1/20I7
SF-C Keski-Suomi ry:n jäsenlehti
N:o 1/20I7 • 36.vsk

pääsiäisen…
Kevään alku on tulppaanien…

…ja reippaan ulkoliikunnan
aikaa.

Kevätkokous Lintulahdessa 23.4.2017.

Pääsiäisviikonloput 13.-17.4.2017
Hietasaaressa ja Lintulahdessa järjestetään toiminnalliset ja tunnelmalliset
Pääsiäistapahtumat. Lapsille on luvassa aiheeseen liittyvää toimintaa ja
askartelua, on noitia ja taikoja. Tietenkin myös Pääsiäisvalikiatkin roihullaan karkoittavat noitia sinne Kyöpelinvuoreen.
Mukavaa yhdessäoloa myös karaoketanssien merkeissä. Tervetuloa.
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OVAT NYT MYYNNISSÄ!
Tonteista 5 kpl on omarantaisia,
Keiteleeseen rajoittuvia.
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Lehti ilmestyy 2017 neljä kertaa.
Maalis, touko-, syys- ja joulukuussa.

Ilmoitushinnat 2017:
Takasivu

ilmoituskerta
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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40,- ilmoituskerrasta riippumatta
65,- ilmoituskerrasta riippumatta

Toukokuun Nupin aineisto jätettävä
8.5.2017 mennessä.

elmikuun pakkasaamu paljastuu kun
nostan sälekaihtimet ylös. Talon vielä
sininen varjonpuoli on yön jäljiltä kylmän näköinen. Yllättäen noussut aurinko
paistaa yli taustan mäntyjen latvoihin.
Aamu jo ihanan valoisa, ei ankean harmaa. Lupaus tulevasta. Näin näyttää uskovan ainoa viherkasvini, jota en ole
saanut vuosien aikana hengiltä, työntää
uutta vahvaa vartta. Vettä on sille nyt
kaadettava, vaikka hortonomit sanoo että se menestyy mahdollisimman huonolla
hoidolla parhaiten.
Talipallot ja auringonkukan siemenet
ei tinteille kelpaa. Edellisen viikonlopun
Bird Life Suomen pihabongauksessa tuli
huonoin tulos vuosiin. Vain muutaman
tintin havaitsin. En muista koskaan olleen pihoillani näin vähän lintuja. Silti
joku radiossa kehui nyt olevan todella
hyvä talvi pikkulinnuille. Miksi ei mun
pihalla. Olisko naapureiden irti pitämät
kissat syyllisiä. Taidan alkaa heittelemään niitä noilla syömättömillä talipalloilla. Syökööt niitä, niitä ei tosin voi
rääkätä ja kiduttaa.
Etupihan oksat ja pensaat kuurassaan
muuttuvat auringon vastavalosta ja läm-

möstä hopeassa loistaviksi. Kiiltävät ja
kimaltelevat. Samoin valkoisen hangen
pinta on auringon myötä saanut pintaan
välkkyvät kristallit. Lehden hakumatkalla huikaiseva valo vaatii nokalle aurinkolasit, jotta en törmäilisi pihan päiväkotilapsiin. Riemu auringosta on tarttunut
heihinkin. Kaksi minieskaripoikaa tulee
halimaan. Vieressä pikkutyttö seuraa arkana, kysyn haluatko Sinäkin halia. Joo !
Ihmettelevät, miksi sulla Veijo ei ole sukkia aamutossuissa. Lapset huomaa ja
kommentoi kaikki tällaiset asiat. Vaikkapa jos sormessa on laastari, niin miksi.
Samoin pitkät keskustelut saa aikaiseksi
vaikka uusista kengistä.
Onhan talvessa jotain hyvää ja kaunistakin. Eikä kaikkea kannata ihailla vain
asunnon tahi vaunun ikkunan takaa. Ensimmäinen aurinkoinen päivä vaatii lähtemään lenkille. Kävely on liukasta, varottava ettei kallo halkea eikä takapuoli
kipeydy. Lunta koko talven niin huonosti, etten ole saanut hiihdettyä. Sukset
olen kyllä vintiltä hakenut. No enköhän
selviä tästäkin talvesta unelmoiden tulevasta helteisestä kesästä.
Vähän politiikkaa. Talven aikana peruttiin yksi jos toinenkin päättäjien esitys. Uusia verotuloja kun pitäisi saada
valtiomme pahasti vuotavaan rahasäkkiin. Eräs kaatunut esitys lisäveroksi oli
Moottoripyörä ja Venevero. Niin kuin
näitä harrastuksia ei jo nyt tarpeeksi verotettaisi. Puhuttiin kateusverosta. No
ottaahan se päähän jos motoristi humauttaa moottoritiellä virka-autosta
vauhdilla ohi. Pienessä piirissä nousi ajatus, että caravaaniharrastushan on vastaavanlainen kuin tuo veneilykin. Eiku
lisämaksua. Vetoautojen ja asuntoautojen
vuosittaiset verot ja käyttökulut ovat jo
nyt sitä luokkaa, että moni rajoittaa matkailuaan jo polttoainekulujenkin takia.
Veijo.

Yleensä en kuvilleni ole
antanut nimeä, nyt annan,
tämän nimeltään ”loppiainen”.
Vanha sanonta on: ”Hyvä Tuomas
joulun tuo, paha Nuutti pois vie”.
Tuomaksen päivä oli 21.12. ja
Nuutti 13.1. Silti me vietettiin
loppiaista jo 6.1.
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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!
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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 20€ (sis. sähkön),
ei jäseniltä (sis. sähkön) 30€/vrk
1.10.-30.4. Vuorokausimaksu jäseniltä 20€ + sähkö,
ei jäseniltä 30€/vrk + sähkö. Sisältää alueen palvelut ja saunan yleisillä
vuoroilla. Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
Perhesauna 15€/h jäsen • 25€ /h ei jäsen
Sähkömaksut 2016
• Mittarilla 0,20/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria 1.10.-30.4. 8€/vrk
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…
18.3.2017
14.-17.4.2017
30.4.-1.5.2017
20.5.2017
9.-11.6.2017
23.-25.6.2017
21.7.2017
11.-13.8.2017
15.-17.9.2017
14.10.2017
2.12.2017
31.122017
2
2

Pilkkikisat, säävaraus
Pääsiäistapahtuma
Vappu
Kevätsiivous talkoot
Hyvänolon viikonloppu ja lastentapahtuma
TREFFIT sekä Adria-kokoontuminen
Juhannus TREFFIT
Kabe-kokoontuminen
MuikkuTREFFIT, yhdistyksen Karaokekisa
Soihtujen ja rosvojen yö TREFFIT
Syyssiivoustalkoot.
Pikkujoulu
Vuodenvaihtajaiset
nuppi
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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!
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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

1.5.-30.9. Vuorokausimaksu jäseniltä 20€ (sis. sähkön),
ei jäseniltä (sis. sähkön) 30€/vrk
1.10.-30.4. Vuorokausimaksu jäseniltä 20€ + sähkö,
ei jäseniltä 30€/vrk + sähkö. Sisältää alueen palvelut ja saunan
yleisillä vuoroilla. Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
Perhesauna 15€/h jäsen • 25€ /h ei jäsen
Sähkömaksut 2016
• Mittarilla 0,20/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria 1.10.-30.4. 8€/vrk

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

Hietasaaressa tapahtuu…
18.-19.3.2017
14.-16.4.2017
29.4.2017
30.4.-1.5.2017
10.-11.6.2017
23.-25.6.2017
21.-23.7.2017
9.-10.9.2017
30.9.-1.10.2017
25.11.2017
31.12.2017

Yhdistyksen pilkkikilpailut/ Talvitapahtuma
Pääsiäistapahtuma
Kevätsiivous talkoot
Vappu
Lasten tapahtuma TREFFIT
Juhannus TREFFIT, esiintyjänä Pekka Parsola Duo
Heinärieha, naamiaiset TREFFIT,
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Puheenjohtajan tervehdys
Kevättä ilmassa
N

iin se vaan on taas talven ”selkä” taittunut ja päivänvalo lisääntyy koko ajan.
Kevään merkit ovat jo vahvasti ilmassa.
Lintujen laulua kuulee ja suojasäät ovat olleet vallitsevana. Talvi ei oikein kunnolla
ole tullutkaan, sillä pakkasjakso jäi melkoisen vähäiseksi ja luntakaan ei ole kovin
paljoa tänä talvena ollut. Toki hiihtämään
ja pilkille on päässyt, joten kyllä talven riemuista on voinut nauttia. Yhdistyksemme
karavaanarialueilla keskitalvi on ollut perinteisesti hiljaisempaa aikaa, mutta toki
kalustomme sallii ympärivuotuisenkin oleskelun. Ensisijaisesti kausipaikkalaiset ovatkin käyttäneet alueitamme myös talven aikana. Auringon lämmittäessä entistä enemmän tulee myös alueidemme käyttö taas lisääntymään ja yhdistyksessämme ahkeroivat vapaaehtoiset valmistelevat jo sesongin
aikaisia tapahtumia.
Yhdistyksemme kevätkokous pidetään
Lintulahdessa sunnuntaina 23.4. klo 12.00
alkaen ja tällä kertaa esillä on ns. normaalien kevätkokousasioiden lisäksi myös yhdistyksemme sääntömuutosten käsittely. Valtakunnallinen liittomme on hyväksyttänyt
uudet mallisäännöt Patentti- ja rekisterihallituksessa ja liitto suosittaa yhdistyksiä
päivittämään säännöt uusien mallisääntöjen mukaisiksi. Yhdistyksemme nykyiset
säännöt ovat viime vuosituhannelta, joten
uudistustarvetta on kertynyt. Uudet malli-

säännöt on esitelty tämän lehden sivuilla.
Syyskokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma on ohjenuoranamme tänäkin
vuonna ja sen mukaisesti monenlaisia tapahtumia on taas odotettavissa. Kevään aikanakin on toki tapahtumia vaikka pääpaino onkin kesäkaudella. Molemmat alueemme ovat olleet varsin vetovoimaisia ja
vieraita sekä ”omaa väkeä” on riittänyt ja
uskon vakaasti, että hyvä vire jatkuu tulevaisuudessakin. Tämä tietysti edellyttää
koko ajan toimenpiteitä alueidemme tasokkuuden parantamiseksi ja viihtyvyyden
lisäämiseksi. Ja tässä työssä tarvitaan mahdollisimman monia ”käsipareja”, sillä tekemistä toki riittää. Toivotaan, että jatkossakin saamme uusia vereksiä voimia mukaan
toimintaan, sillä koko ajan väkemme
ikääntyy ja esimerkiksi todella tärkeä isäntätoiminta pyörii liian vähillä henkilöillä.
Toki se ei ole ulospäin näkynyt, mutta isäntätoiminta pyöriessään vähillä voimavaroilla rasittaa turhan paljon harvoja. Siksi toivon isäntärinkiin lisää tekijöitä.
Haasteita on siis olemassa, mutta ne ovat
kyllä voitettavissa hyvällä yhteistyöllä ja
karavaanarihengellä, jota toki alueiltamme
löytyy.
Hyvää kesän odotusta toivottaen
Jouko Ahonen
SFC 041830

SF-Caravan Keski-Suomi ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
pidetään Konginkankaan Lintulahdessa, Lintusalissa
sunnuntaina 23.4.2017 klo 12.00.
Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 11.30.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksemme sääntöjen mukaiset kevätkokoukselle kuuluvat
asiat, mm. toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Kokouksessa käsitellään myös yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
liiton mallisääntöjen mukaiseksi. Mallisäännöt ovat luettavissa toisaalla tässä lehdessä.
Lisäksi kokouksessa käsitellään ne jäsenten esittämät asiat, jotka on toimitettu kirjallisena
yhdistyksen hallitukselle 7.4.2017 mennessä.
Tervetuloa päättämään yhteisistä asioistamme!
SF-Caravan Keski-Suomi ry:n hallitus
4
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Wanhat Wehkeet
matkailualue Karstulassa
S

atuinpa tässä lokakuun lopulla käymään Karstulassa Wanhat
vehkeet -matkailualueella. On se myöskin matkailuajoneuvoalue, mutta on siellä kaikenlaista muutakin. Voisin melkein sanoa,
”Mitä siellä ei matkailijalle ole tarjolla, sitä ei tarvita”.
Alunperin menin paikalle kun perinteisiä jäsenkorjaajia oli pyydetty hoitamaan karaoketapahtumaan tulleita vieraita ja myös
henkilökuntaa. Yhtenä yhdeksästä jäsenkorjaajasta hoidimme kaikenlaisia tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Tälläisiä tapahtumia tulee
olemaan tulevaisuudessakin aina silloin tällöin tapahtumien yhteydessä.
Marraskuun alussa palasimme ystäväperheemme kanssa tutustumaan oikein lähemmin alueeseen ja ainakin itse katselin paikkaa
karavaanarin silmin. Aluksi tietysti kiinnitin huomioni ystävälliseen ja hymyilevään henkilökuntaan. Meille neuvottiin paikat ja
kerrottiin palvelut, koko ajan ilmeet ja puhetapa ja kaikki muukin
kertoi sanattomasti ”Olet tervetullut”. Tätä ei voi oikein selittää
paikalla käymättömälle. Esimerkkinä tästä kun menimme ravintolaan kysymään ruokailumahdollisuutta ja kerroimme viettävämme
kaksinkertaisia kuusikymppisiä. Ilmestyi kuin taiottuna valkea liina
ja keskelle pöytää vielä asetelma valkoisia ruusuja. Paahtopaisti oli
todellakin parasta mitä olen koskaan syönyt. Kyllä siinä hymyileväinen Merja-emäntä oli laittanut loistavan ammattitaitonsa käyttöön. Viikonloppuisin ravintolassa on karaokea oikein ammattivetäjän vetämänä. Käytössä on myöskin isompi ravintolasali jos tulee
enemmän porukkaa tai on esimerkiksi yksityistilaisuus
Paikalta löytyi myöskin erilaisia saunoja matkailijoiden käyttöön.
Oli telttasauna, tynnyrisauna, korsusauna, höyrysauna ja allasrakennuksen sauna.
Niin todellakin mainitsemisen arvoinen asia on, että alueella on
ympäri vuoden asukkaiden käytössä oleva uima-allas. Ei siinä tarvitse miettiä veden kylmyyttä, kuten aika usein viime kesänäkin
jouduin miettimään luonnon uimarannoilla.
Paikalla on myös keilahalli. Siellä voi kuntoilla alkuiltapäivän.
Sieltä saa myös iltaisin tilata pizzaa, jos nälkä yllättää. Tietysti alueelta löytyi grillikatokset ja polkuautot ja muut tarvittava. Kesäisin
alueella on katsottavana lapsille pieniä kotieläimiä.
Sellainenkin ihmeellisyys alueelta löytyy kuin Kesäteatteri. Ensi
kesänä siellä esitetään komedia ”Päivänsäde, minä ja menninkäinen”. Pääosissa Kuntsi (Toljanteri) Ojansivu ja tietysti vaimonsa
(Joulumuori) kanssa.
Leirialueen halki virtaa joki ja siinä on tietysti sellainen pieni
kaunis silta, jossa tälläinen vanha ukko, niinkuin minä, voin ottaa
rakasta elämänkumppaniani kädestä kiinni ja hetken muistella elämänvirtausta meidän avioliittomme aikana. Rentouttavaa, eikö
totta.
Keskustelussa omistajapariskunnan Jari Lasosen ja Merja Välilehdon kanssa, kuulin heidän aloittaneen 2004 rakentamaan ensin
automuseota ja siitä sitten kokonaista matkailualuetta. Rakentaminen on pääosin tapahtunut omana työnä. Itsekin rakentamista harrastaneena jouduin hiljaa sydämessäni nostamaan hattua aika korkealle.
Alueella rakentaminen jatkuu ja ensi kesäksi valmistuu lisää wc
ym. tiloja. Myöskin rakennukseen tulee pesumahdollisuus matkailuajoneuvoille. Sellaista ei tiettävästi ole tarjolla Keski-Suomessa
ympärivuotisesti.

Wanhat Wehkeet matkailualue sai
vuoden karavaanialueen tittelin.

Poikkeuksena moniin yrityksiin rakennuksella teki työtään myös
omistajapariskunnan poika Joni, joka aikanaan tulee ottamaan ohjakset käsiinsä. Ei muuten kalskahtanut nuorisotyöttömyydelle,
kun nuori mies vielä klo 22 asensi eristevilloja uuteen rakennukseen.
Varmasti olen unohtanut joitakin tärkeitä asioita, mutta kunhan
ensi kesänä aloitan Keski-Suomen kierrokseni on aivan varmaa,
että Hietasaaren ja Lintulahden jälkeen auton nokka kääntyy
kohti Karstulaa ja Wanhoja Wehkeitä. Ai niin, kun Lintulahden
saunassa aika usein ajetaan rekka-autolla, olisi automuseossa alan
harrastajille paljon nähtävää ja keskusteluaiheita lisää.
Hyvää kesän odotusta teille kaikille ja alkakaa jo suunnitella
minne pyörät ensi kesänä pyörivät. Itse aioin kiertää etelä-suomea,
mutta Kämäräisen Veijo oli sitä mieltä, että Lapista on kirjoitettu
liian vähän. Ainakin minun toimestani. No näkkyypähän minne
tie vie.
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Uusivuosi Lintulahdessa
T

aas kerran oli tultu vuoden loppuun ja uuden alkuun. Tätä kirjoittaessani on jo vuosi 2017 aika pitkällä. Lintulahden vuodenvaihtajaiset sujuivat aika perinteiseen tapaan. Perjantaina, aaton
aattona, väki kerääntyi pikku hiljaa työpäivän päätteeksi vaunuilleen ja autoilleen. Tietysti viikonloppu aloitettiin perinteisellä rituaalilla eli mentiin Lintulahden maailman parhaaseen saunaan.
Siellä työn kovettamat lihakset pehmenevät ja myös jotkut,
jotka eivät tee käsillään työtä vaan rasittavat aivojaan, hekin saivat rentoutta nuppiinsa. Sitten on vielä tälläiset meikäläiset, jotka
ei tee yhtään mitään. Meillekkin sauna tekee erinomaisen olon.
Kokeilkaa vaikka.
Kirjoittakaa sellainen sivun juttu Nuppiin, niin se ei ole yhtään
mitään verrattuna johonkin oikeaan tekemiseen. Aikaa tosin
menee tunnista kolmeen tälläisenkin jutun kirjoittamiseen. No ei
ollut tarkoitus narista. Eletään, ”palkkasi on oleva suuri Taivaassa
tunnelmissa”. No enivei. Saunasta selvittyämme jokainen vähänkin herraskaisempi laittoi limonadivaatteet päälle ja riensi Lintusaliin laulamaan Lindlöfin Veikon vetämää kararaokea. Ja hyvin
Veikko karaokesta selvisikin. Homma toimi kuin pienen pojan
itku, kunhan alkuun pääsi.
Väkeäkin oli välillä tungokseen asti ja tanssia nytkyttelivät oikein somasti. Kukaan ei halunnut olla pekkaa pahempi ja oikein
riensivät tanssilattialle. Ikäjakaumaakin oli, 10-86-vuotiaita pyörähteli sulassa sovussa.
Sittenpä perjantai-ilta painui mailleen ja väki painui vaunuihinsa pehkuihin. Tosin joissakin vaunuissa oli havaittavissa selvää
hengästymistä, varmaan oli käynnissä antennin säätötoimenpiteet,
ainakin heilumisesta päätellen. No se siitä. Vai oliko se Filip mai
nou.
Uudenvuoden aatto valkeni jännittävänä. Olihan se tuomassa
kokonaan uuden ajan ja sen tuomat mahdollisuudet.
Tietysti nukuttiin pitkään ja herättiin vähän ennen puoltapäivää.
Puolenpäivän aikoihin kuulutettiin Ämyrillä, että Turpeisen
Anneli täyttää taas 18 vuotta ja tarjoo kakkua. Solinin Raijakin
täytti kotonaan salassa taas 18 vuotta, eikä kutsunut edes tämän
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jutun kirjoittajaa kakkua syömään. Onnittelut myös Veikolle ja
Hokille. Ai minkä takia, no kuulemma sukupuolisen tasa-arvon
vuoksi.
Kuitenkin Kallion Pasin ”Pitoset” kakku katosi perinteiseen tyyliin melko nopeasti makeanhimoisiin suihin. On ne niin hyviä nuo
Pasin kakut. Aina, kun Pasin ystävälliset kasvot pilkistää keittiön
luukusta, tietää saavansa kohta jotain tosi hyvää joko ruokaa tai
muuta herkullista. Silläkin on merkitystä, että hymyileekö kokki
vai onko naama kuin 30-vuotisen sodan jäljiltä.
Sittenpä melkein oli taas vuorossa Lintulahden maailman paras
sauna, jossa makoisat löylyt odottivat. Siellä kahden tunnin ajan
maailmaa parannettuamme siirryimme valmiusasemiin. Tulihan se
kuulutus ja siltä seisomalta ampaisimme Lintusaliin taas napostelemaan Pasin tekemää iltapalaa. Kyllä oli muuten hiilihydraattitankkaus melko hyvä. Illan päätteeksi vielä oli orkesteritanssit, joissa
tanssia jytkytettiin yöhön asti. Välillä ampuivat varakkaammat rakettejaan ja me köyhemmät ja nuukemmat katseltiin sujuvasti. Ja
sitten taas tanssin pyörteisiin.
Uudenvuodenpäivänä olikin sitten aamusaunat hikisille tanssijoille ja tietysti muullekin vaunukansalle.
Mitä uusi vuosi sitten tuokaan tullessaan. Ainakin Jyväs-Caravanilla on jo uuden mallivuoden mallit tyrkyllä vaihtohaluisille. Alkanut vuosi tuo ainakin uuden puheenjohtajan yhdistykselle. Toivottavasti löydetään uusi yhteistyökykyinen ja kaikille ystävällinen
rauhanrakentaja puheenjohtajaksi.
Mitä se tuo tavalliselle jäsenelle. Toivottavasti kaikkea hienoa.
Toivon myös Lintulahden ja Hietasaaren ystäville hyvää ja parempaa tätä vuotta.
Ollaan ihmisiksi ja iloitaan keväästä.
www.mourulanvaari.fi
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Hietasaaren vuosi vaihtui komeiden rakettien,
karaoketanssien ja makkaran voimin
K

yynämöisen puhuri eli tuuli
oli tänäkin vuonna juhlijoiden kaverina aattoiltana. Tuuli
vaikeutti rakettien ammuntaa,
mutta muuten vuoden vaihtuminen tapahtui lystikkäästi ja
totuttuun tapaan porukalla illasta nauttien. Karaoken lomassa makkarat höysteineen maistui ja grillimestarit onnistui
paistamisessa oikein loistavasti,
kuten eräs Rouva kiitokseksi sanoi ja totesi, ettei yleensä makkaraa syö. Ja taisipa kelistä joh-

tuen muutamia raketteja jäädä
ampumattakin..
Uuden vuoden juhlintaa
odotellessa paistettiin nuotiolla
lettuja koko porukalla ja siinä
puheensorina kertoi ystävyydestä, naapuruudesta ja yhteenkuuluvuudesta vakiasukkaiden
sekä vierailijoiden kesken. Karavaanarit ovat kuin perhe,
omaa aikaa tarvitaan mutta yhdessä viihdytään.
Viikonlopun päätti ohjelman
osalta Seijan aamujumppa, joka
verrytti tanssijoiden jäsenet
ihanan pehmeiksi. Jumpan jälkeen saunan lämpö viimeisteli
kotiinlähtöä, rentoutti ja toivotti hyvää sekä turvallista kotimatkaa karavaanareille.
Hanna
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Isäntävelvoitteet
K

ausikorttien voimassaolo on tahdistettu
niin, että vuoden kausikortin voimassaolo alkaa maaliskuun alusta alkaen. Isäntävelvoitelistat ovat tulleet samana päivänä
esille molempien alueiden isäntien toimistoon ja jokainen em. vuosikortin lunastaja
on velvollinen merkitsemään tarvittavat
velvoitteen tekopäivät listoihin toukokuun
15. päivään mennessä ottamalla yhteyttä
alueisäntiin, jotka huolehtivat siitä, että
velvoitevuorot merkitään isännän toimistossa olevaan listaan ja sen lisäksi ne tulevat isännän lähettämänä kotisivujen vastaavan toimesta ”varattu”-merkillä varustettuna myös yhdistyksen kotisivuille.

Perustellusta syystä ko. kausipaikan lunastanut/lunastaneet saavat vapautuksen
isäntävelvoitteestaan hakemalla sitä hallitukselta vuosittain. Hallitukselle esitettävät
kirjalliset vapautuspyynnöt tulee toimittaa
Hietasaaren osalta Veijo Kämäräiselle ja
Lintulahden osalta Jarmo Eskeliselle. Myös
mahdolliset vapautushakemukset isäntävelvoitteesta tulee toimittaa vuosittain ko.
päivämäärään eli 15.5. mennessä (HUOMIOIKAA TÄMÄ!). Myöhemmin tulleita
vapautushakemuksia ei pääsääntöisesti
hyväksytä.
Mikäli kausikortin lunastaja ei sitoudu
täyttämään syyskokouksen päättämää isän-

tävelvoitetta, ei hänelle voida myydä
kausikorttia tai vaihtoehtoisesti hän sitoutuu maksamaan kausipaikkasopimuksen
liitteessä sopimansa hyvityksen yhdistykselle isäntävelvoitteen/talkoon tekemättä
jättämisestä. Syyskokous suosittaa, että
jokainen isäntävelvoitteeseen sitoutunut
tekisi itse velvoitteensa yhdessä ns. pääisäntien kanssa sovittavien ”pelisääntöjen” mukaisesti, jolloin jokaisen henkilökohtaiset
kyvyt ja ominaisuudet erilaisiin tehtäviin
huomioitaisiin mahdollisimman hyvin ja
sovittelevasti.
SF-Caravan Keski-Suomi ry:n hallitus

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

HIERONTA/JÄSENKORJAUS JARMO PIHLAVAMÄKI

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

Laikuttajantie 9 A, 40340 Jyväskylä

… siinä heti Lintulahden liittymässä!
10
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Puh. 044 522 4496

Kevätnäyttelymme
Liikkuva Koti näyttelymme
pe 7.4. 9-18,
la 8.4. 10-16 ja
su 9.4. klo 11-15
Kevätpäivät
pe 21.4. 9-18,
la 22.4. klo 10-16 ja
su 23.4. klo 11-15
Makkara- ja pullakahvi
-tarjoilu. Tervetuloa!

Valikoimissamme yli 150
matkailuajoneuvoa.

Tarvikemyymälässämme laaja
valikoima tarvikkeita ja varaosia.

Lämpöisissä sisätiloissa 40 ajoneuvon
jatkuva näyttely.

Nykyaikaisissa huoltotiloissa
työskentelee 8 mekaanikkoa.

Meiltä löydät myös teltat ja
muut lisävarusteet.

25 alan ammattilaista
valmiina palvelukseen!

M YYN T I • H U O LTO • V U O K R AU S • VA R AO S AT • TA R V I K K E E T • V E R K KO K AU P PA
Meillä yli
Myynti
Myyjät
150 ajoneuvoa! 0400 407 066 Tommi Kuismin 050 434 0408
Katso ajantasalla myynti@
jyvascaravan.fi
oleva varastotilanteemme
www.jyvascaravan.fi

Kari Pienmäki
Jyrki Lehtonen
Juha Käyhkö
Timo Käyhkö
Tuomo Käyhkö
Simo Käyhkö

0400 640 139
040 728 6006
0400 642 842
0400 642 699
0400 545 133
0400 769 332

Jälkimarkkinointi

Verkkokauppa

Caravan-varaosat /
Fiat-huolto ja 24h
tarvikkeet / lisävarusteet varaosat
0400 407 035
0400 407 154 Yli 6000 tuotetta
varaosat@jyvascaravan.fi
fiat@jyvascaravan.fi suoraan varastosta
Vuokraus
Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä • info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan Caravan-huolto
kauppa.jyvascaravan.fi
0400
407
055
0400 620 445
Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15 tai sop.mukaan.
huolto@jyvascaravan.fi
vuokraus@jyvascaravan.fi

M ATKAILUAUTOT

Varastossamme on jatkuvasti 150-200 ajoneuvon valikoima.
Tule tutustumaan laajaan valikoimaan matkailu- ja retkeilyautoja.

M ATKAILUVAUNUT

Tule tutustumaan matkailuvaunuihimme.
Katso koko valikoima internetissä www.jyvascaravan.fi

H ENKILÖ- JA PAKETTIAUTOT

U UDET MATKAILUAUTOT
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C1

Carthago Chic C Line 4 8
131.810€

Fiat 2.3 MJET 180 hv 2017. Alde, Automatisoitu
vaihteisto, 16“ aluvanteet, Alumiiniriflapelti takatallissa, Asuintilan ja ohjaamon mattosarja, TecTower,
LED-tv 24“ ja teline, Superpaketti ym.

B

Dethleffs Magic Edition T DBM
86.910€

2.3 JTD 148 hv 2016 ALDE. Tyylikäs saarekevuoteellinen nahkaverhoilulla. Black Edition
varusteet. Tehokkaampi 148hv:n moottori,
Vuoteentekomahdollisuus ym.

Dethleffs Trend I7057 DBM
83.745€

Fiat 2.3 MJET 148 hv 2017 ALDE. Edullinen integroitu saarekevuoteella ja ohjaamon päälle laskeutuvalla etuvuoteella! Sähköinen lattialämmitys, TV-teline, Sporty-verhoilu ym.

B

Kabe Travel Master 740 LXL
85.760€

Fiat 2.3 MJET 150 hv 2017. Suositulla pohjaratkaisulla talvilämmin Kabe. Pedattava sohva, pehmeästi sulkeutuvat keittiölaatikot, pohjoismainen
varustelu, rullaverho/hyttysverho ym.
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B

Bürstner Lyseo T 734
77.340€

Fiat 2.3 MJET 148 hv 2017. Saarekevuoteinen
uutuusmalli kaksoispohjalla ja alaslaskettavalla ylävuoteella.

B

Dethleffs Advantage T7051 DBM
75.810€

2.3 JTD 148 hv 2016 ALDE. Suosittu saarekevuodemalli. Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä ja L-istuinryhmä, Namib verhoilu ym.

B

Bürstner Nexxo Time T660
30-Edition 73.385€

B

Carthago Malibu 640 LE
72.530€

Fiat 2.3 MJET 148hv 2017. Automaatti. Laadukas
retkeilyauto erillisillä vuoteilla. Alustapaketti, asuinosan paketti kompressorijääkaapilla, Truma Combi
6E-lämmitin, valkoinen etupuskuri ym.

Fiat 2.3 MJET 148hv 2017 automaatti.
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B

Bürstner IxeoTime 726 Summer
70.674€

2.3 JTD 148 hv 2016. Laskuvuoteellinen puoli-integroitu erillisvuotein isolla takatallilla erittäin hyvin varustein. Summer-paketti, Trumatictalvipaketti, L-istumaryhmä ym.

B

Dethleffs Trend T 7057 DBM
66.650€

Truma EH 2.3 JTD 130hv 2016. Alustapaketti, Familypaketti, Tv-teline, nostovuode, lattialämmitys, Truma EH-lämmitys, Omenapuu,
Sahara.

B

Bürstner Nexxo Time T660L
65.695€

2.3 JTD 130 hv 2016. Perinteinen parivuodemalli nyt erikoisvarusteltuna Summer-mallina
kampanjahintaan. Peruutuskamera, Navigointilaite, Skyroof ym.

B

Sunlight T 67
64.500€

2.3 JTD148 hv 2016. Suosittu erillisvuodemalli
isolla takatallilla. Istuinryhmän päälle laskeutu parivuode. Ohjaamon etukattoikkuna, Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä ym.
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B

Bürstner CityCar C 640
60.400€

B

Fiat 2.3 MJET 130hv automaatti. Automaattivaihteinen hopeanvärinen retkeilyauto
pitkittäisvuoteilla.

B

Sunlight T 69
60.360€

Fiat 2.3 MJET 130 hv 2017. Saarevuoteellinen malli ja istuinryhmän päälle laskeutuu parivuode!

B

Sunlight A 68
57.530€

2.3 JTD 148 hv 2016. Kuuden hengen kerrosvuodemalli! Tehokkaampi 148hv:n moottori,
Fiat Comfort-paketti, Fiat-alustapaketti, Basicpaketti, TV-teline ym.

B

Adria Twin Axess 640 SLX
54.960€

Fiat 2.3 MJET 130 hv 2017. Erillisvuoteet pitkittäin. Mukavasti kaappitilaa. Truma Combi 4 kiertoilmalämmitys. Liukuoven keskiasennon lukitsin. MiniHeki kattoikkuna 2kpl.

U UDET MATKAILUVAUNUT
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1634kg
2800kg

Adria Alpina 903 HT
51.230€

2017. Adrian lippulaiva tilavalla päätykeittiöllä, koko takaosan tilavalla kylpyhuioneella, kerrosvuoteiila, tilavalla oleskeluryhmällä ja poikittaisella saarekevuoteella.

1900kg

Kabe Royal 560 XL KS
49.989€

2017. Parivuode pitkittäin, tilava keittiö, kunnon
oleskelutila, laadukas viimeistely, hyvä vakiovarustus, siitä on Royal-sarja tehty laadukkaaseen vapaa-aikaan.

2000kg

Kabe Ametist GLE KS B2
43.715€

2017. Leveä jalokivisarjan erillisvuoteinen liikkuva
koti pariskunnan mukavaan vapaa-aikaan. Runsaan
vakiovarustuksen lisänä: Mikroaaltouuni keittiön yläkaapissa, Mukavuuspaketti.

2500kg

Dethleffs Camper 650 FMK
39.570€

2016. Uudistuneen Camper malliston uusi pohjaratkaisu! Parivuode edessä, keskellä u-istuinryhmä, takana kerrossänky ja pöytäryhmä.

4
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1634kg

1999kg

1392kg

1663kg

1900kg

2200kg

1700kg

1800kg

Kabe Classic 560 XL
38.411€

2017. Uutuusmalli Classic-sarjassa pitkittäisellä parivuoteella. Iso jääkaappipakastin, Heki kattoikkuna, CD-radio, Tavaraluukku, Mikroaaltouuni, Alumiinivanteet ym.

Hobby 720 UKFe Prestige
37.140€

2017 ALDE. 2 pöytäryhmää, 3-kerrosvuoteet, parivuode, lisäksi keski-istuinryhmän päällä yläkaappivuode. Tässä tilaa koko perheelle.

7
1800kg

Adria Adora 593 UK
31.500€

2017. Upea Adora panoraamaikkunalla. Tilava perhemalli, jossa oma makuuosasto vaunun takaosassa
parivuoteella ja 3.kerrosvuoteilla. Tilava keittiö ja hyvät kaappitilat. Vakiona Alde 3020.

Kabe Classic 560 GLE B2
37.114€

2016. Classic-sarjan erillisvuodeversio hyvin talviominaisuuksin 230 cm leveänä. Alumiinivanteet,
Iso jääkaappi-pakastin, Mikro yläkaapissa, Kappaverhot ym.

Dethleffs Nomad 560 RET
36.960€

2017. Tyylikäs Dethleffs Nomad erillivuoteinen takavessamalli. ALDE, Lasikuitukatto, Foam-eriste, AKSvarmuuskytkin, Itsesäätyvät jarrut, Valkoinen sileä
pelti, Casa-verhoilu.
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1512kg

1448kg

1337kg

1600kg

1500kg

1500kg

Hobby 560 WLU Prestige
31.270€

2017 ALDE. Mallivuodelle 2017 mukavasti uudistunut koko takaosan levyisellä saniteettitilalla ja erillisvuoteilla Prestige sarjan Hobby.

Hobby 540 WLU Excellent Alde
28.845€

2017. Alde lämmitteinen, erillispetinen, koko takaosan levyisellä sanitettitilalla Hobby. Kasettiverhot,
Lattiamatot asunto-osassa ym.

Hobby Excellent 495 UL
27.200€

2017. Alde lämmitteinen ja erillisvuoteinen reissuvaunu pariskunnalle. Hyviä uudistunut kokenut 2017
mallivuosi. Alde 3020 lämmitys. Lisäosa erillisvuoteiden yhdistämiseksi. Hobby mukavuuspaketti.
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1286kg

1105kg

1093kg

690kg

1500kg

Hobby 495 UFe Excellent
25.230€

1615kg

2016. Suositulla pohjaratkaisulla ja kokoluokalla
liikkuva lomakoti pariskunnalle. Uusittu ohjauspaneeli, entistä isompi ja kapeampi jääkaappi, uusittu
etuikkuna, ym.

1300kg

Hobby 400 SFe De Luxe
21.875€

1200kg

Hobby Ontour 460 HL
20.540€

Liikkuvaan vapaa-aikaan ja muuhun mukanuppi2017.
vaan1/2017
harrastamiseen kevyt erillisvuoteinen lomaka-

2015. Kompakti pariskunnan ihanne-vaunu pitkittäisellä parivuoteella. Lattialämmitys 230v., Ultraheat sähkölämmitys, LCD-paneeli, Antennimasto,
TV-teline ym.

veri. Trumaticin ilmakeskuslämmityksellä. Tehdaslisävarusteena TV-teline.

750kg

Poksi N 126 NTL
13.150€

2016. Tummilla ikkunoilla varustettu suosittu ja perinteinen Poksi 126. Mallissa on pitkittäiset erillispedit. Pöytää laskemalla saadaan levitettyä poikittaiset
vuoteet kolmelle.

Lemmikkien kanssa reissun päällä
O

len huomannut, että lemmikit (varsinkin koirat) ovat
lisääntyneet karavaanareiden
keskuudessa. Lemmikkien mukana tulee huomioida myös
säännöt, jotka on asetettu aluekohtaisesti sekä tavat, jotka
ovat yleisesti tietoisuudessa.
Tietenkin maalaisjärki ja toisien huomioiminen ovat hyviin
tapoihin perustuvaa ja onkin
hyvä huomioida naapurin toiveet.
Meidän mukana reissuissa,
sekä vuosipaikalla Hietasaaressa, on Vili. Vili on seropi eli sekarotuinen koira, meidän lapsien kaveri niin arjessa kuin juhlassa. Vili muutti perheeseemme noin puoli vuotiaana ja tottui matkustamiseen heti tultuaan. Oma nukkumapaikka on
alasängyn alla ja siellä viihtyvyyden takaa lapsien nukkumassa olo, eli Viliä ei lapsien
nukkumisen aikana vaunulla
paljoa näy.
Vilin ”pahe” oli alussa ikävöidä haukkumalla peräämme. Itse
emme tätä tajunneet, mutta onneksi saimme palautetta alueemme asukkaalta asiasta ja
hankimme
sitruunapannan
haukuntaa estämään. Ensimmäinen käyttö ja haukkuminen
loppui. Nykyään ei edes sitruunanhajua tarvitse laittaa, koska

pelkkä panta lopettaa haukkumisen. Onkin siis tärkeää huomioida saama palaute myös

mutta Vilikin välillä merkkaa
omaa aluettaan ja lapiosta on
tällöin hyötyä. Kakkajätökset

lemmikkien kohdalla, koska me
kaikki emme ole koiraihmisiä ja
näin ollen koiran äänet voi häiritä.
Toinen tärkeä asia on huomioida koirien jätökset. Pissajäljet
lumessa ei ole mukavaa katsottavaa ja kukaan ei varmasti tykkää leikityttää lapsia pissaisessa
lumessa. Jos vahinko sattuu,
niin jos jokainen koiran ulkoiluttaja heittäisi edes lunta pissajäljen päälle, siistiytyisi alue
huomattavasti. Hietasaaressa
ohjeistamme koiran ulkoiluttamisen alueen ulkopuolella,

jokainen ulkoiluttaja huomioi
ja jollei alueen ulkopuolella
kerää niitä pois, niin ainakin
olisi hyvätapaista potkaista
jätös kauemmaksi tiestä. Alueella tai asutetulla alueella on
varmasti jokaiselle koiran omistajalle selvää jätöksien kerääminen pussiin ja sitä kautta roskalaatikkoon vieminen yleisen
viihtyvyyden takaamiseksi.
Lapset ja koirat ovat mielestäni yleinen näky. Lapsien
kanssa olevat koirat ovat yleensä varmoja käyttäytymiseltään
ja koulutettuja. Jokaisen on

hyvä muistaa, että lapsen kanssa liikenteessä oleva koira on
vanhempien/omistajan vastuulla. Vastuu sekä lupa koiran ulkoiluttamiseen on vanhemmilta/koiran omistajalta saatu ja
näin ollen vanhemmilla/omistajalla on oltava luotto koiran
käyttäytymisestä. Viliä voi ulkoiluttaa lapset, koska voin
luottaa koiraani. Mutta toivon
kuitenkin, että jos aikuinen
koiran kanssa näkee vastaan tulevan lapsen ja koiran, hän
huomioi tilanteen ja antaa lapselle tilaa mennä ohitse. Vanhemmat/koiran omistajat ymmärrämme tilanteen ja näin
ollen voimme välttää mahdollisia hankalia tilanteita tien päällä.
Haluankin toivottaa kaikille
lukijoille mukavia retkiä lemmikkien kanssa. Kun muistetaan muutamat ylläolevat asiat
lemmikkien kiinnipito-ohjeistuksen sekä kunnossa olevien
rokotus sekä madotus asioiden
kanssa, niin koirakaverit ovat
tervetulleita alueille. Myös allergikot on hyvä huomioida, eli
ilman erillistä lupaa koiria tai
lemmikkejä ei tulisi viedä yhteisiin tiloihin.
Hanna

Nyt herätetään toimintaan nuorisotoimikunta!
S

auna, ranta, järvi ja lava,
jossa tanssia. Niistä on
kunnon leirintäalueet tehty.
Nämähän ovat loistava yhdistelmä, ainakin Suomalaisen
lomailijan mieleen, mutta olisiko jo aika päivitellä kaavaa
nuorenkin karavaanarin päähän sopivaksi?
Hietasaaressa hommaan on
lähdetty jotenkin mukaan, on
lastenpäivää ja heinäriehan
naamiaisia, mutta luonnollisesti jossain elämänvaiheessa
alkavat nämäkin yläasteelaisen mielestä kuulostamaan

kiusallisilta.
Missä on “vähän vanhemmille lapsille” tarkoitettua tekemistä? Tai jotain muuta vastaavaa?
Legendan mukaan Hietasaaressa ja Lintulahdessa on menneinä vuosina ollut jonkinlainen Nuorisotoimikunta, mutta
käsitän tämän kaatuneen jo
kauan ennen puita.
Joten nyt, kehotan sinua
nuori karavaanari, ottamaan
yhteyttä minuun lehden ensimmäisellä sivulla mainituilla
kontakteilla, vaikka esimer-

nuppi

kiksi WhatsAppilla. Tarkoituksenani on kerätä porukka
tekijöitä, joiden kanssa voimme uudistaa ja modernisoida
alueitamme
nykyaikaiseen
käyttöön ja viihtymiseen,
aloittaen vaikka siitä, että
Hietsun WiFi-verkko pistettäisiin uuteen uskoon. Tosin, tavoitteenani ei ole luoda mainittua tanssilavaa, jossa tanssijat tuijottavat puhelimiaan,
vaan antaa tiloille ja välineille
vanha kunnon pölyhuiskakäsittely. Lemmikin välineistön
päivityksiä, uusia tapahtumia

ja ylipäänsä uutta näkemystä
tätä loistavaa harrastusta kohtaan mistä me kaikki pidämme.
Joten lähtekää rohkeasti
mukaan, tiedän, että teillä kaikilla on hyviä ideoita ja hyvä
tekemisen halu, joten tehdään
asialle jotain ja pistetään
homma pyörimään!
Trumpin slogania mukaillen, make Hietasaari
modern again!
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Hietsun pyryinen talvitapahtuma

T
Potkuttelu on vauhtilaji.
Kahvilan tarjoukset oli
maittavat ja näyttävät.

apahtumaan sattui tällä kertaa pilvinen ja hiukan lumisateinenkin päivä. Silti alueella reipas 60 henkeä. Lauantain pää tapahtuma oli yhdistyksen pilkkimestaruuskilpailut. Yhteistyö ei näytä
toimivan alueidemme välillä, koska Lintulahdessa pilkittiin samaan aikaan kilpailumielellä. Ei hyvä. Hietsussa jäälle lähti 30 ahvenen saalistajaa. Ja kas kummaa, Kyynämöinen olikin tällä kertaa
antelias. Avannoista nousi voittajilla lähes kilon verran mainion
kokoista ahventa.
Päivän aikana Pavilla toimi kahvila musiikin kera. Heti punnitusten jälkeen tarjolla oli kuumaa ja maittavaa lihakeittoa lisukkeineen. Tupa aivan täynnä punaposkista ulkoilijaa ja keitto maistui. Iltapäivällä potkittiin tiukkaa kisaa jäällä potkureilla. Lapset
innolla ja vain muuta aikuinen leikkimielellä. Antoisan ulkoilupäivän päätti Pavilla Tapsan tahdit. Tanssikansaa ruokki myös
makkarakrilli yön aikana.
veijo

Hietasaaren pilkkikisojen tulokset:
Miehet
1. Ari Lahtinen
2. Tapani Pusa
3. Juha Käyhkö
4. Jouko Martikainen

Jani rakensi itse pilkkijakkaran,
yksi kala saaliina.
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Lapset saivat kaikki mitalit kaulaan. Joukon keskellä
hymyilevä pikku Hanna ei saanut kalaa. Viehe liikkui
kuulemma niin nopeasti ylös alas, ei kalat kerineet iskeä.
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900g
422 g
142 g
63 g

Naiset
Anni-Helena Lainkari 272 g
Seija Jääskeläinen 159 g

Lapset
Miika Sorvari 833 g
Jani Lahtinen 73 g

Aikuisten sarjojen mestarit

Erkki Romppasen
muistolle

V

iime Nuppi-lehdestä saimme nähdä surullisen uutisen, Erkki
Romppanen on liittynyt niiden Karavaanareiden joukkoon, jotka ovat poissa joukostamme lopullisesti.
Aikoinaan, kun uskaltauduin vaunuineni Hietasaareen, Erkki
leppoisine hymykasvoineen jäi ensimmäisenä mieleeni. Sain häneltä ensi alkuun monta tärkeää neuvoa, jotka Erkki vielä koneteknikkona seikkaperäisesti minulle aloittelijalle selitti. Merkille
pantavaa oli myös Erkin ja Eilan panos kaikessa yhteisessä toiminnassa. Oli sitten kyse tansseista tai talkoista.
Kun aloimme rakentamaan meille jokaiselle niin rakasta Lintulahden aluettamme, Erkki ja Eila olivat meidän ensimmäisten joukossa vaunuineen. Harkitsevainen Erkki oli kullanarvoinen meidän hätähousujen seassa. Toppuuttelemassa innokkaita mutta ei
niin ammattitaitoisia rakennusapumiehiä ja -naisia.
Kalamiehiäkin Erkki oli ja hän kuului siihen salaperäiseen porukkaan, joka lähti aina ”Kohmulammelle” verkkoja laskemaan. Jo
varhain keväällä ruvettiin puhumaan saunassa kesän tulevista kalaretkistä. Silloin oli Lieksan Rekiniemi ihan parhaita paikkoja.
Erkki ja Eila olivat vakituisia Lintulahtelaisia, aina Eilan poismenoon asti. Silloin myös Erkin käynnit rupesivat harvenemaan,
mutta hänen elämänsä loppuun asti Erkin vaunu nökötti Lintulahden karavanalueen rinteessä.
En muista enää lauloiko Erkki mukana, mutta monissa lauluilloissa ainakin olimme hänen kanssaan mukana. Lopuksi täytyy
vain sanoa että Erkki oli mies, johon voi luottaa vaikeinakin aikoina ja mies joka aina tarttui työhön, mihin tahansa ja eikä niistä käsistä lauta livennyt. Hän oli täydestä sydämestään Lintulahden ja
Keski-Suomen karavaanareiden mies.
Erkkiä jäivät kaipaamaan kymmenien ystävien joukko yhdistyksessämme.

Kevensaniylusjtaä vit
Mitä sanoi kärpänen kun lensi vahingossa hevosen suuhun, ”no nyt olen turvassa”.


Tylsillä ihmisillä on ylettömän siistit kodit.

W.W Dyer.


Uutuuskirja paljastaa: näin Väyrynen aiheutti harmaita
hiuksia Kekkoselle.

Iltalehti 24.8.2016

Koulujuttuja:
Pekka tuli koulusta ja kertoo äidille:
– eilen opettaja lähetti Ollin kotiin, kun hän ei ollut pessyt
itseään.
– no auttoiko se ?
– kyllä, tänään ei kukaan ollut käynyt pesulla.
Pekka tuli koulusta. Äiti kysyi:
– opitko tänään mitään ?
– en mitään, täytyy menne huomenna uudestaa.


Vaativa coopperin testi nuorille, oltava 12 minuuttia ilman kännykkää.



Jarmo Pihlavamäki

Onnettomuudet tulevat yleensä peräkkäin kertoi blondi.
Esimerkiksi mun äiti kuoli ja kohta sisko soitti että niin hänenkin äitinsä. Ja isä ilmoitti jääneensä juuri leskeksi.

Kiitokset
Kiitämme SFC-Keski-Suomen yhdistystä
Vuoden karavaanariksi valinnastanne


Miksi muuten blondit ei tykkää teen juomisesta, pussi kuulemma tarttuu kurkkuun.



Tauno ja Anneli Turpeinen

Lauma blondeja jonotti tyhjän kapakan ovella. Poke kysymään miksi te siellä seisotte. Etummainen vastasi, että
vaikka blondeja ollaankin niin mekin tiedetään että pitää
olla 18 jotta pääsee sisään.

Lämmin kiitos yhdistykselle ja
karavaanariystäville
merkkipäiväni muistamisesta


Hietsun pilkkikisoissa lintulahtelainen kysyi hietasaarelaiselta, ”montako kalaa olet saanut”?
Toinen vastasi, ”jos tämän jälkeen joka nykii, tulee vielä
yksi, niin sitten on kolomee vaille viis”.

Anneli Turpeinen
Kiitos yhistykselle ja
Hietasaaren karavaaniystäville.


Dementian eri asteet on niin, että ensin unohtaa nimet ja
sitten kasvot. Sitten alkaa unohtaa sepalukset auki ja viimeiseksi unohtaa ne kiini.

Seppo Jääskeläinen
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Laskiaista Lintulahdessa!
A

urinkoisessa pienessä pakkasilmassa vietettiin Lintulahden Laskiaista. Perjantaina oli molemmat upeat saunat isäntien lämmittämänä kylpykunnossa ja tietenkin avantoon pulahtaminen
kuului asiaan.
Illalla oli Tanen vetämät Karaoketanssit Lintusalissa.
Lauantaipäivälle oli lapsille järjestetty ulkoiluleikkejä, pelejä ym.
Aamupäivä oli lapsille sekä lapsenmielisille laskiaispullien leivontaa. Pasin keittämä maukas hernekeitto oli tarjolla, samoin kahvi.
Laskiaisen vietossa oli mukana mukava fiilis,ulkoillen ja nauttien
mukavasta porukan seurasta.
Saunat olivat lämpiminä lauantai-illtana...siellä nauru ja puhe
pulppusi.
Sunnuntaina oli kotiinlähtö oman aikataulun mukaan
Mukavaa Pääsiäisen odotusta kaikille Karavaanareille
85219 Anneli
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Mäessä nähtiin monenlaisia tyylejä!
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Kevätterveiset Jyväs-Caravanista
H

yvä Keski-Suomen karavaanari.
Monen teistä ajatukset ovat jo kevään ja tulevan kesän caravanlomissa. Yrityksemme tarkoitus on mahdollistaa asiakkaittemme laadukas vapaa-ajan vietto matkailuajoneuvoilla. Tätä päämäärää varten olemme työskennelleet jo yli 40 vuoden ajan. Olemme
olemassa asiakkaitamme varten ja haluamme kehittää palveluitamme ja toimintaamme yhdessä kanssanne. Palautetta toiminnastamme ja kehitysideoita voi antaa sähköpostissa info@jyvascaravan.fi
tai Facebook-sivuillamme.
Vuosi 2017 on lähtenyt yrityksessämme vauhdikkaasti liikkeelle.
Olimme mukana Turun ja Helsingin caravanmessuilla. Väkeä messuilla oli mukavasti ja tunnelma positiivinen. Pidimme talvinäyttelymme tammikuun lopulla, jossa kävi runsaasti asiakkaita tutustumassa uutuuksiin ja kauppojakin tehtiin mukavasti. Olemme varautuneet vilkkaaseen kevääseen ja kesään tilaamalla varastoon
laajan valikoiman uusia matkailuautoja- ja vaunuja. Syksyllä aloitimme Adria-matkailuautojen ja -vaunujen, Sunliving-matkailuautojen sekä Fiat- henkilö- ja pakettiautojen jälleenmyynnin Jyväskylässä. Olemme saaneet hyvän valikoiman myös näitä tuotteita varastoomme nopeaan toimitukseen. Ostamme myös matkailuajoneuvoja tai vaihdamme henkilö- ja pakettiautoihin. Kysy tarjousta meiltä! Käytettyjen osalta meillä on hyvä valikoima kevään
ja kesän rientoihin. Tutustu valikoimaamme tässä lehdessä ja internetissä www.jyvascaravan.fi
Olemme nuorekas nelikymppinen ja olemme olleet aktiivisesti
hyödyntämässä sähköisiä palveluita ja markkinointia voidaksemme
palvella teitä entistä paremmin, helpommin ja monipuolisemmin.
Kotisivuiltamme löydät ajantasaiset tiedot valikoimastamme. Tarvikkeiden ja varaosien verkkokauppamme sisältää nyt yli 7000 tuo-
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tetta. Tarvikkeiden puolella uutuutena meillä on laadukkaat Kampa-ilmakammioteltat, jotka soveltuvat matkailuautoon ja -vaunuun. Facebook-sivuillamme tiedotamme uutuuksista ja tapahtumistamme. Käy tutustumassa ja tykkäämässä meistä. Voit tilata
kuukausittain ilmestyvän sähköisen uutiskirjeen sähköpostiisi kotisivuiltamme.
Vierivä kivi ei sammaloidu ja muutos on aina mahdollisuus. Uudistimme helmikuussa jälkimarkkinoinnin asiakaspalvelupisteet.
Purimme kiinteitä seiniä ja osasta toimistoista tehtiin avokonttoreita. Korkea asiakaspalvelutiski vaihdettiin matalampaan malliin.
Näin myymälästämme tuli avarampi ja työtekijämme on selkeämmin löydettävissä.
Matkailuajoneuvokaupan vuosi 2016 oli positiivinen ensirekisteröinneillä mitaten. Toimialan ensirekisteröinnit kasvoivat edellisestä vuodesta reilut 6 % (89 kpl). Myös yrityksessämme elämme
kasvun aikaa ja alkuvuodesta olemme palkanneet yritykseemme
neljä uutta työntekijää. Taloushallinnossa aloitti maaliskuun alussa
Jenni Leinonen. Varaosa- ja lisävarustemyynnissä aloittaa huhtikuussa Tero Mäki. Lisäksi kaksi mekaanikkoa, Anssi Huttunen ja
Joel Määttä ovat aloittaneet meillä alkuvuoden aikana. Näin olemme halunneet lisätä resurssejamme kasvavaan jälkimarkkinoiden
kysyntään. Huoltomiehemme ovat käyneet erilaisissa koulutuksissa
kotimaassa ja ulkomailla vahvistamassa ammattitaitoa.
Kevään näyttelymme pidetään Jyväskylässä 7-9.4.2017 sekä 2123.4.2017 Tarjoamme makkarat ja pullakahvit. Paljon näkemistä
koko perheelle. Lämpimästi tervetuloa! Ajantasaiset tiedot ja valikoimamme löydät kotisivuiltamme www.jyvascaravan.fi
Nähdään näyttelyissämme
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Hietasaaressa näkee lähes joka talvi ilveksen jälkiä. Mainio
luontokappale, vähentää noita irrallaan liikkuvia, lintuja saalistavia kissoja. Kuvan jälki löytyi äsken minun (Veijo) kotini
takapihalta, Jyväskylästä Kuokkalan kaupungin osasta. Siitä
pihalaattojen vierestä oli öinen kulkija astellut. Jäljestä näkee
miten ilves levittää käpälänsä, eikä näin uppoa syvään hankeen.

Kesän velvoiteisännyyspäivät
on varattavissa. Lintulahdessa on toimistolla kalenteri, johon varaukset merkitään. Joko suoraan toimistossa tai soittamalla isännälle.
Varaukset tulisi tehdä toukokuun alkuun mennessä.
Hietasaaressa velvoitepäivien varaus toimii nettikalenteriin. Yhdistyksen nettisivuilta avataan kohta ”ajankohtaista”. Sieltä löytyy
kalenteri viikonloppu isännistä ja toukokuun 15 päivän jälkeen kalenteri kesäisännistä. Kun sopivat vapaat päivät löytyy, ilmoitus
Jaana Rasilaiselle. Iltaisin ja viikonloppuisin puhelimella 0400
428 042, mutta mieluimmin sähköpostilla jaana.rasilainen@kolumbus.fi. Jaana päivittää em. kalenteriin varaukset.
Vapautukset velvoiteisännyyksistä tulee anoa viimeistään 15.5.
mennessä. Tämän jälkeen niitä otetaan vastaan vain poikkeus tapauksissa. Lintulahdessa ne tehdään Jarmo Eskeliselle ja Hietasaaressa Veijo Kämäräiselle. He vievät anomukset hallitukseen hyväksyttäväksi. Velvoiteisäntien tehtävät pyritään tapauskohtaisesti tekemään sellaiseksi, että huonompi kuntoinenkin niistä suoriutuu.

Liiton kurssi
Leirintäalueliiketoiminta ja sen kehittäminen.
Kurssi pidetään 1.4.2017 Tampereella. Kurssilla tähdätään kannattavaan ja kehittyvään leirintäaluetoimintaan. Kurssi maksaa
149 euroa, sisältää kurssimateriaalit, etätehtävät, osallistumistodistuksen, sekä kahvit ja lounaan. Ilmoittautuminen kurssitiedot SFCaravan ry.

Talviliikuntaa Hietasaaressa.
Helmikuun loppupuolelta alkaen Kyynämöisen jäällä on ollut hiihtolatu. Perinteiselle hiihtotavalle ja luistelulle sopiva. Samoin niemen matalla sivulla on luistelukenttä. Toivottavasti säilyvät hyvässä kunnossa kevääseen asti.

Liittokokous
Tänä vuonna tuo Liiton ja järjestöjemme tärkeä kokous pidetään
Lappeenrannassa 19. – 21. 5. 2017. Alueella viikonlopun Liittokokous treffit Holiday Club Saimaan hulppeissa tiloissa ja alueella.

Nordic Camping Rally.
Moisen rallin ja kokoontumisen voi hyvin liittää lomareissuihin.
Koska päivämäärä on 9. – 15. 7. 2017. Tapahtuma pidetään lounaissuomessa Kokemäellä. Tarkemmat tiedot löytyy osoitteesta
www.nordicrally.fi.

Järvi-Suomen kierros.
Tänäkin vuonna alueemme ovat mukana Järvi-Suomen kierroksessa. Mukana on 8 hienoa aluetta, joista löytynee sopiva kesäloma
reissun runko. Otapa toimistoilta mukaan ohjeet ennen kesäiselle
kierrokselle lähtöä.

YT-ALUEIDEN TAPAHTUMAT
26.-28.5.
21.-23.7.
4.-6.8.
12.8.
11.-13.8.
26.-28.8.
23.9.
22.-24.9.

Lettutreffit, Hiilimutka
Heinärieha ja Naamiaiset, Hietasaari
Härkäjuhlat, Alatalo
Elotreffit, Hietajärvi
Muikkutreffit, Lintulahti
Rosvopaistit, Jokiranta
Muikkumarkkinat, Rekiniemi
Ruskatreffit, Kattivankkurit

INNOKASTA PILKINTÄÄ…
Uhku koirakin osallistui pilkkikisaan, mutta kukaan ei kertonut sille sääntöjä, kun ei ole
vielä oppinut lukemaan. Uhku
nappasi tasapainopilkin suuhunsa. Kolme koukkua huulista
läpi. Sivuleikkureilla väkäset
poikki ja viehe saatiin irti, eikä
tullut juuri verta...
Hiihtäjien ja luistelijoiden lisäksi jäällä voi tavata nelijalkaisiakin.
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SF-CARAVAN RY:n yhdistyksen mallisäännöt
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on ry

hallitus. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi erityisesti ansioituneen henkilön.

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een, josta käytetään näissä säännöissä
nimitystä liitto.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan
hyväksyä henkilö, joka ilmoittaa haluavansa
liittyä yhdistykseen ja suorittaa voimassa olevan jäsenmaksun. Rinnakkaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa, ja joka
suorittaa päätetyn jäsenmaksun.

Jäsenyhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää ”SF-Caravan”.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi
yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen henkilön.

Mikäli jäsenyhdistys eroaa tai se erotetaan liiton jäsenyydestä, sen oikeus yhdistelmän ”SFCaravan” käyttämiseen nimessään päättyy.
Eronnut tai erotettu jäsenyhdistys ei saa myöskään käyttää nimessään tai toiminnassaan
muutakaan ilmaisua, tunnusta tai merkkiä
tms., joka viittaa järjestösuhteeseen liiton
kanssa.

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity
yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja myötävaikuttaa sen toimintaan ja suorittaa päätetyn jäsen- tai muun vastaavan maksun.

Jäsenyhdistyksen on muutettava nimensä ja
rekisteröitävä se yhdistysrekisteriin kolmen
kuukauden kuluessa eron tai erottamisen tultua lainvoimaiseksi.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla siitä suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen kotipaikka on

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueellaan leirintämatkailua, matkailuajoneuvojen
käyttömahdollisuuksia, liikenne- ja leirintäturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua. Yhdistys
edistää jäsentensä yhteistoimintaa eri tavoin,
oikeaa karavaanarihenkeä ja pysyvää harrastusta leirintämatkailuun.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– järjestää kokouksia, retkiä, leirejä, treffejä,
illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita
vastaavia tilaisuuksia jäsenilleen
– järjestää jäsenilleen opastusta ja neuvontaa
toimialaansa koskevissa asioissa
– harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
– vaikuttaa toimialueellaan leirintämatkailun
edellytysten syntymiseen ja parantamiseen
ja niiden edistämiseen
– tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja eri yhteisöihin
Toimintansa tukemiseksi voi yhdistys asianomaisen luvan tarvittaessa saatuaan
– järjestää arpajaisia ja myyjäisiä ja varainkeräyksiä
– harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamenteja
– omistaa toimintaansa varten tarpeellista
kiinteätä ja irtainta omaisuutta.
3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäsenet voivat olla varsinaisia jäseniä, rinnakkais-, kunnia- ja yhteisöjäseniä.
Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi,
on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle.
Jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen
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4 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

5 § KURINPITOTOIMET
Jäseneen voidaan kohdistaa seuraavia kurinpitotoimenpiteitä:
– erottaminen jäsenyydestä
– määräaikainen erottaminen jäsenyydestä
– rahasakko
– julkinen varoitus
– varoitus
– huomautus
– jäsenpalveluiden epääminen, kuten oikeus
kausipaikan vuokraamiseen
Kurinpitotoimien luonteesta päättää hallitus.
Ankarin seuraamus on erottaminen jäsenyydestä. Rahasakkoa (sopimussakkoa) voidaan
käyttää niissä tilanteissa, joissa jäsen on aiheuttanut taloudellista vahinkoa yhdistykselle.
Rahasakon käyttäminen ei poista yhdistyksen
oikeutta periä lisäksi todellista vahinkoa vastaava korvaus jäseneltä.
6 § YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN
Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa ja
näissä säännöissä määrätyillä perusteilla.
Yhdistys voi erottaa jäsenen seuraavilla perusteilla:
1. Jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta
eikä ole huomautuksen saatuaan suorittanut
sitä asetetussa määräajassa
2. Jäsen on laiminlyönyt muut jäsenvelvoitteensa. Tämä koskee myös niitä velvoitteita,
jotka liittyvät jäsenen ja yhdistyksen väliseen
matkailuvaunun ja/tai –auton kausipaikan
vuokrasopimukseen, tai että jäsen on muutoin rikkonut vuokrasopimuksen määräyksiä.
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3. Jäsen on aiheuttanut huomattavaa vahinkoa
yhdistykselle
4. Jäsen on toiminnallaan halventanut yhdistyksen ja/tai SF-Caravan ry:n (=liiton) toimintaa ja arvostusta
5. Jäsen ei ole noudattanut kurinpitomääräyksiä, jotka yhdistys on asettanut tai antanut
tai jotka liittyvät kausipaikan vuokrasopimukseen
7 § EROTTAMISMENETTELY
Jäsenen erottamisesta ja muista kurinpitotoimista päättää yhdistyksen hallitus. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy ja päätös on
perusteltava niin, että siitä ilmenee jäsenen
erottamiseen johtanut toiminta ja menettely.
Ennen päätöksen tekemistä jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi erottamispäätöksessä asetetussa määräajassa.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa
maksamatta eikä ole kehotuksesta huolimatta
maksanut jäsenmaksua kahden kuukauden
kuluessa erääntymisestä.
Erottamismenettelyssä saadaan käyttää niitä
yhteistietoja, jotka jäsenestä on kirjattu yhdistyksen jäsenrekisteriin. Muistutukset ja varoitukset saadaan toimittaa jäsenelle myös sähköisesti.
8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa
yhdistyksen kokouksessa. Kevät- ja syyskokouksen kutsuu koolle hallitus.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai
hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on
esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.
Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenistölle ilmoituksella yhdistyksen
toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä, kirjeessä, sähköpostilla tai jäsenille jaettavalla tiedotteella vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, rinnakkaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä. Äänioikeutta ei ole
yhdistyksen kokouksissa yhteisöjäsenellä. Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Yhdistyksen hallitus voi päättää, että kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mistä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan
käyttäminen on rajoitettua.
Kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-toukokuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto
sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
3. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.
Syyskokouksessa, joka pidetään syys-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä
2. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan,
3. Valitaan tilejä tarkastamaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,
4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,
5. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta,
6. Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. korvauksista,
7. Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä
liiton kokouksiin,
8. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.
Ehdotus kokouksen käsiteltäväksi esitettävästä asiasta tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan ottaa
käsiteltäväksi, kuitenkin viimeistään yksi (1)
kuukausi ennen kokousta. Käsiteltäväksi esitettävä asia tulee sisällyttää kokouskutsuun.
9 § YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on
huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme (3) ja enintään

kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi
(2) vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet,
ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitus
on päätösvaltainen, kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen kokoukset voidaan pitää kokonaan sähköisesti,
mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut
tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa
tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja
ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen toimikausi on
kalenterivuosi 1.1. -31.12.
10 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

den kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä
kokouskutsuun. Sääntöjen muuttaminen edellyttää lisäksi liiton hallituksen suostumuksen.
13 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen
kokous. Päätös on tehtävä kokouksessa, jossa
päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Viimeisessä
kokouksessa on tarvittaessa päätettävä yhdistyksen purkautuessa jäljelle jäävien varojen
luovuttamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jäävät
varat luovutetaan liitolle, tai jollei liittoa ole, jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle sen mukaisesti, mitä
yhdistyksen viimeisessä kokouksessa on päätetty.
Säännöt ennakkotarkastettu 17.11.2016
Patentti- ja rekisterihallitus
Yhdistysasiat
Diaarinumero: 2016/001092Y
Rekisterinumero: 122.341

11 § TILIT
Yhdistyksen tilikausi on 1.1.-31.12. Hallituksen
on jätettävä tilit tarkastettavaksi viimeistään
kuukausi ennen kevätkokousta.
Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan yhdistyksen
syyskokouksessa. Toiminnantarkastajan toimikausi on valintaa seuraava yhdistyksen tilikausi.
Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto sekä annettava yhdistyksen kokoukselle tarkastuksesta kirjallinen
toiminnantarkastuskertomus. Toiminnantarkastuskertomus on toimitettava yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen yhdistyksen kevätkokousta.

Oheiset Liiton suosittamat mallisäännöt tulevat Kevätkokouksessa
esiin ja hyväksyttäväksi yhdistyksen uusiksi säännöiksi. Nykyiset
säännöt eivät vastaa tämän päivän
tarpeita, siksi Liitto esittää uusien
sääntöjen ottamista käyttöön eri yhdistyksissä. Nuppi lehdessä nämä
ovat siksi, että kaikilla jäsenillä on
nyt aikaa tutustua niihin ennen
päättävää Kevätkokousta.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yh-

SF-Caravan Keski-Suomen uudet jäsenet 01.11.2016-31.01.2017
143372-0
116375-0
104309-0
061586-0
146205-0
157449-0
131183-1
082017-0
157476-0
033542-0
013693-0
157522-0
157531-0

Naukkarinen Hannu
Sillanpää Markku
Kaikkonen Jouko
Lamberg Markku
Wirzenius Mirka
Hänninen Sari
Savela Pentti
Mujunen Esko
Kokko Timo
Sarja Jari
Suominen Reijo
Lamberg Juhani
Riihijärvi Asko

Haapamäki
Pattijoki
Korpilahti
Jyväskylä
Palokka
Äänekoski
Jämsä
Lemi
Haapamäki
Jyväskylä
Jyväskylä
Liimattala
Jämsänkoski

nuppi

157534-0
157562-0
157574-0
119005-0
157635-0
157637-0
157638-0
020649-0
157706-0
157716-0
157717-0
157725-0

Valli Juhani
Koistinen Ismo
Boman Arto
Räihä Jarmo
Liimatainen Juha
Paananen Jani
Autio Irene
Hytönen Jukka
Hirvijoki-Piispanen Jaana
Karjalainen Riitta-Liisa
Karjalainen Hannu
Kytömaa Kati

Jyväskylä
Muurame
Sumiainen
Jyväskylä
Jyväskylä
Vehniä
Mänttä
Jyväskylä
Muurame
Vesanka
Vesanka
Kuohu

Tervetuloa mukaan ja toimintaan!
23
23
1/2017

SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2017
HALLITUS
Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Risto Järvikallio

Mämmensalmentie 55,
44120 Äänekoski
p. 040-5692003
risto.jarvikallio@pp1.inet.fi

Risto Järvikallio

Mikko Niemi

Jouko Ahonen

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

Keskustie 17 A 9,
40100 Jyväskylä
puh. 0400 759 871
jouko.ahonen@pp.inet.fi

Mämmensalmentie 55,
44120 Äänekoski
puh. 040 142 0975
risto.jarvikallio@pp1.inet.fi

Jarmo Eskelinen

Ilmarisenkatu 7 A 25,
44100 Äänekoski
Puh. 040 517 7458
jarmo.eske1947@gmail.com

Sihteeri

Teijo Arkkukangas

Heikki Heino

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

Taipaleentie 24 C 24,
42300 Jämsänkoski
0400 468 251
heikki.heino@pp.inet.fi

Hietasaari-toimikunta vuodelle 2017
Puheenjohtaja
Veijo Kämäräinen
Kekkolantie 11 A5
40520 Jyväskylä
050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

Virpi Järvikallio
Anna-Liisa Koponen
Jaana Rasilainen
Seija Rauramo
Risto Järvikallio
Jarmo Koponen
Jouko Martikainen

Puheenjohtaja
Heikki Heino
Taipaleentie 24 C 24,
42300 Jämsänkoski
0400 468 251
heikki.heino@pp.inet.fi
Veikko Kumavaara, vpj
Pasi Kallio, sihteeri

Nuppi-toimikunta vuodelle 2017
Heikki Heino
Jarmo Pihlavamäki
Valtteri Ahonen
Hanna Martikainen
Pekka Hintikka

Marjut Hård-Kunelius
Eino Kunelius
Tauno Turpeinen
Asko Pasanen
Jorma Naukkarinen
Hannele Lappalainen
Marjatta Oksanen
Nina Kianto
Einari Lindberg
Sirkka Antjärvi

Edustajat liiton tilaisuuksiin
Yhdistyksen varapuheenjohtaja puolisoineen sekä yhdistyksen sihteeri puolisoineen.

Nuorisotoimikunta vuodelle 2017
Vetäjänä
Olli-Pekka Louniala
Ruokkeentie 163,
40660 Jyväskylä

Annantie 12,
76850 Naarajärvi
puh. 040 500 5244
iikku.andersin@pp.inet.fi

Lintulahti-toimikunta vuodelle 2017

Mauno Rauramo, vpj.
Hanna Martikainen, siht.

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

Irja Andersin

Jäsenkirjuri

Varalle hallitus valitsee edustajan keskuudestaan.

Rahastonhoitaja

puh. 045 678 9024
op@pyrohelion.xyz
https://oplouniala.com
Tunnettu internet-alias: Tröpö

Yhdistyksen nettisivut
Jaana Rasilainen
Puuppolantie 707 as. 2, 41120 Puuppola
Puh. 0400 428 042
jaana.rasilainen@kolumbus.fi
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nuppi

Tuula Pietiläinen

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

1/2017

Jaana Rasilainen

Puuppolant. 707 as. 2, 41120 Puuppola
Puh. 0400 428 042
jaana.rasilainen@kolumbus.fi

PERINTEINEN YHDISTYKSEMME
KEVÄTRISTEILY 25 – 26.4.2017 (TI-KE)

TULOSSA MYYNTIIN KEVÄÄLLÄ!

LAIVA M/S EUROPA, RISTEILY HELSINKI – TALLINNA – HELSINKI

9-104/1
11050 m2

HINTA 60 € / henk. B-LUOKAN KAHDEN HENGEN HYTISSÄ.
LAIVA LÄHTEE HELSINGISTÄ TI 25.4. KLO 18.30 JA
TALLINNASTA SEURAAVANA PÄIVÄNÄ KLO 12.30.
TALLINNASSA BUSSI MUKANA MAISSA n. 4 TUNTIA

Parviaisentie
Huutoniemeen

LÄHTÖPAIKAT:
ÄÄNEKOSKI, MATKAHUOLTO (L-AS) KLO 11.30
JYVÄSKYLÄ TILAUSAJOLAITURI HARJUKATU KLO 12,30
MYÖS MUUALTA REITIN VARRELTA VOI TULLA MUKAAN.

9-104/3
7780 m2

9-104/4
10114 m2

HEIKKILÄNLAHDEN

SAAPUMINEN JYVÄSKYLÄÄN 26.04. n. KLO 21.00 JA ÄÄNEKOSKELLE N KLO 21.30.
ILMOTTAUTUMINEN JARMO ESKELISELLE (matkanjohtaja) 25.3.2017 MENNNESSÄ
PUH 040-5177458 TAI NETTI: jarmo.eske1947@gmail.com

alueella kolme ranta- ja
kolme kuivanmaantonttia
reilun 10 km päässä
Uuraisten keskustasta!

9-104/5
9038 m2

Keskustaan n. 10 km

Ilmoita myös puhelinnumerosi ja paikka mistä tulet autoon, jos ilmoittelet netissä.

MAKSU SUORITETTAVA YHDISTYKSEN TILILLE FI 68 5543 2920 0015 17 25.3.17 MENNESSÄ.
TIEDOTE KOHTAAN MERKINTÄ: RISTEILY.
MAKSA KAIKKI SAMALLA ( MATKA+RUOKAILUT)
PASSI MUKAAN!

Muuraismäentie

VOIT VARATA MYÖS RUOKAILULIPUT:
BUFFET-ILLALLINEN 33 €/HENK
BUFFET-LOUNAS 25 €/HENK
MERIAAMIAINEN 10,50/HENK

Parviaisentie
Huutoniemeen

9-104/2
8200 m2

9-104/6
1135 m2

Lisätietoja:
Essi Jokinen, rakennustarkastaja, 014 267 2622
Maire Maimanen, toimistosihteeri, 014 267 2625

Omaa rauhaa ja rannan läheisyyttä Kyynämöisillä!

HALLITUS

www.uurainen.fi
www.pihatie.fi/uurainen

www.kspaino.fi

Parasta
painopalvelua
Kirjasin Bell Gothic STD

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

tiesää.fi
Katso ajantasalla olevat
paikkakuntakohtaiset säätiedot.

SF CARAVANIN
JÄSENKORTILLA
Voimassa vuoden 20

17 loppuun .

Henkilö- ja
pakettiautot

KATSASTUSPAKETTI

55€
sis. tarvittavat
päästömittaukset.

Matkailuvaunut 40 €.

