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Keulat kohti kesää ja lomarantoja!
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Lintulahden juhannuskokon
loisteessa tanssittaa
Sinikuu yhtye

Hietasaaren hiekalla roihuaa
kokko suvisäässä.
Tanssin tahdit antaa Petri Forsman Duo

Alueilla runsaasti kesäistä ohjelmaa ja
kilpailuja aikuisille ja lapsille

Ja tietenkin Karaokea!
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Vappu oli kevään juhlaa
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Lehti ilmestyy 2019 neljä kertaa.
Maalis, touko-, syys- ja joulukuussa.
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Syyskuun Nupin aineisto jätettävä
2.9.2019 mennessä.
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uo vanha sanonta pyrkii kuvaamaan miten
vaihtelevaa voi meidän arktisessa maassamme kevätsää olla. Tämä kevät sen taas todisti tylysti. Huhtikuun alussa lunta enää kasoissa ja
kuusikoissa, mukavan lämmintä. Sitten Agricolan päivänä pudotti lunta kuin helmikuussa, tuli
30 senttiä ja takatalvi pakkasineen. Eduskuntavaalien aikaan alkoi helepottaa. Lumi suli ja
pääsin minäkin pääsiäistä juhlistamaan vaunulla
istuttamalla orvokit vanhaan pallokrilliini. Kevätsäät ja koivussa vihreät hiirenkorvat. On
muuten tutkittu mikä väri on ihmiselle ihanin.
Mulle ja monelle muulle se on aukeavan koivunlehden väri. Oli kevättä linnunlaulua, krookuksia ja muitakin kukkia.
Sitten tuli se vappu. Ajattelin viettää keväisen työväenjuhlan marssien ja taistelulauluja
hoilaten Jyväskylässä. Meidän omanlaisessa
asuinyhteisössä on yksi perinne vappu- päivisin.
Lipunnoston jälkeen pihakukkulamme ääreen
kokoonnutaan kuulemaan tuolla kukkulalla
esiintyvää naistemme laulukuoroa. Alkuvuosina
kuoron nimi oli Vinhat Vatut. Nykyaika kun
muuttaa kaiken, ryhmä tunnetaan nyt nimeltä
Vadelmat. He esittivät taas perinteisiä kevään
biisejä, kalliolle kukkulalle poika nuori, yms.
Myös niitä perinteisiä työväen lauluja jotka vappuun kuuluvat, niinku ”työn orjat sorronyöstä
nouskaa”, jota kaikki hoilasi mukana. Koska sää
oli mainio, päätettiin pitää vappuprunssi heti pihalla. Upeeta yhdessäoloa ja hyvää syötävää. Jäi
tuo marssille lähtö.
Vapun iltapäivällä se sitten taas meni pilalle,
säätyyppi muuttui taas total. Kylmeni alkoi sataa
luntakin. Etelä- ja itä-Suomessa pikiteiden pientareilla oli autoja enemmän kuin lumipenkkoja.
Tämä takatalvi noitu mullekin erikoiskohtelun,
unohtumattoman. Muuramessa laskettelukeskus
Riihivuoressa oli 5. päivä moottoripyörien endu-

Kevät se taas
keikuttamalla
tuli!
rokilpailu. Menin sinne laitteineni kuuluttamaan. Heräsin aamulla 5:n aikaan ja pakettiautoni tienpäälle. Muuramen kohdalla ysitie pirun
liukas mutta ajelin toiveikkaana Riihivuorelle
nousevan hiekkatien alkuun. Siellä oli pellon
pientareella kisan ratamestarin paku ojanpohjalla. Oli valunut mäestä perä edellä holtittomasti
kunnolla ojaan. Hän sanoi ”Kähmy, jos noilla
kesärenkailla yrität mäelle ota pakkia pirusti ja
siten vauhtia”. Hän kertoi että viime minuuteilla on mäen jyrkimpiin kohtiin yritetty heittää
penkoista hiekkaa, mutta muutoin menee lumilautailuksi. Aattelin, pako saada laitteet kisapaikalle ja rokki soimaan ennen kisan alkua. Aurinkolasit päähän ja menoks`. Kaksi, kolme jyrkkää kohtaa jossa Sprintteri yritti hyytyä, mutta
jostain kaivoi pätkän pitoa. Kojelaudan vilkkuva
kolmio kertoi että vetävät takapyörät jauhaa
koko ajan tyhjää.
Vuoren päällä iski rekyyli. Huh huh (ja kirosana). Auto on ihmekumma ehjä ja kuski kans`.
Mun normaalituurilla asiat voisi olla todella toisin. Auto romuttamolla ja kuski polilla. Mitä
tästä opimme? Ilmeisesti sen, että maassamme
kannattaa kesärenkaat vaihtaa auton alle aikaisintaan juhannuksena.
Autoilusta tehdään enemmän ja enemmän rikollista toimintaa. Kohta joka kadunpätkällä on
omat nopeusrajoitukset ja peltipoliisit. Kun ajat
rajoitusten mukaan, painaa polkupyöräilijät ohi
molemmilta puolilta. On turvallista. Pilapiirtäjä
Timo Mäkelän kirjasta Häjyt löytyi ajankohtainen piirros. Siinä härmänhäjy istuu Vaasan linnassa ja pohtii, ”ei oo kunniaksi täs rauroossa
istua. Istuusin eres miestaposta, tai vaikka varkauresta, mut ko ylinopeuresta”.

Veijo

Tämä lehti jaetaan
kummallakin yhdistyksemme alueella
kaikille vierailijoille.
Toivotan Sinut tervetulleeksi Hietasaareen
ja Lintulahteen, toivon että viihdyt
pitkään, etkä unohda tulla
uudestaan.
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Lintulahti
Lintulantie 5 A,
44440 Räihä
lintulahti@pp.inet.fi
Valtatie E-75 tuntumassa,
aivan matkanne varrella.
WGS 84 N 62°49’19” ja
E 025°48’08”
Lisätietoja:
www.kskaravaanarit.fi

puh. 040 748 5377

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

1.5.-30.9. Vuorokausimaksu jäseniltä 25€ (sis. 5 hlöä ja valosähkön),
ei jäseniltä 35€/vrk (sis. 5 hlöä ja valosähkön)
1.10.-30.4. Vuorokausimaksu jäseniltä (sis. 5 hlöä) 25€ + sähkö,
ei jäseniltä (sis. 5 hlöä) 35€/vrk + sähkö. Sisältää alueen palvelut ja
saunan yleisillä vuoroilla. Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
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.

Lintulahdessa tapahtuu…
8.-8.6.
21.-23.6.
17.-18.8.
28.-29.9.
12.10.
30.11.
31.12.2019
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Hyvän olon viikonloppu. 30 v. juhla
Juhannus Treffit, Sinikuu yhtye
Muikkutreffit
Rosvojen ja soihtujen yö, Treffit
Syyssiivoustalkoot
Pikkujoulut
Uusivuosi
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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!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.5.-30.9. Vuorokausimaksu jäseniltä 25€ (sis.5 hlöä ja valosähkön),
sisäoleskelutiloja
suihkut
ei jäseniltä 35€/vrk (sis.5 hlöä ja valosähkön)
wc:t, inva-wc
lastenhoitohuone
1.10.-30.4. Vuorokausimaksu jäseniltä (sis. 5 hlöä) 25€ + sähkö,
TV-huone
ei jäseniltä (sis. 5 hlöä) 35€/vrk + sähkö. Sisältää alueen palvelut
uusi monipuolinen lasten
ja saunan yleisillä vuoroilla. Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
leikkialue
saunat
grillikota
Perhesauna 15€/h jäsen • 25€ /h ei jäsen
tiskipaikka
uusi monitoimikeittiö
Sähkömaksut 2019
uimarannat
• Mittarilla 0,25/kwh, minimi 1€
talvisin avanto
• Ilman mittaria 5€/vrk (1.5.-30.9.)
kalastusmahdollisuus
• Ilman mittaria 8€/vrk (1.10.-30.4.)
kemssan tyhjennyspaikat
ajokaivo
hiekkarannalla lentopallo- ja Ajo-ohje:
petankkikenttä
Uuraisilta teiden 630 ja 627 risteyksestä tietä 627 Multian
9 korinen frisbeegolf-reitti
suuntaan 9 km. Kyynämöisen kylän jälkeen vasemmalle
esterata keppihevosille
Muuraismäentielle ja sitä 2 km. Opaste neuvoo vasempaan.
veneet, polkuveneet
kaasunmyynti

Hietasaaressa tapahtuu…
21.-23.6.
6.-7.7.
27.-28.7.
30.8.-1.9.
12.10.
2.11.
23.11.
31.12.2019

Juhannus Treffit, esiintyjänä Petri Forsman Duo
Lastentapahtuma
Heinärieha Treffit, esiintyjänä Pia Lång Duo
Kynttilä ilta Treffit, esiintyjänä Jade´s Band duo
Syystalkoot
Halloween Treffit
Pikkujoulu
Uusivuosi
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Puheenjohtajan tervehdys
IHANA KESÄ
H

yvät karavaanariystävät. Jälleen on
koittanut se paras karavaanariaika eli
kesäkausi erilaisine tapahtumineen. Vaikka
toki harrastuksemme onkin suurelle osalle
ympärivuotista toimintaa, on toki Suomen
suvi sitä parasta ja antoisinta aikaa niin
reissata eri puolilla kuin lomailla myös
upeilla karavaanaripaikoilla. Kevätsiivoukset on tehty ja paikat laitettu kuntoon
odottamaan niin omia jäseniä kuin myös
vierailijoita. Taas tällekin kesälle on järjestetty monenlaisia tapahtumia, joihin odotamme jälleen runsasta osallistumista. Katso toisaalta tästä lehdestä niin Hietasaaren
kuin Lintulahdenkin tulevat tapahtumat.
Myös kotisivuillamme löytyy ajankohtaista
tietoa ( www.kskaravaanarit.fi ).
Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin huhtikuun loppupuolella tällä kertaa Hietasaaren upeassa Pavi-nimisessä salissa. Paikalla
oli kohtuullisen hyvin jäseniä ja varsin perusteellista keskustelua käytiin laajasti erilaisista asioista asiallisessa ja hyvässä karavaanarihengessä. Toimintakertomus ja tilinpäätös käytiin lävitse ja hyväksyttiin
sekä tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Paljon keskustelua käytiin myös tule-

vaisuuden suurhankkeesta eli Hietasaaren
uuden saunan rakentamisesta. Poikkeusluvan jo saatuamme ja havainnekuvien valmistuttua seuraa varsinaisten rakennepiirustusten laadinta ja rakennusluvan hankkiminen sekä sen jälkeen urakan kilpailuttaminen. Hankkeen käsittelyä jatketaan
syyskokouksessa, jonne saadaan lisää materiaalia esiteltäväksi.
Vaikka kesä onkin varsinkin alueidemme
talkooväelle melkoisen kiireistä aikaa, toivotaan kuitenkin myös heille kuten muillekin leppoisaa ja rentouttavaa kesää
upean harrastuksemme parissa. Ja lisää
niitä talkookäsipareja tarvitaan aina, jotta
saamme alueidemme tason säilymään hyvänä ja kehittymään edelleen meidän kaikkien viihtyvyyden parantamiseksi ja toimintamme kehittämiseksi.
Toivotankin kaikille jäsenillemme, vieraillemme ja yhteistyökumppaneillemme erittäin hyvää kesää ja turvallisia kilometrejä.
Viihtykää myös alueillamme, sillä palvelemme juuri teitä.
Jouko Ahonen
SF-C 041830

ESITYKSET SYYSKOKOUKSELLE 2019
Uusien sääntöjemme mukaan jäsenistön tekemät esitykset syyskokoukselle
tulee olla mainittuna kokouskutsussa.
Koska syyskokouskutsu tullaan julkaisemaan syyskuun Nuppi-lehdessä,
tulee jäsenten esitykset syyskokoukselle toimittaa kirjallisena
SF-Caravan Keski-Suomi ry:n hallitukselle
viimeistään elokuun loppuun 2019 mennessä.
SF-Caravan Keski-Suomi ry:n hallitus
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Jäitä sulattava kevätkokous
H

uhtikuun viimeisenä sunnuntaina Hietasaaressa kokoustettu
Kevätkokous sulatteli jäitä niin ulkona Kyynämöisestä, kuin
yhdistyksen talousasioistakin. Kyynämöisen vähät jäät eivät kantaneet tumman raitaisina enää kuin joutsenia. Sisällä Pavin kokoustilassa taas ruodittiin jäistä taloutta. Lintulahden viime vuoden
tuntuva tappio puhutti kokousväkeä. Eihän alueen talous ole ollut
ennenkään kovin tuottoisa, mutta viimevuotisen tappion suuruus
oli jäsenistölle liikaa.
Ratkaisuja syihin etsittiin ja todettiin ongelmien syntyneen monesta osasta. Yleinen mielipide tuntui olevan, että Lintulahden vetovoimaa ja viihtyvyyttä tulee lisätä. Ja sillä varmasti olisi vaikutusta mm. kävijämääriin. Kokousväen mielipide oli, että menojen
tulee olla aina tuloja pienemmät.
Kokouksen puheenjohtajana toiminut Risto Järvikallio pyysi kokouksen aluksi väkeä hiljentymään ja muistamaan vuoden aikana
pois nukkuneita jäseniä. Samoin onniteltiin yhdistyksen sihteeriä
Irja Andersiniä pyöreistä vuosista ja julistettiin vuoden karavaanareiksi Raija ja Jarmo Eskelinen. Kokoukseen osallistui 54 henkeä.

Tummaraitaiset Kyynämöisen jäät kantoi enää joutsenia.

Toinen kokouksessa runsaasti keskustelua synnyttänyt aihe oli
Hietasaareen pitkään suunniteltu saunarakennus. Hankkeellehan
on haettu rantakaavan vaatima poikkeamislupa tehdä sauna nykyisen paikalle. Nyt esillä olleet havainnekuvat, joilla voidaan hakea
rakennuslupaa, herättivät pääosin myönteisiä kommentteja. Nyt
varsinkin kun alueen vuokrasopimuksia maanomistajilta ollaan
jatkamassa yli 20 vuotta.
Veijo
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Tänä vuonna helli aurinko
Lintulahden Pääsiäistä
P

itkänperjantain perinteisen hartaustilaisuuden toimittivat Äänekosken seurakunnan pappi ja kanttori, lopuksi juotiin kirkkokahvit. Isännät olivat lämmittäneet hyvälöylyiset saunat.
Lankalauantaina olikin säpinäpäivä lapsilla. Maija ja Kati olivat
järjestäneet kivaa ohjelmaa lapsille. Heti aamusta askartelua, pääsiäisen muotoon leikattuja ja liimattuja kuvia. Seuraavaksi kuvalappu käteen ja kuvien etsintään, Kujalan Tuula voitti kuvalappuarvonnan joka kesti klo 17.00, kasvomaalausta monen nassuun
jopa isäntä Annelikin sai kissan naaman, oli monenlaista leikkiä
lapsilla.
Pojat Eki ja Jape möivät lauantaina arpoja hyvänlaisesti. Saunat
odottivat kiireisimpiä, että ehtivät kun kokkoa sytytettiin ja vielä
illaksi viimeistelemään itsensä Veikon vetämiin karaoketansseihin, tupa täynnä laulavia ja tanssivia karavaanareita. Alueella vallitsi NoitaVaara, ties mitä loitsuja loihtineet, hyviä asujakin oli
joidenkin yllä.
Sunnuntaina, ensimmäisenä Pääsiäispäivänä, oli kodalla nokipannukahvit ja nisua jonka keittivät ammattimiehet Hanski ja Jape.
Arpojen arvonta suoritettiin ennen bingon alkamista.... bingohan
on suosittu peli, kun Lintusali täyttyi ääriään myöten.

Noitien kanssa piti olla varuillaan,
onneksi keltapaitatiput kevensi.

Maanantaina, toisena Pääsiäispäivänä, oli kotiinlähtö tai sitten
matka jatkui.
Kiitos toimikunnalle kivasta järjestelystä
Anneli 85219

Mukavaa kesän odotusta kaikille Karavaanareille !

6

nuppi

2/2019

Kokko karkotti tehokkaasti ”Kiirat”!
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Aurinko laskee mutta grilli on kuumana!

Hietsun pääsiäinen
T

änä vuonna pääsiäistä juhlittiin melko myöhään, lähempänä
vappua. Yleisestihän pääsiäinen ajoittuu 22.3-25.4. välille. Nyt
pitkäperjantain päivämääräksi osui 19.4.
Pääsiäisen pyhät pyörähtivät käyntiin perinteisellä pääsiäisaskartelulla Lemmikissä. Hommia oli jaettu kolmelle pisteelle: yhdellä sai
tehdä omaa luovuutta käyttäen pääsiäismunakarkkikupin, toisella
piirreltiin ja leikeltiin oman käden muotoisia tipuja ja kolmannella sai väritellä pääsiäisaiheisia värityskuvia. Osallistujia oli ihan kivasti ja syntyi hienoja tuotoksia!
Parin tunnin päästä alkoi pavilla niin ikään perinteiset kananmunanlitskauskisat. Lapsille ja aikuisille oli oma sarjansa. Hauskaa oli
ja voittajat saivat mukaansa pääsiäisherkkua.
Päivää jatkettiin lautapelien merkeissä joita oli taas ilmaantunut
monenmoisia mm. perus Kimblestä ja Afrikan tähdestä lähtien.
Paville jäikin monta innokasta pelailijaa lapsista aikuisiin.
Sitten lähdettiin saunomaan tunnin vuoroissa jonka jälkeen sai
saunanraikkaana heilahtaa takas paville tanssahtelemaan Veijon
karaoken tahtiin.
Lauantai valkeni......
Vuorossa oli ulkopelejä mm.perinteisesti pyrstöhärvelin ja hernepussien heittoa. Tarkkuus golf tuotti vaikeuksia.
Klo 15 koitti pavilla tietovisa johon saapui myöskin kivasti osallistujia. Kysymykset tuottivat osalle päänvaivaa mutta pääasia että
hauskaa oli ja kyllä tästäkin voittajajoukkue selvisi.

ta.

us
n litsa

Muna

Karttojen jako munien etsintään.
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Tänään saunottiin kahden tunnin vuoroilla jonka jälkeen
pääsi taas takas paville karaoken pariin.
Pavin vierustalla myytiin samaan aikaan makkaraa ja virvoketta. Makkarat maistuikin
upeassa auringonlaskussa!
Sunnuntaiaamu sai pienet virpojat liikkeelle. Hienoja vitsoja
oli jaossa virpojien vastaanottajille.
Sitten alkoi lasten odottama
suklaamunien etsintä. Joukkue
sai ”kartan” jossa oli kuvina
vinkkejä eri puolilta aluetta
mistä munia voisi mahdollisesti
löytyä. Lapsilla oli hauskaa ja
jokainen muna löysi omistajansa.
Frisbeegolfkisat päättivät pääsiäisen aktiviteettiosion. Osallistujia oli pikku porukka ja kisat
mentiin lähinnä leikkimielellä
rata läpi. Metsäkin oli suht lumesta sulanut joten radan pääsi
hyvin heittelemään. Pyhiä viettelemään jääneille lämpeni taas
sauna kahden tunnin vuoroissa
ja maanantaina pääsi vielä halutessaan aamusaunaan. Osa
lähti sunnuntaina jo kotimatkalle, osa jäi nautiskelemaan
hienosta pääsiäisilmasta. Kelienkin puolesta pääsiäinen oli
tänä vuonna oikein onnistunut!

Yön pääsiäiskuu!

KISATULOKSIA:
Hernepussin heitto:

Pyrstöhärvelin heitto

Tarkkuus golf

Lapset:
1. Josefiin
2. Ronja, Venla ja Elmeri
3. Sanni ja Sofi

Lapset :
1. Kerttu
2. Elmeri
3. Joonatan

Lapset :
1. Jasmin ja Veeti
2. Lenni

Aikuiset:
1. Tero
2. Tuija H, Arvo ja Harri
3. 6 heittäjää

Aikuiset:
1. Mari
2. Arvo
3. Harri

Aikuiset:
1. Mari ja Harri
2. Tero

Marjut

Frisbeegolfin lähtö
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Pajunkissoja ja
suklaamunaövereitä
P

ääsiäistä perinteisesti viettävillä löytyy jemmasta suklaamuna
jos toinenkin. Jossain palaa kokko,toisaalla kasvaa rairuoho.
Noitia,pupuja ja kissoja voi liikuskella pajunkissaoksien kanssa.
Pääsiäiseen liittyy monenlaista perinnettä ja uskomusta.
Pääsiäinenhän on kevään ja uudelleen syntymisen juhla. Uutta
elämää kuvastaa mm.nopeasti itävä rairuoho. Meillä pääsiäisvalmistelut aloitetaan juuri rairuohon istutuksella. Purkki tehdään
tietysti itse ja koristellaan luovuutta käyttäen. Sitten vain jännityksellä odottamaan milloin alkaa vihertää.
Pääsiäispöytää koristaa tipuset ja puput suklaamunien ympäröimänä. Mistähän nuita munia tänä vuonna nuin paljon ilmestyi..tais mennä överiksi. Mutta onhan ne hyviä.
Pohjanmaan pääsiäisperinteisiin kuuluva pääsiäiskokko herätti
aikoinaan ihmetystä. Savolaisen näkökulmasta kokkoa kun poltetaan vain juhannuksena. Tänä vuonna ei Hietsussakaan karkoitettu noitia ja pahoja henkiä eli pääsiäistä juhlittiin ilman tulta.
Meillä pääsiäisen odotetuin tapahtuma oli tänä vuonna virpominen. Sitä kun ei urbaanissa kaupunkiyhteisössä palmusunnuntaina
viitsi toteuttaa niin päätimme jättää sen pääsiäissunnuntaille vaunuyhteisöä ilahduttamaan.
Pajunkissaisia oksiakin löytyi ja lauantaiehtoona valmistui lasten kätösillä mitä hienoimpia vitsoja. Sunnuntaiaamuna pieni
kissa ja pari noitakaveria pääsi kierrokselle.
Mikäs tämän mukavampaa lapsen iloa seuratessa kun se muna
tai namu koriin tipahti.
Ei ollut virpominen siis päivän tai edes viikon päälle vaan pääasia oli tekemisen ilo. Ja ehkä lapselle se saaminenkin.
Perinteisen virpomislorun sijaan opettelimme jo viime vuonna
tämän jo vähän toisenlaisen:
Virpana varpana,
sutjana putjana,
niivis naavis
natserpoo.
Sulle vitsa,mulle palkka!
Marjut
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Caravan -suurmyymälä keskellä Suomea. Tervetuloa!

M YYN T I • H U O LTO • V U O K R AU S • VA R AO S AT • TA R V I K K E E T • V E R K KO K AU P PA
Myynti

Meillä yli 150 ajoneuvoa!

Myyjät

Verkkokauppa 24h

0400 407 066 myynti@jyvascaravan.fi

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

Jälkimarkkinointi

Katso ajantasainen varastotilanteemme Caravan-varaosat /
Fiat-huolto ja
www.jyvascaravan.fi
tarvikkeet / lisävarusteet varaosat
0400 407 035
0400 407 154
varaosat@jyvascaravan.fi fiat@jyvascaravan.fi
Tommi Kuismin 050 434 0408 Timo Käyhkö
0400 642 699 Yli 7000 tuotetta suoraan varastosta
Caravan-huolto
Vuokraus
Kari Pienmäki 0400 640 139 Tuomo Käyhkö 0400 545 133
0400 407 055
kauppa.jyvascaravan.fi
0400 620 445
Jyrki Lehtonen 040 728 6006 Simo Käyhkö 0400 769 332
huolto@jyvascaravan.fi vuokraus@jyvascaravan.fi
shop.jyvascaravan.fi
Juha Käyhkö
0400 642 842
www.jyvascaravan.fi/kamashop
Hintoihin lisätään toimituskulut.

Laadukasta vapaa-ajan
viettoa matkailuajoneuvolla
V

apaa-aikamme ja lomamme käyttöön on meillä monia mahdollisuuksia: Ulkomaan matkat,
laskettelu, hiihto, mökkeily, veneily, retkeily, metsästys, kalastus, marjastus, liikunta, erilaiset
harrastukset… Toinen toistaan hienompia tapoja irrottautua arjesta ja saada ikimuistoisia
elämyksiä. Caravanharrastus on joustava tapa viettää lomaa ja vapaa-aikaa, että sen yhteyteen on
helppo yhdistää monia edellä mainittuja harrastuksia. Matkailuautoilla ja –vaunuilla on helppo
tutustua monipuolisiin kohteisiin kotimaassa ja ulkomailla. Matkailuajoneuvo toimii hyvänä
tukikohtana retkeilyyn ja metsästykseen. Useiden leirintäalueiden yhteydessä on mahdollisuus
myös kalastukseen, veneilyyn ja marjastukseen. Koiraharrastus monesti vie ympäri Suomea
ja myös nämä perheenjäsenet kulkevat mukavasti matkassa caravanlomalla. Lasketteluun
matkailuvaunu tai –auto tarjoaa oivan tukikohdan. Monelle matkailuvaunusta on tullut
vakituinen mökkipaikka ja leirintäalueen saunasta rentotumispaikka. Toiselle matkailuajoneuvo
tarjoaa aina joka yöksi uudet maisemat, caravanystävät ja elämykset. Caravanharrastus
myös muuntuu moneksi perhetilanteen ja iän muuttuessa, sitä voi harrastaa yksin, perheen
kesken ja varttuneempana joko kahdestaan tai lastenlasten kanssa. Osalle torikauppiaista ja
myyntiedustajista matkailuajoneuvo toimii tukikohtana työreissuilla.
Me Jyväs-Caravanissa olemme sitä varten, että teidän asiakkaittemme loman vietto
matkailuajoneuvoilla olisi mahdollisimman onnistunut. Tästä lähtökohdasta olemme kehittäneet
palvelujamme täyden palvelun monimerkkimyymäläksi. Teemme parhaamme, että voimme
yhdessä kanssanne löytää käyttöönne mahdollisimman parhaan vaihtoehdon ja huolehdimme
ajoneuvostanne myös kaupan teon jälkeen. Meillä on runsaasti vaihtoehtoja moniin tarpeisiin,
edustuksiimme kuuluu 13 eri merkkiä.
Viime vuosina olemme kehittäneet toimintaamme, että palvelumme ja valikoimamme olisi
entistä paremmin esillä ja löydettävissä kaikille karavaanareille koko Suomessa. Internetissä
on esillä koko 150 ajoneuvon valikoimamme. Myymälässämme ja. verkkokaupassamme
kauppa.jyvascaravan fi on yli 7000 tuotetta nopeaan toimitukseen suoraan Jyväskylästä. Esillä
on myös runsaasti markiiseja, telttoja ja muita lisävarusteita. Toinen verkkokauppamme shop.
jyvascaravan.fi sisältää yli 17.000 tuotetta toimitusmyyntinä saksalaisen caravantukkurin
Reimon valikoimasta. Kolmas verkkokauppamme on ruotsalaisen Kama Fritidin verkkokauppa
osoitteessa www.jyvascaravan.fi/kamashop, jossa on yli 10.000 tuotetta. Tutustu monipuolisiin
verkkokauppoihimme.
Olemme panostaneet paljon jälkimarkkinointiin ja henkilöstöstämme 15 henkilöä
työskentelee huollon, varaosien ja lisävarusteiden parissa. Kymmenen mekaanikkoa huolehtii
lomakodistanne niin korin kuin myös Fiat-alustan osalta. Kaikkiaan käytössänne on 28 alan
ammattilaista luottamuksella ja ammattitaidolla, kun elämäntilanteenne tai tarpeenne muuttuu.
Yli 40 vuoden aikana olemme iloksemme saaneet palvella myös perheiden toista sukupolvea.
Caravanharrastusta voi myös kokeilla kauttamme vuokraamalla.

M

ielellämme kerromme lisää paikan päällä tai puhelimessa tai sähköpostilla. Meille on
helppo tulla eripuolelta Suomea. Seuraa tapahtumiamme myös Facebookista, Youtubesta
ja Instagrammista. Kotisivuiltamme voit tilata uutiskirjeemme sähköpostiisi. Haluamme pitää
valikoimamme määrän sekä palvelumme laadun korkealla tasolla, jotta meille kannattaa tulla
kauempaakin. Samalla teillä on oiva mahdollisuus tutustua myös kauniiseen Keski-Suomeen ja
Jyväskylään. Tervetuloa tutustumaan. Kahvipannu on aina kuumana. Nähdään liikkeessämme!

Valikoimissamme yli 150 matkailuajoneuvoa.

Tarvikemyymälässämme laaja
valikoima tarvikkeita ja varaosia.

Lämpöisissä sisätiloissa
40 ajoneuvon jatkuva näyttely.

Nykyaikaisissa huoltotiloissa työskentelee 8 mekaanikkoa.

Jyväs-Caravan Oy:n henkilökunta

VERKKOKAUPPAMME

kauppa.jyvascaravan.fi
•
•
•
•
•

Tilattavissa yli 7.000 tuotetta varastostamme Jyväskylästä
Verkkokaupassamme myös runsaasti varaosia
Toimitusaika varastossamme oleville tuotteille 3-5 arkipäivää
verkkokauppa@jyvascaravan.fi, p. 0400 407 035
Monipuoliset toimitustavat sekä
nouto myymälästämme Jyväskylästä

Meillä yli 150 ajoneuvoa!

Katso ajantasainen
oleva varastotilanteemme
www.jyvascaravan.fi

Verkkokauppa 24h

shop.jyvascaravan.fi
•
•
•
•

Yhteensä tilattavissa 20.000 tuotetta Reimon valikoimasta
Toimitusaika Reimon varastossa oleville tuotteille 10-15 arkipäivää
verkkokauppa@jyvascaravan.fi p. 0400 407 035
Monipuoliset toimitustavat sekä nouto myymälästämme Jyväskylästä

Meiltä löydät myös teltat ja muut lisävarusteet.

www.jyvascaravan.fi/kamashop
• Yhteensä tilattavissa 10.000 tuotetta Kama Fritid valikoimasta
• Toimitusaika Kama Fritid varastossa oleville tuotteille 10 arkipäivää
• verkkokauppa@jyvascaravan.fi p. 0400 407 035

Yli 7000 tuotetta suoraan varastosta
kauppa.jyvascaravan.fi
shop.jyvascaravan.fi
www.jyvascaravan.fi/kamashop

Facebook

Facebook.com/jyvascaravan
Tilaa uutiskirje kotisivuiltamme!
28 alan ammattilaista valmiina palvelukseen!

Varastossamme on jatkuvasti
150-200 ajoneuvon valikoima.

Tule tutustumaan
matkailuvaunuihimme.

Matkailuautot

Tule tutustumaan laajaan valikoimaan matkailu- ja retkeilyautoja.

Matkailuvaunut

Katso koko valikoima
internetissä www.jyvascaravan.fi

Henkilö- ja pakettiautot

16 Hyvää syytä asioida meillä
Ajoneuvomyynti
YKSI SUOMEN SUURIMMISTA
VALIKOIMISTA YHDESSÄ
TOIMIPISTEESSÄ
Nopeasti vaihtuva, ajantasalla oleva
valikoima internetissä kuvien
kanssa www.jyvascaravan.fi

LUOTETTAVAT EDUSTUKSET

Adria, Bürstner, Carthago, Dethleffs,
Fiat, Hobby, Kabe, MORELO,
Poksi, Sunlight ja Sunliving.
Pitkäjänteinen toiminta valmistajien
kanssa, useita merkkejä olemme
edustaneet yli 20 vuotta.

UUSIIN FIAT-MATKAILUAUTOIHIN MEILTÄ
FIAT-ALUSTAN LAAJENNETTU
5V/ 100.000KM
TAKUU KAUPAN PÄÄLLE.
KYSY LISÄÄ!
KILPAILUKYKYINEN
HINNOITTELU UUSISSA
JA KÄYTETYISSÄ

Vaihdokeista hyvä kysyntä, vaihdossa
kelpaavat myös henkilö- ja
pakettiautot, veneet, moottoripyörät ym. Tarjoa vaihdossa!

Yritys ja henkilöstö
ASIANTUNTEVA JA
JOUSTAVA PALVELU

Kehitämme ammattitaitoamme
koulutuksissa kotimaassa ja ulkomailla.
Palvelemme myynnin puolella sovittaessa myös aukioloaikojen ulkopuolella!

TURVALLINEN JA
VAKAVARAINEN YRITYS

AAA-luottoluokitus, Keski-Suomen
yrittäjäpalkinto ja vuoden matkailuajoneuvokauppias -tunnustukset.
Kanssamme käyt luotettavaa kauppaa.
Olemme Autoalan Keskusliitto ry:n ja
Matkailuajoneuvotuojat ry:n jäsen.

ALAN JOHTAVA KOKEMUS

Yrityksenä 43 vuotta, henkilökunnan
työvuosina yli 300 työvuotta,
yli 15000 myytyä ajoneuvoa
43 vuoden aikana.

JOUSTAVAT JA EDULLISET
RAHOITUSVAIHTOEHDOT
Kysy vaihtoehtoja myyjältäsi,
myös jäännösarvolaskelmat ja
loppuvelkojen lunastukset.

Tervetuloa!
Jälkimarkkinointi

Yritys ja henkilöstö

KATTAVA HUOLTOPALVELU

3500m² Caravansuurmyymälä:
40 ajoneuvoa lämpöisissä
sisätiloissa ja runsaasti tarvikkeita.

Huollamme matkailuautot ja -vaunut
kokonaisvaltaisesti. Valtuutettu kaasu- ja
sähköasennusliike. Meiltä myös kolarivauriokorjaukset. Valtuutettu Trumatic,
Alde, Dometic ja Thetford-huoltopiste.

SIJAINTI
KESKELLÄ SUOMEA

FIAT HUOLTO JA
VARAOSAPALVELUT

HYVÄT TOIMITILAT

Meille on helppo tulla
eri puolilta Suomea tai
poiketa kahville ohiajaessa!

Niin mukavaa se on ja
osaamme kertoa siitä muillekin!

VERKKOKAUPPA

LOMAILEMME ITSEKIN
MATKAILUAJONEUVOILLA

Fiat huolto- ja varaosapalvelu
Meillä valtuutettu Fiat-huolto ja
alkuperäiset Fiat-varaosat.

SUOMEN SUURIN TARVIKE-,
VARAOSA- JA LISÄVARUSTEVALIKOIMA YYMÄLÄSSÄMME
Tuotteet tilattavissa myös
verkkokaupoistamme
kauppa.jyvascaravan.fi
shop.jyvascaravan.fi
www.jyvascaravan.fi/kamashop

Vuokraus
VUOKRAUSPALVELU

Jos et vielä omista matkailuajoneuvoa,
voit ensin kokeilla harrastusta
uudehkoilla matkailuautolla tai
-vaunulla. Neuvomme alkuun
– tottakai!

TOIMIVA
JÄLKIMARKKINOINTI,
TAKUU- JA VARAOSAPALVELU

Yhteydet ja varaosatoimitukset useimpiin merkkeihimme suoraan tehtailta.

Meiltä laaja valikoima telttoja!

Teltat ja katokset

Myymälässämme ja
verkkokaupassamme yli 7000 tuotetta
Tutustu
myymälässämme tai
verkkokaupassamme
http://kauppa.jyvascaravan.fi

Tarvikkeet
Lämmityslaitteet
keittiöön ja
siivouskomeroon

Lisäpeilit

Turvallisuustuotteet

TV/SAT
tarvikkeet

Lelut ja
leikkiautot

Kemialliset WC:t, Lisävarusteet
aineet ja
tarvikkeet

Jääkaapit ja
kylmälaukut

Retkituolit

Retkipöydät

Grillit

Kaasutarvikkeet

Sähkötarvikkeet

Korinosat

Massat ja
kemikaalit

Vesijärjestelmä

Yleistarvikkeet

Markiisit

Huoltopalvelut

J

yväs-Caravan on kokenut matkailuvaunu- ja matkailuautohuoltoliike. Huollamme kaikenmerkkisiä matkailuvaunuja ja -autoja.
Huoltomme on valtuutettu huoltopiste Adria-, Bürstner-, CasaCar-, Carthago-, Dethleffs-, Fiat-, Globecar-, Hobby-, Kabe-, MORELO-,
Polar-, Poksi-, Solifer-, Sunlight- ja Sunliving- matkailuajoneuvoille
sekä Alde-, Dometic-, Electrolux-, Primus-, Thetford- ja Trumatic ja
ThuleOmnistor-tuotteille. Olemme myös hyväksytty kaasu- ja sähköasennusliike sekä alustojen ilmastointilaitteiden huoltoliike. Toimitamme edustamiimme tuotemerkkeihin myös alkuperäiset varaosat
ja tarvikkeet.
Teemme myös matkailuautojen ja pakettiautojen alustahuollot,
alustan ilmastointilaitteen huollot, koripuolen vuosihuollot, kola-

rikorjaukset, katsastushuollot ja lisätarvikeasennukset. Huoltaminen
on aina edullisempaa kuin korjaaminen!
Käytössämme on 700 neliön nykyaikaiset korjaamotilat, jossa on
tarvittavat nosturit ja erilaiset työkalut matkailuautoille ja vaunuille.
Huollossamme työskentelee 8 ammattitaitoista mekaanikkoa.
Matkailuajoneuvon säännöllinen huoltaminen kannattaa, koska
sen ansiosta säilyy valmistajien takuut voimassa ja huoltojen yhteydessä tehdään valmistajien suosittelemat kampanjakorjaukset.
Olemme valtuutettu Fiat -huoltoliike. Uusimman nosturimme avulla
pystymme tekemään alustahuoltoja jopa 8800 kg painaviin autoihin.

Huoltotarjoukset
Öljynvaihdot alkaen 190 €
Matkailuauton asunto-osan
Määräaikaishuollot alkaen 480 € vuosihuolto alkaen 250 €
Jakohihnan vaihdot alkaen 470 € Matkailuvaunun
Jäähdytinnesteen vaihto 125 €
vuosihuolto alk. 275 €
Manuaalivaihteistonöljyn
Matkailuvaunun katsastusvaihto 119 €
huolto alkaen 175 €
Jarrunesteen vaihto 99 €
Tiiveystarkastus alkaen 85 €
Ilmastointihuollot alkaen 79 €
Koeponnistus 60 €

Varaosapalvelut

H

oidamme edustamiimme merkkeihin varaosat ja lisävarus- ja verkkokaupassamme. Ilmoita matkailuajoneuvosi merkki, malli ja
teet. Useimpiin merkkeihin toimitukset suoraan tehtaalta. vuosimalli. Jääkaapin/lämmittimen varaosatiedusteluun tarvitsemme
Laaja valikoima yleisempiä varaosia myös myymälässämme laitteen tyypin ja sarjanumeron.

Vuokrauspalvelut

V

Vuokraushinnat

uokratulla matkailuautolla tai asuntovaunulla matkaillessa voit
nauttia vapaudesta. Matkanteko on aikatauluista riippumatonta eikä yöpymispaikkaa tarvitse kaukaa hakea. Matkailuautoloma on helppo yhdistää omiin harrastuksiin, ja rakentaa matkareitti
esimerkiksi golfin, vaelluksen, kalastuksen tai kulttuurikohteiden

ympärille. Meillä Jyväs-Caravanilla matkailuauton tai matkailuvaunun vuokraus on helppoa!

Tiedustele ja varaa vuokrakalusto numerosta
0400 620 445 tai vuokraus@jyvascaravan.fi

Matkailuautot

Matkailuvaunut

Hinnasto 2019

Hinnasto 2019

• Kesäisin 1.6.–16.6. ja 5.8.-31.8., sis. 2100 km .1050 €/vko
• Kesäisin 17.6.-4.8., sis. 2100 km .....................1150 €/vko
• Muina aikoina 1.9.–31.5., sis. 2100 km ..........700 €/vko
• Ylimenevät kilometrit .....................................0,42 €/km
• Lisäpäivä 1.6.–31.8., sis. 300 km ....................150 €
• Lisäpäivä 1.9.–31.5., sis. 300 km ....................105 €

• Kesäisin 1.6.–16.6. ja 5.8.-31.8 . 490 €/vko
• Kesäisin 17.6.–4.8. ................... 550 €/vko
• Muina aikoina 1.9.–31.5. ......... 350 €/vko
• Lisäpäivä 1.6.–31.8. ................. 70 €/vrk
• Lisäpäivä 1.9.–31.5. ................. 45 €/vrk

Matkailuauto 4:lle henkilölle
Esimerkiksi Sunlight T67
Matkailuauto 6:lle henkilölle
Esimerkiksi Bürstner Lyseo A 660, Sunlight A 72, Sunliving S 70
Hinnat sisältävät alv. 24 %.

Matkailuvaunu 4-6:lle henkilölle
Esimerkiksi Hobby 490 KMF 2-kerrosvuoteella,
Hobby 515 UHK
Hinnat sisältävät alv. 24 %.

Jyväs-Caravan Oy

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

Verkkokauppamme:
kauppa.jyvascaravan.fi, shop.jyvascaravan.fi, www.jyvascaravan.fi/kamashop
verkkokauppa@jyvascaravan.fi, etunimi.sukunimi@jyvascaravan.fi

www.facebook.com/jyvascaravan

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

Ajoneuvomyynti
p. 0400 407 066
Ma-Pe 9-17, La 10-15

Fiat-huolto ja varaosat
p. 0400 407 154
Ma-Pe 8-17.00

Varaosat ja tarvikkeet
p. 0400 407 035
Ma-Pe 8-17.00, La 10-15

myynti@jyvascaravan.fi

Huolto
p. 0400 407 055
Ma-Pe 8-17.00

fiat@jyvascaravan.fi

varaosat@jyvascaravan.fi

Vuokraus
p. 0400 620 445
Ma-Pe 8-17

huolto@jyvascaravan.fi

vuokraus@jyvascaravan.fi

Ajoneuvomyynti p. 0400 407 066

Tommi Kuismin

Jyrki Lehtonen

Kari Pienmäki

Juha Käyhkö

Timo Käyhkö

Tuomo Käyhkö

050 434 0408

040 728 6006

0400 640 139

0400 642 842

0400 642 699

0400 545 133

Myynti

Myynti

Myynti

Myynti

Tarvike- ja varaosamyynti

Myynti

Simo Käyhkö

Myynti / Toimitusjohtaja

Myynti

0400 769 332

p. 0400 407 035
N 62°16.398’’
E 025°46.981’’

Maiju Jukola

Reimo tarvikkeet
Verkkokauppa

0400 601 203

Henri Nieminen

Mauno Pyykönen

Seppo Etelämäki

0400 601 723

0400 530 125

0400 672 699

Hobby, Solifer, CasaCar, Poksi, Fiat, Alde, Dometic, Trumatic,
ThuleOmnistor, Fiamma
Primus, Thetford

Dethleffs, Bürstner,
Sunlight, Globecar

Tero Mäki

Adria, Carthago, KABE,
Sunliving, MORELO

040 1244 999

Huolto p. 0400 407 055

Palokkajärvi

n

Caravanhuollot ja varaosat

0400 103 674

Jouni Sorvari

0400 407154

040 529 4830

Kolarikorjaukset

Vaa
j

Tuomiojärvi
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ntie

nt

Vuokraus
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Hallinto

Loh
i

kos

040 772 7994

Anssi Kälviäinen

Fiat alustahuollot ja varaosat

Ahjokatu

Antti Poikolainen

Caravanhuollot

ken
tie

Markus Mutanen

Vasarakatu

Ka

e

nti

ore

vu

s
ga

Jyväsjärvi

Minna Honkala
Myyntisihteeri

040 744 8802

Tuija Pollari

Mikko Käyhkö

Maiju Jukola

040 744 8802

0400 809 004

0400 601 203

Myyntisihteeri, kirjanpito

Hallinto

Turku
Tampere

Vuokraus

Mekaanikot
nuppi
Kimmo Jukola

Mikko Muukkonen

Hannu Nieminen

Kristian Nieminen
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Heikki Salmijärvi

Juha Viinikainen

Mika Koskinen

Lassi Tarvainen

SF-Caravan Keski-Suomi ry:n
KARAOKEMESTARUUDET 2019
Yhdistyksemme vuoden 2019 karaokemestarit
eri sarjoissa valitaan taas tulevana kesänä,
nyt Lintulahdessa Muikkutreffien yhteydessä
lauantaina 17.8. klo 14.00 alkaen.
Sarjoina ovat nuoret alle 16 vuotiaat, naiset
16 – 59 vuotiaat, naiset yli 60 vuotiaat, miehet 16 – 59 vuotiaat sekä miehet yli 60 vuotiaat. Kaikki laulettavat kappaleet on löydyttävä yhdistyksen tuhansien kappaleiden levyvalikoimista, joista saa tietoa alueiden isänniltä
sekä yhdistyksen kotisivuilta www.kskaravaanarit.fi.

ennakolta viimeistään 11.8.2019 Lintulahden
aluetoimikunnan puheenjohtajalle Tauno Turpeiselle joko sähköpostilla osoitteeseen turpeinentauno@gmail.com tai kirjeitse osoitteeseen
Tauno Turpeinen, SFC Lintulantie 5, 44440
Räihä.
Ilmoittamisen yhteydessä on ilmoitettava omat
yhteystietonsa sekä sarja, johon osallistuu.
Tervetuloa mukaan rehtiin kilpailuun!
PS. Edellisvuoden voittajilla ei ole osallistumisoikeutta tänä vuonna!

Kaikissa sarjoissa lauletaan kaksi osallistujan
itsensä vapaasti valitsemaa kappaletta. Ilmoittautumiset kilpailuun tulee toimittaa kirjallisesti

Kesätyöntekijöitä
alueillemme
V

iime syksynä hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan olemme palkanneet tai palkkaamassa kesätyöntekijöitä sekä Hietasaareen että Lintulahteen. Kyseisten palkattujen henkilöiden lisäksi pyörii molemmilla alueilla myös vapaaehtoinen isäntärinki, jolle
kuuluu monenlaiset ns. kenttätyöt ja myös kyseisten kesätyöntekijöiden ruokataukojen tuuraus ja iltavastaanotto sekä viikonloppujen pyörittäminen kassatoimintoineen. Toki treffien aikaan myös
palkatut henkilöt joustavat työajoissaan.
Lintulahden vastaanottotyöntekijäksi on valittu Miika Vaarakallio
ja siivoojaksi Raija Sorri. Hietasaaren vastaanottotyöntekijäksi on
valittu Anu Karhu ja siivoojan osalta on valintaprosessi vielä tätä
kirjoittaessa kesken hakijan saatua toisen kesätyöpaikan. Kyseisten
henkilöiden nimettyinä työnjohtajina toimivat aluetoimikuntien
puheenjohtajat.
Toivotetaan kesätyöntekijät tervetulleiksi iloiseen porukkaamme
ja neuvotaan ja avustetaan heitä kukin kykyjemme ja taitojemme
mukaan.
Talkookäsiä tarvitaan niin palkattujen kesätyöntekijöiden kuin
myös isäntärinkiin kuuluvien avuksi ja tueksi.
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Lintulahden siivoustalkoot 4.5.

Perinteiset kevättyöt tehtiin,
mutta lehtien haravointi jäi
odottamaan lumien sulamista.
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Lintulahden kuulumisia näin kesän
kynnyksellä
Kolmas meidän tämän alkukesän parannuskohde on Onnela. Onnela myös saa sisäpuolelleen puhdasta valkoista maalia ja verhot
ikkunoihin. Onnellalle on myös tanssien lisäksi kesäksi suunniteltu
toinenkin käyttötapa. Paikasta tehdään nuorille suunnattu oleskelutila kesäajaksi. Tarkoitus olisi sinne jonkinlaisia pelejä yms hommata. Näitä olemme pyytäneet myös lahjoituksina omalta väeltä,
jos joltain sellaisia löytyy.
Pikkuhiljaa siis Lintulahteakin uudistukset kohtaa ja näin yritämme kohentaa yleistä viihtyvyyttä alueella.
Talkootyönä olisi kaikki tämä tarkoitus toteuttaa ja ilokseni olen
huomannut, että talkoohenkeä on vielä olemassa ja että Lintulahtelaiset ovat ilolla ja riemulla kehittämässä omaa rakasta aluettaan.
Kirjoitellaan sitten myöhemmin kuulumisia, kuinka kaikki eteni ja
kuvia tulee perästäpäin kunhan saadaan valmista.
Aurinkoista kesänalkua ja nähdään Lintulahdessa.
Hymyillään ystävällisesti
Pia Meriläinen

LEIKKIPAIKOILLE
LAHJOITUKSIA VASTAANOTETAAN

T

oukokuu on hellinyt meitä ajoittain hyvällä säällä. Takatalvikin
tuli koettua juuri siivoustalkoiden aikaan, joten ne ei menneet
ihan suunnitelmien mukaan, koska haravoimaan ei silloin päässyt.
Haravointia onkin harrastettu sitäkin ahkerammin nyt, kun kelit
siihen ovat olleet suosiollisemmat. Paikkoja on pikkuhiljaa tältä
osin saatu jo kuntoon.

Mikäli sinulle on jäänyt ylimääräiseksi lasten
leluja, erilaisia lasten ja aikuisten pelejä
(esimerkiksi lautapelejä) jne itsellesi tarpeettomaksi käyneitä ajanviettoon liittyviä esineitä
ottaa yhdistys vastaan myös lahjoituksina
ostojen lisäksi. Tarkoituksena on lisätä
näiltäkin osin alueella viihtymistä.
Etukäteen kiittäen yhdistyksen hallitus

Suunnitelmia on Lintulahdessa muutoinkin näin ennen kesän sesongin alkamista. Olemme yhteistuumin päättäneet hiukan kohentaa yleistä viihtyvyyttä.
Lasten leikkipaikka saa piakkoin uutta väriä pintaan ja väriä siihen
paikkaan saadaankin ihan kivasti. Maalit on jo hankittuna ja talkoilla olisi tarkoitus paikkaa ehostaa. Myöskin leikkipaikan lelut
päivitetään ja rikkinäisten tilalle olisi tarkoitus uudistusta tehdä.
Samassa rytäkässä olisi tarkoitus myös ehostaa nykyistä kohtauspaikkaa. Kohtauspaikka sinällään säilyy, mutta se saa myös toisen
tarkoituksen kesäajaksi toimimalla Lintulahden kesäkeittiönä.
Paikkaa ehostetaan sisältäpäin maalilla ja uusilla verhoilla. Myöskin kesäkeittiö saa sähkölevyjen lisäksi uunin. Tästä toivomme
olevan iloa vierailijoille.
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Kuvia Maritalta, Irmeliltä ja Meeriltä.

Hietasaaren
siivoustalkoot

Su 5.5. aamuvarhaisella lammen lenkiltä.
Kuvat Meeri Pääkkönen: Valoa ja varjoja.

22
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Hietasaaren pihasaunan havainnekuvat
Hietasaaren pihasaunan suunnitelmat, joilla haetaan
rakennuslupaa. Kaksi symmetristä saunatilaa,
sähkökiukaat ja kaksi ulkopuolista wc-tilaa.

JULKISIVU KOILLISEEN
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Kyllä se tänäkin keväänä vesi ylitti Hietasaaren hienon hiekkaniemen ja synnytti sen saaren, hietasaaren.

Kiitokset
Lämpimät kiitokset
SFC Keski-Suomen
yhdistykselle
ja karavaaniystäville
muistamisesta.
Kiitäen Irja Andersin

Kiitämme saamastamme
huomionosoituksesta
vuoden 2018 karavaanareiksi
nimityksen johdosta.
Raija ja Jarmo Eskelinen
MYYTÄVÄNÄ

Pysähtyneet vankkurit

Lintulahdessa on myytävänä käytössä ollut tiskikone. Koneessa
pientä vikaa, mutta toimii. Nähtävänä Lintusalissa. Mahdolliset
tarjoukset kuoressa voi jättää isännille tämän kuun aikana.

Jussi Olavi Ketola
s. 17.3.1942 k. 22.3.2019

JÄTTEET KIERTOON

Jäsen no. 002807-0

Molemmilla alueillamme on mahdollisuus lajitella syntyneet jätteet. Paperi, kartonki, metalli, bio, paristot ja se sekajäte. Nykyisin
aivan liian paljon menee sekajätteisiin hyödynnettävää jätettä.
Kunnon vaunuilija pyrkii tätä vähentämään. Muovia ei vielä alueillamme kerätä, mutta jokainen voi muovijätteensä viedä esimerkiksi taajamissa oleviin keräilykontteihin. Muovijäte on todella
tilaa vievää jätettä vaikka sekajätteen joukossa. Siksikin sen keräys
on egoteko.

Niin väsyneenä loppumatkan kuljit,
uneen rauhaisaan silmäsi suljit.
On vain hiljaisuus ja suru sanaton,
mutt` tiedämme sun hyvä olla on.

KEPPARELLE ESTERATA
Hietasaaren hiekalle valmistuu taas vesien laskettua suosittu kepparirata. Jos oma keppihevonen ei lähtenyt mukaan, toimistosta
voi saada lainahevon. Rata sen verran vaativa, että pistää aikuisen
ratsastajan kunnon koville. Ja jos ei perheen nuorimmille tässä lajissa pärjää, voi jatkaa haastamalla koko perhe frispee Golfiin
Kiekkoja löytyy toimistolta.

LINTULAHTI
LINTULAHTI

• RAVINTOLA
• RAVINTOLA
• ELINTARVIKKEET
• ELINTARVIKKEET
• TARVIKEMYYNTI
• TARVIKEMYYNTI
• OLUT JA VIRVOITUSJUOMAT
• OLUT JA VIRVOITUSJUOMAT
ALENNUKSIA CARAVANKORTILLA!
ALENNUKSIA CARAVANKORTILLA!
… siinä heti Lintulahden liittymässä!
… siinä heti Lintulahden liittymässä!
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Kyltyyria • Kyltyyria • Kyltyyria • Kyltyyria...
T

ehdään yhteiseen lehteemme sivu tahi parikin luovaa kuvaa,
tekstiä ja piirroksia. Pikku kaskuja, tarinoita vaikka uninallesta
tahi lemmikki kissasta.
Aikuinen runo on kaunis, hauska sattumus on kiva kertoa muillekin.

Sua lemmin
Oi, jos sinä tietäisit, tyttöni oi,
mitä kauniita maailmoita,
sun povessas nuoressa unelmoi,
sinä hengelläs hellisit noita !
Mut ethän niitä sä tuntea voi.
Ne lie vain haaveita,
joita sinne muinoin mun sieluni kaipuu
loioi , aikoja ihanoita !
Sua lemmin. Sa minua lempinyt et.
Mitä tahtomme taisi sille ?
Mitä taidamme ihmiset poloiset
elon lankoja kehrääjille ?
Me voimme vain olla iloiset
ja itkeä unelmille.
Eino Leino

Mean taideteos: Mea ja kaverit menossa virpomaan.

Julia ja auringonlasku

Kyltyyria • Kyltyyria • Kyltyyria • Kyltyyria...
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Kevyttä
vitsailua
Onni onnettomuudessa!
O

li synkkä ja syksyinen yö, näinhän sitä voisi jännitystarinan
aloittaa, no nyt oli kuitenkin poutainen kevätpäivän aamu kun
tämä tarina alkoi.

Naapurini Myllylän Erkki tuli kysymään voisinko tutkia mistä johtuu ettei hänen matkailuautonsa sähköt toimi. Karavaanihengessä
toki lähdettiin asiaa selvittämään. Mittailtuani pistorasian ja liitäntäkaapelin kaikki näytti olevan kunnossa, sähkö tuli auton liitäntärasialle asti normaalisti, mutta sisällä autossa pistorasiat olivat
pimeinä. Tämä vaatikin hieman enemmän tutkimista kun mitään
erikoista ei asennuksissa näkynyt.
Auton ulkopuolinen kojepistoke oli kaapiston kohdalla joten purin
kaapin takaisen verhoilulevyn pois ja bingo, sieltähän löytyi syy
sähköttömyyteen. Muovinen kytkentärasia oli osittain sulanut
muodottomaksi mössöksi ja osin hiiltynyt mustaksi koppuraksi.
Myös johtojen eristeet olivat osin sulaneet. Arvatenkin löystyneet
liitokset rasiassa olivat tämän aiheuttaneet. Ruuviliitokset tuppaavat löystymään välillä lämmetessään ja taas jäähtyessään virrankulutuksesta riippuen, lisäksi ne ovat ajon aikana alttiina tärinälle,
joka voi myös aiheuttaa löystymistä.

Mitenkä mykkä mököttää, hän pistää kätensä taskuun
Pikkujoulut on pohdittu jo moneen kertaan, mutta yksi
vielä. Mistä tietää että firman pikkujouluissa oli riittävästi
alkoholia ? No kun pomo oli niin päissään, että suuteli
oma vaimoaan.
Toinen pikkujoulu juttu. Miten palokunnan
pikkujoulut meni ? Hyvin, kaikki sammui.
Matti huutaa Tepolle, tuu kattoon mulla on kesy hyttynen.
No miten se nyt on niin kesyyntynyt ?
Katso, se syö mun kädestä.
Mummu lahjoitti pikku Leenalle uuden mekon.
Leena kuitenkin valitti, kun napit oli sen selkäpuolella
ja minä olen kuitenkin edessä.
Säätiedotus lupasi juhannukseksi 18 astetta lämmintä,
aattona 5, juhannuspäivänä 6 ja sunnuntaina 7 astetta.
Anna Puu on savonkielellä, heitähä kalikka.
Savolainen iskurepliikki. Sinua se on heleppo katella.
Out haaskan näkönen emäntä.
Laatupeli, harvoin myynnissä. Tee tarjous,
huom. pientä laittoo!

Paikallinen sähköurakoitsija kävi uusimassa rasian ja kytkennät ja
Erkki vielä lisäeristi johtimia, joten reissukoti on taas valmiina
matkalle lähtöön.
Todella hyvää onnea on ollut siinä, ettei palo ole päässyt leviämään, ilmeisesti kuormitus oli sopivasti pienentynyt tai sähkö katkaistu sattumoisin juuri oikealla hetkellä ja alkava palo sammunut.
Jokainen voi kuvitella tilanteen mitä olisi voinut tapahtua esim.
yöllä asukkaiden nukkuessa ja lämmityksen vuoksi sähkönkulutuksen ollessa suurimmillaan, olisiko palohälytin kerennyt pelastamaan tälläisessä tilanteessa.
Muistakaa tarkistaa palohälyttimien toiminta ja uusikaa tarvittaessa paristot ja itse hälyttimet, Erkki muistuttaa meitä kaikkia. Eikä
varmaan haittaa vaikka asentaisi hälyttimen myös sähkölaitteita sisältäviin kaapistoihin, hän vielä lisää.
Tämä tarina päättyi onnellisesti vaikka ainekset ikävään katastrofiin olivat kasassa. Alkavan kesän kynnyksellä tehdään monenlaisia loma- ja reissusuunnitelmia niin onkin oikea aika huolehtia
myös turvallisuusasiat kuntoon. On muistettava suorittaa sammuttimien tarkastukset ja kaasulaitteiden koeponnistukset säännöllisin
väliajoin, näitä tehdään myös yhdistyksemme alueilla Hietasaaressa ja Lintulahdessa treffien yhteydessä.
Turvallista kesää kaikille, vietätpä sitä sitten kausipaikalla lomaillen tai maailmalla reissaten.

Pekka-nen
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2019
HALLITUS
Varapuheenjohtaja

Puheenjohtaja

Risto Järvikallio

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

Jouko Ahonen

Veikko Lindlöf

Risto Järvikallio

puh. 0400 759 871
jouko.ahonen@pp.inet.fi

puh. 0404145556
veikko.lindlof@viitasaari.fi

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

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

Sihteeri
Veijo Kämäräinen

Teijo Arkkukangas

Irja Andersin

puh. 050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

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

puh. 040 500 5244
iikku.andersin@pp.inet.fi

Lintulahti-toimikunta 2019

Hietasaari-toimikunta 2019
Järvikallio Risto, pj.
puh. 040 142 0975
risto.jarvikallio@pp1.inet.f
Koivukoski Sami, varapj.
Järvikallio Virpi, siht.

Turpeinen Tauno, pj
0500 616 863,
turpeinentauno@gmail.com)

Aho Sonja
Alanko Markus
Hiltunen Marjut
Levälahti Risto
Paasonen Anne

Kumavaara Veikko varapj.
Lindlöf-Liimatainen Carita,
sihteeri

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

Jäsenkirjuri

Kallio Pasi
Heino Heikki
Kianto Nina
Liimatainen Pirjo
Liimatainen Kari
Lindlöf Veikko
Meriläinen Pia

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

Hintikka Pekka
Hiltunen Marjut
Ahonen Valtteri
Heino Heikki
Pihlavamäki Jarmo

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

Rahastonhoitaja

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

Yhdistyksen osoite
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Tuula Pietiläinen

Jaana Rasilainen

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

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

Kesällä näkee monenlaisia yhdistelmiä lomamatkalla.

Nuppi-toimikunta
toivottaa lukijoilleen
iloista ja turvallista
kesää!

Vinkki
reen
Hietasaa
!
tulijoille

Parasta
painolaatua!
Ompelimo/myymälä
Farkkusauma
Farkkuliivit ja muut tuotteet
kierrätysfarkusta
Myös korjausompelua

Kirjasin Bell Gothic STD

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

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

Keski-Suomen Painotuote Oy

Teollisuuskatu 7, 44150 Äänekoski
p. 014 518 1400, toimisto@kspaino.fi
www.kspaino.fi

SF CARAVAANARI-kortilla:

MÄÄRÄAIKAISKATSASTUSPAKETTI!

• KAIKENKOKOISET HENKILÖJA PAKETTIAUTOT
49 e
• O2 PERÄVAUNUT
40 e

