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Grand California huippuvarusteltu lomakoti
Volkswagen Grand California alk.

69 990 €

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

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

Volkswagen hyötyautot Aholaidantie 2, Jyväskylä p. 0207 751545 www.jklauto.fi
avoinna ark. 8.30-17 ja la 10-14
Miika Viskari p. 0207 751548 Pasi Majamaa p. 0207 751547
Puhelun hinta 0207-alkuisiin yritysnumeroihimme lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 6,91 snt/min. ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,96 snt/min. (sis ALV 24%)
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Joulukuun Nupin aineisto jätettävä
28.11.2021 mennessä.

i kannata pohtia liikaa. Tärkeämpää
on shoppailla vaan jotain kivaa ja kuluttaa. Monella meistä on elämään jotenkin tällainen asenne. Ei paineita, eikä
pohdita ikäviä asioita. Tärkeimmät asiat
löytyy vaikka juorulehtien missisivuita.
Meillä karavaanareillakin on monenlaista ja kirjavaakin elämänasennetta.
Nämä omaksutut asenteet määrittävät
pitkälti mielipiteitämme asioihin. Esimerkkinä vaikka sekin, että olen vakaumuksellinen pasifisti, kaikki tietävät silloin mitä mieltä olen esimerkiksi maamme uusista asehankinnoista. Vakaumus
on syvälle juurtunut vaikuttaja. Samoin
merkittäviä vaikuttajia on mm. uskonto.
Uskova ihminen näkee ja toimii kunnioittaen omaa vakaumustaan.
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Ilmoitushinnat 2021:

Elämänasenteita,
tungoskesää

ilmoituskerta
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

n yksi asia josta me eri tavoin ajattelevat ihmiset olemme samaa mieltä,
ilmaston ja ympäristömme pilaantumisesta. On tunnustettava ettei meidän ihmisten tulisi elää näin. Käytämme luonnonvaroja surutta, jotta maallinen rikkaus lisääntyisi. Puhutaan että pyritään estämään ilmastokriisiä, että vielä olisi toivoa. Tulisi sitä vastoin tunnustaa, että
kriisi on tapahtunut tosiasia. Nyt yritetään vain minimoida vahingot. Meille
karavaanareille ja luonnossa liikkujille
tilanne on tarjonnut taas helteisen kesän. Toisessa vaakakupissa painaa liikaa
katastrofit.
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P

äättynyt kesä oli ikimuistoinen. Sanotaan ettei miesmuistiin ole ollut näin
lämmintä kesää. Siihen ”miesmuistiin”
ei ole juuri luottamista, jotkut naisenpuolet arvioivat sen olevan noin kolme
vuotta. Sen pitempään me miehet ei
kuulemma muisteta töitä jotka olemme
luvanneet joskus tehdä. Mutta tilastot
puhuvat luotettavaa kieltä. Jatkuva hellejakso kesti puolitoista kuukautta keskisuomessakin. Hietasaaressa se aiheutti
melkoista kuivuutta. Onneksi meillä on
kaivo, josta pumpattiin lähes ilmaista
kukkien ja kasvien kasteluvettä.

K

ävijämäärät yhdistyksen kummallakin
alueella kasvoivat hienojen lomasäiden ansiosta. Isäntänä kun valittelin tulijoille, että alue on aika täynnä. Toteamus oli, että niin koko maassa joka puolella. Vaunuissa vietettiin kesää. Tämä
harrastuksen lisääntyminen katsotaan
johtuvan koronasta, tästä kavalasta taudista ja sen ulkomaiden matkailujen rajoittamisesta. Näin meidän kesken, kyllä
uiminen Kyynämöisessä aina voittaa ulkomaisen hotellin uima-altaan.

H

ietasaaressa kesän kiireet poikivat
ajoittain isäntäpulaa. Tähän tämän
kesäiseen ongelmaan löytyy varmaankin
monia syitä. Viime vuosia toiminta on
ollut ongelmatonta. Nyt näitä vuosia tulisi vertailla ja löytää uudet toimintamallit ja ratkaisut ensi vuodelle.
Veijo

Tulossa mie
lenkiintoine
n
Syyskokous.
Huhujen mu
kaan
saattaa olla
, että puhee
njohtajasta äänest
ettäisiin. Se
llaista ei
yhdistyksess
ämme ole ta
pahtunut
miesmuistiin
. Samoin ha
llitukses- 1
sa tapahtuu
1
vaihdoksia.
Tätä
kokousta ei
voi jättää vä
liin.

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

Lintulahdessa
tapahtuu…
Alueella jatkuva isäntäpalvelu koko vuoden.
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1.5.-30.9. Vuorokausimaksu jäseniltä 22€ + sähkö (sis. 5 hlöä),
ei jäseniltä 32€/vrk + sähkö (sis. 5 hlöä)
1.10.-30.4. Vuorokausimaksu jäseniltä (sis. 5 hlöä) 22€ + sähkö,
ei jäseniltä (sis. 5 hlöä) 32€/vrk + sähkö. Sisältää alueen palvelut
ja saunan yleisillä vuoroilla. Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
Telttapaikka 20€
Yöparkki (klo 20-09) 10€
Perhesauna 20€/h jäsen • 30€ /h ei jäsen
Sähkömaksut 2021
• Mittarilla 0,25/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria 5€/vrk (1.5.-30.9.)
• Ilman mittaria 8€/vrk (1.10.-30.4.)
Ajo-ohje:
Etelästä tultaessa E-75-tietä Äänekoskelta 28 km pohjoiseen,
Lintulahden Neste-huoltoaseman jälkeen vasemmalla puolella tietä.
Pohjoisesta tultaessa E-75-tietä noin 31 km Viitasaarelta etelään,
tien oikealla puolella ennen Lintulahden Neste-huoltoasemaa.

2.10. Rosvojen ja Soihtujen yö,
		Treffit
16.10. Syyssiivoustalkoot
27.11. Pikkujoulut
31.12.-1.1. 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 22€ + sähkö (sis.5 hlöä),
ei jäseniltä 32€/vrk + sähkö (sis.5 hlöä)
1.10.-30.4. Vuorokausimaksu jäseniltä (sis. 5 hlöä) 22€ + sähkö,
ei jäseniltä (sis. 5 hlöä) 32€/vrk + sähkö. Sisältää alueen palvelut
ja saunan yleisillä vuoroilla. Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
Telttapaikka 20€
Yöparkki (klo 20-09) 10€
Perhesauna 20€/h jäsen • 30€ /h ei jäsen
Sähkömaksut 2021
• Mittarilla 0,25/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria 5€/vrk (1.5.-30.9.)
• Ilman mittaria 8€/vrk (1.10.-30.4.)
Ajo-ohje:
Uuraisilta teiden 630 ja 627 risteyksestä tietä 627 Multian
suuntaan 9 km. Kyynämöisen kylän jälkeen vasemmalle
Muuraismäentielle ja sitä 2 km. Opaste neuvoo vasempaan.

Hietasaaressa
tapahtuu…

9.10.
27.11.
31.12.

Syystalkoot
Pikkujoulut
Uusivuosi

Hietasaaressa toimii jatkuva isäntä palvelu 1.5 - 31.8.
Tämän jälkeen alue toimii ns. omatoimialueena ja vain
viikonloppuisin on isäntä palvelut. Tarkemmat ohjeet
ilmoitustauluilta.
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Puheenjohtajan tervehdys

Hietasaari uudistuu
Kuluneet kaksi vuotta ovat olleet Hietasaaren caravan-alueella
voimakkaan uudistumisen aikaa. Alueen yleisilme on kohentunut
ja palvelutaso parantunut kautta linjan. Aiempien vuosien korjausvelka on saatu hyvin katettua ja jos kävijäpalautetta on uskominen, olemme onnistuneet kehittämään alueesta yhden Suomen
hyvätasoisimman.
Pelkät rakennukset ja rakennelmat eivät toki yksin muodosta
asiakaskokemusta. Palautteissa on toistunut usein myös ystävällinen ja vierailijat huomioon ottava ilmapiiri.

Me hietasaarelaiset olemme iloisia
muun muassa seuraavista asioista:
Uusi pihasauna
Täysin palvellut vanha sauna, jossa oli yksi puku- ja pesuhuone ja
pesuhuoneessa 2 suihkua, purettiin kausipaikkalaisten talkootyönä
viime vuoden kesällä. Jo purkutyö oli uskomaton ponnistus, joka
onnistui yli odotusten. Vanhan saunan hirsistä on rakennettu sitten tukimuureja eri puolelle aluetta.
Paikalle nousi ripeästi uusi 2-osainen sauna, jonka osastot on nimetty alueen aiempien asukkaiden mukaan; toinen osasto on
”Matti” ja toinen ”Maija”. Ensimmäiset löylyt saatiin joulukuussa
2020. Nyt meillä on 2 pukuhuonetta ja kummassakin pesuhuoneessa 5 suihkua, jotka ovat käytössä myös aamuisin varsinaisten
saunavuorojen ulkopuolella.
Kesäaikana uusi sauna palvelee tilaussaunana ja maksuttomat
yleiset saunavuorot ovat tarjolla alueen kuuluisassa kesäsaunassa.
Talviaikana uusi sauna on ollut suuressa suosiossa ja lämminnyt
lähes päivittäin.
Sauna sai elokuussa uudet, tehokkaammat kiukaat kun kävi ilmi,
että alkuperäiset kiukaat olivat alitehoiset saunan tilavuuteen nähden. Nyt löylyä riittää.
Saunaprojektiin oli budjetoitu 230.000 suurunen laina. Koska
yhdistyksen talous oli odotettua huomattavasti vahvempi, tarvittiin lainaa lopulta 60.000 euroa vähemmän kuin alun perin budjetoitiin ja erotus voitiin maksaa kassavaroista.
Saunassa on käytössä myös maalämmitys, joka hyödyntää järvivedestä talteen otettavaa energiaa. Maalämmöllä tuotetaan suurin
osa lämpimästä käyttövedestä.
Sauna on ollut ahkerassa käytössä ja saanut suorastaan ylistävää
palautetta.
Saunarakennuksessa on myös pihan puolella 2 uutta wc:tä.

Saniteettikontti rannalle
Vuonna 2020 otettiin käyttöön rannalle, Pavi-rakennuksen ja rantavaraston väliin tuliterä saniteettikontti palvelemaan erityisesti
rannan vieraspaikkoja. Kontissa on 3 lämmintä osastoa, joissa kussakin on suihkukaappi, WC ja pesuallas. Kontilla on oma lämminvesivaraajansa. Näin olemme saaneet alueelle yhteensä 5 uutta
wc:tä ja uusia suihkuja on käytössä uudessa saunassa 8 ja kontissa
3. Kontti tuli todelliseen tarpeeseen ja on ollut ahkerassa käytössä
ja saanut kiitosta sekä sijainnistaan että siisteydestään.
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Uusi työpaja ja traktoritalli
Saunan purkuprojektin yhteydessä purettiin myös vanha työpaja.
Puretun rakennuksen tilalle, rantakodan läheisyyteen, rakennettiin kahdesta merikontista uusi työpaja ja varasto, joiden väliin
saimme katetun tilan traktorille.

Traktori lähti, kiinteistönhoitokone tuli
Hietasaaren yksi murheenkryyni, elämänsä iltaan päässyt traktori
päästettiin syksyllä 2020 eläkkeelle. Sen tilalle hankittiin uuden
karhea taittuvarunkoinen Kramer-kiinteistönhoitokone, joka pääsi
erittäin runsaslumisen talven myötä todelliseen tulikokeeseen.
Kokemukset uudesta koneesta ovat olleet pelkästään positiivisia.
Taittuvan rungon ansiosta työskentely ahtaissa vaunuväleissä on
huomattavasti helpompaa. Ketterän monitoimikoneen käytettävyys on, vanhaan väsyneeseen traktoriin verrattuna, aivan ylivoimainen. Lämmin hytti on talvella erinomainen parannus käytön
ergonomiaan.

H-market
Lähin lähikauppa oli kaikkea muuta kuin lähellä. Siksi vuonna
2021 päätimme laajentaa ja ajanmukaistaa toimistorakennusta ja
perustaa sinne ”Hietasaaren mini-marketin” jossa on tarjolla elintarvikkeita ja yhtä jos toista muutakin karavaanareiden tarvitsemaa tarviketta. Market, joka sijaitsee aiemman avokuistin kohdalla, on ollut alusta pitäen suuri menestys.

Näyttötaulut
Toimiston laajennuksen yhteydessä olemme hankkineet ja ottaneet käyttöön sähköiset näyttötaulut, joiden välityksellä voidaan
tiedottaa ajankohtaisista asioista, alkaen saunavuorojen ajankohdasta. Toinen tauluista sijaitsee toimistorakennuksen päädyssä ja
toinen huoltorakennuksen eteisessä. Hyväksi koettu ratkaisu asennettiin sittemmin myös Lintulahteen.

Kesäsaunakin kohentui
Luonnonvoimat, etupäässä suuri lumikuorma, luhistivat kevättalvella kesäsaunan liiterin. Tilalle hankittiin ja talkootyönä pystytettiin ja täytettiin uusi ns. rakoliiteri, jossa saunan polttopuut nyt
pysyvät järjestyksessä.
Koska pihasaunaa ei ollut 2020 syksynä käytössä, kesäsaunan
käyttö jatkui ahkerasti joulukuulle asti. Saunalle asennettiin kevyet pukeutumistilan liukuovet, jotka pitävät tuulen ja lumen puku-
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huoneen ulkopuolella. Samassa yhteydessä pukeutumistilaan
asennettiin infrapunalämmittimet, jotka huomattavasti lisäsivät
käyttömukavuutta säiden kylmetessä.
Kesäsaunan taakse valmistui myös uusi valaistu vesi-wc, aiemman ulkokäymälän tilalle.
Kesäsaunan illan viimeinen vuoro, uikkarisauna, on jo instituutio. Sauna vetää kerta toisensa jälkeen iloisia saunojia usein lauteiden täydeltä.

Uusi lukitusjärjestelmä
Hietasaari toimii osan vuodesta omatoimialueena. Alueella käy
myös vieraita uimareita, kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Sopimus ei kuitenkaan kata saniteettipalveluiden tarjoamista alueen ulkopuolisille. Siksi uudet saniteettitilat varustetaan
kuluvan syksyn aikana sähköisillä lukoilla, jotka avautuvat jäsenistön tiedossa olevilla numerokoodeilla. Uudet lukot on jo asennettu pihasaunan kahteen wc:n oveen, ja seuraavaksi saniteettikontit
saavat samanlaiset lukot.

Lapsiakaan unohtamatta
Lasten leikkipaikalle olemme saaneet pomppulinnan, joka näyttää
olevan loppumaton ilon aihe pienimmille. Olemme voineet myös
hankkia uusia, tukevia polkuautoja lasten käyttöön - ja koska
olemme karavaanarialue, on polkuautoihin hankittu tänä vuonna
myös perävaunuja, joille nuori käyttäjäkunta on keksinyt monia
innovatiivisia käyttötarkoituksia. Polkuautot ja -pyörät ovat olleet
todella ahkerassa käytössä ja saaneet paljon kiitosta kävijöiltä.

Hietasaari kukkii
Alueella on paljon kauniita ja värikkäitä kukkia ja kasveja, mistä
olemme saaneet toistuvasti kiittävää kävijäpalautetta. Jo toisena
vuonna peräkkäin soinilainen EJ-tarhat Oy on toimittanut meille
kukkia ja kasveja erittäin edullisesti suuren määrän. Istuttamisesta
ja istutusten huollosta on vastannut jäsentemme ahkerien käsien
joukko. Haluamme kiittää EJ-Tarhojen yrittäjä Esa Järvelää tästä
ystävällisestä tuesta.

Kehitys jatkuu
Koska vuosi 2021 on ollut yhdistyksellemme taloudellisesti menestyksellinen, voinemme jatkaa alueen kohentamista myös tulevana
vuonna, kunhan yhdistyksen kokous ensiksi tekee asiasta päätöksen.
Mahdollisesti vanhan rantavaraston tilalle saataneen jollakin aikataululla uusi varasto, jossa on myös avoin kesätiskipaikka ja yhteinen kate, joka kattaisi myös rannan saniteettikontin.
Myös vanha legendaarinen ”Viipylä”, Pikku-Multiaa palveleva
ulkokäymälä, rakennettaneen uusiksi ja entistä ehommaksi.

Tämä kaikki …
on ollut mahdollista siksi, että alueella on vallinnut uskomaton
talkoohenki ja tahtotila yhteisen alueemme pitämiseen hyvässä
kunnossa. Monet uudistukset on voitu rahoittaa ottamatta velkaa.
Traktori ja saniteettikontti on rahoitettu leasingsopimuksilla ja
saunaan varten on suunnitellusti otettu pankkilainaa, joskin selvästi suunniteltua vähemmän.
Ei liene väärin todeta tässä yhteydessä, että Leila Pusan organisoima Suvipuoti -jossa monet alueen ladyt ovat myös kesän mittaan yksissä tuumin työskennelleet – on ollut Hietasaaressa erittäin
merkittävässä roolissa.
Tästä alueen sosiaalisen kohtaamisen keitaasta kuului päivittäin
iloinen puheensorina, samalla kun puodin talkootyön tuotot ovat
mahdollistaneet monet pienemmät ja suuremmat, viihtyvyyttä lisäävät investoinnit alueelle.
Hietasaaren kävijämäärät ovat nousseet kuluvana vuonna uuteen ennätykseen. Samoin alueen liikevaihto on parhaina kuukausina ollut jopa noin 70 % suurempi kuin edellisvuonna.
Alueella on outo vaikutus ensikertalaisiin kävijöihin. Ei ole tavatonta, että ”yhdeksi yöksi” saapunut ensikertalainen lapsiperhe
on poistunut alueelta jo kahden tai kolmen viikon kuluttua.
Meillä on järvi ihan rannassa. Ja vettä pohjaan asti
Hietasaarella menee hyvin. Siitä kiitos kaikille teille.
Peter Lord
puheenjohtajanne

Uusi pihasauna

Rakoliiteri

Saniteettikontti rannalle

Uusi työpaja ja traktoritalli
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Kramer-kiinteistönhoitokone
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Juhla ja juhannus Hietsun
H

yvin monet karavaanarit haluavat viettää juhannusta, parhaan suven ajan juhlaa juuri Hietasaaressa. Pitkäaikaisia tuttavia vuosien takaa tulee alueella vastaan. Ilmeisesti monelle perinne on oikeasta juhannuksen viettopaikasta. Nyt vaan tilanne
on muuttunut ahtaammaksi. Ennen alueelle mahtui vielä aattoiltanakin, nyt alue täyttyy jo viikolla.
Perjantaina, siis Jussin aattona, alueella vieraili Savukalamies.
Näytti hänen tuotteillaan olevan menekkiä. Samoin meni kaupaksi myytävät arvat, ilmeisesti koska päävoittona oli sähköskuutti, Air Fryer. Suomemme lippu nousi ajallaan ja kokkokin
saatiin sytytettyä rantahiekalla. Pääpyromaani puheenjohtaja
Peter onnistui asiassa, apunaan 5 litraa pienkonebensaa ja puolen
kymmentä Jyväs-Caravaanin lahjoittamaa tulitikkua. Peterin
kuulu sanontahan on, ”hyvin vakuutettu on puoliksi poltettu”.
Iltaohjelmassa oli tarjolla karaoketanssia ja mahtavan iltagrillin
tuotteet. Grilli ei toiminut nyt aamuyölle asti, koska lisääkin
haetut tuotteet loppuivat kesken.
Juhannuspäivän tärkein vuosittainen tapahtuma on aina ollut Juhannuskirkko. Uuraisten seurakunta on tämän Jumalanpalveluksen aina järjestänyt. Nyt asialla oli kirkkoherra Antti Toivio.
Hietasaarelaiset ovat tähän tapahtumaan vain osallistuneet tarjoamalla tilat ja keittämällä kirkkokahvit. Loppu päivän sai kulumaan erilaisten pelien ja kilpailujen merkeissä. Ja olihan myös ne
jännittävät arpajaisetkin.
Veijo

6
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Kokoton juhannus Lintulahdessa
”Koivujen lehvät portailla huiskii…”

V

aikka varsinaisia juhannustreffejä ei tänä vuonna koronatilanteen vuoksi järjestettykään, väkeä oli ihan mukavasti paikalla.
Aurinko paistoi, lämmintä piisasi ja koivut koristivat sisääntuloa.

soittajiakin terassille. Illalla lämpesi neljä saunaa ja vuorot jakamalla ruuhkia ei päässyt syntymään. Varsinkin vanha hirsisauna
sekä tämän kesän uutuus telttasauna saivat vierailta kehuja.

Terassilla myytiin lettuja, jäätelöä sekä kahvia Marjan maistuvien pullien kera. Timo ja Hanski toimivat lettumestareina ja
jonoa pannulle riitti.

Karaokekamppeet kannettiin ulos Onnelan lavalle ja molempina
iltoina lauleltiin ja osa porukasta tanssahtelikin turvallisesti ulkotiloissa keskikesän lämpimissä valoisissa illoissa.

Pihalla oteltiin mölkky- ja pulloonheittokisoissa. Arpajaiset ja
kirpputori kokosivat myös väkeä Lintusalin edustalle. Saatiinpa

Mukavasti meni juhannus näinkin, mutta toivon mukaan jo ensi
juhannuksen saamme viettää perinteisten treffien ja hieman railakkaamman ja vapaamman ohjelman merkeissä.
-PJ
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Kokon puuttumiesesta huolimatta toimintaa riitti koko juhlaviikonlopuksi.
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Keltanokkakaravaanarit juhannusta viettämässä
Lintulahdessa
L

ähdimme anopin houkuttelemana juhannuksen viettoon SFC
Lintulahteen, vaikka ensin en ollutkaan asiasta kovin innostunut. Valitettavasti kokemukseni karavaanarielämästä eivät ole
mitenkään kovin myönteiset,
kun 1990-luvun alussa nelihenkisen lapsuuden perheeni kanssa
kiertelimme kesät ympäri Suomea. Annoin kuitenkin asialle
uuden mahdollisuuden.

Saavuimme Lintulahteen juhannusaattona puolenpäivän jälkeen. Paikka oli jo aika täynnä ja
asuntovaunu odotti meitä valmiina, kiitos anopin ja hänen
miehensä (Pirjo ja Jape). Sää oli
helteinen, kuten jo koko kesäkuun oli ollut. Harmonikka soi ja
hieman katselimme, mitä tuleman piti. Tyttäremme oli eniten
odottanut juhannusta leirintäalueella, joten heittäydyimme mukaan juhannustunnelmaan. Oli leivottu pullaa ja keitetty kahvia.
Aika kului nopeasti. Grillasimme aattona ja saunoimme molempina iltoina eksoottisessa telttasaunassa ja kävimme myös uimassa. Karaoketanssitkin oli aattoiltana. Oli aika lailla hyttysiä,
mutta muuten mukava kokemus.

Juhannuspäivänä kävimme uimassa läheisellä uimarannalla ja
Keiteleen vesi oli ihanan puhdasta ja lämmintä. Näimme paljon
ihania koiria, joita rapsuttelimme – etenkin tyttäremme. Haimme läheiseltä huoltoasemalta
täytetyt patongit ja nautimme
ne ulkoterassilla auringosta
nauttien.
Oli myös arpajaiset ja seurasimme niiden etenemistä. Ilmassa oli juhlan tuntua ja karavaanarit hyvällä tuulella.
Sunnuntaina lähdimme kotia
kohti aamupalan jälkeen uutta
kokemusta rikkaampana. Onneksi lupauduin kokeilemaan
tällaistakin tapaa viettää juhannusta. Huomasimme, että
karavaanarit ovat hyvin yhteisöllisiä, tekevät paljon asioita
talkoilla ja auttavat toisiaan. Elämäntapa, joka vaatii työtä,
mutta varmasti myös antaa paljon ystäviä ja hienoja kokemuksia. Kiitos isännille ja muille vapaaehtoisille kivasta juhannuksesta! Voisimme tulla joskus uudestaankin. Lintulahti on kaunis
paikka, jossa juhannus kului hieman liiankin nopeasti.
Teksti: Hanna-Kaisa Lahti
(mukana juhannuksen vietossa myös Juha ja Kaisla)

Erikoisia vieraita
K

esän aikana poikkesi Hietasaaressa muutamia
hyvin persoonallisia yhdistelmiä. Tässä kaksi
parhaasta päästä. Fordin vetämä munan muotoinen, iloisen värinen yhdistelmä kävi elokuussa.
Samoin hyvinkin persoonallinen ”rättizitikka”
mustan asuntoperävaunun kera poikkesi yöpymässä kesäkuussa. Jos haluaa matkailla hymyillen
ja kanssakulkijoiden ihailemana, näillä se onnistuu.
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Ostamme
matkailuajoneuvoja!
Soita! 0400 407 066
myynti@jyvascaravan.fi
www.jyvascaravan.fi/osto

Näyttelyviikko ma-pe 27.9.-1.10. klo 9-18, la 2.10. klo 10-15.
Esillä myös 2022 uutuuksia!

Sovittaessa palvelemme teitä myös muina aikoina!
Sovi yksilöllinen esittelyaika tai videoesittely myyjiltämme p. 0400 407066 / myynti@jyvascaravan.fi

Nyt on oikea aika varmistaa uuden ajoneuvon saatavuus ensi kaudelle. Pyydä tarjous ja tee
turvalliset kaupat kanssamme! Huolehdimme ajoneuvostanne myös kaupan teon jälkeen
huollon, varaosien ja lisävarusteiden tarpeissanne.

Jyväs-Caravan Oy

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

www.facebook.com/jyvascaravan

verkkokauppa@jyvascaravan.fi, etunimi.sukunimi@jyvascaravan.fi

Lähetä tekstiviestit henkilökunnan suoriin puhelinnumeroihin. Tummennetut ryhmänumerot eivät ota vastaan tekstiviestejä.

Ajoneuvomyynti p. 0400 407 066 Varaosat p. 0400 407 035 Tarvikkeet ja verkkokauppa 0400 620 445 Fiat-huolto ja varaosat p. 0400 407 154 Huolto p. 0400 407 055
Ma-Pe 9-17, La 10-15
Ma-Pe 8-17, La 10-15
Ma-Pe klo 8-17, La klo 10-15
Ma-Pe 8-17
Ma-Pe 8-17
myynti@jyvascaravan.fi

varaosat@jyvascaravan.fi

verkkokauppa@jyvascaravan.fi

Ajoneuvomyynti

Jyrki Lehtonen
Myynti

fiat@jyvascaravan.fi

huolto@jyvascaravan.fi

p. 0400 407 066 Hallinto

Kari Pienmäki
Myynti

Janne Heikura Joonas Huovinen
Myynti

Myynti

Juha Käyhkö
Myynti

Timo Käyhkö
Myynti

Tuomo Käyhkö
Myynti

Simo Käyhkö

Myynti / Toimitusjohtaja

Minna Honkala
Myyntisihteeri

040 728 6006 0400 640 139 041 730 9041 041 731 0703 0400 642 842 0400 642 699 0400 545 133 0400 769 332 040 744 8802

Varaosat

p. 0400 407 035 Tarvikkeet p. 0400 620 445 Fiat-huoltop. 0400 407 154 Huolto

Henri Nieminen Seppo Etelämäki
Hobby, ThuleOmnistor,
Thetford, Svenska Tält,
Primus, Alde, Trumatic

0400 601 723

Dethleffs, Bürstner,
Sunlight, Globecar

0400 672 699

Tero Mäki

Matias Nironen

Tiina Paananen

040 1244 999

0400 601 203

044 431 4972

Adria, Carthago, KABE,
Sunliving, MORELO

Verkkokauppa, Reimo ja
Kama Fritid tuotteet

Caravantarvikkeet ja
lisävarusteet

Anssi Kälviäinen Mauno Pyykönen
Fiat alustahuollot ja
varaosat

0400 407154

Fiat, Dometic, Solifer,
Poksi, Polar -varaosat

0400 530 125

Antti Poikolainen
Caravanhuollot ja
varaosat

0400 103 674

Jenni Leinonen Mikko Käyhkö

Kirjanpitäjä, reskontranhoitaja

Hallinto

040 744 8802 0400 809 004

p. 0400 407 055

Jouni Sorvari
Kolarikorjaukset

040 529 4830

Antti Kumpu

Huoltoneuvonta ja
varaosat

040 772 7994

Esimerkkejä varastossa ja tulossa olevista matkailuajoneuvoista. Katso lisää www.jyvascaravan.fi
4

4

4

C1

Carthago E Line I 51 Linerclass 185.295€

180hv 2021.Autom Upea erillisvuoteinen
suosikkimalli. Super-paketti, Mediacenter, monitoimiratti, kapselikeitin, LED-tv 32” asuintilaan, LED-tv 24” makuutilaan, Chiara-kalusteet,
matot, Nahkaverhoilu, Carthago sisustuspaketti.

5

5

B

Ducato Serie 7 2.3JTD 140hv 2022. Autom.
Upea saarekevuoteinen Adventure Edition varusteilla. Adventure-erikoisverhoilu, Ikkuna
asuintilan ovessa, Upotetut ikkunat, Asuinosan
mattosarja, Nostovuode, 5. istuinpaikka ym.

B

Dethleffs Pulse I 7051DBM 106.290€

Ducato 2.2 160hv 2022. Alkuvuodesta 2022
tuleva tyylikäs ALDE lämmitteinen integroitu
Dethleffs Pulse saarekevuoteella. Tehokkaampi 160hv moottori. Automaattivaihteisto. DANCE-verhoilu ym.

5

B

Citroen 2.2HDI 140hv 2021. Syyskuussa
2021 valmistuva 696cm pitkä erillisvuoteinen
matkailuauto.90-vuotisjuhlavarusteet

2

B

Adria Twin Plus 540 SP 61.775€

Ducato 2,3 /160 2021. Autom. Lyhyempi retkeilyauto. Poikittaisella parivuoteella. Twin Plus
vakiovarusteet. Sumuvalot. Twin peruutuskamera. Fiat turvallisuuspaketti, Matot. Aurinkopaneeli 80W. Sivuliukuoven Soft Close avustin.

2

B

Sunlight A 70 66.050€

Ducato 2.2 140hv 2022. Tammi/Helmikuussa tuleva isolla takatallilla oleva alkovi Sunlight.
2. tavaratilan luukku, Korkea 167 litran jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 litraa, TV-teline,
Maui Beach verhoilu ym.

B

Ducato 2.2JTD 140hv 2022. Näppärä Sunlight retkeilyauto Ducato Serie 8 alustalla nyt
meillä. Valkoinen maalattu puskuri, 16´vanteet,
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö, TV-valmius Truma Combi6E kaasu/sähkölämmitys.

B

Ducato 2,3 /160 2021. Alde lämmitteinen,
pitkittäisillä vuoteilla, hyvin varusteltu automaattivaihteinen retkeilyauto. Tyylikäs, panoraamakattoikkuna. Liukuoven soft closing. Aurinkopaneeli. Twin lisävuode. Peruutustutka ym.

B

Ducato 2.3JTD Serie 7 140hv 2022. Kerrosvuodemallin Sunlight tulossa Syyskuussa
2021. Adventure-verhoilu, Ohjaamon musta ulkoväri, Mustakehyksiset ajovalot, Sähköinen lattialämmitys, Turvallisuuspaketti ym.

2
B

Sunlight T58 59.830€

Ducato 2.2 140hv 2022. Lokakuussa 2021 tuleva näppärän kokoinen parivuodemalli vaikka
ainoaksi autoksi, Panoraamakattoikkuna, Kirkas
kattoluukku, Suihkuseinät, Lisäpistorasia yläkaapistossa, Pistorasia tavaratilassa ym.

B

Ducato 2.3JTD Serie 7 140hv 2022. Autom.
Syyskuussa valmistuva 6.a4 pitkä erillisvuoteinen retkeilyauto. Monitoimiohjauspyörä, Eco
Pack Start & Stop, Truma Combi 6E, Adventure
Edition varusteet ym.

2000kg

2021. Pohjolan oloihin suunniteltu kerrosvuodemalli 2 pöytäryhmällä hyvin varustein. Alde,
Kaasu-uuni, Sähkölevy, Mikro, ilmastointi, Ecopaketti, Markiisi, Vetolaatikot sängyn alle, Pilarijalka, Duocontrol, Nahkaverhoilu.

Sunlight I 69 L 82.320€

Ducato 2.2 140hv 2022. Autom. Lokakuussa 2021 tuleva saarekevuoteellinen automaattivaihteinen uudistunut integroitu. Kirkas kattoluukku nostovuoteen päällä, Maui Beach
verhoilu, Suihkuseinät ym.

5

KABE Royal 560 XL KS 56.798€

2021. Uudistunut Royal sarjan pitkittäisellä parivuoteella ilmastoitu Kabe. Runsaalla vakiovarustuksella varustettuna. Dometic ilmastointi,
Mikroaaltouuni, Liesi kolmella kaasupolttimella
ja sähkölevyllä, Verhoilu Ekeby.

Ducato 2.3JTD 140hv 2021 Autom. Syyskuussa tuleva automaattivaihteinen Dethleffsin 90-V uutuus erillisvuotein. 90-vuotisjuhlavarusteet, Isofix kiinnikkeet, 5. istuin, Upotetut
ikkunat

4

Ducato 2.2 140hv 2022. Autom. Loka-marraskuussa tuleva erillisvuoteinen, Etukattoikkuna, Vuoteentekoistuinryhmästä, Asuinosan
mattosarja, Erillisvuoteiden yhdistämismahd.,
Nostovuode, 5.istuinpaikka, TV-teline ym.

B

Sunlight T68 67.770€

Ducato 2.3JTD 140hv 2021. Syys-lokakuussa tuleva erillisvuodemalli isolla takatallilla. 90
l polttoainesäiliö, Eco Pack Start & Stop, Sähköinen lattialämmitys, Toinen takatallin ulkopuolinen luukku 800×850, Ohjaamon kattoikkuna.

4
B

Dethleffs Just 90 T6812 EBC 65.840€

Citroen 2.2 HDI 140hv 2021. Syyskuussa
2021 tuleva 696cm pitkä erillisvuoteinen matkailuauto. 90-vuotisjuhlavarusteet, Isofix kiinnikkeet, 5. istuin, Upotetut ikkunat.

4

B

Dethleffs Just 90 T7052EB 74.265€

B

Sunlight T 67 70.210€

5

5

6

4

B

Casa Car 180HV Power 62.900€

180hv 2021. Autom. Tunnettu suomalainen
Casa erillisvuoteella. Trumatic C6E, Ohjaamon
istuimien lämmitys, Sähkö ja kaasulämmitys,
USB latauspistoke, Shurflo painevesi, Peruutuskamera, Vetokoukku, Kaasuliesi, Jääkaappi.

2
B

Sunlight Cliff 640 Adventure Edition 59.010€ Sunlight V69 58.000€

4

2650kg

B

3

1765kg

KABE Royal 780 BGXL 84.287€

5

5

Sunlight A 72 Adventure Line 65.890€

4

5

6

Adria Twin Supreme 640 SLB 71.430€

5

8

Sunlight Cliff 600 53.660€

Ducato 2.2 160hv 2022. Alkuvuodesta 2022
tuleva erillisvuoteinen isolla takatallilla oleva
Dethleffs Trend integroitu. 9-vaihteinen automaattivaihteisto. Mukava L-istuinryhmä, Uudistettu keittiö, Kattoikkuna oleskelutilaan ym.

6

2
B

B

Dethleffs Trend I 7057EB 101.490€

4

Ducato 2.3JTD 140hv 2021. Autom. Syyskuussa tuleva automaattivaihteinen Dethleffsin 90-V uutuus erillisvuotein. 90-vuotisjuhlavarusteet, Isofix kiinnikkeet, 5. istuin, Upotetut
ikkunat

4

6

4

Dethleffs Just 90 T7052EB 73.250€

6

Dethleffs Just 90 T6812 EBC 66.855€

4

5

6

5

4

5

4

Sunlight T69l Adventure Edition 73.860€

5

4

Jumper 2.2 140hv 2022. Helmi-Maaliskuussa 2022 tuleva erillivuoteinen 2.14 m leveä
Sunlight Van malli. LED-päiväajovalonauha,
Asuinosan mattosarja, Ohjaamon pimennysverhot, TV-teline Truma Combi 6E ym.

4

1470kg
1750kg

Hobby 560 FC Prestige 37.675€

2021. Alde. Uudistunut 2021-malli. Kokonaismassan korotus, City-vesiliitäntä, Mikroaaltouuni, Lattialämmitys, Liesituuletin, Mattosarja,
Päiväpeite, Sammutin, USB-kaksoispistorasia,
12v sähköpaketti ym.

4

B

Sunlight Cliff 600 56.020€

2.3 JTD 140hv 2021.Autom5,99m pitkä retkeiluauto. Tehokkaampi Fiat Ducato 2.3JTD
140hv, Eco Pack Start € Stop, Kokonaispaino
3500kg, Monitoimiratti, 12V kaapelivalmius,
Truma Combi 6E, Peruutuskameravalmius.

4

1473kg
1600kg

Hobby 560 WFU Prestige 37.050€

2021 ALDE . Uudistunut malli. Sähkö ja kaasulämmitys, Tv antennin läpivienti,12V sähköpaketti, Lattialämmitys, Liesituuletin, Mikro uuni,
Mattosarja, Päiväpeite, Sammutin.

4

1291kg
7

1588kg
2000kg

Hobby 495 UL Prestige 29.990€

2021. Uudistunut, hyvin varustein. Yksi suosittuimmista pariskunnan mallista.
3
1170kg

Adria Adora 573 PT 33.050€

2021. Adora sarjan uusi sukupolvi. Uusittu ulkomuoto. Suuri Panoraamaikkuna, leveämpi ovi ja fiksut säilytystilat. Uusittu keittiö, kylpyhuone, makuuhuone ja muut nykyaikaiset
asuintilat. Alde. Lattianlämmitys 230v.

1500kg

1300kg

Hobby 460 DL Ontour 23.930€

2021. Trumatic S 3004, TFT paneli/Hobby Connect Bluetooth, Truma Therme ym.

3

690kg
750kg

Poksi N 126 NTL 16.790€

2021. Uudistunut, tummilla ikkunoilla varustettu suosittu ja perinteinen. Pitkittäiset erillispedit lyhentämällä vaatekaappia. Pöytää laskemalla saadaan poikittaiset vuoteet kolmelle.
Tulossa.

2

403kg
750kg

Kulkuri TFS 250C 6.390€

2021. Erikoisvaunu yöpymiseen, retkeilyyn ja
vaikka tavaran kuljetukseen. Sisältää patjan, ikkunat ja kattoluukun ilmanvaihdolla. Etuikkuna, Sivuikkunat, Rullaverhot, Avattava kattoikkuna, Sänky, Hyllyt + led valaisin 12V, Apupyörä.

2

698kg
750kg

Kulkuri TK 30 19.250€

2021. Uutuusvaunu kevyempään kokoluokkaan. Vuode: 2x 190x56cm, 3:lle 190x190cm,
savattava ikkuna, TRUMA Therme, TRUMA VarioHeat Eco CP plus-puhallin, led valaistus, ulkovalo, pöytätaso ym. TAKUU 2v.

Teltat matkailuvaunuihin

Katokset ja pussimarkiisit

Thule 1200 pussimarkiisi

2,30 x 2,00m
2,60 x 2,20m
3,00 x 2,50m
3,25 x 2,50m
3,50 x 2,50m
3,75 x 2,50m
4,00 x 2,50m
4,25 x 2,50m
4,50 x 2,50m
5,00 x 2,50m
5,50 x 2,50m

asennus 50€
rahti alkaen 50€

Katos Como
200 x 240 90020 80€
250 x 240 90021 85€
300 x 240 90022 100€
350 x 240 90023 110€
400 x 240 90024 130€
450 x 240 90025 118€
500 x 240 90026 145€

390€
400€
410€
420€
440€
460€
490€
530€
570€
610€
650€

Ilmateltat kesäkäyttöön

TARJOUS
Etuteltta Rimini Air
390x235cm k 245cm 900013

650€

TARJOUS
Ilmateltta Reimo Marina Air
290x260x235-250
93702

790€

TARJOUS
Ilmateltta Reimo Marina Air
390x26x235-250
93703

850€

TARJOUS
Ilmateltta Reimo Marina Air
490x260x235-250

990€

93704

Universal osateltat myös talvikäyttöön

TARJOUS
Svenska Tält Lapplandia
220 x 175 cm 13369

750€

TARJOUS
Svenska Tält Universal 320
320 x 220 cm 13370

1250€

TARJOUS
Svenska Tält Universal 400
400 x 220 cm 14395

1490€

Teltat matkailuautoihin

TARJOUS
Reimo Casa Royal 390
390 x 230 cm 14703

995€

Telttauralista liimattava 4,0m
valkoinen OM 307205
43€

Ilmateltat kotelomarkiisin etureunan uraan tai erilliseen uralistaan. Korkeus maasta kotelomarkiisin alareunaan 260-280 cm

TARJOUS
Reimo One Beam Air High
260/350x250x250-280cm
935394

430€

TARJOUS
Reimo Casa Air 390
390x250x260-280cm
900015

TARJOUS
Reimo Marina Air High 290

749€

Marina Air High 390 M93705

Drive away vapaasti seisovat teltat

teräsputkistolla
Reimo Casa Grande
350x240x250-270cm 93644

TARJOUS teräsputkistolla

579€

Svenska Tält 350
350/240x270x270cm

Tarjoushinnat voimassa syyskuun 2021 loppuun saakka tai niin kauan kuin tarjouseriä riittää.

TARJOUS

1490€

ilmatäytteinen

TARJOUS

850€

Etuteltta DWT Bora Air HIGH
990€ 320x240 2651710330-1

TARJOUS ilmatäytteinen

Etuteltta Kampa Motor Fiesta Air Pro
Kampa Motor Rally Air Pro
350 Syv. 275, kork. 280cm asti 1290€ 330 drive away 23480

599€

TARJOUS

1650€

FIAT-HUOLTOTARJOUKSET!
VOIMASSA SYYSKUUN 2021 AIKANA VARATTUIHIN HUOLTOIHIN!

Katso huoltopakettien sisällöt kotisivuiltamme www.jyvascaravan.fi

Ö LJYNVAIHTOTARJOUKSEMME

Matkailuvaunun vuosihuolto

DUCATO 199€
2,3 JTD
2007-2011

DUCATO
2,3 JTD
2012 ->

DUCATO 229€
3,0 JTD
2007-2011

Sisältää Shell Helix Ultra 5W-40 öljyn, alkuperäisen öljynsuodattimen, ongelmajätemaksun ja vaihtotyön

DUCATO
3,0 JTD
2012->

229€
259€

Sisältää Shell Helix Ultra C2/C3 0W-30
öljyn, alkuperäisen öljynsuodattimen,
ongelmajätemaksun ja vaihtotyön

M ÄÄRÄAIKAISHUOLTO-

TARJOUKSEMME
DUCATO 499€
DUCATO 659€
2,3 JTD
2007-2011

2,3 JTD
2012-2016 Euro 5

DUCATO 579€
3,0 JTD
2007-2011

DUCATO 589€
2,3 JTD
2016-> Euro 6

Sisältää Shell Helix Ultra 5W-40 öljyn, alkuperäisen öljynsuodattimen, ilmansuodattimen, polttoainesuodattimen, raitisilmasuodattimen, jarrunesteen 0.5l,
ongelmajätemaksun ja vaihtotyön

HAMMASHIHNA
ON MOOTTORIN
ELÄMÄNLANKA

DUCATO 699€
3,0 JTD 2012->

Sisältää Shell Helix Ultra C2/C3 0W-30 öljyn, alkuperäisen öljynsuodattimen, ilmansuodattimen, polttoainesuodattimen,
raitisilmasuodattimen, jarrunesteen 0.5l,
ongelmajätemaksun ja vaihtotyön

Tarkista ajoneuvosi huoltodokumenteista mikä on oikea vaihtoväli
ajoneuvollesi, ajallisesti/kilometrillisesti, tai ota meihin yhteyttä. Alkuperäiset
Fiat Original-hammashihnasarjat sisältävät tarpeelliset osat täydellisenä
sarjana. Varmista
aina että hammashihnasi on
alkuperäistuote.

HINTAESIMERKKI
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FIAT DUCATO 2,3 JTD VM. 2007->
TARJOUS SISÄLTÄÄ ALKUPERÄISEN HAMMASHIHNASARJAN,
APULAITEHIHNAT JA VAIHTOTYÖN.

HUOLTOTARJOUKSEMME:
290€
2-akseliset 320€
1-akseliset

katsastusmaksu+
katsastuskäyttö huollon yhteydessä

60€

Matkailuvaunun katsastushuolto
190€
2-akseliset 220€
1-akseliset

katsastusmaksu+
katsastuskäyttö huollon yhteydessä

60€

Matkailuauton
asunto-osan vuosihuolto
270€

Kosteusmittaus
matkailuautot ja vaunut

100€

Tiiveysturvamittaus

150€

Dethleffs-matkailuautot ja vaunut
sis. vakuutustarran ja ruiskutusaineen
Carthago-matkailuautot

150€

Poksi-vaunut

130€
Poksi-vaunujen vuosihuolto 200€
1v ja 2 v tarkastukset

Kaasujärjestelmän koeponnistus
60€

Integroidut matkailuautot lisähinta +100
Työveloituksemme
Vaihtosuositus max. 4 v/ mallikohtaiset max. kilometrit.
Alkuperäinen vesipumppu
Erikoistyöt ja pikahuolto
2,3 JTD hihnan vaihdon
(Kori, kaasu, sähkötyöt, alustatyöt paketti/matkailuautot)
nuppi 3/2021
yhteydessä.
Minimityöveloitus
Sis. osat ja vaihtotyön.

480

Tarjoushinnat voimassa syyskuun 2021 loppuun saakka tai niin kauan kuin tarjouseriä riittää.

89€/h
99€/h
50€

Jonna Ortju & Namu tarjosi mainiolla naisenergilla hyvää tassimusaa.

Heinäriehassa tanssittiin
U

udet, loppukesästä tulleet korona rajoitukset eivät vielä haitanneet tanssahtelua Hietasaaren Heinärieha treffeillä. Bändi,
Jonna Ortju & Namu tarjosi iltaan näyttävää naisenergiaa ja
tanssin tahdit. Tanssin ystävät olivat tyytyväisiä, eihän rajoitusten takia pahemmin parketille ole päässyt.
Heinäkuun loppu puolella vietettyjen treffien tärkeä osa olisi
ollut yhdistyksen perinteiset karaokekisat. Ne jouduttiin perumaan, koska kilpailijoita ei ilmoittautunut. Koronako oli äänet
karkoittanut.

Tämän ansiosta alueella järjestettiin erilaisia kilpailuja. Mm.
polkuautoilla, nännikumin heittoa, jousipyssy ammuntaa, ym.
Osanottajia huikeasti, yli 60.
Muutama esimerkkikuva maankuulun Suvipuodin päivittäisistä
tarjouksista. Tänä kesänä tuli aamuisin tarjolle aamiaistarjotin.
Puuro, sämpylä, tuoremehu, kananmuna, kahvi, ym. Ei turhaan
Heinäriehan tanssijatkaan kehuneet Pusan Leilan teamia.

nuppi
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Hauskat lasten lystit
Hietsun Lasten Tapahtumassa
H

ietsussa on perinteisesti järjestetty heinäkuun
ensimmäisenä viikonloppuna Lasten Tapahtuma. Ei heinäkuun helteet eikä koronarajoitukset tapahtumaa estäneet. Tapahtuman suosio näkyi alueen majoittumisissa. Yli sata lasta ja aikuisia muutama kymmenen enemmän. Ja muutamia
poikkesivat tapahtumaan päiväkäynnillä.
Tapahtuman ohjelmat painottuivat lauantaille.
Oli poniajelua, erilaisia kilpailuja keppari radasta
polkuautoihin. Puolilta päivin oli kaikille lapsille
tarjolla isot hampurilaiset mehun kera. Näytti
maistuvan. Taikuri Hölynpöly hauskuutti Pavilla
taikatempuillaan. Mökki täynnä raikuvaa naurua
ja kiljumista, muutamat aikuisetkin nauroivat
vedet silmissä hölynpölylle.

Kaikille hampurilaisateria

Keikan jälkeen jututin ystävääni Pelleä (Pekka
Laine) hän oli innoissaan. Mahtavaa taas touhuta lasten kanssa ja pitää hauskaa. Häneltäkin korona on vienyt paljon esiintymisiä.
Hienoa tapahtumassa oli, että oli huomioitu perheet jo iltapäivällä pidetyillä uimapukusaunoilla.
Näin saunominen onnistui päiväsaikaan koko
perheen voimin myös alueen hienolla kesäsaunalla.
Veijo
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Hietasaari kukkii
Hietasaaren tämänkin kesäinen kukkaloisto
keräsi matkailijoilta ihastuksen sanoja
Hietsun ahkerille naisille tämä kiitos on osoitettu. He ovat istuttaneet ja hoitaneet niin perenat, kukkaruukut kuin pensaatkin hienosti.
Jäivät varmasti matkailijain mieleen ja lisäsihän se myös omankin väen viihtyvyyttä.

18
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Kymmenen pyykkipoikaa naulassa
Koronarajoitukset tällä hetkellä

E

lokuu toi lisää rajoituksia kokoontumisiin. Ne on huomioitu
vastuullisesti molemmilla alueillamme, Lintulahdessa ja Hietasaaressa. Tapahtumia on peruttu, mm. Lintulahden suosittu
Muikku treffit.
Rajoitukset koskee selvimmin saunomista. Alueilla on saunojat
rajattu kymmeneen henkeen yleisillä saunavuoroilla. Varaussaunat ovat varaajien vastuulla, mutta niihinkin suositellaan tuota
maxim kymmentä henkeä.
Lintulahdessa toimitaan varauslistoilla. Listat on rajattu tunnin
saunavuoroihin. Toimistossa voi varata nimellään itselleen paikan saunassa. Kun kyseinen tunti on täynnä, toivottavasti toiselta tunnilta löytyy tilaa. Arkisin mennään naisten ja miesten saunoissa kahden tunnin listoilla. Viikonloppuisin saunat lämpiävät
riittävän monta tuntia, jotta kaikki voivat nauttia saunan löylyistä ja vaikka telttasaunan eksotiikasta.

Hietasaaressa taas on käytössä viimevuotinen pyykkipoika systeemi. Pavin kulmilla on kyltti jossa selkeät ohjeet. Kun olet menossa Kesäsaunaan, pistä pyykkipoika merkiksi naulaan. Nauloja on
se kymmenen. Kun kaikki naulat ovat täynnä, joudut odottamaan kunnes joku tulee saunalta. Naisten ja miesten saunavuoroja on kasvatettu kahteen tuntiin, jotta kaikki saisivat saunanautinnon. Samoin illan päättävää uimapukusaunallakin on
jatkoaika.
Toivottavasti nämä turvallisuutta lisäävät rajoitukset poistetaan
jo tässä kuussa. Ja päästään taas takaisin normaalimpaan lomailuun. Eräskin harmistunut saunoja valitti miten vaikeaa on kasvojen pesu maski naamalla.
Nyt kun eletään syyskuuta, rajoitukset muuttunevat. Syyskuusta
alkaen Hietasaari toimii omatoimialueena. Se tarkoitta isäntäpalveluja vain viikonloppuisin. Näin kesäsauna lämpiää perjantaisin
ja lauantaisin, niin kauan kuin sää ei muutu liian kylmäksi. Viikolla lämpiää taas pihasauna. Näitä koskevat rajoitukset löytyy
ilmoitustauluilta ja nettisivuilta.
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KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
SF-Caravan Keski-Suomi ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään sunnuntaina 7.11.2021 klo 12.00

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

päätetään hallituksen jäsenmäärä
valitaan puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan
valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022
päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille
maksettavista matka- ym. korvauksista
valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin
käsitellään kokoukselle esitetyt asiat (”jäsenaloitteet”)

Jäsenaloitteet
Sääntöjen mukaan jäsen voi esittää hallitukselle yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi haluamansa asian, viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kokousta.  Viimeinen jäsenaloitteen jättöpäivä
on siten 7.10.2021.  Toistaiseksi ei jäsenaloitteita ole tehty. Mikäli niitä esitetään, julkaistaan ne
yhdistyksen verkkosivuilla ennen kokousta.

Etäkokous
Koska hallituksen tiedossa ei vielä ole, onko 7.11.2021 mahdollista järjestää perinteistä kokousta, järjestetään tämä syyskokous Teams-etäyhteydellä aiempien kokousten tapaan. Lisäksi, mahdollisten kokoontumisrajoitusten puitteissa, yhdistyksen vaunualueilla, Lintulahden Lintu-salissa
ja Hietasaaren Pavilla, järjestetään osallistumismahdollisuus yhteistä Teams-yhteyttä käyttäen.  
Alueilla järjestetään osallistujille kahvitarjoilu klo 11:30 alkaen.

Ennakkoilmoittautuminen
Kokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen viimeistään 30.10.2021 klo 18:00 mennessä.  Ilmoittautuminen on mahdollista 20.10.2021 alkaen vaunualueiden toimistossa tai yhdistykselle
lähetettävällä sähköpostiviestillä osoitteeseen syyskokous@kskaravaanarit.onmicrosoft.com
Ohjeet kokoukseen ilmoittautumiselle ja tiedot käytännön kokousjärjestelyistä julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla 20.10.2021.
SF-CARAVAN KESKI-SUOMI RY
hallitus
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Sanontoja
Raha ei tee onnelliseksi, mutta sillä voi ostaa rauhoittavia (vanha betoniviidakon
sananlasku).
Toinen. Omena päivässä pitää ihmisen madoissa.
Ja kolmas. Sitä valoisammat synttärit, mitä enemmän kakussa on kynttilöitä.

Vitsailuja

Lasten
juttuja

Tavaratalossa panostettiin korona-ajan puhtauteen. Johtaja kuulutti siitä. Pyöräosaston myyjä
kuunteli ihmeissään vaatimusta, että kaikki pinnat
on desinfioitava päivittäin.

Jalkapallo tietysti sellainen jolla on jalat.
Äiti syökö pöllöt hiiriä.
- Joo.
- Eipäs, päiviksen pöllökirjassa ne on kavereita.

Kaveri tekstasi ystävälleen, nostin penkistä
120 kiloa, vedin täyden lenkin ja join päälle palautusjuomaa. Ystävä kyllä ymmärsi, että reilusti
ylipainoinen kaveri oli nostanut itsensä sohvalta,
vetänyt HK:n sinistä ja kumonnut päälle muutaman oluen.

Kissat juoksee kilvassa,
hännät keikkuu ilmassa.
Voi noita kissaparkoja,
kuinka ne olivat arkoja,
kun eivät rottia voittaneet,
vaikka ne olivat kaitaneet.

Nyt Lisa syö ruokasi loppuun
- En syö
- No siten minun täytyy kutsua tänne luokkasi
opettaja.
- Kutsu vaan, mutta hänkään tätä taatusti syö.

Pirkka Syvänoro
Vakuutusedustaja, VTS, Rava
Keski-Suomi
Puhelin 0500 682 247
pirkka.syvanoro@pohjola.fi
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Oiva-raportti
Elintarvikevalvonta kävi heinäkuussa tarkastamassa Hietasaaren
Suvipuodin sekä Minimarketin. Kaikista tarkastetuista kohteista
he antoivat hymynaaman, joka tarkoittaa oivallista, täydellistä.

Vesivati
Pidin hellekesän takapihallani vesivatia. Moni pikkulintu, joku
harakkakin kävi siellä juomassa. Löysivät ”kesälähteen”. Muutamat oravat olivat myös vakioasiakkaita. Talossamme pidetään kesäisin niittyaluetta. Olihan pörriäisiä ja kimalaisia. Ja ennenkaikkea mieletön määrä perhosia. Veijo

Mainio telttasauna.
Lintulahden telttasauna on kesän aikana tarjonnut uudenlaisia
saunomisen elämyksiä. Manioiden löylyjen jälkeen on voinut
kulkea laattakäytävää vilvoittavaan järveen uimaan.

SF-Caravan
Keski-Suomi ry:n nettisivut

www.kskaravaanarit.fi
22
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Ikävä kyltti

Peräkärri

Moinen kyltti jouduttiin pystyttämään muutamat kerrat kesän
vilkkaimpaan aikaan Hietasaaren tuloteiden varteen. Siinä vaiheessa alue oli todellakin aivan täysi. Turvaväleistä ja liikkumisesta ei voinut tinkiä.

Onhan se hieno keksintö tuo polkuauton peräkärri, jos haluaa
lenkkeillä.

Traktori
Toukokuun viimeinen päivä se sitten tapahtui. Vanha hyvä palvelija Valametti lähti ja Valtra tuli tilalle. Komea ja hieno peli,
on vaan kovin paljon nappuloita joihin pitää tutustua jotta talvella linkoukset sujuu joustavasti, selkäytimeen pitäis ne toiminnot saada.
Hyvän käytönopastuksen myötä hommat kyllä saadaan hoidettua, uskon minä, eli kiitos Teijo.

Telttailua

Kiitokset

Hietasaaresta löytyy maan paras telttailupaikka. Vesirajaan on
vain metri matkaa.

Kaunis kiitos ja lämmin etähalaus
kaikille minua muistaneille ♥ !
Virpi Järvikallio

nuppi
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2021
HALLITUS

Peter Lord

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

Jouni Hirvonen

Tapani Pusa

Riitta Kuokkanen

040 5474329
jouni.hirvonen@me.com

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

040 733 6521
riitta.kuokkanen@gmail.com

Veijo Kämäräinen

Mia Vaarakallio

Veli-Matti Södeström

puh. 050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

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

0400 892 827
veli-matti@sodestrom.it

sihteeri
talous@kskaravaanarit.onmicrosoft.com

Lintulahti-toimikunta 2021

Hietasaari-toimikunta 2021
Pusa Tapani, pj.
puh. 045 871 1112
tapsa.pusa@gmail.com
Koivukoski Sami, vara pj.
Rasilainen Jaana, sihteeri
Hautanen Leila
Hautanen Jorma

Kallio Kaarina
Karttunen Tarja
Karttunen Timo
Levälahti Risto
Toivonen Heikki
Toivonen Sisko
Tähtinen Terhi

Liimatainen Kari, pj.
puh. 0500 644 104
kari.liimatainen.kl@gmail.com
Toivonen Marja, vara pj.
Jylhä Pirjo, sihteeri
Hänninen Pekka

Toivonen Vesa
Vaarakallio Timo
Liimatainen Pirjo
Mård-Kunelius Hanna
Jylhä Jarmo
Vaarakallio Mia

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

Laskutus

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

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

Taloudenhoitaja

Jäsenkirjuri

Jaana Rasilainen

Marja Toivonen

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

puh. 045 139 5266
marja.hartikka@kotiapu.fi
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Verkkolaskujen vastaanotto
Verkkolaskuosoite: 003707460536
Operaattori: OpusCapita Oy - Itella
Välittäjän tunnus 003707460536

Marjut Hiltunen
Miika Vaarakallio

Yhdistyksen osoite

nuppi
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Peter Tähtinen
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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
a
a
s
a
t
e
i
H
!
tulijoille

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

Vaatteiden korjausompelua ja kierrätysfarkkutuotteita!

Vaivaako
Vaivaako vetoketju?
vetoketju?
Ratkesiko pilkkihaalarin
sauma?

Karavaa
n
korjauso areille
mpeluis
ta

-10%

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

Ympäristöystävällistä
painopalvelua

Ompelimo-myymälä Farkkusauma Ahjokatu 12, 40320 JKL

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

Gothic ST

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

Löydät meidätkin facebookista

SF CARAVAANARI-kortilla:

MÄÄRÄAIKAISKATSASTUSPAKETTI!

• KAIKENKOKOISET HENKILÖJA PAKETTIAUTOT
49 e
• O2 PERÄVAUNUT
40 e

