahan noudatti 
perinteistä kaavaa. Pari puhet-
ta. Pusan Leila kiitteli kaikkia 
kuluneesta vuodesta, nyt kun 
hän jää pois aluetoimikunnan 
puheenjohtajan tehtävästä. 
Ahosen Jouko kertoi Liittom-
me 50 v. vuodesta ja myös yh-
distyksemme päättymässä ole-
vasta vuodesta. Ja sitten syötiin 
Keiteleen mainiot jouluiset 
ruokatarjoukset pitkän kaavan 
mukaan. 

Jälkiruuan aikaan Irja kertoi 
hauskasti millaista jatkuvaa 

Uudet kuviot taas Hietsulaisten pikkujouluissa

Leila Pusa kiitti kuluneesta 
vuodesta hietasaarelaisia!
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syömistä se savolainen joulun-
aika on. Yhteislaulujen päästyä 
”joulupukki, joulupukki” lau-
luun marssi stagelle eksoottinen 
pariskunta. Turkkilainen joulu-
pukki Ararat vuoristosta muka-
naan notkealanteinen Joulu Fa-
tima. Tämä turkkilainen pukki 
oli kuulemma jonkun väärän 
koivun kautta sukua oikealle 
Korvatunturin pukille. Mutta 
tummat parrattomat posket ja 
tuuhea tumma tukka näytti 
hyvin tehoavan havumetsien 

naisiin. Ainahan se etelän 
poika on hurmannut. No kyllä 
Fatiman viehkeilyt saivat mies-
ten silmät kiiltämään. Eikä sii-
hen pelkästään ollut syynä Fati-
man lantion liikkeissä välkky-
neet monet kultakäädyt.

Ilta päättyi vapaamuotoisessa 
seurustelussa ja tanssin pyör-
teissä. Tanssimusiikista vastasi 
Tero Jokinen soolo.

Teksti: Veijo
Kuvat: Veijo ja Valtteri

Irja muisteli millaista se joulusyöminen oli Savossa…

Araratin pukki ja Joulufatima hauskuuttivat käynnillään!

Tero
Jokinen
soolo.
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Oli taas koittanut se viikonloppu, jolloin Lintulahteen kokoon-
tui alueen perusporukka eli se työteliäin osuus. Porukasta oi-
kein paistoi kokemus ja rakkaus yhteiseen alueeseemme Lin-

tulahden SFC alueeseen.
Tälläinen alue ei toimi ihan ilman huolenpitoa. On laitettava 

putkia kiinni ja tyhjäksi, ettei pakkanen pääse purasemaan. Ve-
neetkin ja polkuveneet on nostettava ylös vedestä ja pestävä. Jyl-
hän mönkkäri oli taas kuljetuksissa merkittävänä apuna. Tarina ei 
kerro tyhjensikö henkilö, joka aikoinaan ilmoittautui vapaaehtoi-
sena tyhjentämään koirankakkapussit koko alueelta vai onko 
homma unohtunut. Polttopuiden teko ja niiden suojaan heittely 
on myös tärkeää, että saamme talvella saunassa löylyt riittämään. 
Myös kesälelut ja polkuautot on laitettava suojaan. Kasvit on suo-
jeltava talven tuhoilta. Aurauskepit on kanssa laitettava paikoil-
leet, että traktorimiehet osaavat välttää ongelmakohdat.

Saunalla on myös remontti menossa. Ensin remontoidaan mies-
ten puoli ja sitten remontti etenee naistenpuolelle. 

Henkilökohtaisena toiveenani on, että sitten kun sauna on re-
montoitu, siirretään työkalut Lintulahden päärakennukseen ja 
aloitetaan wc tiloista ja käydään läpi koko rakennus. Vessat ovat 
todella pienet ja eivät enää täytä nykyajan vaatimuksia. Olisi kiva, 
että saisimme tilavammat kopit ja tietysti suihku ym. tilat kun-
toon. Keittiö on kanssa purettava yksin pärein. 

Olisi hienoa, jos saataisiin sellainen talkootyön into, kuin oli sil-
loin, kun teimme edellisen kerran remonttia, eli silloin kun teim-
me koko rakennuksen uusiksi yli 20 vuotta sitten. Silloin oikein 
odotimme viikonloppua ja sitä, että pääsemme talkoisiin.

Siivouksestahan piti puhua. Talkoisiin kuuluu aina myös tarjoilu 
ja eikä väki tälläkään kertaa pettynyt, vaan mätti keittoa oikein 
urakalla naamaan. Lopuksi sitten tietenkin kaikki painuivat LÖY-
LYIHIN. Lintulahden maailman parhaaseen saunaan.

www.mourulanvaari.fi                                     kuvat: Heikki Heino

Syysiivoustalkoot Lintulahdessa
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Kiitämme kuluneesta vuodesta, 
toivotamme Hyvää Joulua ja 
Matkailullista Uutta Vuotta 2015!

henkilökuntineenhenkilökuntineen

Hyvä asiakkaamme,
Vuosi 2015 on yrityksemme 40-vuotisjuhla-
vuosi. Haluamme kiittää asiakkaitamme hyvästä 
yhteistyöstä ja juhlavuoden kunniaksi tarjoamme 
Teille vaihtuvia tarjouksia. Tervetuloa tutustumaan!

Tulossa suuri 
talvinäyttely 
23-25.1.2015

Seuraa 
ilmoitteluamme ja 

fb-sivujamme! 

Verkkokaupastamme 
sopivat lahjat 

karavaanarille - 
kauppa.jyvascaravan.fi
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JOUSTAVA 
PALVELU
Palvelemme myynnin puolella 
sopimuksen mukaan myös 
aukioloaikojen ulkopuolella!

14 Hyvää syytä asioida meillä
ASIANTUNTEVA 
PALVELU 
Pidämme yllä asiantuntemusta 
käymällä koulutuksissa kotimaassa ja 
ulkomailla.

ALAN JOHTAVA 
KOKEMUS
Yrityksenä 40 vuotta, 
henkilökunnan työvuosina 
yli 300 työvuotta, yli 15000 myytyä 
ajoneuvoa 40 vuoden aikana.

TURVALLINEN, VAKA-
VARAINEN JA TUNNUSTET-
TU MATKAILUAJO-
NEUVOJEN OSTOPAIKKA 
AAA-luottoluokitus, Keski-Suomen 
yrittäjäpalkinto ja vuoden matkailu-
ajoneuvokauppias-tunnustukset. Teet 
meidän kanssa luotettavaa kauppaa.

TOIMIVA JÄLKI-
MARKKINOINTI, TAKUU- 
JA VARAOSAPALVELU
Yhteydet ja varaosatoimitukset useim-
piin merkkeihimme suoraan tehtailta.

KATTAVA 
HUOLTOPALVELU
Huollamme matkailuvaunut ja 
-autot kokonaisvaltaisesti 
myös alustan osalta.
Meiltä myös kolarivauriokorjaukset.

ALAN JOHTAVAT 
EDUSTUKSET
Bürstner, Carthago, Dethleffs, 
Globecar, Hobby, Kabe, Polar, Poksi, 
Solifer ja Sunlight. Pitkäjänteinen toi-
minta tehtaiden kanssa, useita merk-
kejä olemme edustaneet 
yli 20 vuotta.

YKSI SUOMEN 
SUURIMMISTA
VALIKOIMISTA YHDESSÄ 
TOIMIPISTEESSÄ 
Nopeasti vaihtuva, huollettu valikoima 
aina ajan tasalla internetissä kuvien 
kanssa www.jyvascaravan.fi.

JOUSTAVAT JA 
EDULLISET 
RAHOITUSVAIHTOEHDOT 
Kysy vaihtoehtoja myyjältäsi, 
myös jäännösarvolaskelmat ja 
loppuvelkojen lunastukset.

VUOKRAUSPALVELU 
Jos et vielä omista matkailu-
ajoneuvoa, voit ensin kokeilla 
harrastusta uudenkarheilla 
matkailuautolla tai -vaunulla. 
Neuvomme alkuun – tottakai! 

YKSI SUOMEN SUURIMMISTA 
TARVIKE- JA LISÄVARUSTE-
VALIKOIMISTA MYYMÄLÄSSÄMME 
JA VERKKOKAUPASSAMME 
yli 5000 tuotetta varastossamme - nyt myös 
verkkokaupassamme kauppa.jyvascaravan.fi

KILPAILUKYKYINEN 
HINNOITTELU UUSISSA 
JA KÄYTETYISSÄ 
Vaihdokeista hyvä kysyntä, vaihdossa 
kelpaavat myös henkilö- ja pakettiau-
tot, veneet, moottoripyörät ym. 
Tarjoa vaihdossa! 

HYVÄT TOIMITILAT JA 
SIJAINTI KESKELLÄ 
SUOMEA 
Suomen suurin sisätilanäyttely, 
yli 40 ajoneuvoa sisätiloissa.

LOMAILEMME MYÖS 
ITSE MATKAILU-
AJONEUVOILLA!
Syventää tuotetuntemusta.

1. 2.

4.

6.

8.

10.

12.

14.

3.

5.

7.

9.

11.

13.

Parhaat merkit meiltä
Matkailuautot

Matkailuvaunut

Rajatonta nautintoa

Palkittua laatua

Perheesi ystävä

Katsastusvapaa tilaihme
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14 Hyvää syytä asioida meillä Parhaat merkit meiltä
Matkailuautot

Matkailuvaunut

Rajatonta nautintoa Premiumluokan rakenne Perheesi ystävä

Palkittua laatua Aina askeleen edellä Saksalaista laatua järkihintaan

Perheesi ystävä

Katsastusvapaa tilaihme

Matkalla kotiin

Nauti enemmän

Aina askeleen edellä

Jälleen suunnannäyttäjä
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Nykyisen auton/vaunun
merkki ja malli: ________________________________

_____________________________________________

Vuosimalli: ___________________________________

Olen asioinut Jyväs-Caravanissa jo aiemmin

Sain tämän lehden    postissa   Turun messuilla   

Helsingin messuilta  muualta, mistä  ____________

Nimi: ____________________________________________

Puhelin: __________________________________________

Sähköposti: _______________________________________

_________________________________________________

Haluan, että matkailuajoneuvomyyjä ottaa minuun yhteyttä

Minulle saa lähettää markkinointiviestejä sähköpostilla

Palauta tämä kuponki 28.2.2015 mennessä 
niin osallistut 400 € arvoisen lahjakortin arvontaan, 
jonka voit käyttää Jyväs-Caravan Oy:n tuotteisiin 
ja palveluihin. Voit myös osallistua internetissä 
osoitteessa www.jyvascaravan.fi/arvonta 

Tammikuun tarjous!
KAIKKI YLI 50 €
VERKKOKAUPPATILAUKSET 
RAHTIVAPAASTI

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

THETFORD 
BOWL 
CLEANER – 
WC-KULHON 
PUHDISTU-
SAINE

AQUA SOFT
 WC-PAPERI 4RLL

WC-NESTE 
AQUA KEM 
WEEKENDER

WC-JAUHE AQUA KEM 
SACHETS 

4 € (ovh 8,80€)

1400 € asennettuna

400 € (ovh. 450 €)/700 € asennettuna

400 € (ovh. 459 €)

4 € (ovh 4,90€)4 € 8 € (ovh 11,90€) 12 € (ovh 17,90€)

KYLLÄ EI

     Tällä kupongilla 

Alustan ilmastointilaitehuolto 
muun huollon yhteydessä
(norm 99 €) voimassa maaliskuun 
loppuun mennessä suoritetuissa huolloissa

     Tällä kupongilla

Kaasujärjestelmän
koeponnistus
(norm 60 €) voimassa maaliskuun 
loppuun mennessä suoritetuissa huolloissa

     Tällä kupongilla 

Matkailuvaunun vuosihuollosta,
matkailuauton asunto-osan 
huollosta, alustan määräaikais-
huollosta tai jakohihnan vaihdosta.
1 etu/asiakas, voimassa maaliskuun 
loppuun mennessä suoritetuissa huolloissa

40€

40€

40€
alennus

Vaununsiirtolaite 
Mover GO2
(+ tarvittaessa 
akut lisähintaan)

Peruutuskamera 
RVS-721

Talviteltta 
Reimo Cortina
220 x 180 cm

Tuotteita reilu mutta rajoitettu erä, hinnat voimassa tammikuun 2015 loppuun saakka
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Alkavan talven aikana saneerataan Hietasaaren ahdas juhlata-
lo, Pavi. Rakennusluvat on saatu ja työt piti alkaa itsenäisyys-
päivänä. Kukaan ei uskaltanut vielä kiivetä todella liukkaalle 

katolle piipun särkemistä varten. Mutta kyllä työt alkavat kuluva-
na vuonna. 

Keskellä salia oleva takka ja savupiippu puretaan pois. Kuistiosa 
saadaan remontoida sisätiloiksi. Lämpöeristystä kattoon, lattiaan, 
seiniin. Uudet ikkunat ym. Suunnitelmat ovat todella hienot. 
Ohessa rakennuspiirustuksia havainnoimaan tätä talkoourakkaa. 
Käsiä siis taas tarvitaan.

Hietsussa taas rakennetaan…

Uusi laajennusosa 
kuistin paikalle.

Sivukuva alueelta päin

Päätykuva

BirdLife Suomen perintei-
nen ja suosittu pihabonga-
us tapahtuu viikonloppuna 

24.-25.1.2015. Tapahtuma ke-
rää vuosittain runsaan osan-
oton. Jokohan tammikuussa yli-
tetään 20 000 osallistujan raja. 
Tänä vuonna se oli lähellä.

Tapahtumaan ei ole osanotto-
rajoituksia. Systeemi on, että 
osallistuja seuraa lintujen tou-
huja yhtenä päivänä tunnin 
ajan. Vaikka omalla kotipihal-
laan. Karavaanari vaikka vau-
nun lähistöllä. Havaintopaikan 
ja tuloksen voi ilmoitaa netissä 
www.ihabongaus.fi, tai vaikka 
kortilla BirdLife Suomi, An-
nankatu 29 A16, 00100 Helsin-
ki.

Kannattaa osallistua maini-
oon tapahtumaan ja nuo ilmoi-
tetut tiedot ovat tutkijoille ar-
vokasta tietoa. Tapahtuman 
suojelijana on ollut tunnettuja 
kansalaisia. Mm. silloinen presi-
dentti Tarja Halonen laski tiai-
sia Mäntyniemen pihapiiristä. 
Nyt suojelija löytyy samasta    

Ystävälle
Ei kovin monesti tullut lausuttua ääneen,
miten kiitollinen minä ystävyydestäsi olen.

Ei ole monesti tullut kiitettyä siitä, että Sinulla on
ollut aikaa kuunnella minun vuodatuksiani,
tilaa ja aikaa vieden, KIITOS.

Sinun pyyteetön läsnäolosi on merkityksellinen ja
tahtomattasikin olet vaikuttanut läsnäolollasi siihen,
että taakka on keventynyt ja on ollut helpompi jatkaa.

Ympärillä on ihmisiä, jotka ovat valmiina 
arvostelemaan,haukkumaan ja juoruamaan 
– Sinä et kuulu heihin.

Olet kannustava ja tukenut henkisesti – olemalla
läsnä – kuulemalla ja kuuntelemalla, KIITOS.

Hyvä ystävä, Sinulle minä kelpaan vajavuuksinenikin.
Ei ole itsestään selvyys, että Sinun kaltaisiasi on.

Olet juuri sellainen ystävä – rehellinen – mutkaton
ja Sinun kanssasi on vaan niin helppo elää.
Toivon aina, että minäkin kasvan tässä asiassa.
                        Siunattu olkoon tiesi.
                                    Ystävyydellä……..

Kirjoitus tuli ”toimitukseen” nimettömänä. 
Mutta oli niin hyvä, että pakko julkaista.

Lintujen pihabongaus 
taas tammikuussa…

Olispa hienoa jos meitsin 
pihabongaukseen taas lentäisi 

vilkas pyrtötiaisparvi.

osoitteesta. Eli hän on Jenni 
Haukio, nykyisen pressan puoli-
so.
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Lintulahden pikkujoulut 2014

Hyvän Ilman Kampaamo®

Puh. 050-338 1778
Kauppatie 1 
44400 KONGINKANGAS

Taas on koittanut aika Jou-
lun ja rakkauden. Vuoden 
odotetuimpiin juhliimme 

kuuluu erityisesti Joulu ja sitä 
odotellessa vietetään usein pik-
kujoulua.

Tänä vuonna vähän harmilli-
sesti sattuivat Hietasaaren ja 
Lintulahden pikkujoulut sa-
maan aikaan. Toiveissa onkin, 
että ensi vuonna viettäisimme 
yhteisen pikkujoulun.

Ensin koko joukko kokoontui 
ruokailemaan jouluaterian oi-
kein perinteiseen suomalaiseen 
tapaan. Vaadittiin kaksi katta-
usta että kaikki saivat ruokail-

tua. Joulusaunojen jälkeen al-
koikin sitten varsinainen koko 
perheen joulujuhla. Laskujen 
mukaan paikalla oli 110 aikuis-
ta ja 20 lasta. Eli tupa oli täyn-
nä. Tosin aika paljon ihmiset 
kävivät syömässä ja lähtivät ko-
tiin.

Tilaisuuden juontajana on-
nistui mainiosti Juhani Lahti ja 
erikoisesti käskettiin mainita, 
että Juhani oli erittäin hyvä 
laulunvetäjä ja joululaulut on-
nistuivat oikein hienosti (on-
neksi Hokki ei laulanut).

Ohjelmaakin oli. Ylämäen 
draamateatteri: Annikki, Pirjo, 

Jape ja Erkki esittivät useam-
mankin hauskan näytelmän. 
Olen erittäin tyytyväinen, että 
Lintulahdessa on innostuttu 
tähän teatteriharrastukseen. On 
ollut viime aikoina erittäin hie-
noja näytelmäsuorituksia. Oli 
vieraita itäisiltä mailta ja pienet 
koiranpennut. 

Runouttakin juhlassa oli. 
Tuula ja Raija loistivat lausun-
totaidoillaan.

Sanna ja Maija ja muut lapset 
leikkivät soihdut sammuu ja tip 
tap.

Korvatunturin Joulupukkikin 
löysi paikalle ja antoi lapsille 

lahjat. Aikuisilla oli kiltteydes-
sä vielä vähän treenattavaa. Ei-
vätkä he saaneet lahjoja. Tsem-
pattavaa jäi vielä Jouluun.

Ulkokuistilla vielä tarjoiltiin 
glögiä ja pipareita. Tanssia sai 
sitten loppuillan aina turnaus-
kestävyyden rajoille asti. Haus-
kaa oli kuulemma ollut kaikilla.

www.mourulanvaari.fi

Kuvat: Heikki Heino

Ylämäen draamateatteri vauhdissa… … ja yleisö on otettu!
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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.

Rutasen Voitto oli meidän ensimmäisten joukosta varmasti en-
simmäinen, joka ajoi vaununsa Lintulahden caravanalueelle. 
Aloittaessamme suurta urakkaa, alueen valmistamista vaunui-

lukäyttöön. 
Voitto ja Eila asuivat siihen aikaan noin kilometri alueelta poh-

joiseen. Voitto piti siinä asuntonsa alakerrassa korjaamoa. Hän 
korjasi siellä autoista ompelukoneisiin ja kaikki siltä väliltä. Mitä 
nyt maalaiskylällä tarvittiin. Taitavan miehen käsissä rauta taipui 
ja koneet korjaantuivat.

Erään kerran pihaan hinattiin autoa hirveällä tohinalla ja heti 
olisi pitänyt kaikki keskeyttää ja aloittaa auton korjaus , mutta pie-
nikokoinen Voitto oli peloton mies, hän ei hätkähtänyt ruskettu-
neiden ulkoilmaihmisten uhkaavan käytöksen edessä. Tokaisi   

vain: ei ne varaosat tänne lentämällä tule, tulkaa ylihuomenna ha-
kemaan rahojen kanssa.

Voitto korjasi sitten seuraavana päivänä auton ja ajoi sen ulos 
odottamaa hakijoita.

Yöllä voitto heräsi aikamoiseen pulinaan pihassaan. Autoa yri-
tettiin käynnistää vara avaimilla. 

Voitto hipsi paikalle tohveleissaan ja tokaisi ” Hai, tais tulla ka-
hekertaine unohus, sie unohit maksaa ja mie unohi laittaa akun 
paikoilleen”. Tämän tapahtuman kertoi minulle Voitto jonkin 
”lauluillanvieton” yhteydessä. 

www.mourulanvaari.fi

Lintulahtelaista historiaa

Jyväskylä

Lapsilla askartelua, leikkiä ja lauluesityksiä.
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Pikkujouluhuumaa…

SF Caravan Matkailuautoi-
lijat ry vietti viikonvaih-
detta   21.11.-23.11.2014 

pikkujoulun merkeissä SF Ca-
ravan Keski-Suomen Hietasaa-
ren alueella, Uuraisilla.

Ensimmäiset innokkaat juh-
lijat saapuivat paikalle jo tors-
taina. Perjantai-iltana paikalla 
oli jo 46 auto-/vaunukuntaa ja 
Hietsun pihasaunassa oli ajoit-
tain tungosta. Illalla Tapsan ka-
raoke veti Pavin tuvan lähes 
täyteen laulu-, ja tanssihaluista 
joukkoa. Kun tanssit oli tanssit-
tu ja tärkeimmät kuulumiset 
vaihdettu vetäydyttiin pikku-
hiljaa yöpuulle valmistautu-
maan seuraavan päivän koitok-
siin.

Aamukahvin ja Suvipuodin 
Leilan leipomien takuutuorei-
den lämpimäisten voimin suun-
nattiin busseilla kohti Tikka-
kosken varuskunnan Upseeri-
kerholla pidettävää Mary:n 
vuosikokousta.

Kokouksen jälkeen suurin 
osa kokousväestä suuntasi bus-
silla Tikkakosken Ilmailumuse-
olle, jossa ilmavoimien majuri 
evp Pekka Louniala, itsekin in-
nokas karavaanari, opasti an-
siokkaasti ja erittäin asiantun-
tevasti innokkaita vieraita, siitä 
vielä Pekalle suuri kiitos.

Hietsussa odotti sauna lämpi-
mänä ja joka vuorolla oli täyttä 
ja lämpöä todella riitti. Kius oli 
kuulemma vasta vaihdettu, 
joten ei ihme, että löylyt olivat 
makoisat. Paikallinen kori-
kauppias oli pannut pöydän ko-
reaksi Lemmikin tupaan ja 
myytävää riitti, oli koria jos 
toistakin, kynttilöitä, kransseja 
ja erilaisia joulukoristeita. 
Kauppa kävi ja kaikki olivat 
tyytyväisiä.

Saunojen ja muiden asiaan 
kuuluvien valmisteluiden jäl-
keen suunnattiin taas bussilla jo 
tutuksi tulleelle upseerikerhol-
le, jossa olimme killan jäsen 
Heikki Raatikaisen vieraina. 
Siellä nautittiin maittava jou-
luillallinen ja Halavatun Pap-
pojen esitys nauratti juhlijoita. 
Hetken huilin jälkeen Star Set 
orkesteri viihdytti väkeä loista-
valla musisoinnilla. Kyseinen 
porukka oli koossa tässä ko-
koonpanossa ensimmäistä ker-
taa. Hyvä pojat! Puolen yön 
maissa palattiin sitten Hietsuun 
ja kukin omaan matkamökkiin-
sä!!!

Sunnuntaiaamu koitti ja pe-
rinteisten turpakäräjien päät-
teeksi Irmeli jakoi kiitokset 
Hietasaaren porukalle, joka ys-
tävällisellä vastaanotolla ja 
hyvin järjestetyillä puitteilla 
tarjosi tilaisuuden viettää jäl-
leen kerran hauskaa pikkujou-
lua.

Ja karavaani jatkoi matkaan-
sa kuka minnekin kohti uusia 
seikkailuja!

Kirjoitti Kiti
Kuvat: Soile Lehmusto ja Veijo

Hietasaaren salkoon 
nousi myös Matkailu-

autoilijoiden lippu.

Ilma suosi ulkoilua.

Mukava peli!

Savolaiset (Halavatun papat) 
viihdyttivät pikkujouluvieraita.

Vierailijoita kiinnosti ilmailumuseon koneet

Irmelin
kiitospuhe.
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Loma edessä, mökki takana

Liitto julkaisi 50 v. historiikin 
moisella nimellä. Loma edessä, 
mökki takana on paksu kova-
kantinen teos joka kertaa suo-
malaisen leirintämatkailun his-
toriaa. Kirjaa on vielä saatava-
na alueidemme toimistoilta 
kohtuuhintaan. Ja jos on pääs-
syt loppumaan, tilaus vain Hä-
meenlinnaan. Teos ansiokas ja 
vahvasti historiaan nojautuva. 
Uskoisi monen historiaa tutki-
van voivan käyttää sitä lähde-
aineistona.

Muistutus!!
Hei kaikki vuosipaikkalaiset. Vuosi vaihtuu ja on sovittu, että 
sähkölaskut hoidellaan näin vuoden vaihteen aikaan. Onhan 
sovittu, että sähköt maksellaan ainakin kaksi kertaa vuodessa. 
Muuten jos maksaa useammin, ei sähkölaskun suuruus tunnu 
niin pahalta. Mutta tosiaan ennen vuoden vaihdetta hoidettu 
maksu näkyy mainiolla tavalla vuoden tileissä oikeanlaisina 
kuluina.

- LYHYITÄ -
  Myytävänä Lintulahdessa:

• 25 kpl karaoke DVD-levyjä (laillisia)
• Elixair ilmanpuhdistin
• Kassankone Samsung ER-350
• Valmetin talviketjut

Tarjoukset 15.1.2015 mennessä suljetussa kuoressa Lintulah-
den toimikunnan puheenjohtajalle SFC Lintulahteen, Lintulantie 
5, 44440 Räihä. Kuoreen merkintä: Tarjous

Myytävänä Hietasaaressa:

Hietasaaresta myydään karaokelevyt tarjousten perusteella. 
Myynnissä on 2 lasten dvd levyä kotikaraokea sekä 16 kpl 
Melplayn Pro levyä. Lisäksi myydään 9 kpl laserlevyjä. 
DVD:stä ja laserlevyistä tehtävä erilliset tarjoukset. Nämä on 
toimitettava suljetussa kirjeessä 15.1.2015 mennessä. Lähtö-
hintaa ei ole määritelty, mutta 15 € lienee sopiva. 
Lisätietoja vaikka minulta, Veijo.

Hämeenlinnassa avattiin tänään aamulla klo 9 edesmenneen Ir-
win Goodmanin mukaan nimetty kauppakeskus, Goodman.

Iltasanomat.fi 30.10.2014

Taksikuskeille kätilökoulutus, voidaan lakkauttaa kaikki synnytys-
sairaalat. Näin saadaan helposti säästöjä aikaan. Pelkistä seinistä ei 
makseta.

Tekstari Etelä-Suomen Sanomat 14.10.2014

Kaksi vainajaa meni sekaisin tunnistusvirheen vuoksi, uutisoi Ilta-
Sanomat.

Iltalehti.fi 24.10.2014

Seitsemän yksikköä ja lentokentän pelastushenkilöstö oli paikalla, 
mutta kone pääsi kuitenkin laskeutumaan turvallisesti.

Satakunnan Kansa 9.10.2014

Suurituloisin väestö Suomessa ansaitsee reippaasti enemmän kuin 
pienituloisimmat.

R. T. Turun Sanomat 1.6.2014

Muu Suomi alkaa jo Vantaalta.
Matti Kalliokoski  Helsingin sanomat  1.6.2014

Vietettiin juhannusta perinteiseen tapaan: Kilpisjärvellä järjestet-
tiin juhannus hiihdot, mutta etelämpänä oli sen verran kylmää, 
ettei tarjennut.

TS-extra 28.6.2014

Jeesus nousi taivaaseen – Alkot kiinni ylihuomenna. 
Otsikko Ilta-Sanomissa 27.5.2014

Kevyttä 
hymyilyttävää…

Eräs moottoreita harrastava sovinisti väitti, että mitä vanhemmiksi 
koneet ja naiset tulee, sitä kovemmaksi muuttuu myös ääni.

Lasten suusta:
• tytöt ei voi pissata seisaaltaan, kun niillä ei oo mistä pitää kiinni
• mä en tarvii yskänlääkettä, mä osaan yskiä ilmankin
• äidillä on kuulemma vauva vatsassa, mitenkähän se sai sen 
   nielaistua
• jos meillä ei olisi isää, pitäisi kaikki ylijäämä ruoka heittää 
   roskiin

Koulussa
Matti, miksi Sinulla on tänäänkin läksyt tekemättä. 
- No kun minä en voi oikein keskittyä kotona, kun isä ja äiti riite-
lee. - Vai niin, kukas se sinun isäsi on. - No siitähän ne just riite-
leekin.

Savoksi esileikki on ”kiänny”.

Taas raumalaisen anteeksipyyntö on ”oho”.

Pieni krokotiili kyseli, äiti saanko minä isona paljon rahaa. 
Kyllä vain poikaseni, vain rikkailla on varaa 

krokotiilin nahkaiseen lompakkoon.

Kissa oli ollut viikon poissa ja tallusteli häntä pystyssä viimein ko-
tiin. Emäntä moittimaan. Isäntä puolustamaan, ”älähän nyt, kolli 

on ollut vain kateissa”.
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SF-Caravan Keski-Suomi uudet jäsenet 1.8.-30.11.2014

Jäsennro Jäsen Paikkakunta
150197-0 Ahonen Pentti Sysmä
097826-0 Alakangas Tuomo Tikkakoski
150600-0 Anttila Marjut Hankasalmi
102342-1 Eskolin Kaisa Hyvinkää
126329-0 Frilund Ari Suolahti
150144-0 Harvamäki Anne-Maarit Jämsänkoski
121730-1 Hautsalo-Tamminen Eija Saarijärvi
150173-0 Helin Kari Arrakoski
150043-0 Holm Tarja Äänekoski
150434-0 Hämäläinen Mikko Lannevesi
150177-0 Kainulainen Kari Äänekoski
150033-0 Karkee Leena Keuruu
150176-0 Koljonen Pekka Viitasaari
150209-0 Korpeinen Jouko Kyyjärvi
150178-0 Korpi Ilkka Kivijärvi
127376-0 Koukonen Helge Saarijärvi
139785-0 Kujala Arto Joutsa
012803-0 Kujala Matti Tikkakoski
135622-0 Kyllästinen Markku Korpilahti
028832-0 Laakso Jari Vaajakoski
150599-0 Laaksonen Riina Jyväskylä
127311-2 Lamberg Päivi Jyväskylä
150132-0 Lappalainen Pertti Suovanlahti
150659-0 Leppänen Hannu Laukaa
117785-0 Lindlöf Katja Kärnä
093059-1 Lindlöf Sinikka Huopanankoski
150224-0 Linna Janne Jämsä
150671-0 Liukko Jouko Jyväskylä

114852-1 Martelius-Louniala Tiina Jyväskylä
150641-0 Moilanen Jukka Ensio Kuohu
150177-1 Muhonen Tarja Äänekoski
148202-1 Nieminen Anne Saarijärvi
150693-0 Niskakangas Jouko Jyväskylä
150412-0 Nissinen Juho Muurame
052188-0 Norring Jukka Äänekoski
030967-0 Nortamo Timo Keitele
150183-0 Nykulla Minna Säynätsalo
058386-0 Oikari Vesa Jyväskylä
021577-0 Oikari Voitto Jyväskylä
150009-0 Ojanaho Markus Vesanka
150278-0 Paalanen Kimmo Leppälahti
150631-0 Penttinen Jarmo Kinnula
127190-0 Rinkinen Jatta Söderkulla
150598-0 Rossi Vesa Kuohu
079689-1 Ruuska Juha Vaajakoski
150544-0 Salminen Arto Suolahti
150440-0 Tammelin Virpi Viitasaari
127190-1 Teikari Pasi Söderkulla
149788-1 Tihilä-Pihlanen Jaana Juokslahti
150208-0 Toikkanen Veli Keitelepohja
150055-0 Turpeinen Keijo Muurasjärvi
150053-0 Tyrväinen Marja Lievestuore
130132-0 Vainiontaus Jorma Vaajakoski
130815-0 Wehder Sisko Kuohu
150297-0 Viitanen Jukka Tikkakoski
136268-1 Virkkala-Turpeinen Sari Muurasjärvi

Kiitämme Halpa-Hallia ja 
K-market Merituulta Kokkolasta 

saamistamme lahjoituksista kuluneena vuonna.
Samalla toivotamme 

Hyvää Uutta Vuotta 2015

SFC Lintulahti

Kiitämme huomionosoituksesta tultuamme 
valituksi vuoden karavaanareiksi 2014.

Samalla toivotamme kaikille 
karavaanariystäville 

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.

Terttu ja Veikko Kumavaara

  Kiitokset Lämpimät kiitokset 
minua muistaneille.

Vieno 80 v.

Keski-Suomen Caravan huolto
TUKES:in hyväksymä huoltoliike, lupanro 31560/343/2009

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

Vaunujen vuosihuollot

Alustatyöt ja öljynvaihdot • Best-Caravan valtuutettu huolto

Maahantuotujen asuntoautojen/vaunujen tarkistukset

JARI SAVOLAINEN, Takojantie 5, 41310 Laukaa, puh. 0400 554 273 
jari.caravan09@gmail.com

Liikkuva huolto     
VAUNUJEN 

HUOLLOT 
EDULLISESTI!

Maksuvälineenä myös pankki- ja luottokortit

Laukaan Caravanhuolto ky
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Lyhyt ja pitkä 
syyskokous! 

SF-CARAVAN KESKI-SUOMI

TALOUSARVION PERUSTEET
VUODELLE 2015
LIITTYMISMAKSU Yht. 44,00 € (1. vuosi)
JÄSENMAKSU (yhdistys ja liittomaksu yht.) 25,50 (yht. 50,00 €)
PERHEENJÄSEN/NUORISOJÄSEN 5,00 (yht. 10,50 €)

VUOSIKORTTI 350,00 jäsenille
 ULKOJÄSENILLE 450,00
KAUSIKORTTI  6 KK 300,00 jäsenille
 ULKOJÄSENILLE 350,00
KAUSIKORTTI 3 KK 200,00 jäsenille
 ULKOJÄSENILLE 250,00

VUOROKAUSIMAKSU 15,00
VUOROKAUSIMAKSU, EI SF-C JÄSEN 25,00 
PÄIVÄKÄYNTIMAKSU 5,00  
TALVISÄILYTYSMAKSU, JÄSEN 60,00 (1.10. – 30.4)
TALVISÄILYTSMAKSU, EI SF-C JÄSEN 120,00
SÄILYTYS /VRK ERIKSEEN OSOITETTU PAIKKA 2,00 (sähkötön) 
 1.6. – 30.8. 15,00 (sähköllinen)
SÄHKÖMAKSUT           MITTARILLA 0,20/kWh, min. 1 €
KAUSIPAIKKALAISELLE MITTARIN OSOITTAMAN LUKEMAN MUKAAN,
EI MINIMIMAKSUA
 ILMAN MITTARIA /VRK 5,00 (1.5. – 30.9)
 ILMAN MITTARIA /VRK 8,00 (1.10. – 30.4)  

KAASUPULLO 22,00
PIENI PERHESAUNA/TUNTI/ALUEELLA MAJOITTUVAT 10,00
PIENI PERHESAUNA/TUNTI/EI JÄSEN 20,00
ISOT SAUNAT / TUNTI  15,00 jäsen
ISOT SAUNAT / TUNTI / EI JÄSEN 20,00  
PYYKINPESU 3,00 KERTA
KUIVAUSRUMPU 2,00 KERTA

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

Hallitukselle annetaan valtuudet korottaa tarvittaessa kaasun ja sähkön hintaa.

Auton lämmitys pysäköintipaikalla tai muuten ei oman mittarin kautta ilmainen 
enintään 2 tuntia pelkällä lokilämmityksellä, ei sisätilan lämmitintä (sulakkeet 
eivät kestä!)

HALLITUS

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.12.2014.

Tämän vuoden tärkein kokous pidettiin kahdessa osassa Tikka-
kosken Varuskuntakerholla. 

Ensimmäinen kokous 16.11.2014 päättyi mieliä kuohutta-
vaan keskeytykseen, ennen kuin oikein alkoikaan. Muotoseikkoja 
erimielisyyksiä. Moisista ei kannattane kirjoittaa enää enempää.

Jatkokokous 14.12.2014 taas kesti sitten sitäkin reilummin, yli 
neljä ja puoli tuntia. Vain muutama kahdeksastakymmenestä osal-
listujasta joutui poistumaan kesken kokousta. Muutoin osallistumi-
nen oli aktiivia. 

Kokouksen puheenjohtajana toiminut Jouko Ahonen kävi tyylil-
leen uskollisesti asiat perin juurin tarkkaan läpi. Näin ne tuli var-
masti ja huolellisesti selvitettyä. 

Tärkeimpinä asioina tietysti tulevan vuoden toimintasuunnitel-
mat, talousarviot, sekä tietysti henkilövalinnat. 

Hallituksen erovuorossa olevat jäsenet Teijo Arkkukangas, Jarmo 
Eskelinen ja Seppo Hirvonen valittiin jatkamaan. Myös ehdolla ol-
leet naiset Sirkka Antjärvi ja Katri Salonen eivät saaneet riittävästi 
ääniä ja näin hallitus jatkaa (ikävä kyllä ) vain miesvoimin. 

Kokouksessa käytettiin runsaasti puheenvuoroja. Jukka Liuksen 
ehdotus yhdistyksen toiminnan jakamisesta kolmeen tilinpitoyksik-
köön oli mielenkiintoinen ja sai kannatusta. Nyt hallitus lupautui 
selvittämään asiaa perinpohjin kevätkokoukseen mennessä. 

Kokouksessa useita puheenvuoroja käyttänyt Matti Janhonen oli 
mies paikallaan. Hänen tietämyksensä yhdistyslaista ja -toiminnasta 
oli rakentavaa.

Veijo
kuvat: Veijo

Paikalla 80 kokousedustajaa, 
puheenjohtajana Jouko Ahonen ja sihteerinä Seppo Hirvonen.
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2015

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

Hannu Pietiläinen
Rantatie 9 as. 5

19650 Joutsa
puh. 0400 283 300

hannupie@hotmail.fi

Jouko Ahonen
Hopeapajunkatu 5 A 30,

 44200 Suolahti
puh. 0400-759 871

jouko.ahonen@pp.inet.fi

HALLITUS

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

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

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja 
Veijo Kämäräinen, 
Kekkolantie 11 A 5,
40520 Jyväskylä
puh. 050 582 5595
veijo.kamarainen@netti.fi

Heikki Heino
Jarmo Pihlavamäki
Valtteri Ahonen

Nuppi-toimikunta vuodelle 2015

Hannu Pietiläinen

Taloudenhoitaja

Seppo Hirvonen 
Kulottajantie 10 A 24, 

40340 Jyväskylä
puh. 040 556 7383

seppo.j.hirvonen@gmail.com

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

Seppo Salonen
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

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

Varapuheenjohtaja Sihteeri

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

JäsenkirjuriTulevaisuustyöryhmä

Jäsenet:
Mikko Niemi
Heikki Raatikainen
Teijo Arkkukangas
Asko Pasanen
Hannu Solin
Tapani Pusa

Yhdistyksen nettisivut

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

Hietasaari-toimikunta vuodelle 2015

Katri-Maaria Salonen
Veijo Kämäräinen
Mikko Lindroos
Jukka Lius
Seija Rauramo

Mari Livasto
Marja Piira
Kristiina Kukkonen
Juha Rantamäki

Lintulahti-toimikunta vuodelle 2015

Veikko ja Terttu Kumavaara
Jorma Naukkarinen
Heikki Heino
Marja-Liisa ja Juhani Karuaho
Tauno Turpeinen
Sanna Salminen-Sarja
Jesse Sarja

Håkan Hakalax
Asko Pasanen
Jarmo Pihlavamäki
Maija Tiilikka
Katja Lindlöf
Eino Kunelius
Hannele ja Juha Lappalainen

Edustajat liiton tilaisuuksiin

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

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

Toimikuntien järjestäytymiskokouksia ei ollut vielä pidetty lehden painoon mennessä.



  

 
 

 

 

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

Parasta
painopalvelua

www.kspaino.fi

Kirjasin Bell Gothic STD

KAUPPOJA, JOISSA SINUA PALVELEVAT OIKEAT IHMISET!

PARHAAT 
KAUPAT 

VERKOSSA!
karaokelaitteet.fi
kodintekniikka.net
polkupyorakeskus.fi

Käyntiosoite: Radio Ja Tv Kella Oy, Keiteleentie 9, 44200 Suolahti, p. 014 542 307

Nuppitoimikunta toivottaa 
kaikille karavaanareille 

Oikein Rauhallista Joulua ja 
Turvallista Uutta vuotta 

2015!



Nyt kannattaa katsastaa
A-Katsastuksen asemilla

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

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

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

MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS
Henkilö- ja pakettiautoille sekä
perävaunuille 44€

A-Katsastus Jyväskylä, Kuormaajantie 2 A 
A-Katsastus 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

Tarjous on voimassa seuraavilla konsernimme asemilla: 

Olisikohan tästä  
karavaanariksi, 
siis tuosta 
pienemmästä!




