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Todella poikkeuksellinen talvisää on pistänyt
perinteiset luonnontoimet sekaisin. Narsissit
työntävät varsiaan jäisestä mullasta helmikuussa.

Hietasaaren ja
Lintulahden talvimaisemat
ovat olleet todella lumettomat.

SF-CARAVANIN JÄSENKORTILLA
Voimassa vuoden 2014 loppuun

KATSASTUSPAKETTI 55 €

Henkilö- ja pakettiautot
sis. tarvittavat päästömittaukset. Matkailuvaunut 40 €.
Seppälän Citymarketia vastapäätä, Vasarakatu 26, 40320 JKL.
Myös aikaa varaamatta! P. 020 795 9900

Tule valitsemaan
paikka kodille!

Mörtissä vielä tontteja!

Lisätietoja tonteista
www.aanekoski.fi/tontit
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Lehti ilmestyy 2014 neljä kertaa.
Maalis, touko-, syys- ja joulukuussa.

Ilmoitushinnat 2014:
Takasivu

ilmoituskerta
kokosivu

puolisivua

Sisäkannet tekstisivujen hinnalla
Tekstisivut
kokosivu

puolisivua

neljäsosa

kahdeksasosa

kuudestoistaosa

värilisä 1/8 - 1/16 sivukoossa
1/4 - 1/1 sivukoossa
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hdistysten, yritysten ja eri ryhmittymien tiedotus lienee tärkeää toiminnan kannalta. Ollaan oikeassa
paikassa, oikeaan aikaan kokoustamassa,
talkoissa, tekemässä. Samoin tiedotetaan
missä mennään. Eli se tärkeä toiminnan
läpinäkyvyys. Siihenhän pitäisi erityisesti
johdon ja päättäjien panostaa. Vältyttäisiin monilta huhuilta ja omituisilta juoruilta. Niillä kun on taipumus kasvaa pihaparlamenteissa ja muuttua totuuksiksi.
Nämä totuudet kun rakentaa niitä ”kuppikuntia” ja pahaa mieltä ja pahaa verta
kanssaeläjiä kohtaan.
Meille karavaanareillehan tuota tietoa
on tarjolla sieltä sun täältä. Kaikki toimittajat on tekemässä tyhjentävää, riittävää
ja kiitoksen ansioista välitystä, toivoisin.
Pois tästä tietenkin tämän Nuppilehden
tarjonta, koska sitä tekemässä on pitkälti
puutteellinen takatukka. Ehkä haluaisin
olla tässä vaativassa välityksessä kaikkia
tyydyttävä, täydellinen. Mut sehän on
mahdotonta. Ei kait kukaan ole lähelläkään täydellisyyttä. Se vain tuntuu unohtuvan joiltain toimijoilta työssänsä. Kehitystä ei tapahdu jos ollaan omasta mielestä jo hyviä, eikä arvostelua hyväksytä järkeväksi.
Eräs mainio tietolähde usein unohtuu.
Nimittäin aluetoimikuntien ja yhdistyk-

sen hallituksen pöytäkirjat. Näissä ei kerrota useinkaan siitä keskustelusta, joka
johti päätökseen. Todetaan vaan useimmiten lakonisesti, ”keskusteltiin asiasta”.
Usein kuitenkin perustellaan esimerkiksi
esityksen kielteistä päätöstä. Kaikkea kun
ei ole mahdollista toteuttaa ja investoinnit kaipaa sitä rahaa ja tekeviä käsiä. Suuresti ihailemillani savolaisilla on mainio
ote esimerkiksi näihin toteutettaviin investointeihin. Kun asiaa on riittävästi
pohdittu ja suunniteltu, voidaan todeta
että homma on enää tekemistä vaille valmis.
Tekemistä vaille valmiina Hietasaaressa
on mm. nuo Kuuskaistalta kesken jääneet
kaapelihommat. Toimisi nuo tämän päivän tärkeät nettiyhteydet nopeammin.
Moni matkailija kyysyykin heti alueelle
tullessaan, toimiiko teillä tämä palvelu.
Toinen tekemistä todella odottava
tarve Hietsussa on tuo vesiosuuskunnan
tuovat ja vievät putket. Taitaa olla ikuisuus kysymys. Siinä järven takana putket
olisi. Vaan järven yli, pohjaa pitkin ei saa
vetää. Hyvin moni tämän päivän ongelmista putkien myötä poistuisi.
Veijo

Vaan onhan ollut mainio talvi.
Mä tykkään. Tosin tällaisista säistä
kuulema saanee nauttia lähes sadan
vuoden välein. Harvinaista herkkua.

40,- ilmoituskerrasta riippumatta
65,- ilmoituskerrasta riippumatta

Toukokuun Nupin aineisto jätettävä
5.5.2014 mennessä.

Eikös se musiikki olekin oikein voimatiedottamista.
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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.ksuomi.info

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
wc, inva-wc
kaasunmyynti
alueella WLAN

Aluemaksu 15€/vrk, ei jäseniltä 25€/vrk,
joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
Sisältää alueen palvelut ja saunan yleisillä vuoroilla.
Perhesauna 10€/tunti
Sähkömaksut 2013
• Mittarilla 0,20/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria/vrk 5€ (1.5.-30.9.)
• Ilman mittaria/vrk 8€ (1.10.-30.4.)
Ajo-ohje:
Etelästä tultaessa E-75-tietä Äänekoskelta 28 km pohjoiseen,
Lintulahden Nesteen jälkeen vasemmalla puolella tietä.
Pohjoisesta tultaessa E-75-tietä noin 31 km Viitasaarelta etelään,
tien oikealla puolella ennen Lintulahden Nestettä.

Lintulahdessa tapahtuu…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pääsiäinen .................................................................18.–21.4. 2014
Kevätsiivoustalkoot ............................................................3.5. 2014
Lintulahden isäntäkoulutus .............................................17.5. 2014
Hyvänolon viikonloppu ................................................6.–8.6. 2014
Lintulahden juhannus, TREFFIT .............................20.–22.6. 2014
Heinärieha ja lastentapahtuma, TREFFIT ...............18.–20.7. 2014
Muikut, TREFFIT .....................................................15.–17.8. 2014
Soihtujenyö ...................................................................5.–7.9. 2014
Syyssiivoustalkoot ..........................................................11.10. 2014
Pikkujoulut .....................................................................29.11. 2014
Uusivuosi ........................................................................31.12. 2014
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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.ksuomi.info

puh. 0400 259 899

Tervetuloa!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sisäoleskelutiloja
suihkut
wc:t, inva-wc
lastenhoitohuone
TV-huone
uusi monipuolinen lasten
leikkialue
trampoliini
saunat
grillikota
tiskipaikka
uimarannat
talvisin avanto
kalastusmahdollisuus
kemssan tyhjennyspaikat
hiekkarannalla lentopallo- ja
petankkikenttä
veneet, polkuveneet
kaasunmyynti
alueella WLAN

Aluemaksu 15 €/vrk, ei jäseniltä 25€/vrk,
joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
Sisältää alueen palvelut ja saunan yleisillä vuoroilla.
Perhesauna 10 €/tunti
Sähkömaksut 2013
• Mittarilla 0,20/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria/vrk 5€ (1.5.-30.9.)
• Ilman mittaria/vrk 8€ (1.10.-30.4.)

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

Hietasaaressa tapahtuu…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VUODEN 2
011 CARAV
AN-ALUE
~ Vuosien 2
012- 2013
suositusalue
~

Pääsiäinen ............................................................................. 18.–21.4. 2014
Kevätsiivoustalkoot .............................................................. 16.–18.5. 2014
SMV-Caravan TEAM Finland (Ao. yhdistyksen oma tapahtuma) 23 –25.5. 2014
Kirpputori ................................................................................ 6.–8.6. 2014
Juhannus, TREFFIT ............................................................. 20.–22.6. 2014
Lasten tapahtuma ja naamiaiset, TREFFIT ............................. 4.–6.7. 2014
Heinärieha, teemana 60 luku, TREFFIT ............................. 25.–27.7. 2014
Kynttiläilta, TREFFIT .......................................................... 29.–31.8. 2014
Teemaviikonloppu KALAVALE .......................................... 12.–14.9. 2014
Syystalkoot .................................................................................. 27.9. 2014
Pikkujoulut ................................................................................ 29.11. 2014
Vuoden vaihtajaiset ................................................................... 31.12. 2014

Hietasaari toimii taas kevääseen saakka ns. omatoimialueena. Viikonloppuisin alueella on isäntä-palvelut. Kassa, kaasumyynti, ym. Arkenakin palvelut, wc:t, suihkut, saunat ym. käytössä normaalisti.
Jos tarvitset apua, vaikka saunan avainta, soita alueen puhelimeen 0400 259 899.
– Jatkuva isäntäpäivystys alkaa 16.5. 2014 –
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Puheenjohtajan tervehdys
Laskiaistunnelmissa kevättä odottaen

P

oikkeuksellinen
talvi
kääntyy kalenterinkin
mukaan kevättä kohti.
Tosin ilmoista päätellen kevätkelejä on riittänyt jo pidemmän
aikaa. Eivät vuodet ole veljiä
keskenään, sillä edellisten talvien lumipenkat ovat muisto
vain. Tänä talvena lumi on ollut yhtä harvinaista herkkua
kuin isot ahvenet (paitsi puheissa) pilkkimiehille. Laskiaistakin jouduttiin viettämään
niin. että esimerkiksi Lintulahdessa piti kolalla ja lapioilla kerätä lunta ympäriltä, että edes
jonkinlainen liukurimäki saatiin lapsille ja lapsenmielisille.
No onpahan toki säästetty aurauskuluissa ja lämmityslaskuissa, joten kyllähän tällaisessa
talvessa on löydettävissä positiivisiakin puolia.
Kevään kuluessa on hallitus
joutunut taas painiskelemaan
viime vuoden toimintaan liittyvien asioiden kimpussa. Valmistelut kevätkokousta varten
ovat edenneet suunnitelmien
mukaisesti. Se on kuitenkin
aina melkoinen ponnistus laatia kaikki tarvittavat asiakirjat
kevätkokoukselle sääntöjen ja
yhdistyslain edellyttämällä tavalla. Siksi toivoisi kevätkoko-

4
4

ukseen 4.5. saapuvan runsaasti
jäseniä kuulemaan ja päättämään yhdistystoimintaamme
liittyvistä tärkeistä asioista. Ja
mieltä askarruttavista asioista
voi toki jäsenistö tehdä kokoukselle aloitteita, kunhan toimittaa ne ajoissa (11.4.) yhdistyksen hallitukselle.
Syyskokous pidettiin lokakuun lopulla ja siellä linjattiin
tämän vuoden toimintaa ja asioita. Joitakin muutoksia aiempaan toteutettiin. Esimerkiksi
niin sanotun isäntävelvoitteen
tekemiseen liittyvä 70 vuoden
ikäraja poistettiin, sillä se oli
eräänlainen ikärasistinen päätös aikoinaan. Näin ollen isäntävelvoite koskee nyt kaikkia
puolen vuoden tai koko vuoden kausipaikan ostaneita, elleivät he ole hakeneet tai hae
velvoitteesta vapautusta yhdistyksen hallitukselta vapaamuotoisella hakemuksella. Vapautuksen voi syyskokouksen päätöksen mukaan myöntää vain
hallitus, muilla ei kyseistä päätösvaltaa ole.
Uudet turvamääräykset mm.
turvaetäisyyksien osalta ovat
keskusteluttaneet jäsenistöä jo
pidemmän aikaa. Yhdistyksemme hallitus on tehnyt päätöksen siitä, että uudet pidemmät
turvaetäisyydet otetaan käyttöön virallisesti syyskuun alusta
2014. Siihen mennessä jokaisen on huolehdittava siitä, että
uusien määräysten mukaiset
normit täyttyvät. Suositus tai
osin velvoite on, että hyvissä
ajoin ennen mahdollisia matkailuvaunujen tai –autojen
siirtoa tulee olla yhteydessä
ensisijassa alueiden turvallisuusvastaaviin.
Näin vältetään turha
työ ja ajoneuvot sijoitetaan kerralla oikeille
paikoille, jotka toki on
tarkoitus merkitä selvemmin heti roudan
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sulaessa. Nämä uudet turvavälit
on syytä huomioida jo hyvissä
ajoin ennen tuota takarajaa ja
aina vaunu- tai autopaikan vapautuessa tulee ennen paikan
täyttämistä ottaa yhteyttä yhdistyksen toimihenkilöihin.
Lintulahdessa yhdistyksemme
tekee hyvin kiinteää yhteistyötä paikallisen huoltoasemayrittäjän kanssa. Tänä keväänä hän
järjestää jäätilanteen niin salliessa taas näyttävän pilkkitapahtuman, johon myös karavaanarimatkailua harrastavien toivotaan runsaslukuisesti osallistuvan. Lintulahteen matkailuautollaan tai –vaunullaan majoittuvat pilkkikilpailuun osallistuvat saanevat alennusta majoitushinnasta kunhan yhdistyksen hallitus on ensin asian
hyväksynyt. Nyt siis kannattaa
niidenkin karavaanareiden,
jotka eivät ennen ole Lintulahteen tutustuneet, tulla runsain
joukoin kisailemaan pilkkipalkinnoista. Ja sitten illalla taas
kuulemme saunassa monia kertomuksia siitä, että kun se todella iso kala taas pääsi karkuun. On se vaan kumma, että
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ne karanneet ovat aina isoja,
mutta ehkäpä siinä on kalan
voimallakin jotain tekemistä.
Ei minultakaan koskaan pienet
kalat karkaa vaan aina ne suuret. Harmi!
Kevään edetessä riittää taas
puuhaa paikkojen kunnostamisessa kesän sesonkia varten.
Siksi sitä paljon kuulutettua
talkoohenkeä taas tarvitaan.
Yhteen hiileen puhaltamalla
hyvässä karavaanarihengessä
mahdolliset keskinäiset kiistat
sivuuttaen ja selvittäen saamme
taas alueemme upeaan kuntoon. Kelpaa sitten sesongin aikaan niin oman kuin myös vieraamman väen tulla hyvin hoidetuille alueille. Ja koska ensivaikutelma on muutenkin tärkeä, on syytä jatkaa ystävällistä
ja opastavaa isäntätoimintaa
jatkossakin.
Tulevana kesänä Hietasaaressa jatkuu viime kesän hyvien
kokemusten perusteella malli,
jonka mukaisesti muutama
isäntäpari vastaa varsinaisesta
isäntätoiminnasta
kesäkuukausien ajan. Valitettavasti ei
kuitenkaan Lintulahteen löyty-

le kesäkuukaudelle. Poikkeusluvan muuna kuin toukokuun
alun ja syyskuun lopun välisenä
aikana tehtävään isäntävelvoitteeseen voi myöntää perustellusta syystä vain yhdistyksen
hallitus.
Kesä kiireineen lähestyy myös
pikku hiljaa. Toimintasuunnitelmamme mukaisesti on päätetty järjestää kummallakin alueistamme lukuisa määrä erilaisia
treffi- ym. tapahtumia. Ne ovat

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

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

Keski-Suomen Caravan huolto

Vaunujen vuosihuollot

Liikkuva huolto
VAUNUJEN
HUOLLOT
EDULLISESTI!

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

Maksuvälineenä myös pankki- ja luottokortit
JARI SAVOLAINEN, Takojantie 5, 41310 Laukaa, puh. 0400 554 273
jari.caravan09@gmail.com

aina vaativia ponnistuksia, joihin tarvitaan mahdollisimman
paljon käsipareja. Toki aluetoimikunnat ovat päävastuussa
käytännön
toimenpiteistä,
mutta varmaan kaikille halukkaille tekemistä löytyy. Joten
tervetuloa mukaan toimintaan
ottamalla yhteyttä yhdistyksen
toimihenkilöihin ja tarjoutumalla mukaan toimintaan. Varmasti mielekästä tekemistä löytyy.

Hyvää kevään jatkoa toivottaen
yhdistyksen puheenjohtaja
Jouko SFC 41830

Ps. Suuret kiitokset yhdistykselle ja kaikille muillekin merkkipäivääni muistaneille. Mieltä
lämmitti suuresti se yllätys, jonka järjestitte Lintulahdessa laskiaisena.

Tiesitkö, että Joukossamme on myös

KAIHDINKAUPPIAS
*sälekaihtimet *hyönteissuojat ja -ovet
* markiisit jne. *kaihtimien korjaukset.

Kaihdinmyynti
Kokkonen Jouko T:mi.
Puhelin 0500-746 708
Sähköpostiosoite: joukokokkonen@hotmail.com
Kotisivu: www.kaihdinkokkonen.fi

SFC 125706

nyt vastaavaan toimintaan henkilöitä, jotka olisivat ottaneet
vastuulleen
kesäkuukaudet.
Siksi Lintulahdessa mennään
aiemman käytännön mukaisesti. Ja molemmilla alueilla pitää
muistaa se syyskokouksen hyväksymä periaate, että ns. velvoiteisäntävuorot tulee tehdä
toukokuun alun ja syyskuun
lopun välisenä aikana, mieluiten toki vielä tiivistäen niiden
tekoa kolmelle ruuhkaisimmal-

SF-Caravan Keski-Suomi ry:n

Kevätkokous

pidetään sunnuntaina 4.5.2014 klo 12.00 alkaen
Konginkankaan Lintulahdessa, Lintusalissa.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkaa klo 11.30.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat
mm. hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2013, hyväksytään tilinpäätös vuodelta
2013, myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille vuoden 2013 toiminnasta sekä
käsitellään ne jäsenistöltä tulleet aloitteet, jotka on toimitettu hallitukselle
perjantaihin11.4.2014 mennessä.

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioistamme!
Hallitus
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Vuoden viimeisenä päivänä satoi ohuen lumikerroksen.
Se kuitenkin suli heti seuraavana päivänä.

Musta ja pimeä oli vuodenvaihteen yö
Hietasaaressa.

T

alvi 2014 alkoi päättyneen tapaan
mustana. Lunta nimeksi ja lämpömittarit lämpimän puolella. Vuodenvaihde sattui nyt arkiviikolle ja oli
varmaankin yksi syy joka karsi Hietsusta vapaa-ajan viettäjiä.
Sään puolesta erikoinen talvi yllätti
ainakin meikäläisen, Pikku-Multialle
vanulle ajajan. Tien pohja ihan kuralla
ja auto jäi kiinni. Näin tapahtuu ainoastaan pahimpina kevään routapäivinä.
Pitäisköhän sitä soraa jostain kärrätä
tienpohjaan, vai laittasko asvaltin.
Kyynämöisen jään peitti viiden sentin kirkas vesikerros. Kaksi kuolemaa
uhmaavaa verkkomiestä siellä kuitenkin uskalti kahlata. Kuhan himo ilmeisesti kannusti.
Laiskottelun ja ulkoilun merkeissä
vuosi päätettiin. Grillikota tuntuu iltaisin olevan kokoontumispaikka. Makka-

ra ja grilliliha tirisee ja puheen sorina ja
laulu raikaa. Sosiaalista ystävien kanssa
viihtymistä.
Aattoiltana kokoonnuttiin perinteisesti Paville. Juontaja Kähmy soitteli
mukavaa musaa ja laulettiin karaokea,
tanssittiin. Takkatuli tarjosi mainiot
hiillokset nakkien ja paahtoleipien valmistukseen. Keskiyö kokosi vaunukansan hiekkaniemelle rakettien ammuntaan. Yhdistyshän ei ole vuosiin ostanut
raketteja. Mutta monet haluavat niitä
ampua. On sovittu, että niitä ammutaan vain Pavin ja kesäsaunan välisellä
alueella. Ei tulisuihkut kohtaa vaunun
seiniä, eikä koirat saa hepulia. Tämä
vuoden vaihde ei tarjonnut raketin tikulle lähtöalustaksi lumipenkkaa. Näyttikin monella olevan mukana itse tehdyt lähtöalustat.
Veijo

Lämmin ja lumeton talvi sulatti alkaneen roudan ja
auton rengas upposi kunnolla saviseen tiehen.
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Uudenvuoden vastaanottajaiset Lintulahdessa

T

änä vuonna sattui Uudenvuodenaatto tiistaipäivälle
ja sen tähden ehkä meitä
oli vain noin 70 henkeä paikalla. Totesimmmekin, että vain
todelliset karavaanarit tulee
keskellä viikkoa yhden päivän
vapaaksi viettämään juhlaa
Lintulahteen.
Oli silti hauskaa olla porukassa ja antaa lähtölaukaus uudelle
vuodelle. Ajattelin itsekseni,
että mitähän tästä tulee, jos ei
ole erityistä ohjelmaa. Vielä
päälle, jotkut vakuuttivat etteivät koskaan osta raketteja ja
niihin käytetyt rahat menee
hukkaan. Muistelin viime uuttavuotta, jolloin ei ollut, kuin
Lambergin Jarnolla raketteja.
Se oli mielestäni pohjanoteeraus .
No juhlinta alkoi kuitenkin
isäntien lämmittämästä ihanas-

ta saunasta. Jotkut miehet kävivät avannossa uimassa ja palasivat ”yksituumaisina” takaisin.
On se vaan sellainen juttu, että
sauna kruunaa hienon karavaanipäivän. Varsinkin Lintulahden sauna, joka on maailman
paras. (Tämä on vain minun
vaatimaton mielipiteeni).
Kello kahdeksaksi Pasi joukkoineen loihtinut todella hienon ja maittavan iltapalan salaattia ja lihapullia sai syödä
riittävästi . Eikä mitään kaupan
pullia vaan paikalla itse paistettuja ja salaattikin oli itse paikalla tehtyä eli todella hyvää.
Kaiken tämän kruunasi Kuneliuksen Hannan pannukakut,
jotka aiheuttivat ihmeellisiä
ihastuksen huudahduksia. Olisimme siinä paikassa huudattaneet Hannan Suomen Kuningattareksi. Mutta aikomuksem-

me meni pannukakuksi, koska
haimme sitä lisää, lisää, lisää.
Sitten kaikki olivatkin ähmä
täynnä näitä ihania ruokia,
joita nämä keittiön taiturit olivat meille loihtineet.
Sitten kokoonnuimme hienoon grillikatokseemme, jossa
juttu lensi ja muisteltiin menneitä uudenvuodenjuhlia, joissa
olimme olleet mukana. Toisilla
niitä oli enemmän ja toisilla vähemmän, mutta kaikkien kokemukset olivat yhtä tärkeitä. Silmiinpistävinä havaitsin niin iltapalalla, kuin grillilläkin sellaisen todella miellyttävän yhteenkuuluvuuden
tunteen.
Kaikki olivat onnellisia ja tyytyväisiä. Ei se taida olla tuulesta
temmattu se lause, että ”Hyvä
ruoka parempi mieli”!
Puolen yön lähestyessä saimme idean, että alamme ampua

HIERONTA/JÄSENKORJAUS JARMO PIHLAVAMÄKI

Jarmo Pihlavamäki
/Mourulanvaari

Sisustus- ja lahjatavarat
Kotimainen luonnonkosmetiikka

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

T:mi Ruokosuon Torppa

Laikuttajantie 9 A
40340 Jyväskylä
Puh. 044 522 4496

nuppi

raketteja jo kaksikymmentä
vaille puolen yön, joka johtaisi
siihen, että raketittomat ryntäisivät laittamaan villahousujaan
jalkaansa ja sotkeentuisivat niihin. No mattimyöhäisillekin
riitti nähtävää, koska raketteja
oli niin paljon. Minäkin vein
rakettini sinne ja Teijon toimiessa laturina pommitimme uudenvuoden tervetulleeksi. Aamulla ei näkynyt yhtään murheellista naamaa, vaan kaikki
olivat sitä mieltä, että vuodenvaihde onnistui. Ensi vuodeksi
toivoisimme kuitenkin myös
yhdistykseltä vähän pommirahaa, että saisimme vieläkin ikimuistoisimman vuodenvaihteen.

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

Kaikki 12 matkailuautoa sijoittui rantapaikoille.

H

elmikuun puolenvälin viikonloppuna matkailuautoilijoita kokoontui
Hietasaareen toistakymmentä autollista. Tarkoituksena heillä pitää hallituksen kokous ja tutustua Hietsun ja Lintulahden tarjontaan.
Kokouksen päätöksinä oli hieno valinta.
Yhdistys, oikealta nimeltään SF-C Matkailuautoilijat ry, päätti viettää loppuvuodesta pikkujouluja Hietasaaressa ja Talvitapahtumaa Lintulahdessa vuoden 2015
alussa. Perinteisesti heillä näihin tapahtu-

miin on osallistunut jopa yli 50. autokuntaa.
Muitten lauantaipäivän tapahtumien lisänä kuului Raimo Myllymäen esitys tulevasta Porissa heinä-elokuussa järjestettävästä kansainvälisestä F.I.C.C Rallystä.
Tähän tiedotustilaisuuteen osallistui myös
runsaasti hietasaarelaisia.
Mainion viikonlopun kruunasi lauantaiilta ja Pavin Tapsan Tahdit.
Veijo

Tästä on hyvä
jatkaa…
Vuosi on jo vaihtunut
vanha mennä saa,
kiitollisin mielin sitä muistellaan!
Kiitos Hietasaaren entinen toimikunta kun luotsasitte alueemme myrskyn jälkeen uuteen ehompaan alkuun. Teidän
viisaudessanne ei ole moittimista ei torun paikkaa. Tästä on
uuden porukan hyvä jatkaa.
On se vaan niin suuri urakka ja vastuu teillä ollut luotsata
”laiva yli rauhattoman veen”.
Kiitos omasta puolestani, raikukoon kaikille vuodesta toiseen ahertaneille ja ahertajille: hyvästä musiikista, pullan
tuoksusta, alueittemme siisteydestä ja siitä , että saunat on
lämpimät ja paikat siistit: palvelu pelaa.
Molemmat aluemme aiheuttavat hyvänolontunteita ja
suurta kiitollisuutta siitä, että löytyy ihmisiä, joille yhteinen
hyvä on ilon aihe.
Perhearvoja yhteisöllisyttä ja luontoa kunnioittaen

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

Maarit Vuori
Maarit onkin ollut se Hietasaaren viherpeukalo joka
joukkoineen on saanut paikat kukkimaan.
(Toimituksen huom.)
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… siinä heti Lintulahden liittymässä!
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150 ajoneuvoa.
Nyt myös käytetty jä sisätiloissa!
Bürstner Elegance I 890
3.0 JTD 177 hv Euro 5 2014
Rajatonta, kuninkaallista matkustusnautintoa
upeassa kokonaisuudessa. Nahkaverhoilu sekä
hienostunut kalustemuotoilu lisättynä saarekevuoteella ovat
kuin pisteenä i:n
päällä.

125.526€ Dethleffs Magic Edition White DBM
2.3 JTD 148 hv 2014
Saarekevuoteellinen, upealla ulkonäöllä ja korkealuokkaisella
kattavalla varustetasolla hurmaava ”taianomainen”
puoli-integroitu.

Bürstner Nexxo T 690 *FiftyFive* 68.944€ Bürstner Argos Time A 650
2.3 JTD 148 hv -14
Erittäin näyttävä erillisvuoteinen
juhlavuoden erikoismalli upeilla
varusteilla. Manuaalinen ilmastointi,
Nahkainen ohjauspyörä, Vakionopeudensäädin ym.

Sunlight T 64
2.3 JTD 148 hv -14
Upeasti niin sisäiseltä -kuin ulkoiseltakin värimaailmaltaan uudistunut
nostovuoteellinen
puoli-integroitu pitkittäisellä parivuoteella.

Solifer Artic 560 MH
2014

50-vuotis juhlavuodelle uudistunut
Solifer. Kevyesti
perässä tuleva ja
viihtyisän lämmin
erillisvuoteinen Artic-sarjan vaunu
suosituimmassa
kokoluokassa.

Hobby 545 KMF De Luxe Easy
2014

Ihanteellinen lapsiperhevaunu 3-kerrosvuoteilla, parivuoteella sekä
hyvillä pesu/wc-tiloilla varustettuna.

77.850€

2.3 JTD 148 hv
Euro 5 -14

63.436€

Kun haluat enemmän perhelomaltasi, silloin valintasi
on ArgosTime. Pitkittäinen parivuode, vastakkain istuttava 4:n hengen
pöytäryhmä sekä
nostoalkovi.

58.845€ Kabe Royal 560 XL KS
2014

47.380€

Kuninkaallista
Royal-sarjaa parivuoteella.
Vakiovarustuksen
lisäksi valkoinen
keittiö, koko kyljen
mittainen ulkovalo,
pyyhekuivain ajastimella sekä kokovartalopeili.

40.281€ Dethleffs Camper 560 RET
2014

Erillisvuoteinen ja
takavessallinen
pohjaratkaisu! ALDE, FOAM-eriste,
ATC-ajonvakautusjärjestelmä. Hopeanvärinen sileä
ulkopelti, tummennetut salmiakki-ikkunat, kromatut
vetokahvat, alumiinivanteet ym.

27.710€ Hobby 460 UFe Excellent
2014

Mukavasti uudistunut pariskunnan
toivemalli. Trumatic ilmakeskuslämmitys, Slim Tower
jääkaappi, lämmin
vesi, LCD-paneeli

nuppi
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33.555€

21.100€
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Nyt myös
ta!
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Meillä on laaja valikoima
caravantarvikkeita
ja lisävarusteita

Retkituolit

Venezia
klappi
15 €/kpl
4kpl 50 €

Aloha
20 €/kpl
2kpl 35 €
4kpl 65 €

Joe
25 €/kpl
2kpl 45 €
4kpl 80 €

Retkipöydät

Eva
L80 x S60 x
K62cm 20 €

Twiggy II
L80 x S60 x
K69cm 25 €

Kaasugrillit

San Jose
99 €

Kaasugrilli
San Diego
110 €

Tuuliaidat

Duffy
400 x 120 cm 25 €
600 x 140 cm 30 €

Venezia
40 €/kpl
2kpl 75 €
4kpl 140 €

Kaasugrilli
Cramer
2-liekkinen 139 €
3-liekkinen 169 €

Kaasukeitin +
grilli Dometic
CE-88-ZF
259 €

Reimo Como -katokset
200
10x 240 cm 90 €
10
250 x 240 cm 100 €
300 x 240 cm 110 €
350 x 240 cm 120 €
400 x 240 cm 130 €

nuppi

Spriikeitin Origo
3000
249 €

Malaga
Compact
Lastentuoli
Exclusive
Lasse
60 €/kpl – 2kpl 110 €
65 €
4kpl 200 €

Pöytä Ulf
Säädettävät jalat
L115 x S70 x
K50-69cm 60 €

Uuni
Mini Omnia
50 €

Fehrmann
500 x 120 cm
150 €

Borkum
400 x 120 cm
90 €

Katokset ja vaunumarkiisit
Isabella Shadow
-katokset
240 x 200 cm 210 €
300 x 200 cm 230 €
360 x 200 cm 270 €
400 x 200 cm 285 €
500 x 200 cm 325 €
Kokomittaiset katokset
tilauksesta– kysy lisää

Malaga
Compact
50 €/kpl
2kpl 90 €
4kpl 160 €

Pöytä Björn
Säädettävät jalat
Rullapöytä Duo
L80 x S60 x K50- L70 x S70 x K69cm
69cm 45 €
45 €

Pöytä Butler
L64 x S53 x
K64cm 30 €

Amrum
450 x 120 cm 80 €
Ameland Luxus
600 x 140 cm 100 €

Ohjaajan tuoli
Maxi de Luxe2
50 €/kpl, 2 kpl 90 €
4 kpl 160 €

1/2014

Omnistor
Caravanstyle
pussimarkiisi
230 x 220 cm 320 €
260 x 220 cm 330 €
300 x 230 cm 340 €
350 x 230 cm 370 €
400 x 230 cm 410 €
450 x 230 cm 470 €
Sivuseinä 150 €

Rullapöytä Titan
L115 x S72 x
K70cm 85 €

Kaasugrilli
Orlando 30mbr
70,00 €

Svenska Tält
Ei ikkunaa 600 x 110 cm 250 €
Ikkunalla 600 x 130 cm 295 €

Safari Style-seinäpaketti
(etuseinä + sivuseinät)

3,0 m 560 € / 3,5 m 580 €
4,0 m 610 € / 4,5 m 625 €

Teltat/markiisit

Ventura/Isabella

Ventura 320
340 x 230 cm
1195 €

Isabella 360
380 x 230 cm
1830 €

Svenska Tält

Reimo

Casa Royal 320/390
Camping kokoteltat
Cortina
320 x 230 cm 679 € Universal 320 1250 €
Vaunusi A-mitan mukaan
220x180 cm 439 € 390 x 230 cm 849 € Universal 400 1450 € Alkaen 1150 €, toimitusmyynti!

Markiisit

DWT-ilmateltat

Poistotuotteet

Bora Air 1 240x240cm 490 €

Omnistor 5003
Väri Orlando

Bora Air 2 375x240 600 €

3,00 M 499 €, asennettuna 650 €
3,50 M 550 €, asennettuna 700 €

TARJOUSHINTA

Katos Sunblue A-Mitta 900 Koko 14-16 Ovh 750 €
600 €
Kokoteltta Isabella Commodore Alpha Royal A-mitta 1075
1990 €
Sivuseinät Prostor 500 4,5M K 2,60-2,90
1200 €
Sivuseinät Safari Room Omnistor 5002 pituus 4,0m k2,40-2,60m
850 €
Markiisi Safari Residence Omnistor 6002 3,75m k.245-259 väri ral 9002 850 €
Sivuseinät Fiamma F45 Privacy Room pituus 4,50, k 2,25-2,50m
800 €
Sivuseinät Omn 5002, Fiamma 45 Reimo Villa pituus 3,5 m
580 €
Sivuseinät Omn 5002, Fiamma 45 Reimo Villa pituus 4,0m
600 €

Vesihanat ja -pumput

Vesihana
Novo Super
katkaisijalla
18,50 €

Vesihana
London
(Dethleffs)
27,00 €

Vesihana
Florenz
keittiöön
56,00 €

Tarvikkeet

Jätevesipussi Jätevesisäiliö
25 l
19 l
Oviverho
39 €
39 €
200 x 56 cm 25 €
220 x 100 40 €

Lisävarusteet

Markiisi
alkaen 850 €
asennettuna

Markiisin
sivuseinät
alkaen 1000 €

Vesihana
Uppopumppu
Vesipumppu
Roma 15 cm Uppopumppu
Ocean 21 l/
Uppopumppu Shurflo 7 l/min
(Dethleffs)
10 l, 0,5 bar Reich min 12 V 1,5bar
Tupla Twin
12 V
65,00 €
21,30 €
40,00 €
65,00 €
125,00 €

Telttamatto
Svenska Tält
Campolon
250cm 20 €/m

Pyöräteline
asennettuna
alkaen 320 €

Kuivapallo/
kosteudenpoistaja

Absodry
10,70 €

Pyöräteline
aisaan
Alkaen 220 €
asennettuna

Kuivaustyyny
18,40 €

Peruutuskamera
RVS-721
700 € asennettuna

Astin muovi
10 €

Vedenpuhdistin
3M asennettuna
alkaen 250 €

Astin teräs
2-askelmainen
40 €

Sähkömittari
Analoginen 200 €
asennettuna

AL-KO Mammut
Liesituuletin
Dometic CK2000 aktiivihiilisuodattimella
asennettuna alk. 320 €

Aurinkokenno
Carbest CB 80
asennettuna
alk. 1000 €

nuppi

vaunun
1/2014
siirtojärjestelmä. Mahdollistaa
siirron sähkömoottorin avulla.
Alkaen 1990 € asennettuna

Truma Mover

vaunun siirtojärjestelmä.
Mahdollistaa
siirron sähkömoottorin avulla.
Alkaen 2950 €
asennettuna
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Ilmastointi
Dometic B 2200
1990 € asennettuna

Dethleffs Esprit T 7150
2.3 JTD 130 hv 2011 30tkm

Saarekevuoteellinen korkeatasoinen
ja viihtyisä vapaa-ajan koti, jossa arjen askareet unohtuu. Peruutuskamera, Vakionopeudensäädin, Sähkötoimiset ikkunat/peilit, Markiisi,
PP-teline, Takatukijalat.

Hymer Tramp 614 CL

2.3 JTD 130 hv 2012 64tkm sis. alv 24 %
Parivuoteellinen puoli-integroitu tallilla ja avarilla oleskelutiloilla. Trumatic, Lämmin vesi, Kasetti WC,
Suihku, Iso jääkaappi / pakastin, Ohjaamon ilmastointi, CD-radio, Markiisi, PP-teline 2:lle pyörälle ym.

Eura Mobil TT 660 HB sis. alv
2.3 JTD 130 hv 2010 69tkm

Isolla tallilla ja kaksoispohjalla varustettu puoli-integroitu parivuoteella. Kasetti WC, Suihku, TV-antenni,
TV-teline, CD-radio, Sähkötoimiset
ikkunat/peilit, Ohjaamon ilmastointi,
Sähköastin, Vetokoukku ym.

Bürstner A 747-2 Active ALDE
2.8 JTD 127 hv 2003 138km
Tilava kaksoispohjainen ympärivuotiseen käyttöön. Webasto kellolla,
TEC29-generaattori,Peruutuskamera,
2 x ilmastointi, SafariRoom, Takatukijalat, Huoltohistoria, Aurinkopaneli,
Turvalokero, Kaasu-uuni ym.

Hobby 600

2.8 JTD 127 hv 2002 59km

Vähän ajettu ja siistikuntoinen Hobby.
Trumatic C, lämminvesi, kasetti-WC,
kattokaiteet ja tikkaat, cd-radio, pyöräteline, kaasun ulostulo, tukijalat,
-tv-antenni ym.
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59.500€ Polar 590 CTH Svit
2012

35.900€

Meiltä uutena ostettu pitkittäisellä
parivuoteella oleva Svit-mallisarjan
vaunu ympärivuotiseen käyttöön. Alde, sähkölämmitys, nestekiertoinen
lattialämmitys, lämmin vesi, kaasuuuni, CD-radio, tv-antenni

52.900€ Hobby Premium 560 UL
2013

27.900€

Siisti, vähän käytetty erillisvuoteinen
(yhdistettävissä) lomakoti ensimmäiseltä omistajalta. Mattosarja, Hyttysovi, Liesituuletin, Päiväpeitteet,
Monitoimipistorasia ulkopuolella,
Kitkavetopää.

42.900€ Solifer Finlandia 560 TBR
2009

23.900€

Parivuoteellinen (pitkittäinen) vapaa-ajan koti kaikkiin vuodenaikoihin. TV-antenni, CD-radio, Liesituuletin, Pyyhekuivain, kWh-mittari,
PP-teline 2:lle pyörälle ym.

33.900€ T.E.C. Travel-King 720 RDK
2010

19.900€

Telivaunu josta ei heti tila lopu, takana muhkea U-ryhmä ja keittiö, keskellä istuinryhmä + kerrosvuoteet ja
keulassa pitkittäinen parivuode. Kasetti wc, tv-antenni, kaasu-uuni, liesituuletin, hyttysovi, mattosarja ym.

22.900€ Solifer G 5 MH
1998

9.880€

Erillisvuoteinen, kevyesti vedettävä
vaunu ympärivuoteiseen matkustamiseen. Primus nestekeskuslämmitys, Sähköpatruuna, Nestekiertoinen
lattialämmitys, TV-antenni, kWh-mittari, CD-radio ym.

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

nuppi
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Luotettavaa kauppaa lähes 40 vuotta!

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

Liukasta laskiaista
Lintulahdessa!

Vielä oli sen verran lunta jäljellä,
että pullan pyörittäjät pääsi
pulkkamäkeen!

Kuvannut: Heikki

nuppi
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Lyhyiksi taitaa pellavat jäädä Hietsussa!

E

ipä Hietasaaren laskiaistapahtumassa mäkeä laskettu, ei huudeltu niitä ”pitkiä pellavia”. Lunta vain nimeksi, eikä pulkka
hiekalla luistanut. Laskiaislauantaina 1.3. kuitenkin yritettiin
viihtyä laskiaisen hengessä. Päivä oli sään puolesta mainio. Aste
pari lämmintä ja sää kaunis. Aurinkokin todisteli olemassaoloaan
pitkästä aikaa. Alueella n. 35 asuttua vaunua.
Aamupäivällä poljettiin lasten voimin rajut talvirallit polkuautoilla. Liukkaus pääsi muutamat yllättämään ja auto taittoi mutkaan ”kahva edellä”. Potkurikisa tykitettiin hohtavalla Kyynämöisen jäällä. Kiiltävä jääkansi houkutti viikonloppuna runsaasti ulkoilijoita luistimin, potkurein ja pilkkikairoin. Siis todella mainio
potkurikisailun paikka.
Puolen päivän aikaan ”soi ruokakello”. Todella herkullista hernerokkaa. Päälle kahvit laskiaispullan kera. Pitkässä pöydässä antia
kehuttiin ja emäntiä kiiteltiin.
Lauantai-ilta päättyi Pavilla Kähmyn karaokeihin. Alkuun tunti
lapsille ja 21:n jälkeen lauloi ja tanssi vanhemmat. Puolen yön jälkeen oli pakko köpötellä vaunuihin lakanoiden väliin. Ennen nukahtamista, yön hiljaisuudessa ihailtiin Kyynämöisen jään kumeaa
jytinää. Tätä luonnon ilmiötä oli kestänyt koko illan. Paksu jää
kumisee, kun syksyllä uusi jää taas halkeilee vonkuen.
teksti Veijo
kuvat Valtteri ja Veijo
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Talvirallissa sai huoltajat työntää pienimpiä.

Olihan ruokaa ja herkkuja…

nuppi
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Jouko Ahonen
60 v.

L

askiaislauantaina 1.3. maistui Lintulahdessa laskiaisen pullakahvit tavallista
maukkaammilta. Vietettiin Jouko Ahosen 60 vuotis juhlia. Miehen ikään päässyt
yhdistyksen puheenjohtaja joutui kuuntelemaan kehuja täynnä olevia puheita ja ottamaan vastaan lahjontaa ja halauksia.

Kuvassa ”Juhlakalun” lisäksi
Tapsa ja Seppo Hietasaaresta
sekä Jarkki Lintulahdesta.

Mitä on olla karavaanari!

S

e on elämää jossa ilo, kauneus ja nauru pitävät meidät virkeinä, kiinni ihmisinä ihmisyydessä ja saa meidät toimimaan,
yhdessä, yhteisiä päämääriä kohden. Siihen taas tarvitaan
onnistumisen kokemuksia, hyväksyntää, sopimista siitä mitä ollaan
tekemässä yhteisen edun hyväksi.
Lemmikki (hirsimökki) sai kunnian olla ”uuden toimikunnan”
2014 eka kohde muutoksessa, jonka kautta opimme toisistamme,
alueesta, Hietasaaren brändystä jne.
Alue on kaunis, hyvin hoidettu, ihmiset mukavia, unohtamatta
opponetteja, ilman heitä ei kehitystä tapahdu.
Talkoot Lemmikin uuteen asuun alkoivat 11.1.2014 toimikunnan kokouksesta,12.1. työtiimin palaverista,1.2. Ikean ostosmatkasta, 8.2. avajaisiin. Homma vaati tietämystä, osaamista, innostusta, energiaa ja hyviä talkoolaisia. Maalisuti sauhusi, ”pyromaaniryhmä” toimi, ompelukone rullasi, hyvä ruoka maistui, vitsit sinkoili, ja naurua riitti. Nyt on mukava lasten leikkiä, aikuisten
istua, tuumata ja miettiä. Kokoustaa yhteisen hyvän jatkumoksi.

Lemmikin ilme muuttui sisältä täysin. Vaalea seinämaali,
uudet kalusteet ja verhot.

KARAVAANARI!

Kiitos kaikille talkoolaisille ja myötäeläjille!

Käytä lehtemme ilmoittajien
palveluita hyväksesi!

Työtiimin puolesta Seijaeija

Karavaani kulkee ja me kaikki sen etunenässä...
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Vop vaunussa on pyörät

Matka suunnitelma ensi kesälle…

N

äin kevätauringon yrittäessä etsiä tietään pilvien
lomasta. Meillä liikkuvilla Karavaanareilla rupeaa polttelemaan suunnitelmat mielessä. Minne ensi kesänä ja mihin
aikaan.
Itse olen alkanut luoda katseitani taas kerran pohjoiseen
ja siellä itäiseen kolkkaan, jota
en ole vielä nähnyt, eli Norjan
Kirkkenesiin. Sen, kun vielä
kierrän katsomassa, niin Lappi
on melkoiselta matkalta katsottu. Tässä onkin ongelma ja
vielä mahdollisuus teillekin
rakkaat lukijani. Varsinkin teille, jotka olette ajaneet tätä reittiämme edes osan. Lähettäkää
minulle sähköpostia, tarvitsen
vihjeitä kauniista paikoista ja
käyntikohteista, joita te olette
käyneet katsomassa ja jotka
minun olisi hyvä huomioida
saadaksemme oikein onnistuneen reissun. Taloudellisen tilanteeni takia en etsi hirveän
kalliita paikkoja, vaan ihan tavallisia kauniita paikkoja, joita
voi tälläinen tavan tamppaja
kokea. Ei haittaa, jos joudumme vaeltamaankin pikkuisen.
Tarina matkastamme alkaa.
Lähtöpaikkamme on todennäköisesti Hankasalmi, jossa
vaunu on valmiina odottamassa. Otamme jonain aikaisena
aamun tuntina Kaben koukkuun ja suuntaamme kohti kalakukkojen kaupunkia Kuopiota. Se on sen verran tuttu kaupunki, että emme pysähdy pitkäksi aikaa. Tosin siellä on
muutamia hyviä kirpputoreja,

jotka varmaan on katsastettava,
jos matkalukemisen tarve on
suuri.
Ajamme kohti Iisalmea ja
käymme varmasti erään ystävämme luona moikkaamassa.
Matkamme jatkuu kohti kolmen JJJ:n Kajjaania. Siitä sitten
Hiacen nokka kohti Hyrynsalmea katsomaan onko vielä
yhden huoltoaseman pihassa
Helikopteri. Yöpyminen voisi
tapahtua Villi Vonkassa Hyrynsalmella. Siellä on historiaamme viime sotien ajalta ja jos
olisi metallin tunnistin, voisi
löytää aarteita. Aamulla sitten
Kabesta pannu sammuksiin ja
nokka kohti Suomussalmea.
Siellä emme pysähdy siihen
paikkaan, missä on kaunis ranta
ja leipomo ja karkkikauppa ja
vaikka mitä hienoo. Käymme
kuitenkin ilmasta riippuen katsomassa Hossan nähtävyyksiä
Jos tiedät jonkun muun hienon
paikan kerro siitä minulle. Sitten suorinta tietä Kuusamoon.
Siellä toivomme pääsevämme
kiertämään pienen Karhunkierroksen, joka on kauneinta mitä
olemme Suomessa nähneet.
Sitten matka jatkuu pikkuteitä
hiljalleen Sallaan ja siitä Savukoskelle mitä siellä on nähtävää en tiedä. Jos sinä tiedät
laita viestiä.
Sodankylä on seuraava tavoite. Etenemme kuitenkin hyvin
hitaasti ja harkiten eteenpäin.
Kiireen olemme jättäneet kotiin.
Sitten suorinta tietä Inariin
tuttuja tapaamaan. Inarissa

käymme Sivassa ostamassa elintarvikkeita, koska Sivassa on
koko Suomen samat hinnat
eikä lapinlisää. Inarin järven
rantamaisemia pitkin matkaamme Sevettijärvelle ja Näätämön
rajanylityspaikalle. Norjan puolella käymme vauhtimukan
Kirkkenesissä ja palaamme
omia jälkiämme vähän matkaa.
Varangin vuonon maisemia
seuraten matkaamme Tanaan ja
edelleen Lebesbyn kautta Mehamniin. Se on retkemme pohjoisin kohta, josta sitten laskeudumme samaa tietä Suomen
puolelle Nuorgamiin.
Nuorgamista matkaamme Tenojokea seuraten Utsjoen kautta Karigasniemeen ja sieltä hissukseen Kaamasen kautta takaisin Inariin. Inarista lähdemme
kohti Kittilää Repokairan erämaa alueen kautta. Levillä
käymme tapaamassa yhtä Perinteistä jäsenkorjaajakolleegaa ja
varmaan pääsemme kalaan heidän rannassaan. Saatamme poiketa myös Levitunturilla jaloittelemassa jonkin retkeilypolun.
Sitten läppä lattiaan ja kohti
Mellajärven karavaanialuetta,
jossa on paljon ystävällisiä lapinihmisiä ja erityisen hyvä savusauna. Siellä voimme levätä
pari päivääkin matkan rasituksista ja pestä pyykit. Yritämme
tietenkin narrata Mellajärvestä
haukia uistimella .
Sieltä tulemme tuntemuksiemme mukaan Lintulahteen
vapaata reittiä, jonka päätämme vasta matkalla. Tässäpä
tämä matkasuunnitelmamme ja

nyt sinä karavaanariystävä voit
auttaa minua lähettämällä
vinkkisi mahdollisimman pian.
Kirjeitse osoitteeni on: Jarmo
Pihlavamäki Laikuttajantie 9
A10, 40340 Jyväskylä. Tai sitten sähköpostilla osoitteeseen,
jonka löydät kotisivuiltani
www.mourulanvaari.fi.
Laita vinkin mukana nimesi.
Jos et halua, että nimesi julkaistaan, niin mainitse asiasta.
Laittaisin mielelläni vinkit kesä
Nuppiin ja kaikki voisimme
nauttia hienoista kokemuksistanne. Eli tämä on ensimmäinen Interaktiivinen Nuppi
juttu, johon kaikki voivat osallistua panoksellaan. Ole tekemässä historiaa ja osallitu vinkilläsi juttuun.
Sitten vielä, kun kuulun niihin harrastekalastajiin, jotka on
saaneet hyvin vähän kaloja
koko elämänsä aikana. Annappa nyt vinkkejä minkälainen
uistin, minkälainen peruke,
minkälainen syötti tarvitaan eri
paikkakunnilla matkamme varrella.
Asiallisten (matka ja kalastus) vihjeiden laittaneiden kesken arvon kolme 3 kivutonta
Hieronta/Perinteinen Jäsenkorjaus hoitoa kestoltaan tunnin.
(Yksi ihminen voi laittaa useamman vihjeen)
Tälläistä tällä kertaa
Jarmo Pihlavamäki
/mourulanvaari

SF-Caravan Keski-Suomi ry:n nettisivut: www.kskaravaanarit.fi
Hyvän Ilman Kampaamo®

Puh. 050-338 1778
Kauppatie 1
44400 KONGINKANGAS

nuppi
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Kevyttä puutaheinää…
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Jotain hyvääkin lumettomasta ja lämpimästä
talvesta.
Kyynämöisen jäällä kun talven aikana on ollut todella vähän lunta. On moinen tilanne antanut paikallisille ravimiehille mainion
alueen hevosten ulkoilutukseen ja valmennukseen.

Peto nousi
Kyynämöisestä.
Todellinen hauen köriläs tarttui iskukoukkuun helmikuussa.
9,5 kiloa ja112 cm pituus. Saunassa onkin nyt ollut suosittu
peruste kieltäytyä avantoon pulahtamisesta. Väittivät tuon
ennätyshauen kertoneen että
isäukko ja muu suku tulee kostamaan. Eli Kyynämöisessä, tulevassa yhdistyksen pilkkikisajärvessä on jään alla pyydystettävää. Eli ne isommat kairat
mukaan.
Tässäpä kuva mun hauesta:
9,51 kg ja 112 cm,
saatu 23.2.2014 iskukoukulla.
T. Katri

Oikaisu
Syksyn Nuppilehdessä oli sattunut pieni kompeinen. Syyllinen tähän asiavirheeseen olen yksin minä. Suomen korkein tunturi on
Halti, eikä Saana niinkuin jutussani väitin. Oli tosi hienoa huomata kuinka moni oli lukenut jutun ja huomanneet virheen.

Vaari luki sanomalehteä ja huomasi sieltä oudon sanan. Kysyi lapsen
lapseltaan.
– Timo mikä se on se alkometri.
– No, se on sellainen laite joka ilmoittaa milloin olet juonut liikaa.
– Ai, mutta minähän olen ollut naimisissa semmoisen kanssa kohta
60 vuotta.
*****
Mutta niin kauan kuin vanheneminen on ainoa tapa elää kauemmin,
valitsen sen mielelläni.
Tarja Halonen iltalehden 70 v haastattelussa 23.12.2013
*****
Synnytyslaitoksella kätilö kysäisi:
– Saako tuleva isä tulla mukaan synnytykseen ?
– Ei, kyllä mieheni on luvannut tulla, kunhan töistä pääsee.
*****
Jo ammoisina aikoina Babyloniassa Hammurabin laissa tehtiin tiettäväksi, että laimennetun oluen myynti pitää rangaista kuolemalla. Ajat
on muuttuneet, vai mitä Susanna Huovinen.
*****
Naisten ajokielto suojelee maailmaa pahuudelta, sanoo Saudi-Arabian suurmufti Abdul Aziz bin Abdullah al-Sheikh.
Lapin Kansa 29.11.13
*****
Tapahtumaketju alkoi, kun jonossa ensimmäisenä ajanut nainen joutui jarruttamaan edellään ajaneen jarruttaessa.
Vantaan Sanomat 16.11.13
*****
Mitä eroa on miehelle maksetulla ja ilmaisella sexillä. No, ilmainen
tulee kalliimmaksi.
*****
Älä koskaan punnitse itseäsi aamulla. Silloin naama on turvoksissa ja
silmäpussit raskaimmillaan.
*****
Sokea laskuvarjohyppääjä tietää kohta tömähtävänsä maahan, kun
opaskoiran naru löystyy äkkiä.
*****
Karjalaisisäntä leuhki rahoillaan, Minähän voisin ostoo vaikka koko
Suomen. Savolainen vääräleuka siihen, vuoan ku minä en myy.
*****
Kallella meni viikonloppu vähän pitkäksi. Vaimo nosti metelin.
– Mitäs sinä itte sanoisit, jos et näkisi minua vaikka kolmeen päivää.
– Sehän olisi helkkarin hauskaa.
Meni maanantai, tiistai ja keskiviikko. Torstaina Kalle alkoi jo nähdä
hiukan vasemmalla silmällä.
*****
Lääkäreillä oli konferenssit. Baaritiskillä muutama kirurgi muisteli potilaitaan. Eräs heistä kertoi, kun joutui amputoimaan jalan. Mutta tehtiin onnistuneesti puusta jalka ja nyt mies pystyy jopa juoksemaan.
Toinen kavereista muisteli, kun hän taas amputoi käden. Senkin tilalle tehtiin puusta käsi. Ja nyt kaveri elättää itsensä erään bändin rumpalina. Kolmas kirurgeista muisteli taas tosi vaikeaa amputointia. Piti
poistaa potilaalta pää. Puusta tehtiin siinäkin tilalle uusi. Ja nyt henkilö toimii eduskunnassa, Arkadianmäellä kansanedustajana.

Jyväskylä

Jarmo Pihlavamäki
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SF-Caravan Keski-Suomi uudet
jäsenet 01.12.2013-28.2.2014

SF Caravan Keski-Suomen
Perinteinen kevätristeily
18 – 19.5.2014
Tallink Europa
Helsinki – Tallinna – Helsinki
• Hinta 66 € / hlö, B-luokan kahden hengen hytissä.
• Laiva lähtee Helsingistä klo 18.30 ja Tallinnasta seuraavana päivänä klo 12.30.
• Tallinnassa bussi mukana maissa n. 4 tuntia.
Lähtöpaikat:
– Äänekoski, Jyväskylän liikenteen talli klo 11.00
(Kotakennääntie 32)
– Jyväskylä, Jyväskylän liikenteen talli klo 12.00
(Sorastajantie 5) ja tilausajolaituri klo 12.05 (Harjukatu)
– Saapuminen Jyväskylään n. klo 21.00 ja Äänekoskelle
n. klo 21.30.
Ilmottautuminen Jarmo Eskeliselle 11.4.2014 mennnessä puh 040-5177 458 tai
netti: jarmo.eskelinen@pp5.inet.fi.
Maksu suoritettava yhdistyksen tilille
11.4.14 mennessä FI 68 543 2920 0015 17.
Hallitus

Pysähtyneet vankkurit
Jäsen n:o 128145

Marko Arvo Juhani Mielonen
s. 28.9.1952 Saarijärvi
k. 6.2.2014 Saarijärvi
Muistoa kunnioittaen SF-Caravan Keski-Suomi ry

nuppi

Jäsennro
078975-0
147443-0
147374-0
147501-0
147234-0
147436-0
010232-0
147297-1
147297-0
129229-1
129229-0
147162-0
147587-0
147253-0
147281-0
063085-0
147341-0
147528-0
147408-0
147131-1
147287-0
147131-0
147170-0
147233-0
147202-0
147428-0
147126-0
023397-0
147387-0
130606-0
147273-0
089003-1
147340-0
147446-0
031805-0
114440-0
147479-0
050455-0
146849-1
147578-0
058605-0
147343-0
147594-0
039497-0
147435-0
147139-0
026633-1
147334-0
147400-0
027513-0
051476-0
147468-0
147177-0

Nimi
Aaltonen Erkki
Alhonniemi Jorma
Autiomäki Teijo
Epäilys Kalevi
Eronen Jarmo
Himanen Paavo
Hintikka Martti
Hännikäinen Eija
Hännikäinen Jaakko
Jokinen Mika
Jokinen Satu
Jääskeläinen Jussi
Kannisto Toivo
Karhulahti Kim
Karjalainen Antti
Kettunen Pekka
Kiikka Janne
Kolppanen Jarmo
Kotomäki Paavo
Kunelius Hilkka
Kuparinen Ari
Laajala Tarja
Laaksonen Risto
Lahikainen Jouko
Laitinen Jouko
Lampinen Ritva
Lehtomäki Aaro
Leppilampi Antero
Leppänen Matti
Liimatta Ilkka
Lindholm Dan
Lius Sirkka
Loukkumäki Kimmo
Möttönen Mikko
Nieminen Martti
Oikarinen Simo
Oinas Petteri
Palmu Tuomo
Piispanen Esa
Poikelin Kirsti
Poutanen Kari
Pulkkinen Pertti
Rein Mika
Rutanen Juhani
Rytilahti Urpo
Sammalisto Keijo
Sarja Anne
Satuaho Arvi
Simo Markku
Sjöström Göran
Sojakka Salme
Tiainen Tuula
Väistö Mikko

Postitoimip.
Muurame
Jämsä
Palokka
Multia
Laukaa
Kaipola
Orimattila
Harmoinen
Harmoinen
Pihlajakoski
Pihlajakoski
Nummela
Suolahti
Kuikka
Muurame
Saarijärvi
Jämsänkoski
Suolahti
Hannula
Äänekoski
Jämsä
Äänekoski
Puuppola
Kangasniemi
Kalmari
Jämsä
Jyväskylä
Vaajakoski
Konnevesi
Sumiainen
Suolahti
Niemisjärvi
Uurainen
Saarijärvi
Hartola
Jyväskylä
Haavisto
Jyväskylä
Jyväskylä
Kiminki
Jyväskylä
Jyväskylä
Kinkomaa
Jyväskylä
Jyväskylä
Rantakylä
Haapaniemi
Jyväskylä
Niemisjärvi
Porvoo
Ruuhimäki
Karstula
Jyväskylä
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2014
HALLITUS
Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Jouko Ahonen

Seppo Salonen

Sihteeri

Seppo Hirvonen

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

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

Mikko Niemi

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

Taloudenhoitaja

Veijo Kämäräinen, varapj.

Lintulahti-toimikunta vuodelle 2014

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

Puheenjohtaja:
Susanna Lamberg
Männikköpolku 3 as. 1
40270 Palokka
p. 044 283 1338
susanna.lamberg@luukku.com
Sirkka Antjärvi,
varapj. ja siht.
Kari Antjärvi
Heikki Heino

Heikki Heino
Jarmo Pihlavamäki
Valtteri Ahonen
Marja-Liisa Markko
Kalervo Markko

Hietasaari
Pekka Tiihonen
Teemu Hämäläinen

Tulevaisuustyöryhmä 2014
Puheenjohtaja
Susanna Lamberg

20
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Marjut Hård-Kunelius,
Eino Kunelius
Pasi Kallio
Jorma Naukkarinen
Asko Pasanen
Maija Tiilikka
Håkan Hakalax
Marjatta Oksanen
Arja Saikkonen
Marja-Liisa Markko
Kalervo Markko
Jesse Sarja
Sanna Salminen

Turvahenkilöt vuodelle 2014

Nuppi-toimikunta vuodelle 2014

veijo.kamarainen@netti.fi

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

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

Jaana Rasilainen, sihteeri

Puheenjohtaja
Veijo Kämäräinen,
Kekkolantie 11 A 5,
40520 Jyväskylä
puh. 050 582 5595

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

Teijo Arkkukangas

Jarmo Eskelinen

Hietasaari-toimikunta vuodelle 2014
Puheenjohtaja:
Leila Pusa
Väinöläntie 8, 40420 Jyskä
puh. 040 523 0642
pusaleila@gmail.com

Hannu Pietiläinen

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

Lintulahti
Asko Pasanen
Kari Antjärvi
Jarno Lamberg
Kalervo Markko

Jäsenkirjuri 2014
Tuula Pietiläinen
Rantatie 9 as. 5, 19650 Joutsa
Puh. 0400 283 300
tuula.pietilainen@joutsantyp.fi

Jäsenet:
Mikko Niemi
Heikki Raatikainen
Teijo Arkkukangas
Asko Pasanen
Hannu Solin
Tapani Pusa
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PARHAAT
KAUPAT
VERKOSSA!
karaokelaitteet.fi
kodintekniikka.net
polkupyorakeskus.fi
KAUPPOJA, JOISSA SINUA PALVELEVAT OIKEAT IHMISET!
Käyntiosoite: Radio Ja Tv Kella Oy, Keiteleentie 9, 44200 Suolahti, p. 014 542 307

www.kspaino.fi

Tulevan kesän suurin ja
parhain Camping -tapahtuma

E
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

nsi kesänä järjestetään Suomessa 81. FICC Rally, kansainvälinen leirintämatkailun harrastajien suurleiri. Osallistujia arvioidaan tulevan 30 maasta autoin, vaunuin, teltoin. Tapahtumapaikka on vaikuttava, Porin Kirjurinluoto 24.7. – 1.8.2014.
Alue on todella suuri ja tarjoaa reilun viikon aikana monenmoista ohjelmaa ja tapahtumaa aivan Porin kaupungin keskustan
tuntumassa.
Suomen valtakunnallinen keskusliitto SF-Caravan ry juhlii samaan aikaan 50 vuotista tavaltaan. Yhdistys järjestääkin Suuriltamat Porin raviradalla. Tuosta iltamasta muodostuu varmasti yksi
Rallyn mieleen painuvimmista juhlista.
Nyt em. päivät kannattaa merkitä ensikesän kalenteriin tärkeimmäksi kesän kohteeksi. Lisätietoa tapahtumasta löytyy mm.
nettisivuilta www.ficcrally2014.fi. Näille suurtreffeille toivotaan
talkoolaisia ympäri Suomea. Em. sivuilta löytyy tästä lisää tietoa ja
sieltä voi ilmoittautua mukaan.
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KARAVAANAREIDEN

YKKÖSPAIKKA

UPEAT SAUNATILAT • VAATTEIDEN KUIVAUSHUONE • VIIHTYISÄ OLESKELUTILA
LANGATON LAAJAKAISTA • RAVINTOLAPALVELUT • JA PALJON MUUTA...

NAPPAA ETU TALTEEN!

Tällä kupongilla SFC Keski-Suomen jäsenille majoitus 25 €/vrk (norm. 30 € /vrk)
p. 040 300 2320 - info@hakarinteet.fi - facebook.com/hakarinteet - www.hakarinteet.fi

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

MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS
Henkilö- ja pakettiautoille sekä
perävaunuille

MITTAUKSET
Bensiinipäästömittaus
OBD-mittaus
Dieselpäästömittaus

44€
20€
17€
31€

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

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

Ekosen Autokatsastus, Ekosentie 2, Jämsä, p. 075 323 9440
(ei perävaunujen katsastuksia)
Joutsan Autokatsastus, Kermakuja 4 A 1, Joutsa, p. 075 323 3015
Jyväskylän Autokatsastus, Vaajakoskentie 78, Jyväskylä, p. 075 323 3753
Nisulan Katsastus, Nisulankatu 52, Jyväskylä, p. 075 323 3430
(ei perävaunujen katsastuksia)
Saarijärven katsastus, Jyväskyläntie 35, Saarijärvi, p. 075 323 3250

