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Klo 11-13 Pääsiäisaskartelua Lemmikissä
Leikkejä sekä pelejä ulkona
Isäntäkoulutusta Pavilla
Klo 21 Karaokea Pavilla
Voi pukeutua teeman mukaisesti.

Lauantai 11.4.

Klo 11 Kananmuniin liittyviä kilpailuja
Pääsiäisbingo Pavilla
Pääsiäiskokko
Klo n.21.30 Elokuva-ilta Pavilla,
omat popparit mukaan
Klo n. 24 Jatkot Kodalla

Sunnuntai 12.4.
Klo 12 alk. Suklaamunien piilotusta lapsille
Isäntäkoulutusta
Klo 15 Ohjattu kävelylenkki venyttelyineen
Yhteistä illanviettoa Kodalla

Maanantai 13.4.
Turvallista kotimatkaa!
w w w. k s k a ra v a a n a r i t .f i

Ohjelmamuutokset mahdollisia.
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Lehti ilmestyy 2020 neljä kertaa.
Maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.

Ilmoitushinnat 2020:
Takasivu

kokosivu

260,410,580,720,puolisivua
160,250,330,400,Sisäkannet tekstisivujen hinnalla
Tekstisivut
kokosivu
230,330,435,510,puolisivua
125,210,290,370,neljäsosa
90,150,200,250,kahdeksasosa
65,110,145,170,kuudestoistaosa 50,85,105,120,-

Kesäkuun Nupin aineisto jätettävä
15.5.2020 mennessä.
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itenkä muutoin voisi kuluvaa talvea
nimittää. Ilmeisesti ei koskaan talvi
keskisen Suomen alueella ole ollut ennen tällainen. Kertooko se mitä on tulossa jatkossa. Lunta pitänee tehdä lumitykeillä, jos on pakkaspäiviä. Miten tuollainen pitkä lumeton kausi vaikuttaa
luontoon ja viljelyyn. Etelämpänä pellot
ovat useina talvina paljaat, mutta tänä
talvena ei ollut routaa. Märille sänkipelloille ei ollut menemistä kuin nelivetotraktorilla. Kokemusta on. Riihimäellä
keikalla käydessä Sprintteri piti vetää
traktorilla sänkipellolta tielle. En ollut
kyllä ainoa, oli parikymmentä kohtalotoveria.

M

utta kyllähän luonto sopeutuu muuttuneisiin talviin. Samoin huomaan
sen itsestänikin. Kun karkauspäivän jälkeen lunta alkoi sataa mustaan maahan,
harmitti, miksi enää. Olin jo sopeutunut
lumettomuuteen ja lauhaan säähän.
Mutta jos karavaanari lunta ikävöi, ei se
ole ongelma. Keula vain kohti pohjoista,
vaunu tahi auto tunturin juureen ja porukalla pyörittämään niitä lumipalloja.

M

ustan talven ikäviin tapahtumiin
kuuluu tietysti uusi virus, korona.
Alkuvaiheessa eräskin matkailuautoilija
vitsaili, että tuli muutoksia kesän lomamatkoihin. Nyt ei ajetakaan Kiinaan. No
nyt tilanne on toinen viruksen osalta, se
leviää ympäri maapalloa. Samoin kuin
taannoiset sarsit, lintuinfulenssat, hullua
lehmän tautia, ym. Samoin uhkana on
tämä vuosittainen kausi-infulenssa. Siihenkin nukkuu runsaasti vuosittain. Var-

maan tulevina vuosina on taas kehitetty
koronaakin vastaan rokote, jota sitten
meihin tökitään syksyisin. Nyt korona
leviää lähes hallitsemattomasti ympäri
maapalloa bandemiana. Toivottavasti
Suomen terveyden hoito jaksaa.

P

ahimpia kuolemiahan maailmassa aiheuttaa tuo malaria. Lähinnä Afrikassa. Afrikassa muuten on mielestäni todella törkeää nuo lääkeväärennökset.
Olen jostain lukenut että tästä johtuen
jopa 100 000 ihmistä menehtyisi vuosittain. Uskomatonta. Tämähän johtuu siitä, että oikeat lääkkeet ovat köyhälle
kansalle liian kalliita ja toreilta saatavat
halvat, lähinnä lumelääkkeet, eivät sairasta paranna.

N

yt tuli kirjoitettua liian mustaa tekstiä. Me suomalaiset olemme pääosin
turvassa maassamme näistä pahoista asioista. Mutta sen mielestäni tämänkertainen koronavirus saa aikaan, että kotimaan matkailu kiinnostaa karavaanareita enemmän. Ja senhän se myös aiheuttaa, että käsiä pestään ja moneenkin
matkailuajoneuvoon on ilmestynyt pullo
käsidesiä. Se aine ei välttämättä ole ongelmaton. Se nimittäin pesee käsistä
myös tarpeellisia bakteereja ja kuivattaa
ihoa.
Veijo

Onko tulossa jännä saunojen
rakennus kesä. Hietsuun
kokonaan uusi ja Lintulahteen
vanhasta uuden veroinen.
Vielä kun saisi aurinkopanelit
kummankin katolle.
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Lintulahti
Lintulantie 5 A,
44440 Räihä
lintulahti@pp.inet.fi
Valtatie E-75 tuntumassa,
aivan matkanne varrella.
WGS 84 N 62°49’19” ja
E 025°48’08”
Lisätietoja:
www.kskaravaanarit.fi

puh. 040 748 5377

Tervetuloa!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

1.5.-30.9. Vuorokausimaksu jäseniltä 20€ + sähkö (sis. 5 hlöä),
ei jäseniltä 30€/vrk + sähkö (sis. 5 hlöä)
1.10.-30.4. Vuorokausimaksu jäseniltä (sis. 5 hlöä) 20€ + sähkö,
ei jäseniltä (sis. 5 hlöä) 30€/vrk + sähkö. Sisältää alueen palvelut
ja saunan yleisillä vuoroilla. Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
Telttapaikka 20€
Yöparkki (klo 20-09) 10€
Perhesauna 15€/h jäsen • 25€ /h ei jäsen
Sähkömaksut 2019
• Mittarilla 0,25/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria 5€/vrk (1.5.-30.9.)
• Ilman mittaria 8€/vrk (1.10.-30.4.)
Ajo-ohje:
Etelästä tultaessa E-75-tietä Äänekoskelta 28 km pohjoiseen,
Lintulahden Neste-huoltoaseman jälkeen vasemmalla puolella tietä.
Pohjoisesta tultaessa E-75-tietä noin 31 km Viitasaarelta etelään,
tien oikealla puolella ennen Lintulahden Neste-huoltoasemaa.

Tapahtumiin voi tulla koronan takia muutoksia -

Lintulahdessa
tapahtuu…

19.-21.06. Juhannus, Treffit
11.-12.07. Hyvänolon viikonloppu
25.-26.07. Kabe-tapahtuma
21.-23.8. Muikkutreffit, Treffit
12.-13.9. Rosvojen ja soihtujen yö, treffit
03-04.10. Syksyn siivoustalkoot
28.-29.11. Pikkujoulut
31.12.2020-1.1.2021 Vuoden vaihtajaiset
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Hietasaari
Hietasaarentie 128,
41240 Kyynämöinen
hietasaari@co.inet.fi

•
•
•
•
•
•

Luonnonkaunis, erittäin
rauhallinen alue.
Lapsiystävälliset hiekkarannat. •
62°28’04”, N 25°18’12” E
Lisätietoja:
www.kskaravaanarit.fi

puh. 0400 259 899

Tervetuloa!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sisäoleskelutiloja
suihkut
wc:t, inva-wc
lastenhoitohuone
TV-huone
uusi monipuolinen lasten
leikkialue
saunat
grillikota
tiskipaikka
uusi monitoimikeittiö
uimarannat
talvisin avanto
kalastusmahdollisuus
kemssan tyhjennyspaikat
ajokaivo
hiekkarannalla lentopalloja petankkikenttä
9 korinen frisbeegolf-reitti
esterata keppihevosille
veneet, polkuveneet
kaasunmyynti

1.5.-30.9. Vuorokausimaksu jäseniltä 20€ + sähkö (sis.5 hlöä),
ei jäseniltä 30€/vrk + sähkö (sis.5 hlöä)
1.10.-30.4. Vuorokausimaksu jäseniltä (sis. 5 hlöä) 20€ + sähkö,
ei jäseniltä (sis. 5 hlöä) 30€/vrk + sähkö. Sisältää alueen palvelut
ja saunan yleisillä vuoroilla. Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
Telttapaikka 20€
Yöparkki (klo 20-09) 10€
Perhesauna 15€/h jäsen • 25€ /h ei jäsen
Sähkömaksut 2019
• Mittarilla 0,25/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria 5€/vrk (1.5.-30.9.)
• Ilman mittaria 8€/vrk (1.10.-30.4.)
Ajo-ohje:
Uuraisilta teiden 630 ja 627 risteyksestä tietä 627 Multian
suuntaan 9 km. Kyynämöisen kylän jälkeen vasemmalle
Muuraismäentielle ja sitä 2 km. Opaste neuvoo vasempaan.

tarkista tapahtumat nettisivuilta www.kskaravaanarit.fi

Hietasaaressa
tapahtuu…

19.-21.06.

Juhannus Treffit,
tanssittaa Jani Markus ja Harhakuva

04.07.

Lasten tapahtuma

25.07.

Heinärieha ja Yhdistyksen
karaokekilpailu, Treffit,
Japo & Jammarit tanssittaa

28.-29.08.

Kynttilä-ilta, Treffit,
Riskit herrat tanssittaa perjantaina

nuppi

10.10.

Syystalkoot

28.11.

Pikkujoulut

31.12.

Uusi vuosi
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Puheenjohtajan tervehdys
L

ähes 3 kuukautta on kulunut tämän KeskiSuomen parhaan karavaanariyhdistyksen
puheenkuljettajana. Ajoittain on tuntunut,
että hyppäsin suoraan altaan syvään päähän ja
sitten aloin opetella uimaan. Uimaopettajia
on onneksi riittänyt eikä ole mennyt vettä
henkeen.
Olen tosiaankin uusi juuri tässä lajissa, joskin
järjestötyön kokemusta on onneksi jo kohta
vuosikymmen takana Suomen Ilmailuliiton
hallituksesta. Olen puheenjohtajana myös
keskisuomalaisessa ilmailuyhdistyksessä KeskiSuomen Ilmailijat sekä hallituksen jäsenenä
muutamissa muissa yhdistyksissä ja yrityksissä.

Kuka on Peter Tähtinen? Olen 60-vuotias jyväskyläläinen kolmen lapsen isä ja kahden isoisä, joskin geeneistäni puolet ovat tuontitavaraa briteistä. Koettakaa kestää… Arki minulla
kuluu nykyään yrittäjänä; toinen puoli minua
on it-yrittäjää ja toinen taas ilmailun ammattilaista. Opetan uusia lentäjiä ja lennonopettajia ja johdan Suomen kaiketi suurinta ilmailualan oppilaitosta, Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:tä. Ensimmäisen asuntovaununi
ostin Martti K:lta 1980-luvulla, KAFI:n joka
oli pitkä ja kapea kuin kirkkovene… Seniliteettinumeroni 2 ensimmäistä ovat 39.
Meillä on hieno ja perinteikäs yhdistys, joka
sekin seisoo kahdella jalalla. Arvannette,
mitkä ne ovat. Olen positiivisesti vaikuttunut
siitä yhdessä tekemisen hengestä ja sitoutuneisuudesta, jolla palloa viedään yhteiseen maaliin.
Elämme keskellä kummallista ajanjaksoa
Tämä vuosi tulee eroamaan suuresti mistään
aiemmin kokemastamme vuodesta, niin yksityiselämässä, työelämässä kuin yhdistyselämässäkin. Haasteita on edessämme riittämiin meidän yhdistyksemme toiminnan organisoimisessa niin, että selviämme ”kuivin jaloin”
mahdollisimman hyvin ja turvallisesti. Kun
vuoden 2020 toimintakertomusta kirjoitetaan,

se saattaa poiketa merkittävästi vuoden 2020
toimintasuunnitelmasta.
Nyt kysytään kärsivällisyyttä ja sitkeyttä. Äiti
opetti aikoinaan että ”vaikeudet ovat sitä varten, että ne voitetaan”. Pidetään huolta ensinnäkin toinen toimistamme ja pidetään
huolta hienoista alueistamme. Kestetään ne
rajoitukset, joita joudumme soveltamaan ja
joiden kanssa elämään.
Me hallituksessa teemme voitavamme, että
vaikeissakin olosuhteissa vaunualueemme pysyvät auki ja että pääsemme niistä nauttimaan
vuoden ympäri. Hallitus on nyt linjannut parhaan ymmärryksensä mukaan toiminnan raamit, joista on tässä lehdessä yhteenveto toisaalla.
Me joudumme nyt tinkimään yhteisistä tilaisuuksista ja treffeistä ja isäntätoiminnasta.
Lykkäämme kevätkokousta toukokuulle, jolloin toivomme koronatilanteen olevan jo helpottumaan päin. Ja ellei ole, tarkistetaan tilannetta uudelleen.
Tänäkin vuonna panostamme alueiden toiminnallisuuteen ja viihtyisyyteen. Paikat pidetään kunnossa ja teemme yhdessä päätöksen Hietasaaren saunaprojektista. Tällä tietoa
vain kesäsauna on käytössä tänä vuonna ja
sitä ehostetaan uusimalla lauteet ja paneelit,
kestämään kovaa käyttöä.
Viime vuoden tilinpäätöksessä on hyviä ja vähemmän hyviä elementtejä. Pidän kevätkokouksessa katsauksen niistä. Toisin kuin aiemmin, vuonna 2020 suunnittelu ja seuranta jalkautetaan ja vastuutetaan myös aluetoimikunnille, jotka jatkossa tulevat suunnittelemaan myös talousasioita. Koska heillä on alueen paras asiantuntemus.
Johtamistyylini on avoimuuteen pyrkivä ja
siksi me tulemme jakamaan tietoa aiempaa
avoimemmin ja runsaammin. Panostamme
viestintään. Haluan että meillä on yhdistyk-

sessä nopean viestinnän kulttuuri. Sen tueksi
pyydän teitä jokaista ilmoittamaan sellaisen
puhelinnumeron, johon voimme lähettää
tekstiviestejä ja/tai sähköpostiosoitteen, josta
on tavoitettavissa. Käykää kotisivuillamme
päivittämässä tietonne!
Johtamisessa menestyy se, jolla on ympärillään itseään viisaampia ihmisiä, joilta voi
kysyä kun ei itse tiedä, ymmärrä tai osaa.
Olen iloinen ja ylpeä hallituksestamme ja
aluetoimikunnistamme, joilla ei todella ole
ollut pulaa tekemisestä. Ei myöskään osaamisesta. Itselläni on opettelujakso varmasti vielä
menossa, mutta onneksi taidan olla nopea oppimaan.
Kiitän valtakirjasta, jonka minulle syyskokouksessa annoitte.
Käytetään alueittemme palveluita, toistaiseksi
omatoimisemmin. Otetaan parempia aikoja ja
nähdään kevätkokouksessa. Jos jokin asia askarruttaa, ota rohkeasti yhteyttä.
peter.tahtinen@constella.fi
Peter
tuore puheenkuljettaja

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN
SF-Caravan Keski-Suomi ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
Uuraisten Hietasaaren Karavaanialueen ”Pavi”:lla sunnuntaina 17.5.2020 klo 12.00. Kahvitarjoilu
Kokouksessa on puhe- ja äänivalta jokaisella yhdistyksen jäsenellä. Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 11.30.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokoukseen kuuluvat asiat.
Näitä ovat mm. toimintakertomus, tilinpäätös sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
Tässä kokouksessa tehdään myös päätös Hietasaaren saunaprojektin aloittamisesta ja sen rahoituksesta.
Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista!
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Vuosi vaihtui liukkaasti
L

intulahdessa vaihdettiin uusi vuosikymmen liukkaissa merkeissä ja 80-luvun tyyliin. Väkeä oli tullut kivasti paikalle.
Perinteisesti saunat oli lämpimänä ja hyvät löylyt sai kaikki
kävijät. Pientä iltapalaa oli tarjolla tällä kertaa nacho-peltiä, cociskanaa ja salaattia. Maistui kyllä herkulliselta, siitä kiitos meidän keittiön väelle. Nähtiin meillä rakettejakin, lapset olivat
niistä innoissaan. Illalla vielä laulettiin ja tanssittiin Lintusalissa.
Vaikka keli oli mitä oli ja Lintulahden tanner kuin luistinrata
päästiin kuitenkin liikkeelle ja ilman haavereita siirtymään
uuden vuoden puolelle.
Me lintulahtelaiset toivotamme kaikille lukijoille hyvää uutta
vuosikymmentä ja hyvää vuotta 2020.
*Pia M*

Tarjoilusta puuttui ne perinteiset nakit ja perunasalaatit.
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Etutelttojen

katoille sy
ntynyt pak
su ja pain
jääkerros
ava
yllätti muu
tamat.

Vuosi vaihtui liukkaasti Hietasaaressa
E

rikoinen talvi ja vuodenvaihteen aika toivat haastetta Hietasaaren juhlintaan. Vanha sanonta, ”joulujuhlista jaloin, mutta
vappujuhlista kontaten”, piti muuttaa muotoon ”vuoden vaihde
kontaten”. Moinen liikkumistapa oli turvallisin ilman nastakenkiä. Siis aivan älyttömän liukasta ja sileässä jäässä kaikki kulkutiet. Hiekoitussoran levitys olikin isäntien päätyö. Itse vuoden
vaihtaminen kului muutoin perinteitä kunnioittaen.
Edeltävinä päivinä oli vuoroin satanut lunta, räntää ja vettä.
Kunnon pakkaset jäädytti paksut ja painavat kerrokset etutelttojen katoille. Pari telttaa ei painoa kestänyt vaan talviputket petti.
Me muut ihmeteltiin, miten moisen jääkerroksen saa teltan katolta louhittua.
Mites se sitten perinteitä kunnioittaen menikään se juhlinta.
Saunottiin kunnolla, muuten se vastasauna kuuluisi tällaisiin erityisjuhlasaunoihin, useampana päivänä. Kynttilöitä ja lyhtyjä
kulkuteiden varret täyteen. Tiukka tuuli yritti näitä sensuroida.
Noin reipas 50 juhlijaa täytti Pavin ja tarjolla oleva perinne kurmee näytti maistuvan. Nakit ja perunasalaatti on se perinne. Nyt
oli muutakin, salaattia, lihapullia ym. Vanhan vuoden lopetti ja
uuden vuosikymmenen aloitti Tapsan karaoke. Useampi rakettikin väritti Kyynämöisen taivasta. Kesäsaunan nurkalta ammutut
raketit eivät peloittaneet alueella olevia lemmikkejä. Mainio
pitkä viikonloppu ja kokemus ja jonkinlainen elämyskin nuo
”luistinrata” kelit alueella ja Uuraisten hiekkateillä.
Veijo

Kuusihan kuuluu vuoden vaihtoon, aina Loppiaiseen saakka.
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Jyväs-Caravaanin Messut

J

yväs-Caravan järjesti kautta-aikain ensimmäiset messut viime
vuonna. Tapahtuma sai suuren suosion. Kävijöitä viikonlopun
tapahtumassa niin runsaasti, että jatkoa suunniteltiin tulevalle
keväälle. Mutta tuo raju korona virus aiheutti messujen peruuntumisen. Tämä mainio tapahtuma on tarkoitus kuitenkin järjestää loppukesästä tahi alkusyksystä. Tästä ajankohdasta kuullaan
päätös myöhemmin.
Veijo

nuppi
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Keski-Suomi ry:n nettisivut

www.kskaravaanarit.fi
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Lintulahtitoimikunta esittäytyy

Tauno Turpeinen
- toimikunnan puheenjohtaja
- karavaanari vuodesta 1998
- toimikunnassa olen ollut useita vuosia ja sen puheenjohtajana nyt
2 vuotta
- perheeseeni kuuluu vaimo Anneli
- Vastuualueena toimikunnassa on turvallisuusasiat, karaoke, traktori

Kari Liimatainen
- karavaanari vuodesta 2017
- asuinpaikkakunta Viitasaari
- vaunu kausipaikalla Lintulahdessa ja
as.autolla reissataan.
- Lintulahden aluetoimikunnan ja SFCaravan Keski-Suomi ry:n sihteeri
- Vastuualueenani on kiinteistö, turvaasiat

Veikko Kumavaara
- toimikunnan varapuheenjohta
- karavaanari 70-luvun alusta
- 1985 puolison kanssa liitytty SF Caravaanareihin, oltiin ensin Hietasaaressa
- Lintulahdessa oltu alkuajoista saakka
vuodesta 1988. Olen ollut myös rakentamassa Lintusalia ja saunan perustuksia.
- Toimikunnassa olen ollut 15 vuotta.
- Toimikunnan puheenjohtajana olen
ollut kolmeen eri otteeseen
- Vastuualueenani on kiinteistö ja LVI

Pirjo Liimatainen
- karavaanari vuodesta 2017
- asuinpaikkakunta Viitasaari
- vaunu kausipaikalla Lintulahdessa ja
as.autolla reissataan.
- Vastuualueenani on keittiö, tarvikevastaava

Pia Meriläinen
- Tuore karavaanari, oma vaunu ollut
vasta reilu vuoden
- Lintulahdessa majapaikka
- Toimikunnassa olen ollut sen ajan
mitä Lintulahdessakin
- Pidän majaa ja työskentelen sairaanhoitajana Tampereella
- Vastuualueenani on ensiapu, valokuvaus, ohjelmavastaava, karaoke, somevastaava.
- Kuulun myös Nuppi-toimikuntaan

Mia Vaarakallio
- asun Jyväskylässä.
- Caravaanari olen ollut vasta muutaman vuoden, ensimmäinen oma
vaunu meille tuli toukokuussa 2018.
Samana syksynä vaunu jäikin sitten
jo kausipaikalle Lintulahteen.
- tämän vuoden alusta nyt mukana
hallituksessa sekä Lintulahti toimikunnassa.
- Vastuualueenani on ohjelma ja atk

Nina Kianto
- Jyväskylästä
- Karavaanausta harrastanut vuodesta
2010 kausipaikalle Lintulahteen saavuin elokuussa 2016
- Toimikuntaan kuulunut vuodesta
2017
- Vastuualueenani on valokuvaus
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Tomi Rahkonen
- olen kotoisin muuramesta
- karavaanari olen ollut nyt 4 vuotta
- Lintulahdessa kausipaikalla nyt ollut
kolme vuotta
- toimikunnassa aloitin tämän vuoden
alussa
- Vastuualueenani on kiinteistö ja konevastaava

Seija Pehkonen
- karavaanarina 22 vuotta
- Lintulahdessa ollut vuosipaikalla nyt
4 vuotta
- toimikunnassa aloitin tämän vuoden
alussa
- Vastuualueena on ohjelma

Hietasaaritoimikunta esittäytyy
Järvikallio Risto, pj
Järvikallio Virpi, siht.
Sonja Aho
Markus Alanko
Irja Andersin
Matti Andersin
Mika Laine
Risto Levälahti
Tapani Pusa
Sirkka Antjärvi
Kari Antjärvi

Koivukoski Sami
- Varapuheenjohtaja
- Olen 43-vuotias laukaalainen kuljetusalalla työskentelevä yksinhuoltajaisä. Karavaanielämä on tullut tutuksi jo omassa lapsuudessa omien
vanhempien ja isovanhempien kanssa Alajärvellä asuessani. Vähitellen
vuokravaunuilla reissattuani alkoi
oman vaunun hankinta kiinnostaa ja
oma vaunu minulla on ollut nyt 11
vuotta. Hietasaaressa vuosipaikkalaisena olen ollut 4 vuotta.

Terhi Tähtinen
- Caravaanariksi aikuisena bonuslastenlasten myötä.
- Ammattina lakiasiat, harrastuksena
ulkoilu, kotona kokoontuu Tähtikaarti.

SF-Caravan Keski-Suomen
luottamushenkilöt

Jaana Rasilainen
- 52-vuotias IT-erityisasiantuntija. Aiemmin olen ollut mm. kuljetusalalla 16
vuotta. Perheeseen kuuluu aviomies
ja kohta 13-vuotias poika.
- vaunuilu alkoi vuonna 2011, jolloin
otimme kausipaikan Hietasaaresta.
Yhdistyksen jäsenenä vuodesta 2012.
- Hietasaari toimikunnassa vuosina
2013-2014, 2016-2018 ja 2020. Kotisivujen ylläpitäjänä vuodesta 2015. Yhdistyksen taloudenhoitajana vuodesta
2016.

Kesän velvoiteisäntäpäivät

T

ulevana kesänä on taas vuosi- ja kausipaikkalaisten suoritettava velvoitteena isäntäpäiviä. Näin päätettiin syyskokouksessa siksi, ettei henkilökulut nousisi älyttömän suuriksi
kuin viime vuonna. Samoin perinteinen karavaanareiden
talkootyö halutaan kunniaan. Oman alueen toimintaan halutaan uhrata muutama kesäpäivä.

Jarmo Eskelinen
- olen ollut karavaanari ja yhdistyksen
jäsen reilut 20 vuotta.
- tultuani Lintulahteen jouduin/pääsin
toimikuntaan missä olin 2006 - 2007
(2 vuotta). Hetimmiten valittiin myös
yhdistyksen rahastonhoitajaksi missä
virassa olin 2006 – 2015 (10 vuotta).
Sitten seurasi hallituskausi eli olin
yhdistyksen hallituksessa 2011 2020 (10 vuotta).
- tänä vuonna täytän 73 vuotta ja tuntuu, että on tullut tehtyä yhdistyksen
hyväksi jo tarpeeksi, joten toiveeni
on päästä vuoden 2021 alusta alkaen eläkkeelle näistä yhdistyksen
hommista (pl. isäntätoiminta).

Tuula Pietiläinen
- jäsenkirjuri vuodesta 2011 lähtien.
- asun Joutsassa aviomieheni kanssa,
lapset jo maailmalla.
- työskentelen tilitoimistossa palkanlaskijana.
- vapaa aikana vaunulla käyntiä ja lomilla ulkomaan matkailua.

Lintulahdessa voi velvoitepäiviä varata toimistossa olevasta
kalenterista. Yhteys isäntiin tahi aluetoimikunnan puheenjohtajaan. Päiväthän suoritetaan kesä-, heinä- ja elokuussa.
Hietasaaren varaukset tehdään Virpi Järvikalliolle. Yhdistyksen nettisivuilta kohdasta ”ajankohtaista” löytyy pitkä
lista isäntäpäivistä. Sieltä löytyvät sopivat vapaana olevat
päivät voi ilmoittaa Virpille. Hän varaa ne nettisivuille.
Kesän velvoitepäiväthän on sovittu niin, että vuosipaikkalaisilla on tehtävänä 2 + 2 päivää, jos kyseessä pariskunta.
Jos vaunussa on vain yksi henkilö, hän tekee vain 2 päivää.
Taas 4 kuukauden kausipaikkalaiset tekevät kesäkuukausina
1 + 1 päivää. Ja taas jos kausipaikkalainen yksinään, hän
tekee sen yhden päivän isäntänä tärkeää asiakaspalvelua.
Perinteiseen tapaan on sovittu, että oman velvoitteensa voi
pyytää toisen tekemään, tahi maksaa yhdistykselle käypä
hinta. Mahdolliset vapautuspyynnöt ja perustelut tulee esittää hallituksen jäsenille ja hallitus päättää mahdollisesta vapautuksesta.
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Tiltaltti

Harmaasieppo

Hietasaaren linnut kiinnostavat!

Hernekerttu

Pajulintu

Kurkiaura
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V

iime syksyn lehdessä oli Tuijan tekstejä ja kuvia Hietasaaren
ympäristöstä Bongaamistaan linnuista. Kuvia näistä upeista
eläimistä löytyy Tuijalta runsaasti. Eli lukijoiden pyynnöstä tässä
lisää. Nythän linnut ovat harvassa, tiaisia, tikkaa, varista ym.
paikkalintuja. Jonkun joutsenen voi hyvällä onnella havaita jostain sulapaikoilta. Tällainen leutotalvi ei aina pakota muuttomatkalle.
Talven aikana on hyvä järjestää turvallisia ruokintapaikkoja pienille ystävillemme. Talitangosta riittää pitkästi nokittavaa. On
vain muistettava, jos ruokinnan aloittaa pitäisi sitä jatkaa koko
talvikausi. Samoin nyt talven aikana on hyvä tyhjentää linnunpöntöt. Samoin niihin nuo käpytikat mielellään suurentavat
lentoaukkoa syödäkseen sisältä poikaset. Yksi konsti on ruuvata
pöntön etuseinään vaikka laminaatti levystä kova lisäseinä.
Koko pöntön etuseinä ei saa olla liukasta levyä. Poikaset tarvitsevat sisäpuolelle karkean seinän tahi pienet tikkaat jotta
pystyvät kiipeämään pois pesästään.
Käenpiika

Toimitus

Mehiläishaukka

Toiminta karavaanarialueillamme
covid-19 pandemian aikana
Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 19.3.2020 tutustunut
valtiovallan julkaisemiin määräyksiin sekä SF-Caravan Finland ry:n julkaisemiin toimintaohjeisiin. Niiden perusteella
on päätetty seuraavista poikkeuksellisista toimista ja rajoituksista.
Lintulahti ja Hietasaari pidetään avoinna pandemiankin aikana, mutta vappuun asti vain omatoimialueena. Hietasaaressa ei ole isäntätoimintaa lainkaan ja Lintulahdessa on,
alueen sijainnista johtuen, 1 isäntä.
Maamme hallituksen päätöksen mukaisesti 70 vuotta täyttänyt henkilö ei voi toimia isäntänä eikä toimia asiakaspalvelutehtävissä.
Kaikki alueille suunnitellut, ennen juhannusta pidettäviksitarkoitetut treffit ja tapahtumat peruutetaan. Alueilla ei järjestetä toistaiseksi karaokea, tansseja eikä vastaavia joukkotapahtumia.
Yleisten kevättalkoiden sijaan aluetoimikunnat laativat ja
julkaisevat luettelot tehtävistä, joita alueilla toivotaan tehtävän vapaaehtoistyönä kevään aikana. Kuka hyvänsä voi
ottaa näitä tehtäviä hoitaakseen ja ilmoittaa tehdyistä töistä
aluetoimikunnan puheenjohtajalle. Tehtävälistat tulevat
olemaan esillä yhdistyksen kotisivuilla. Toki talkootöitä
voidaan tehdä yhdessäkin, kuitenkin pienissä, max 10 hengen ryhmissä jos jäsenet keskenään niin haluavat.

Alueille hankitaan ja pidetään saatavilla käsidesiä, saippuaa ja
kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä. Alueelle saapuvia kehotetaan
korostettuun puhtauteen ja siisteyteen.
Saunoja ei lämmitetä yleisesti. Saunoja voidaan varata
perhesauna-tyyppisesti kuten ennenkin ja saunan lämmittämisestä ja siivoamisesta vastaa saunan käyttäjä.
Kuitenkin pääsiäisen aikana kiirastorstaista 2. pääsisäispäivään saakka kummallakin alueella on normaali isäntäpäivystys.
Vappuun saakka alueilla käy palkattu siivooja kerran viikossa.
Mikäli olosuhteet muuttuvat ja/tai hallitus täsmentää näitä
ohjeita, julkaistaan päivitetty ohje yhdistyksen kotisivulla.
Kotisivulla on siten nähtävissä voimassa oleva ohje sekä tuorein versio aluekohtaisista talkootyölistoista.
Puheenjohtajana vetoan teihin ja toivon teiltä kärsivällisyyttä
ja ymmärrystä näille rajoituksille. Meillä on upeat alueet, joita
meidän kannattaa käyttää ja joiden luonnosta nauttia kun
vain siihen on mahdollisuus.
Rajoituksia puretaan heti kun siihen on mahdollisuus
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perheen
pienimmille

Joulukuun Nupissa oli lyhyitä-palstalla
maininta Hietasaaren pihaketusta.
Tästä innostuneena Mea kirjoitti ketusta
tarinan ja piirsi kuvan.
Ohessa Aada-ketun tarina.

Ihanaa kun vaan apua saa
T

apahtui joulun välipävinä.
Menin vaunulle viettämään
hyvin ansaittuja vapaita. Kuinkas sattuikaan, vaunun lämmitys ei oikein toiminut. Sähköllä sain lämmitettyä, kaasu ei
vaan tykännyt toimia.
Avun saaminen tuohon aikaan vuodesta ei aina ole ihan
päivän selvää. Olihan kuitenkin vuodenvaihde tulossa ja
viikonloppu menossa. Mutta
tässä tapauksessa nyt ei voi
muuta kuin kehua ihmisiä, joita mun ympärillä on.
Isoin apu lämmityksen suhteen tuli Jyväs-Caravanilta. Simo
Käyhkö tuli henkilökohtaisesti viikonloppuna, omilla vapaapäivillään korjaamaan mun pannuani. Paikan päällä Lintulahdessa
sitä ei saatu kuntoon, joten Simo nosti koko hökötyksen kyytiin
ja vei sen korjattavaksi. Maanantai aamuna hän sitten palasi korjattu pannu mukanaan ja asensi sen paikoilleen. Siinähän sitä
sitten mun ihanat vaununaapurit ja ystävät jäivät ilmaamaan
putkia. Mutkia tuli vieläkin matkaan ja Simo palasi vielä maanantai-iltana puurtamaan minun lämmitykseni kanssa. Lopulta
se saatiin toimimaan ja vaunu jälleen lämpiämään. Uuden vuoden aattona piti hiukan kiirettä kauppareissujen ja Jyväskylässä

12

käyntien vuoksi. Tällä aikaa
mun maailman parhaat vaununaapurit olivat siivonneet ja
laittaneen mun ”kopin” tiptop
kuntoon. Ilman näitä kaikkia
ihania ja avuliaita ihmisiä,
mun uusi vuosi olisi voinut olla
täysin erilainen. En olisi saanut
viettää sitä omassa vaunussa.
Mutta koska tällaisia aarteita
on vielä olemassa, jotka pyytteettömästi haluavat auttaa, en
voi kuin olla kiitollinen kaikesta avusta.
Joten ISO kiitos avusta ja
vielä isompi halaus kaikille
minua auttaneille. Kiitos Simo Käyhkö kaikesta siitä vaivannäöstä, jota omina vapaapäivinäsi näit mun eteen. Ei voi sanoa, etteikö Jyväs-Caravanilta saa palvelua kun sitä tarvitsee.
Kiitos Pasi, kun sain majailla sun vaunulla. Kiitos myös äitini
Eeva ja myös Jouko, kun sain majailla myös teidän vaunussa.
Kiitos Nina, Jukka, Reetta ja Kari, mun parhaat vaununaapurit,
siitä kaikesta avusta ja tuesta mitä teiltä sain.
Tämä on sitä Karavaanarihenkeä.
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Caravan-suurmyymälä keskellä Suomea!
150-200 matkailuajoneuvon valikoima

Suomen suurin 40
ajoneuvon sisätilanäyttely

Kattava huolto ja varaosapalvelu.
Myös valtuutettu
Fiat-huolto ja Fiat Original varaosat

30 alan
ammattilaista

kauppa.jyvascaravan.fi

Suomen suurin tarvike-, varaosa- ja
lisävarustevalikoima myymälässämme

VERKKOKAUPPA

Myynti

Meillä yli 150 ajoneuvoa!

Jälkimarkkinointi

Katso ajantasainen varastotilanteemme Caravan-varaosat /
0400 407 066 myynti@jyvascaravan.fi www.jyvascaravan.fi
tarvikkeet / lisävarusteet
0400 407 035
varaosat@jyvascaravan.fi
Tommi Kuismin 050 434 0408 Timo Käyhkö
0400 642 699 Yli 7000 tuotetta suoraan varastosta
Caravan-huolto
1/2020
Kari Pienmäki 0400 640 139 Tuomo Käyhkö 0400 545 133
0400 407 055
Joulukuussa lauantaisin suljettu Jyrki Lehtonen 040 728 6006 Simo Käyhkö 0400 769 332 kauppa.jyvascaravan.fi
huolto@jyvascaravan.fi
shop.jyvascaravan.fi
Juha Käyhkö
0400 642 842
www.jyvascaravan.fi/kamashop

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-15.
info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan

Myyjät

nuppi

Verkkokauppa 24h

Fiat-huolto ja
varaosat
13
0400 407
154
13
fiat@jyvascaravan.fi
Vuokraus
0400 620 445
vuokraus@jyvascaravan.fi

Lintulahden laskiainen

K

aikkeen muuhun voi melkein vaikuttaa, mutta ei säähän. Tänäkään vuonna laskiaisen sää ei ollut kovinkaan ihanteellinen. Liukasta oli ja vettä satoi, helmikuussa. Tästä huolimatta
laskiaisen vietossa oli iloisia ihmisiä, mukavaa yhdessäoloa ja tekemistä kaikenikäisille.
Ei se sää vaan ne ihmiset tekee tapahtumista osallistumisen arvoisia ja kaikista jää kuitenkin ihania muistoja.
Pia M.

Poniajelu voittaa reet ja kulkuset.
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Laskiaisena syödään ja
leivotaan sitä nimikkopullaa.
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Terveiset Espanjan
auringon alta
L

ämpimät terveiset täältä Costa del Solilta! Lokakuussa tuli 6 vuotta kun
päätettiin lähteä ajelemaan kohti Välimerta ja Fuengirolaa. Ja niinhän siinä
kävi että siitä lähtien vuodesta 9 kk asutaan täällä ja kesät vaunuillaan Suomessa.
Täällä vietämme ihan samanlaista
arkea kuin Suomessa; työ, harrastukset ja
kodinhoito. Ja täällä ei todellakaan käy
aika pitkäksi; harrastusmahdollisuuksista
löytyy varmasti jokaiselle jotakin! Meille
tärkeää täällä on aurinko ja valoisuus,

Kevyttä
n
a
a
t
t
l
e
t
u
t
e
LÄÄKÄRIT VAIHTOIVAT KUULUMISIA.
- menetin viikolla parhaan ja varakkaan potilaani
- harmi, mihis hän menehtyi
- ei hän kuollut, hän parani
•
BLONDIT TAPASIVAT KAHVILASSA.
- minun täytyy nykyisin pitää takoin huolta ehkäisystä
- mutta miksi, miehesihän on steriili
- no juuri siksi
•
Laitoin mansikkamaalleni tehokkaan variksen pelättimen. Se
on niin tehokas, että varikset jotka eilen varastivat mansikoita toivat ne tänään takaisin.
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meri ja etenkin pyörätuolilla liikkumisen
helppous.
Suomeen on kiva tulla kesäksi tapaamaan sukulaisia ja ystäviä. Ja tietysti on
ikävä vaunuelämää ja Lintulahden kesänaapureita! Ja onhan meillä täällä muitakin lintulahtelaisia karavaanareita talvehtimassa!
Terveisin Simo ja Marja
*Pia M*

Prunette ihmetteli kun ystävänsä blondi suihkutteli vettä tyynylleen. Vastaus, etkös Sinä ole kuullut, että märät unet ovat
parhaat.
•
PAKOLLINEN TURKULAINEN.
- putosin eilen meidän neljännen kerroksen parvekkeelta
- näköjään selvisit, ihmetteli Tamperelainen
- katos, mistä arvasit
•
Tietokone rikoksesta ei voi nostaa syytettä jos syyttäjän näyttö
on pieni.
•
Meidän firmassa pomot eikä insinöörit puhu paskaa, sillä aina
on olemassa vaara, että joutuu syömään sanansa.
•
Pikkusisko, 3 vee, ilmoitti aamiaispöydässä pelkäävänsä koronavirusta. Isoveljeä, jo kouluikäistä, tämä nauratti. Se on täysin
mahdotonta että saisit tartunnan, ennemmin kenguru loikkii
Australiasta ja puraisee Sinua. Nyt pikkusisko pelkää kenguroita.
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Syksyllä alkaa mieli tehdä etelään
E

nsilumi Lintulahdessa kerkesi tulla, siirsimme auton palmujen
alle
Jouluateria meillä nautittiin ulkona +25 lämmössä
Jouluruokia saa tilata Suomi-kaupasta mutta täällä on paikallisessa myös paljon hyviä ruokia
Ettei tule Suomen ruokia ikävä
Karavaani ystävät ja lapsenlapset tulevat mieleen usein!! muuten aika rientää ja kohta nokka kohti kotimaata ja Kesää kohti
Hanna ja Eikka
*Pia M*

ILMOITUKSIA:
Sekä Lintulahdessa että Hietasaaressa käytössä
MATKAPARKKI
10 euroa + sähkö klo 20.00- 09.00
TELTTAPAIKKA 20 euroa vuorokausi

nuppi

Kesäisäntien ilmoittautuminen
1.5. mennessä. Työssäkäyvät saavat valita
vuoronsa ensin.
Jos haet vapautusta isäntävuorosta,
hakemus on toimitettava 1.5. mennessä:
Hietasaaren osalta Peter Tähtiselle ja
Lintulahden osalta Jarmo Eskeliselle.
17
17
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Lintulahden englantilainen vahvistus
J

ohn Harris on 67 vuotias eläkkeelle jäänyt pilotti ja myös insinöörikoulutuksen saanut.
Elämän työtään hän on tehnyt Blue1-yhtiössä.
John on kotoisin Englannin etelärannikolta,
kaupungista nimeltä Christchurts. Kaupunki sijaitsee lähellä Southamptonia.
John jäi leskeksi 10 vuotta sitten. Hänen perheeseen kuuluu tytär Clare ja poika David. Hänellä on kolme lastenlasta Liam, Daren ja Amelia. Johnilla on kotona Englannissa myös naisystävä.
Jo työelämänsä aikana John vieraili usein
Suomessa ja ihastui maahan. Hyvin läheiseksi
hänelle työmatkoilla kävi Jyväskylä. Täältä hän
sai ystäviä, joiden luona on vieraillut usein vuosien saatossa.
Ihastuminen ja rakkaus Suomeen on saanut
Johnin vierailemaan maassamme lähes vuosittain.
Vuonna 2002 Johnista tuli karavaanari, kun
hän osti 20 vuotta vanhan vaununsa. Vaunun
kera kierteli pääasiassa Englannissa ja Ranskassa.
Oli kiertämässä Suomessa ja ajatus siitä, että
toisi vaunun kokonaan Suomeen alkoi itämään.
Vaimon menetyksen jälkeen meni useita vuosia
päästä surusta ja vastoinkäymisistä yli ja nyt haluaa viettää aikaa perheen ja hyvien ystävien
kanssa.

Tästä syystä paikaksi hänen vaunulleen valikoitui Lintulahti. Tuttavaperhe Jyväskylässä on
lähellä ja pääsee nopeasti kyläilemään heidän
luokseen. Tästä on myös helppo lähteä minne
suuntaan tahansa Suomessa.
John ihastui kovasti Lintulahteen käydessään
täällä. Hänen mielestään täällä on kaikki mitä
voi tarvita ja paikka on kaunis. Niinpä hän toi
vaununsa Lintulahteen ja osti täältä vuosipaikan. John on myös liittynyt Sf-Caravaanareihin.
Seuraavan kerran hänen olisi tarkoitus tulla
Suomeen ja Lintulahteeen huhtikuun lopussa.
Hän aikoo silloin viettää aikaa maassamme 5
kuukauden ajan. Suurimman osan tästä ajasta
aikoo viettää paikoillaan, mutta suunnitelmissa
on myös jonkinlainen vaunumatka Suomessa
katselemassa maisemia. Johnin tarkoituksena
olisi tuoda myös veneensä kesän alussa tänne.
Toiveissa hänellä myös on, että hänen perheensä ja naisystävänsä ennättäisivät kesän aikana
tulla vierailulle Suomeen ja Lintulahteen.
John oli käymässä Lintulahdessa alkuvuodesta ja jutellessani hänen kanssaan sain kuvan
lämpimästä ja kohteliaasta ihmisestä, joka avoimesti kertoilee elämästään, läheisistään ja rakkaudestaan Suomea kohtaan.
Meillä oli ilo saada hänet joukkoomme.
Pia Meriläinen

Tulossa saunojen rakennuskesä
Y

hdistyksellä on edessään merkittävä investointien vuosi. Pitkään odotettu Hietasaaren saunan rakennuslupa valmistui
28.1.2020. Tällä hetkellä on menossa tarjousten hankinta urakoitsijoilta. Samoin uudet alueen vuokrasopimusten jatkosopimukset ovat allekirjoitettavana. Nyt vain jännitetään päästäänkö
purkamis- ja rakennustöitä aloittamaan jo tänä keväänä.
Samoin ajatuksena on Hietsuun yhden tai kahden merikontin
hankinta, purettavien nykyisten varastorakennusten tilalle. Jos
kontteja on kaksi, sijoitettaisiin ne rinnakkain, niin että traktoritalli tulisi niiden väliin ja se väli katettaisiin. Toisesta kontista
tehtäisiin lämmin- ja toisesta kylmävarasto.
Keväällä aloitetaan myös Lintulahden kauniin ja punaisen perhesaunan korjaus. Yksi alahirsi ainakin pitää vaihtaa. Samalla
uusitaan lattiat, lauteet, ym. remontti on varmasti tälle suositulle
pikkusaunalle tarpeen. Samoin se jatkaa saunan käyttöikää merkittävästi.

Lintulahden kaunis varassauna remontoidaan kesän aikana
uuden veroiseksi.
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PITÄVÄ SÄÄENNUSTE; jos ei kylmä kynttelinä, eikä pauku
Paavalina, ei oo kelpoa keseä. No mites on päiväkirja merkinnät.
Paavali oli 25.1 ja kynttilän päivä 2.2. Perskele, taisi mennä lauhoina päiviä. Se tietää ettei ensi suvena helteistä nautita.
TOINEN ASIA tällaiseen kansan perinteeseen liittyen lintubongareille. Myytin mukaan korppi munii täytettyään sata vuotta pyöreän kiven, joka tekee haltijansa näkymättömäksi.

KARAOKE PERJANTAIT. Hietasaaressa tämä vuonna sovittiin, että joka perjantai olisi karaokeilta. Pusan Tapsan
ideoima perjantain viettoon lupautui
viisi juontajaa, jotka hoitavat ohjelman. Oli alueella asukkaita yksi tahi sata,
soi karaokelevyt, tahi tanssimusa Pavilla klo 21
alkaen. Samoin pyritään näitä iltoja järjestämään vilkkaina kesä- ja heinäkuun arkipäivinäkin.

Pirjon Lohi-äyriäispaella
4-5 annosta
300g lohifileetä
5dl kalalientä
1 sipuli
2 valkosipulinkynttä
6 aurinkokuivattua tomaattia
2 rkl oliiviöljyä
4 dl pitkäjyväistä riisiä
1 tl kurkumaa
1/2 tl suolaa
1/4 tl mustapippuria
3 dl valkoviiniä
3 dl kalan haudutuslientä
1 ps (200 g) pakasteherneitä
1 ps (180 g) Pirkka katkarapuja (pakaste)
1 pkt (450 g ) Pirkka sinisimpukoita (kuorellisia, pakaste)
1 pkt (300 g) Pirkka venussimpukoita

TAPPIKELKKA HIETASAARESSA. Talvista toimintaa kaipaaville on Hietsussa tarjolla vauhdikas napakelkka, vai tappikelkka. Rakkaalla lapsella on varmasti muitakin nimiä. Siis pylväs on
jäädytetty pystyyn jäähän ja sen päähän on ”laakeroitu” pitkä
varsi, jonka päässä on istuttava pikku reki. Vartta pyörittämällä
sen päässä olevalla kyytiläisellä on hurja vauhti. Turhankin pitkä
selostus laitteen rakenteesta, koska napakelkka on ollut aiemmin
hyvinkin yleinen karuselli.

Lisäksi sitruunalohkoja ja tuoretta persiljaa hienonnettuna
Poista lohesta nahka ja kuutioi kala. Kuumenna kattilassa
kalaliemi kiehuvaksi. Nosta kattila pois liedeltä ja kumoa
kalapalat kuumaan liemeen kypsymään.
Peitä kannella.
Kuori ja kuutioi sipulit. Viipaloi aurinkokuivatut tomaatit. Kuumenna isolla pannulla öljy. Nosta joukkoon sipulit, tomaatit,
riisi ja mausteet. Kuullota sekoitellen muutama minuutti.
Lisää joukkoon viini ja 3 dl kalan haudutuslientä. Anna kiehua
hiljalleen noin 10 minuuttia välillä sekoitellen. Jos neste
uhkaa haihtua liikaa, lisää kalan haudutuslientä puoli desiä
kerrallaan.
Kun riisi on lähes kypsää, lisää joukkoon sulatetut, valutetut
herneet, katkaravut ja simpukat. Sekoita varovasti. Lisää
lopuksi valutetut lohikuutiot, mutta älä sekoita enää, jotta
kala ei hajoa. Peitä hetkeksi kannella, jotta herneet ja äyriäiset kuumenevat.

SYKSYLLÄ NUIJITTIIN Hietasaaressa vaarallisia töitä. Kenenkään päähän ei tiettävästi tullut kuhmuja, mutta vaunupaikat
tuli numeroitua.

Tarjoa suoraan padasta sitruunalohkojen ja hienonnetun
persiljan kanssa.
30 - 60 min

*Pia M*
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2020
HALLITUS

Peter Tähtinen

puheenjohtaja
puh. 045 670 3670
peter.tahtinen@constella.fi

Risto Järvikallio

Tapani Pusa

puh. 040 142 0975
risto.jarvikallio@pp1.inet.fi

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

varapuheenjohtaja
puh. 040 517 7458
jarmo.eske1947@gmail.com

Kari Liimatainen

Veijo Kämäräinen

Teijo Arkkukangas

Mia Vaarakallio

puh. 050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

puh. 0400 916 761
teijo.a@hotmail.com

puh. 040 628 1981
mia.vaarakallio@gmail.com

Järvikallio Risto, pj.
puh. 040 142 0975
risto.jarvikallio@pp1.inet.f
Koivukoski Sami, varapj.
Järvikallio Virpi, siht.
Sonja Aho
Markus Alanko

Irja Andersin
Matti Andersin
Mika Laine
Risto Levälahti
Tapani Pusa
Terhi Tähtinen
Jaana Rasilainen
Sirkka Antjärvi
Kari Antjärvi

Turpeinen Tauno, pj
0500 616 863,
turpeinentauno@gmail.com
Kumavaara Veikko varapj.
Liimatainen Kari, sihteeri

Jäsenkirjuri

Pirjo Liimatainen
Pia Meriläinen
Nina Kianto
Seija Pehkonen
Tomi Rahkonen
Mia Vaarakallio

Yhdistyksen kotisivut: www.kskaravaanarit.fi
Jaana Rasilainen
Puh. 040 357 2595

Nuppi-toimikunnan nykyiset jäsenet
Puheenjohtaja
Veijo Kämäräinen,
Kekkolantie 11 A 5,
40520 Jyväskylä
puh. 050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

hallituksen sihteeri
puh. 0500 644 104
kari.liimatainen.tl@gmail.com

Lintulahti-toimikunta 2020

Hietasaari-toimikunta 2020

20

Jarmo Eskelinen

Pia Meriläinen
Tuija Harju
Marjut Hiltunen

Laskutus
Verkkolaskujen vastaanotto
Verkkolaskuosoite: 003707460536
Operaattori: OpusCapita Oy - Itella
Välittäjän tunnus 003707460536

Rahastonhoitaja

Tuula
Pietiläinen

Jaana
Rasilainen

Puh. 0400 283 300
tuula.pietilainen@
joutsantyp.fi

Puh. 040 357 2595
sfc.rahuri@
outlook.com

nuppi

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

Yhdistyksen osoite
SF-Caravan Keski-Suomi ry
Peter Tähtinen
Constella, Asemakatu 4, 40100 Jyväskylä

1/2020

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

LINTULAHTI
LINTULAHTI

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

Vinkki
reen
Hietasaa
!
tulijoille

… siinä heti Lintulahden liittymässä!
… siinä heti Lintulahden liittymässä!

Ympäristöystävällistä
painopalvelua

Ompelimo/myymälä
Farkkusauma
Farkkuliivit ja muut tuotteet
kierrätysfarkusta
Myös korjausompelua
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Laadukkaat painotyöt mm.
• käyntikortit • julisteet
• postikortit, kutsukortit ja tarrat
• flyerit ja esitteet
• kansiot, muistivihkot
• rollupit, suurkuvatulosteet
Kirjasin Bell
ja paljon muuta

Gothic STD

OFFSET- TAI DIGIPAINO!
Aina tarpeen mukaan, soita!
Kirjasin Bell Gothic STD

Keski-Suomen Painotuote Oy

Teollisuuskatu 7, 44150 Äänekoski
Puh. 044 742 3250, 044 742 3251
www.kspaino.fi

www.farkkusauma.fi
Ahjok. 12 40320 Jyväskylä (Löytötexin vieressä)

Ma-Pe 10-17, La 10-13 p. 050 584 4923

Löydät meidätkin facebookista

Talvi ei tarjonnut lunta, vaan liukasta jäätä!

SF CARAVAANARI-kortilla:

MÄÄRÄAIKAISKATSASTUSPAKETTI!

• KAIKENKOKOISET HENKILÖJA PAKETTIAUTOT
49 €
• O2 PERÄVAUNUT
40 €

