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Kaunis on aamu valkoinenKaunis on aamu valkoinen
keskellä luonnon hiljaisen.keskellä luonnon hiljaisen.
Rauhaisaa ja onnellistaRauhaisaa ja onnellista
joulunaikaa sekä uudenvuoden taikaa.joulunaikaa sekä uudenvuoden taikaa.

Suolahtisalissa pidetty  Suolahtisalissa pidetty  

syyskokous linjasi uuden suunnan.
syyskokous linjasi uuden suunnan.



Volkswagen Grand California -mallisto alk. 67 490 €, sisältäen toimituskulut 600 € ja 
alv. 24%. Yhdistetty EU-kulutus 11,4-12,5 l/100 km, CO₂-päästöt 300–328 g/km.  
Suositusvähittäishinnasto 1.1.2021. Kuvan autot erikoisvarustein.  
Volkswagen Hyötyautojen Suomen maahantuoja on K Auto Oy.

Suurta vapautta, kaukokaipuuta tai seikkailunhalua, miksi ikinä 
sitä kutsutkin. Kaiken sen voit kokea yhdessä Grand Californian 
kanssa. Täysin varusteltu lomakoti. Enemmän tilaa, enemmän 
mukavuutta ja enemmän vapautta. Tutustu matkailuautojen 
tulevaisuuteen osoitteessa volkswagen-hyotyautot.fi

Volkswagen Grand California  alk. 

69 990 €

Grand California - 
huippuvarusteltu lomakoti 

Volkswagen hyötyautot  Aholaidantie 2, Jyväskylä p. 0207 751545 www.jklauto.fi 
avoinna ark. 8.30-17 ja la 10-14
Miika Viskari p. 0207 751548 Pasi Majamaa p. 0207 751547

Puhelun hinta 0207-alkuisiin yritysnumeroihimme lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 6,91 snt/min. ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,96 snt/min. (sis ALV 24%)
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Ilmoitushinnat 2022:

SF-C KESKI-SUOMI RY:N JÄSENLEHTI
N:o 4/2021, 40. 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.
  
Maaliskuun Nupin aineisto jätettävä 
27.2.2022 mennessä.  

Minä muutan

Vain kaksi sanaa, jotka myllää ihmi-
sen elämän sekaisin, epävarmaksi. 

Varsinkin kun mun edellisestä muutos-
ta, joka piti olla elämäni viimeinen, on 
30 vuotta. Nyt olen pakon edessä, on 
alistuttava. Asuntoni omistaja ( JVA )
remontoi täydellisesti talossani olevat 9 
asuntoa. Ehdotin jo viime kesänä, että 
josko minun asuntoani ei remontoitai-
si, jätettäis niinko väliin. Kaikki huo-
nekaluni, hyllyni, kaappini ovat upon-
neet lattian muovimattoihin niin sy-
vään, juurtuneet, kannattaako niitä 
siirrellä. Ei menny ehdotus läpi. Sa-
moin toimii mun asuntoperävaunu Pik-
ku Multialla, on Hietsun parhaalla pai-
kalla, enkä senkään paikkaa muuttele. 

Onneksi edessä oleva muuttomatka 
on vajaa sata metriä. Kotitaloni pi-

han poikki, remontoituun, vähän isom-
paan kolmioon. Epävarmuutta tämä 
kuitenkin tuo korvieni väliin. Mun elä-
mässähän muuttuu kaikki, paremmaksi-
ko. Muutunko minäkin. Kauanko kes-
tää, vuodenko vai pari, kun elämä taas 
kulkee. Minulle muutto ei tällä hetkel-
lä olekaan iloinen asia, vaan ahdistava. 
Tuleva näyttää muuttuuko muutto jopa 
riemulliseksi, joskus. Ainakin täytyy 
hankkia lisää astioita, nimittäin uudes-
sa asunnossa kun on astianpesukone, 
vähät lautasenihan oleilee tietenkin 
siellä.

Muuttumista

Mitenkähän sitten muuttuu toiminta 
yhdistyksessä tulevana vuonna. 

Syyskokoushan valitsi hallituksen ja 
yhdistyksen johtoon uuden puheenjoh-
tajan. Kaksi, ehdottomasti pätevää eh-
dokasta ovat mielestäni hyvin erilaisia 
ihmisinä. Näin ei toiminta jatkune Pe-
terin tehokkaan mallin mukaan. Jouko 
on rauhallisempi, mutta uskon hänen-
kin johdollaan hyvän pöhinän yhdis-
tyksessämme jatkuvan. Laaditut tule-
van vuoden budjetit ovat hyvin positii-
viset, mutta ne edellyttää että tulevana 
kesänä kotimaan matkailu jopa lisään-
tyisi. Nyt aluetoimikunnat yhdessä hal-
lituksen kanssa pyrkivät pysymään 
kummankin aleen taloustavoitteissa. 

Löytämistä

Erittäin tärkeä muuttumisen paikka 
on hallituksella löytää nopeasti uusi 

Taloudenhoitaja. Tehtävää todella an-
siokkaasti vuosia hoitanut Jaana Rasi-
lainen on siirtynyt töissä käyvän kotiäi-
din tehtäviin, ajatuksena opiskella työn 
ohessa. Yhdistyksen kannalta ehdotto-
man tärkeään tehtävään tuli nyt löytää 
pikaisesti riittävät pätevyydet omaava 
jatkaja. Tämä löytäminen ei ole helppo 
tehtävä.

Veijo

Muuttoa -  
Muuttumista - 
Löytämistä

Huh huh - mikä marraskuu! Koko kuu-
kausi meni muuttotavaroita kantaessa. 
Näin tästä lehdestä tuli väkisin väännetty. 
Toivon sinulle rakautta ja rauhaa jouluusi.
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L i n t u l a h t iL i n t u l a h t i

 31.12-1.1.2021  Vuoden vaihtajaiset

 6-27.2.2022  Laskiaisrieha

 15.-18.4.2022  Pääsiäistreffit

 30.4.-1.5.2022  Sikaa, simaa ja  
   serpentiinejä, Vapputreffit

 14.5.2022  Kevätsiivoustalkoot

 28.5.2022  Hyvän olon lauantai

 24.-26.6.2022  Juhannustreffit

 12.-14.8.2022  Muikkutreffit

 23.-24.9.2022  Rosvojen ja soihtujen yö,   
   Treffit

 1.10.2022  Syyssiivoustalkoot

 26.11.2022  Pikkujoulut

 31.12-1.1.2023  Vuoden vaihtajaiset.

Lintulahdessa Lintulahdessa 
tapahtuutapahtuu

Alueella jatkuva isäntäpalvelu 
koko vuoden.

Lintulantie 5 A, 
44440 Räihä

lintulahti@pp.inet.fi

Valtatie E-75 tuntumassa, 
aivan matkanne varrella.

WGS 84 N 62°49’19” ja  
E 025°48’08”

Lisätietoja:                     
www.kskaravaanarit.fi

puh. 040 748 5377

Tervetuloa!

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

1.5.-30.9. Vuorokausimaksu jäseniltä 22€ + sähkö (sis. 5 hlöä), 
ei jäseniltä 32€/vrk + sähkö (sis. 5 hlöä)

1.10.-30.4. Vuorokausimaksu jäseniltä (sis. 5 hlöä) 22€ + sähkö, 
ei jäseniltä (sis. 5 hlöä) 32€/vrk + sähkö. Sisältää alueen palvelut 
ja saunan yleisillä vuoroilla. Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.  

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

Perhesauna 20€/h jäsen • 30€ /h ei jäsen

Sähkömaksut 2021
• Mittarilla 0,25/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria 5€/vrk (1.5.-30.9.)
• Ilman mittaria 8€/vrk (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.
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Hietasaaressa Hietasaaressa 
tapahtuutapahtuu

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

Hietasaaressa toimii jatkuva isäntä palvelu 1.5  - 31.8. Tämän 
jälkeen alue toimii ns. omatoimialueena ja vain viikonloppuisin 

on isäntä palvelut. Tarkemmat ohjeet ilmoitustauluilta.

 31.12.2021 Uusivuosi

 15.-18.4.2022 Pääsiäinen

 23.-24.4.2022 Kevättalkoot

 30.4.-1.5.2022 Vappu

 11.-12.6.2022 Lastentapahtuma, treffit

 23.-26.6.2022 Juhannus, treffit

 23.-24.7.2022 Heinärieha, treffit

 27.-28.8.2022 Kynttiläilta, treffit

 10.-11.9.2022 Syystalkoot

 23.-25.9.2022 Hietasaari tanssii ja soi, treffit

 26.11.2022 Pikkujoulut

 31.12.2022 Uusi vuosi

Hietasaarentie 128,  
41240 Kyynämöinen

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

62°28’04”, N 25°18’12” E

Lisätietoja:                       
www.kskaravaanarit.fi

puh. 0400 259 899

Tervetuloa!

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

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

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

1.5.-30.9. Vuorokausimaksu jäseniltä 22€ + sähkö (sis.5 hlöä), 
ei jäseniltä 32€/vrk + sähkö (sis.5 hlöä)

1.10.-30.4. Vuorokausimaksu jäseniltä (sis. 5 hlöä) 22€ + sähkö, 
ei jäseniltä (sis. 5 hlöä) 32€/vrk + sähkö. Sisältää alueen palvelut 
ja saunan yleisillä vuoroilla. Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen. 

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

Perhesauna 20€/h jäsen • 30€ /h ei jäsen

Sähkömaksut 2021
• Mittarilla 0,25/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria 5€/vrk (1.5.-30.9.)
• Ilman mittaria 8€/vrk (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.

 31.12-1.1.2021  Vuoden vaihtajaiset

 6-27.2.2022  Laskiaisrieha

 15.-18.4.2022  Pääsiäistreffit

 30.4.-1.5.2022  Sikaa, simaa ja  
   serpentiinejä, Vapputreffit

 14.5.2022  Kevätsiivoustalkoot

 28.5.2022  Hyvän olon lauantai

 24.-26.6.2022  Juhannustreffit

 12.-14.8.2022  Muikkutreffit

 23.-24.9.2022  Rosvojen ja soihtujen yö,   
   Treffit

 1.10.2022  Syyssiivoustalkoot

 26.11.2022  Pikkujoulut

 31.12-1.1.2023  Vuoden vaihtajaiset.
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Puheenjohtajan tervehdys

Arvoisat karavaaniystävät. Olen todella kiitollinen siitä luotta-
muksesta,  jonka sain ennätysmäisen runsailta syyskokouk-

seen osallistuvilta  karavaanareilta. Tämän luottamuksen jälkeen 
on haastavaa palata  vastuulliseen yhdistyksemme puheenjohta-
jan tehtävään parin vuoden  tauon jälkeen lunastamaan se luot-
tamus, jota osoititte. Mutta kuten  kaikki tiedämme, on tämä ka-
ravaanarihomma mitä suurimmassa määrin  yhteistyötä, sillä il-
man sitä ja toisiamme vilpittömästi tukien ei  yhdistyksellämme 
ole mahdollisuuksia menestyä jatkossa yhtä hyvin  kuin mennei-
syydessä, josta yhdistyksellämme on jo yli 50 vuoden  kokemus. 
Itse olen valmis hyvään ja rakentavaan  yhteistyöhön teidän  
kaikkien jäsenten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Toivotan teille  kaikille rauhallista joulun aikaa ja menestystä 
uudelle vuodelle 2022. 

Jouko Ahonen
puheenjohtaja

Kiitos luottamuksesta 

Nuppi-toimikunta toivottaa 
kaikille kasavaanareille 
oikein Rauhallista Joulua 
ja turvallista uutta vuotta!
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Kokouspaikalle oli Hämeenlinnasta saapunut Liiton toimin-
nanjohtaja Timo Piilonen. Kokous valitsi hänet tätä kokousta 

johtamaan. Paikalla oli 122 jäsentä. Heillä mukana valtakirjoja, 
niin että yhteinen äänimäärä oli suuri, 225 ääntä. Lienee yhdis-
tyksen ennätys. Lukumäärät kertovat jäsenien mielenkiinnosta 
Puheenjohtajan valintaan. Vajaa kymmenen jäsentä seurasi ko-
kouksen kulkua teams etäyhteydellä.

Ennen puheenjohtajan vaalia kertoivat ehdokkaat itsestään ja 
tavoitteistaan jos tulevat valituksi. Peter, joka on ollut johdossa 2 
viimeistä vuotta, kertoi näistä vuosista. Samoin tavoitteenaan 
olevan yhdistyksen johtamisen samaan menestyksen suuntaan, 
mitä viimevuodet ovat tarjonneet.

Jouko taas kertoi niistä menneistä kymmenestä vuodesta joita 
hän taannoin johti yhdistystä. Mielenkiintoinen anekdootti oli, 
ettei hänen johdollaan hallituksessa ole koskaan äänestetty. 

Asiat on aina keskusteltu riittävästi ja näin on löytynyt yhteinen 
päätös. Yhdeksi tärkeäksi tavoitteekseen hän kertoi muodostu-
van hyvän hengen ja sovun rakentamisen alueille ja molempien 
alueitten välille. Tämä kommentti sai kokousväen aplodit.

Muut kokouksen henkilö valinnat menivät sopuisasti. Kolmen 
erovuorossa olleen hallituksen jäsenen tilalle löytyi kolme ehdo-
kasta, jotka siis tulivat valituiksi. Uusina jäseninä hallitukseen 
valittiin Kari Liimatainen ja Seppo Salonen. Taas Tapani Pusa 
jatkaa entisenä jäsenenä. Hallituksessa jatkavat toiselle vaalikau-
delle Riita Kuokkanen, Jouni Hirvonen ja Veli-Matti Södeström.

Keskustelua kokouksessa herätti Lintulahden ja Hietasaaren ta-
loudellinen eriyttäminen. Kumpikin alue on rakentanut oman 
budjetin vuodelle 2022. Tämän suunnitelman toteuttaminen on 
tärkeä aluetoimikuntien tehtävä tulevaisuudessa. Päättyneen 
vuoden hallitus myös kirjasi tavoitteeksi avoimmuuden lisäämi-
sen talousasioissa mm. kuukausittaisten raporttien muodossa.

Veijo

Suolahtisalissa vaihtui johto

Marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina vaihtui yhdistyksen johto. Suolahtisaliin kokoontunut runsaslukuinen Syyskokousväki 
valitsi uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Jouko Ahosen. Nykyisen puheenjohtajan, Peter Lordin ja Joukon välille odotettiin 
tiukkaa vaalia. Vaalin tulos oli kuitenkin selvä ja kertoi  jäsenistön voimakkaan tahdon. Peter sai 97 ääntä ja Jouko 128 ääntä.

Timo Piilonen Jouko Ahonen Peter Lord avasi kokouksen.

Jouko kiittää luottamuksesta.
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Lintulahden syystalkoot
Lauantaina 16.10.2021

Satoi vettä ja satoi räntää. Tosi kylmää ja tuuli ilkeästi. Ihan ei 
yläkerta suosinut meidän talkoitamme. Ahkera talkooväki ei 

kuitenkaan antanut sen pahemmin haitata. 

Perinteiset ”metsien miehet” aloittivat talkoonsa jo perjantaina. 
Monta kuormaa tuulikaatoja karsittiin, pätkittiin ja ajettiin Rui-
konperälle. Välillä lämmiteltiin nakkikeitolla ja kahvilla.

Kari, Jape ja Pirjo N olivat listanneet varsinaisena talkoopäivänä 
tehtävät työt etukäteen ja työnjako sujui aamulla joustavasti. Ke-
sätavarat vietiin talvisäilöön, veneet nostettiin vesiltä ja pestiin, 
saunojen kuistit saivat ikkunat ja saunat suursiivottiin, tienvarsi 
raivattiin ja tasoitettiin, pensaita leikattiin, haravoitiin, leikki-
paikat siivottiin, puita pilkottiin, tölkkisäkit vietiin kauppaan 
ym. ym. Paljon saatiin aikaiseksi.
Keittiöväki teki talkooruuaksi maistuvaa makaronilaatikkoa ja 
kahvia juotiin lettivehnäsen ja sponsoroidun piimäkakun kanssa. 
Kun työt oli saatu tehtyä, aurinkokin vähän pilkahti pilvien vä-
listä.

Ennen saunoja pidettiin vielä yhteinen kehityskeskustelu. Melko 
runsaasti tuli väkeä keskustelemaan ja myös kommentoi asioita. 
Käytiin läpi myös ”Risut ja ruusut” –yhteenveto kesältä. Tilaisuu-
den päätteeksi todettiin, että yhteisiä keskusteluja voisi/pitäisi 
pitää useamminkin.

PJ
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Kaikki pesty, putsattu, haravoitu. Talvi voi tulla.

Lintulahden syystalkoot
Lauantaina 16.10.2021
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Rosvojen ja soihtujen yö
Lintulahdessa 2.10.2021

Rosvopaistimestarit aloittivat ”maauu-
nin” esilämmityksen jo torstai-iltana. 

Lintusali koristeltiin naamiaisasuun rosvo-
teemalla.

Perjantaina ”rosvouunin” lämmitystä jat-
kettiin. Ihan mittarin kanssa tarkistettiin, 
milloin oikea lämpötila oli saavutettu. 
Lihat paketoitiin tarkasti ja haudattiin 
maahan kypsymään monen tunnin ajaksi. 
Keittiöllä kuorittiin talkoilla perunoita 
muusia varten ja porkkanoita raasteeseen.

Nyt kun pitkästä aikaa päästiin järjestä-
mään treffit, väkeä alkoi tulla oikein mu-
kavasti paikalle. Isännillä apulaisineen oli 
melkoista vipinää. Iltapäivällä kaksi ”lai-
takaupungin ladya” aloitti arpojen myyn-
nin kiertelemällä vaunualueella. Puheliai-
ta rouvia kun olivat, niin pimeähän siinä 
yllätti. Vieraat ja oma väki asettelivat 
soihtuja ja valoja vaunuilleen sekä kulku-
väylien varsille. Perjantai-iltana saunot-
tiin ja laulettiin karaokea.

Lauantaina aamupäivästä lihat otettiin 
pois montusta ja toimitettiin keittiölle jäl-
kikäsittelyyn.

Ruokailua odotellessa kodalla porisi oman 
väen sponsoroimana nokipannukahvit. 
Kuksien ja mukien kanssa pullakahville 
saapuikin runsaasti väkeä. Iloisen puheen-
sorinan säestämänä kahvia meni kolme 
viiden litran pannullista. Noin klo 14 
kuului kutsu ruokailuun. Tällä kertaa - 
ruuhkan välttämiseksi - ruoka jaettiin 
omiin astioihin ja syötiin vaunuilla. Liha 
oli tosi kypsää ja maukasta, muusi kotite-
koista, lisukkeina porkkanaraastesalaattia, 
punajuurta ja leipää. Hyvää oli ja nälkä 
lähti, kiitos! Klo 16 suoritettiin arpajaiset 
ja kun avustajana oli Kassi-Alma, niin 
voitotkin tietysti olivat erilaisia kasseja yl-
lätyssisällöllä. Pääpalkinto tosin AirFryer. 

Arpajaisten jälkeen lapsille oli pientä ki-
sailua Lintusalin edustalla. Illalla lämmi-
tettiin saunat, myös kesän suursuosikki 
telttasauna. Löylyteltiin kolmen tunnin 
ajan ja rohkeimmat pulahti nyt jo melko 
kylmään Kotasen veteen. Klo 20 sammu-
tettiin valot ja kaikki soihdut ja koristeva-
lot sytytettiin. 

Kerrassaan upealta näytti alue. Klo 21 
alkoi Lintusalista kuulua soitto ja laulu. 
Naamiaiskarkelot käynnistyivät Matti Hä-
mäläisen musisoidessa. Kovin paljon oli 
nähty vaivaa naamiaisasujen suunnittelus-
sa. Oli rosvoja ja rosvojen kavereita jos 
jonkinlaisia. Myös koronatarkastaja, omp-
pumekkolady, Kassi-Alma, Suhina-Lempi, 
Vekseli-Ville ja monta muuta biletti kan-
samme. Salissa tanssittiin ja pidettiin 
hauskaa sunnuntaiaamuun klo 1.30 saak-
ka. 

PJ
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Nokipannukahvit maistuivat ulkona. Arpajaiset. Emäntien Lintulahtisalissa tarjoama talkooruoka 
oli maittavaa.

Ilta pimeni ja vaunuilta purkautui mitä ihmeellisimpiä juhlijoita ja rosvoja. 
Paikallahan piti luonnollisesti olla myös Kari-koronatarkastaja.



1010
nuppi 4/2021

Työn täyteiset talkoot hyvässä säässä

Hietasaaren syystalkoot urakoitiin mainiossa 
syyssäässä. Poutaa ja töitä riitti koko päiväksi 

( la 8.10 ). Taisi jäädä ahkeroitavaa vielä viikon-
lopun jälkeenkin halukkaille. Kaikki perinteiset 
työt talveen valmistautumiseen valmistui. Ve-
neet talviasentoon, ponttooni ja pallomerkit pois 
järvestä, Suvipuodin kalusteet talvivarastoon, 
polkuautot ja pyörät myös, poppulinasta ilmat pi-
halle ja taitettuna varastoon, ym. ym.Tässä muu-
tama perinteinen syys puuha. Samoin perintei-
nen talkookokko paloin paripäivää. Puuromua oli 
kesänaikana kertynyt. Melkoisen mullistuksen 
kokivat myös Hietasaaren kuuluisat istutukset. 
Uutta istutettin ja entisiä leikattiin parempaan 
kuntoon. Ahkeria käsiä oli runsaat 50 paria ym-
päri aluetta ja jälki oli taas kiitoksen arvoista.

Runsaat kiitokset ansaitsi myös Leilan teamin li-
hakeitto + mainio vispipuuro jälkkäri. Lounaan 
jälkeen ahkeroitiin klo 15, jolloin Pavilla oli ilta-
päivä kahvit ja ns. ”turpa käräjät”. Puitiin siinä 
alueen asioita porukalla. Työt jatkui iltahämä-
rään ja taisi töitä jäädä vielä sunnuntaillekin.

Illalla Pavilla jatkettiin Tapsan karaoken mer-
keissä. Kummasti vaan tanssittavat biisit saivat 
talkoissa väsähtäneetkin jalat valssaamaan aina 
puolille öin.

Kaivurilla huono pensas pois ja tilalle uusi.

Rantakokossa paloi lautaa ja trukkilavoja kolme päivää. 
Arvo hoiti homman.
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Poro ja naali.
Tonttu ja koira paketoi.

Iltapäiväkahvit ja keskustelutilaisuus.

Mean jouluisia kuvia
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Hyvästä tapahtumasta muodostuu kerralla perinne. 
Näin on tapahtunut Hietasaaren mainiolle Hie-

tasaari Tanssii ja Soi viikonlopulle. Tänä kesänä 
esiintyjiä yllättävästi karsi sairastumiset ja koro-
natauti. Mutta tanssittiin ja musiikki soi ympäri 
aluetta. 

Perjantai-ilta tanssattiin Tapsan vetämän karaoke 
illan tahtiin. Ilta taisi olla myös viimeinen, kun Ke-
säsauna lämmitettiin, olihan jo syyskuu viimeinen 
viikonloppu. Lauantai päivä oli hieman pettymys, 
Sitä odotti Suvipuodin herkkujen kera terassilla mu-
siikki esityksiä. Ne juuri puuttui sairastumisten takia. 

Päivätansseista vastasi Pavilla mainio lavis. Ryhmä 
iloisia tanssiliikunnan harrastajia. Päivän vaikutta-
vin konsertin veti todella iloisella asenteella peli-
manni yhtye Hilipati. Kuusi nuorta muusikkoa tar-
joili tuvantäydelle yleisölleen rytmikästä ja iloista 
kansanmusaa ympäri maailmaa. Enkorenkin yleisö 
vaati, ilmeisesti olisi haluttu vaikka sama konsertti 
uudestaan. Lauantai jatkui yli puolen yön, komea ää-
nisen, Juhana Haukkalan tanssien merkeissä.

Sunnuntaina pidettiin arpajaiset. Päävoitto sähköpe-
rämoottori kiinnosti arpojen ostajia. Suvipuodin te-
rassilla jännittäjiä istui munkki kahvien kera. Vii-
konloppu oli mainio tapahtumineen. Yleinen totea-
mus, ”tätä lisää”.

Veijo

Hietasaari taas tanssi ja soi

Hilipati yhtye.
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Lauantain toivotut. Juhana Haukkala.

Uuden sähköperämoottorin omistaja.Lavista.
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Yli 100 vaihtoehtoa
Katso varastotilanne www.jyvascaravan.fi

Caravan-suurmyymälä
keskellä Suomea!

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

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

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

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

Ryhmänumerot eivät ota vastaan tekstiviestejä.

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

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

Joulukuussa lauantaisin suljettu.

Kiitämme kuluneen vuoden hyvästä 
yhteistyöstä ja toivotamme 

Rauhaisaa joulua ja matkailullista 
uutta vuotta 2022!

Varaa ensi kesän ajoneuvosi nyt. 
2022 mallit saapuneet!
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Kiitokset
Tuhannet kiitokset karavaaniystäville  

täytäessäni 85 vuotta.

Hågan Hakalat

LyhyitäLyhyitäLyhyitäLyhyitäLyhyitä

Pysähtyneet vankkurit 

Pyry Kalevi Tuormaa

SFC 091623-0

s. 6.8.1948, Jyväskylä      k. 20.10.2021, Jyväskylä
 

Ei syki enää sydän lämpöinen,
on poissa rakas ihminen.

Kuvasi kultaisen suljemme,
Kätköihin sydämen.

Kiitokset yhdistykselle muistamisesta.
 

T: Heikki  55672

  Vuoden 2021 Karavaanarit 
Syyskokouksessa julistettiin vuoden 2021 yhdistyksen karavaana-
reiksi Pirjo ja Jarmo Jylhä. He ovat todella aktiivisia Lintulahte-
laisia. Mm. Pirjon hienoja tapahtuma mainoksia on saanut ihas-
tella tämän lehden sivuilta.

  Hietasaaren pihavalot 
Hietasaaressa mainiot pihavalot tahtoivat kaatua, kiinnitykset 
maassa oleviin pölkkyhin tulivat tiensä päähän. Tolpat kaivettiin 
ylös, johdotus uusittiin ja tukevan kiinnityksen jälkeen maat 
tasattiin.

  Läks ku lämpes 
Hieatasaaren Viipylän purku alkoi syksyllä ja valmista tuli ennen 
lumisateita.

  Seppo Jääskeläisen kauden suurin
10,450 kg, samalla reissulla nousi myös 4,1 kg ja 2,7 kg.  
Nyt uskaltaa kyynämöisessä uida ilman uimahousuja.
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilötSF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt
HALLITUS VUODELLE 2022

Yhdistyksen kotisivut: www.kskaravaanarit.fi

Jaana Rasilainen
Puh. 040 357 2595

Jaana Rasilainen

puh. 040 357 2595
talous@kskaravaanarit.onmicrosoft.com

Marja Toivonen

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

Taloudenhoitaja Jäsenkirjuri

Lintulahti-toimikunta 2022Hietasaari-toimikunta 2022

Laskutus

Verkkolaskujen vastaanotto
Verkkolaskuosoite: 003707460536

Operaattori: OpusCapita Oy - Itella
Välittäjän tunnus 003707460536

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

Yhdistyksen osoite

SF-Caravan Keski-Suomi ry
Peter Lord

Constella, Asemakatu 4, 40100 Jyväskylä

Hård-Kunelius Marjut 
Hänninen Pekka 
Jylhä Pirjo 
Jylhä Jarmo
Liimatainen Pirjo 
Liimatainen Kari 
Lindgren Pirkko 
Lindgren Jouko 

Lunkka Heljä 
Niinikoski Asko 
Pursiainen Jukka 
Toivonen Marja 
Toivonen Vesa 
Vaarakallio Mia 
Vaarakallio Timo 

Koivukoski Sami
Kolppanen Jarmo
Mäkinen Katri 

Puheenjohtaja 
Veijo Kämäräinen, 
Kekkolantie 11 D 9,
40520 Jyväskylä
puh. 050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

Marjut Hiltunen
Pirjo Jylhä

Nuppi-toimikunnan nykyiset jäsenet

Tapani Pusa

puh. 045 871 1112 
tapsa.pusa@gmail.com

Kari Liimatainen

puh. 0500 644 104
kari.liimatainen.kl@gmail.com

Jouko Ahonen
puheenjohtaja

puh. 040 075 9871
jouko.ahonen@pp.inet.fi

Riitta Kuokkanen

040 733 6521
riitta.kuokkanen@gmail.com

Veli-Matti Södeström

0400 892 827
vms@duck.com

Jouni Hirvonen

040 5474329
jouni.hirvonen@me.com

sihteeri
talous@kskaravaanarit.onmicrosoft.com

Seppo Salonen

Toimikunta pitää järjestäytymis kokouksen ennen joulua. 
Lisää jäseniä tulee kymmenkunta.

(vuoden 2021 loppuun)

(vuoden 2021 loppuun)

(vuoden 2021 loppuun)



Volkswagen Grand California -mallisto alk. 67 490 €, sisältäen toimituskulut 600 € ja 
alv. 24%. Yhdistetty EU-kulutus 11,4-12,5 l/100 km, CO₂-päästöt 300–328 g/km.  
Suositusvähittäishinnasto 1.1.2021. Kuvan autot erikoisvarustein.  
Volkswagen Hyötyautojen Suomen maahantuoja on K Auto Oy.

Suurta vapautta, kaukokaipuuta tai seikkailunhalua, miksi ikinä 
sitä kutsutkin. Kaiken sen voit kokea yhdessä Grand Californian 
kanssa. Täysin varusteltu lomakoti. Enemmän tilaa, enemmän 
mukavuutta ja enemmän vapautta. Tutustu matkailuautojen 
tulevaisuuteen osoitteessa volkswagen-hyotyautot.fi

Volkswagen Grand California  alk. 

69 990 €

Grand California - 
huippuvarusteltu lomakoti 

Volkswagen hyötyautot  Aholaidantie 2, Jyväskylä p. 0207 751545 www.jklauto.fi 
avoinna ark. 8.30-17 ja la 10-14
Miika Viskari p. 0207 751548 Pasi Majamaa p. 0207 751547

Puhelun hinta 0207-alkuisiin yritysnumeroihimme lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 6,91 snt/min. ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,96 snt/min. (sis ALV 24%)

Karavaanarit
Kaikkea ei kannata tuoda kaukaa ja perille 
on kiva tulla kylläisenä. Ruuat ja juomat saat 
Uuraisten keskustasta, josta löytyy myös muita 
palveluita ja Nosto käteisautomaatti. 
Matka Hietasaareen on n. 15 km. 
Lisätietoa gUUglettamalla.

Vinkki 
Hietasaareen 

tulijoille! 

Kirjasin Bell Gothic STD

Ympäristöystävällistä
painopalvelua

Keski-Suomen Painotuote Oy
Teollisuuskatu 7, 44150 Äänekoski
Puh. 044 742 3250, 044 742 3251
www.kspaino.fi

Löydät meidätkin facebookista

Kirjasin Bell Gothic STD

Laadukkaat painotyöt mm.
• käyntikortit • julisteet
• postikortit, kutsukortit ja tarrat
• flyerit ja esitteet
• kansiot, muistivihkot
• rollupit, suurkuvatulosteet 
 ja paljon muuta

OFFSET- TAI DIGIPAINO!
Aina tarpeen mukaan, soita!

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

… siinä heti Lintulahden liittymässä!

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

… siinä heti Lintulahden liittymässä!

Ompelimo-myymälä Farkkusauma    Ahjokatu 12, 40320 JKL

Vaatteiden korjausompelua ja kierrätysfarkkutuotteita!

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

www.farkkusauma.fi

Karavaanareille korjausompeluista-10% 

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

www.farkkusauma.fi

Ratkesiko pilkkihaalarin 
sauma? 

Ratkesiko pilkkihaalarin 
sauma? 

Vaivaako vetoketju?Vaivaako vetoketju?



MÄÄRÄAIKAIS-
KATSASTUSPAKETTI!

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

Nuppi-toimikunta toivottaa 
kaikille kasavaanareille 
oikein Rauhallista Joulua 
ja turvallista uutta vuotta!


