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Lehti ilmestyy 2016 neljä kertaa.
Maalis, touko-, syys- ja joulukuussa.

Ilmoitushinnat 2016:
ilmoituskerta
Takasivu
kokosivu
		
		
		
puolisivua
		
		
		
Sisäkannet tekstisivujen hinnalla
Tekstisivut
kokosivu
		
		
		
puolisivua
		
		
		
neljäsosa
		
		
		
kahdeksasosa
		
		
		
kuudestoistaosa
		
		
		
värilisä 1/8 - 1/16 sivukoossa
1/4 - 1/1 sivukoossa
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230,330,435,510,125,210,290,370,90,150,200,250,65,110,145,170,50,85,105,120,-
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40,- ilmoituskerrasta riippumatta
65,- ilmoituskerrasta riippumatta

Kesäkuun Nupin aineisto jätettävä
2.5.2016 mennessä.

Onko suuruuden ihanne
toiminnan päämäärä?

I

ntian ja Kiinan välissä on vuoristoinen
valtio, Bhutan. Heillä ei koko valtion
päätöksellä ole halua kasvaa ja rikastua.
He tavoittelevat bruttokansan onnellisuutta. Ei siis bruttokansantuotteen kasvua. Sitä varten heillä on nimetty jopa
ministeriökin. Kasvun ideologia ei ole heidän juttunsa, vaan onnellisuus. Pitäisköhän vaunu vetää sinne vuosipaikalle. Tosin sinne on vaikea meikä turistin päästä.
Taas kapitalistisissa kulttuureissa, missä
me elämme, asiat ovat toisin. Olemassa
olevasta hyvästä ei voi olla onnellinen.
Pitää kasvaa suureksi, kasvattaa tulosta,
vaurautta. Onni on näissä asioissa jossain
siellä, tavoittamattomissa.
Harrastuksemme keskusjärjestö SF-Caravan ry, se Liittomme, on laatinut sääntömuutosehdotuksia. Tavoitellaanko niillä
taloudellista kasvua sekä jäsenmäärän tuomaa suuruutta. Ehkä jotain muutakin?
Keskeinen asia tässä esityksessä näin maallikolle on, että Liittoon voisi liittyä henkilöjäsenet. Ei siis eri alueiden yhdistyksiin,
vaan suoraan keskusjärjestöön. Aivan
kuin vaikka Nykäsen Matti voisi liittyä
Hiihtoliittoon eikä Jyväskylän Hiihtoseuraan. Varmasti urheiluväestä mahdoton ja
outo ajatus.
Tätä muutosehdotusta ajetaan näin sivusta seuraajan mielestä kuin kärmettä
pulloon. Tupailtoja, eli yhdistystapaamisia,
on järjestetty Liittohallituksen toimesta jo
yli 40. Niissä siis yritetään saada yhdistyksiä sääntöesityksen taakse. Liittokokouksessa toukokuussa Oulussa taitaa asiasta
syntyä mielenkiintoisia keskusteluja.
On ymmärrettävää jos Liiton talous ei
nyt ole ollut parina viime vuonna ihan

kiitoksen arvoista, jostain olisi saatava lisätuloa. Oisko kuitenkin helpompaa mitoittaa menot nykytulojen mukaan, eikä
himoita yhdistyksille kuuluvia jäsenmaksutuloja. Maksavia jäseniä on tällä hetkellä noin 64 000. Se tietää 27 euron seuraveron mukaan n. 1 728 000 € tuloja Liitolle jäsenyhdistysten jäsenhankinnan tuloksena. Kyllä Liiton tulisi nyt miettiä
muita rahalähteitä Hämeenlinnan pyöritykseen kuin jäsenyhdistysten jäsentulojen
karsiminen. Ne kun ovat rahoja, jotka uppoavat lyhentämättöminä tämän harrastuksen parantamiseen. Alueiden palveluiden kehitykseen, rakennusinvestointeihin
ym. Juuri siihen kaikkein tärkeimpään
työhön, joilla rakennetaan hienompia alueita, joilla viihdytään.
Yhtenä pointtina on tullut esiin keskusteluissa ne harrastajat, joilla on matkailuajoneuvo, mutta eivät kuulu meidän aluejärjestöihin. Heitä kun on tuhansia. He
voisivat kuulemma liittyä mieluummin
Liittoon jäsenyhdistysten sijaan. Tunnen
muutaman urheilulajin kautta näitä harrastuksen ansiosta matkailuajoneuvon
hankkineita. Tuntemiani ei todellakaan
kiinnosta joku karavaaniharrastus. Mm.
moottoripyöräurheilija haluaa yöpyä kilpailuvarikoilla hyvin, esimerkiksi omassa
asuntoautossa. Jos hän saisi jotain merkittävää etua liittyä karavaanijärjestöön,
totta hän tekisi sen. Mutta jos Autoliiton
jäsenenä hän saa paremmat alennukset
esimerkiksi lautoille eurooppaan, miksi
liittyä joihinkin vaanareihin ?
Veijo

Maaliskuu kuulemma maata näyttää. Hyvin näytti tuo kuvan tammikuukin.
Filosovoin tuntemuksia talven runsaiden ruokapöytien äärellä.
No, tasapainossa ollaan, jos paino nousee niin kunto kuitenkin laskee.
Balanssissa ollaan.
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Lintulahti
Lintulantie 5 A,
44440 Räihä
lintulahti@pp.inet.fi
Valtatie E-75 tuntumassa,
aivan matkanne varrella.
WGS 84 N 62°49’19” ja
E 025°48’08”
Lisätietoja:
www.kskaravaanarit.fi

puh. 040 748 5377

Tervetuloa!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Aluemaksu 15€/vrk, ei jäseniltä 25€/vrk,
joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
Sisältää alueen palvelut ja saunan yleisillä vuoroilla.
Perhesauna 15€/50 min. jäsen • 25€ /50 min. ei jäsen
Sähkömaksut 2016
• Mittarilla 0,20/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria/vrk 5€ (1.5.-30.9.)
• Ilman mittaria/vrk 8€ (1.10.-30.4.)
Ajo-ohje:
Etelästä tultaessa E-75-tietä Äänekoskelta 28 km pohjoiseen,
Lintulahden 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…
25-28.3. Pilkkikilpailut ja Pääsiäistapahtuma
1.5. Vappu
14.5. Kevätsiivoustalkoot
10.-12.6. Hyvänolon viikonloppu ja
		lastentapahtuma.
24.-26.6. Juhannus. Treffit
13.-14.8. Muikkutreffit
17.-18.9. Soihtujen ja rosvojen yö. Treffit
15.10. Syyssiivoustalkoot
3.12. Pikkujoulut
31.12. Vuoden vaihtajaiset.

2
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Hietasaari
Hietasaarentie 128,
41240 Kyynämöinen
hietasaari@co.inet.fi
Luonnonkaunis, erittäin
rauhallinen alue.
Lapsiystävälliset hiekkarannat.
62°28’04”, N 25°18’12” E
Lisätietoja:
www.kskaravaanarit.fi

puh. 0400 259 899

Tervetuloa!
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•
•
•
•
•

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

Aluemaksu 15 €/vrk, ei jäseniltä 25€/vrk, 			
joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
Sisältää alueen palvelut ja saunan yleisillä vuoroilla.
Perhesauna 15€/50 min. jäsen • 25€ /50 min. ei jäsen
Sähkömaksut 2016
• Mittarilla 0,20/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria/vrk 5€ (1.5.-30.9.)
• Ilman mittaria/vrk 8€ (1.10.-30.4.)

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

			

Hietasaaressa tapahtuu…
25.-28.3
30.4.-1.5.
13.-15.5.
24.-26.6.
8.-10.7
22.-24.7.
		
		
26.-28.8.
14.-16.10.
26.11.
31.12.
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Pääsiäistapahtuma
Vappu
Kevättalkoot
Juhannus. Treffit
Lastentapahtuma
Heinärieha, naamiaiset ja kirpputori. Treffit
Viikonloppuna pidetään yhdistyksen
karaoke -mestaruuskisa.
Kynttilän ja valonjuhla. Treffit
Syystalkoot
Pikkujoulu, Ränssin Kievari
Vuoden vaihtajaiset
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Puheenjohtajan tervehdys
Kohti kevättä ja kesää

T

alven selkä on jo taittunut
ja aurinko valaisee ja lämmittää jo päivisin syksyn ja
talven pimeyden jälkeen kirkastaen myös mielemme ja saaden
kesän odotukset kihelmöimään
mielissämme. Vaikka harrastuksessamme on myös talvimatkailu jonkin verran lisääntynyt, on
edelleen kuitenkin huippusesonki kesäkausi. Niinpä toimintamme painopiste ajoittuu sinne, mutta eihän se suinkaan
tarkoita sitä, etteikö monenmoista valmistelutyötä ja jopa
tapahtumien toteuttamisia toteuteta ympäri vuoden. Taas
tälle vuodelle on päätetty varsin kunnianhimoisesta ja monipuolisesta tarjonnasta ja olemme pyrkineet siihen, että jokaiselle löytyisi jotain mielenkiintoista tapahtumistamme. Teemme jälleen syksyllä yhteenvedon onnistumisistamme ja myös
arvoimme, missä voisi olla parannettavaa. Ja ilman hyvää
talkooporukkaa ja talkoohenkeä emme selviäisi tulevastakaan sesongista, mutta olen täysin vakuuttunut siitä, että innostuneeseen ja taitavaan porukkaamme
voi
luottaa
110%:sti.
Yhdistyksemme taloustilanne
on vakaalla pohjalla, vaikka
Lintulahden keittiöremontti
”laajentuikin” koko rakennuk-

sen toisen pään remontoinniksi. Saamme todella upeat ja nykyaikaiset tilat käyttöömme
näillä näkymin maaliskuun aikana. Mutta toki niitä rahanreikiä riittää, sillä Hietasaaren
talvisauna edellyttää perusteellista remonttia ja Kyynämöisten
vesiosuuskunnan putkien pitäisi
viimeistään kesään mennessä
olla käyttökunnossa myös Hietasaaressa. Mutta nämä toteutuksessa olevat investoinnit ja
lähiaikoina toteutuvat ovat toki
aivan välttämättömiä alueidemme toimivuuden, viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden
kannalta.
Valtakunnallisen liittomme
vuosikokous pidetään toukokuussa ja jo nyt on aistittavissa,
että kokouksessa tullaan tekemään varsin tärkeitä ratkaisuja
kuten tietysti aina kokouksissamme. Nyt on liittomme hallitus kysellyt kantojamme varsin
mittaviin ja periaatteellisiinkin
sääntömuutoksiin. Liiton varapuheenjohtaja Minna Joensuu
kävi kokouksessamme esittelemässä sääntömuutoskaavailuja
ja kuulemassa meidän hallituksemme näkemyksiä asiaan. Kerroimme hänelle kohtuullisen
selkeästi näkemyksenämme olevan, että kaavailtuja sääntömuutosehdotuksia ei pitäisi niin
”radikaaleina” toteuttaa. Sa-

moin vastasimme liiton kirjalliseen kyselyyn tammikuun lopulla. Mutta liittomme korkein
päättävä elin eli liittokokoushan se viime kädessä ratkaisee,
minkälaiset säännöt meillä on.
Tässä suhteessa päätösvalta on
täysin paikallisyhdistysten jäsenillä, jotka lähtevät edustamaan omaa yhdistystään
Oulun liittokokoukseen. Demokratian pelisääntöjen ja liiton sääntöjen mukaan tämäkin
asia tullaan ratkaisemaan.
Oman yhdistyksemme kevätkokous pidetään Lintulahdessa
24.4. klo 12.00 alkaen. Voisi
toivoa, että moni yhdistyksemme jäsenistä saapuisi paikalle
päättämään yhteisistä asioistamme. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräisten asioiden lisäksi myös jäsenten tekemät
aloitteet, jotka on toimitettu
hallitukselle
viimeistään
8.4.2016 mennessä. Toivottavasti aloitteita tulee runsaasti ja
saamme niistä hyvää pohjaa tulevalle kehitystyölle. Tietysti
taloudelliset realiteetit on aina
otettava huomioon ja niinpä
emme varmaankaan kaikkia
esityksiä pysty toteuttamaan ainakaan kovin lyhyellä aikavälillä. Mutta varmasti kaikkiin
esityksiin suhtaudutaan asian
vaatimalla vakavuudella ja esityksen ”puntaroidaan” varsin

Jyväskylä
4
4
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perusteellisesti hallituksen toimesta, sillä hallitus on toki jäsenistöä varten, eikä päinvastoin kuten joskus kuulee puhuttavan.
Esitän taas mitä suurimmat
kiitokset kaikille yhdistyksemme jäsenille, talkooporukoille
ja yhteistyökumppaneillemme
talven uurastuksesta. Kevättä ja
kesää kohti voimme mennä
taas luottavaisin mielin ja nautitaan yhdessä hienossa karavaanarihengessä upeista alueistamme ja niiden tarjonnasta.
Viihdytään ja nautitaan ihmiselon ihanuuksista hienon harrastuksemme parissa!
Jouko Ahonen
SF-C 41 830

Kesäisäntiä haetaan!

M

olemmilla alueilla edellisten vuosien kesällä saatujen hyvien
kokemusten perusteella syyskokous on velvoittanut hallituksen mahdollisuuksien mukaan palkkaamaan kesäkuukausiksi kesäkuun alusta elokuun loppuun riittävän määrän vastuuisäntäpareja molemmille alueille Lintulahteen ja Hietasaareen.
Isäntäparien määrää ei ole haluttu mitenkään rajata, sillä mitä
enemmän isäntiä löytyy, sitä vähemmillä vuoroilla he pääsevät.
Nämä isäntäparit ja yksittäiset isännät hoitavat kesäkuukausina
erikseen keskenään sopimallaan ”rytmityksellä” (rytmitys on suositeltavaa olla alle 7 vrk yhdenjaksoista työtä/isäntäpari) ja syyskokouksen päättämällä korvauksella (35 euroa/vrk/henkilö) vastuuisäntien tehtävät ja heillä on apunaan ja ”opissaan” kesäkuukausina
ns. velvoiteisännät, joille ei erillistä korvausta missään muodossa
makseta.

Vastuuisännäksi haluavan henkilön tulee olla erittäin palvelushenkinen ja -taitoinen. Toimistovastaavan henkilön pitää hallita alueidemme kassajärjestelmät ja laitteet täydellisesti ilman jatkuvaa
tukea. Ulkovastaavan isännän pitää tuntea alueensa ja pystyä vastaamaan matkailijain turvasäännöistä. Mm. turvavälit ja sähköjohdot päällimmäisinä. Samoin hänen pitää pystyä kouluttamaan ja
opastamaan velvoiteisännät tehtäviinsä.
”Kesäisäntärinkiin” halukkaiden isäntäparien tulee ilmoittautua
huhtikuun 22. päivään mennessä Hietasaaren osalta Veijo Kämäräiselle ja Lintulahden osalta Veikko Kumavaaralle.
Tervetuloa mukaan tärkeään toimintaan!

SF-Caravan Keski-Suomi ry:n kevätkokous

pidetään sunnuntaina 24.4.2016 klo 12.00 alkaen
Konginkankaan Lintulahdessa Lintusalissa.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkaa klo 11.30.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat
mm. hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2015, hyväksytään tilinpäätös vuodelta
2015, myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille vuoden 2015 toiminnasta sekä käsitellään ne jäsenistöltä tulleet aloitteet, jotka on toimitettu hallitukselle perjantaihin
8.4.2016 mennessä.
Tervetuloa päättämään yhteisistä asioistamme!
Hallitus

Tiesitkö, että Joukossamme on myös

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

nuppi

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

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

SFC 125706

LINTULAHTI

5
5
1/2016

Leppoisat vuodenvaihtajaiset Hietasaaressa!

K

aravaanarit haluavat perinteisesti viettää elämän
pienet juhlatapahtumat
tutussa vapaa-ajan ympäristössä, vaunulla. Hietasaari tarjoaakin mainiot mahdollisuudet
hauskanpitoon ystävien kera ja
rauhaisan yöpymisen toisessa
kodissa, asuntovaunulla. No
Hietsussa oli kyllä ”kalenterin
käännössä” myös muutamia
asuntoautoja vuosipaikkalaisten
joukossa. Kaikkiaan alueella 35
asuttua yksikköä. Sää suosiollinen, pari astetta pakkasta ja lumesta vain aavistus.
Torstaille sattunut vuoden
viimeinen päivä tarjosi päivällä
pidemmän viikonlopun vaunuiluun ja ulkoiluun. Uutta torstai-illan saunassa oli, että
avantoa oli tarjolla. Jäätä oli
viimein joulun avovesien jälkeen Kyynämöiseen syntynyt
muutamia senttejä. Näin avanto tarjosi siitä nauttiville sen
verrattoman elämyksen.

Perinteinen aattoillan tarjoilu:

6
6

nuppi
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Illalla kokoontui iloisia ihmisiä Paville herkuttelemaan
pientä illallista hyvässä seurassa. Tarjolla oli sitä perinteistä
uudenvuodenaaton gurmeeta.
Nakkeja ja perunasalaattia. No
oli siellä montaa muutakin suuhunpantavaa ja juotavaa. Illan
aikana sai omia raketteja räiskiä
taivaalle kesäsaunan tuntumasta, niemestä. Näin alueella olevat koirat saivat torkkuilla vaunuilla rauhassa. Ilta vaihtui
yöksi ja vanha vuosi uudeksi
karaoketanssien merkeissä aina
yhteen, ei kahteen.
Vuoden ensimmäiset päivät
tarjosivat mainiot ulkoilusäät ja
mahdollisuudet. Jäällä oli paljon kulkijoita ja retkiluisteluun
parhaat ajateltavissa olevat olosuhteet. Eikä luotopolun kiertäjäien tarvinnut kahlata hangessa.
Teksti: Veijo
Kuvat: Valtteri

Aattoillan tunnelma
uudistetulla Pavilla
oli leppoisa.

nuppi
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YT-alueiden treffit jatkuvat Keski-Suomessa

22.-24.7. Hietasaaressa vietetään Heinäriehaa.
Monipuolista ohjelmaa mm. • Hulvattomat naamiaiset • Kirpputoria
• Perjantaina karaoketanssit • Lauantaina tanssit uudella Pavilla tahdittaa Sinikuu Trio
8
8

nuppi
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Tervetuloa näyttelyymme
18.-20.3.2016
Valikoimissamme yli 150 matkailuajoneuvoa.

Tarvikemyymälässämme laaja
valikoima tarvikkeita ja varaosia.

Lämpimissä sisätiloissa noin 40
matkailuajoneuvon näyttely.

Nykyaikaisissa huoltotiloissa työskentelee 8 mekaanikkoa.

Meiltä löydät myös teltat ja muut lisävarusteet.

Yli 20 alan ammattilaista valmiina palvelukseen!

PE 18.3.
klo 9-18
LA 19.3.
klo 10-16
SU 20.3.
klo 11-15

Esillä vuoden 2016
uudet mallit.
2015-mallit erikoisehdoin!
Suuri lisävaruste-, tarvikeja varaosavalikoima.
Yli 6000 erilaista
tuotetta varastossa
Tarjoamme pullakahvit
ja makkaraa.
Tervetuloa!

Carthago E-line I 58 Linerclass 156.890€

5

5

C1

3.0 JTD 177 hv Euro 5 2016.
Huippu-uutuus pitkällä sivusohvalla. Superpaketti tuplalinssikameralla, tv-valmius auton takaosaan, 5. istumapaikka,
ohjaamon ja asuintilan matot,
Savannah-puolinahkaverhoilu.
Tulossa syyskuun aikana.

Carthago Tourer Sport I 144 99.510€
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4

4
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4

4
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4

B

2.3 JTD 148 hv 2016. Näppärä retkeilyauto upotetuilla ikkunoilla! Alumiinikoristeinen
kojetaulu(Fiat), Radiovalmius,
Vakionopeuden säädin, Traction+, Vuoteenteko isuinryhmästä, Liukuikkuna, Combi 6E,
Square verhoilu ym.

4

B

Kabe TravelMaster 740 LXL ALDE 82.366€

4

4

B

Bürstner Nexxo Time T 685L 68.840€

4

4

B

Bürstner NexxoTime T660L 65.790€

4

4

B

Sunlight T 68 10v-Edition 62.225€

4

4

B

4

4

B

2

4

B

2.3 JTD 148 hv 2015. Sunlightin erillisvuoteinen 10-vuotis
juhlamalli etuosan nostovuoteella. Ohjaamon etukattoikkuna, Mattosarja, Nostovuode, TVvalmius, Isojääkaappi/pakastin,
erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi.
3

4

B

2.3 JTD 130 hv 2016. Pieni
päältä, suuri sisältä. Huippuvarusteltu pikkuauto vaikka jokapäiväiseen ajoon. Ohjaamon
Remis-kaihtimet, Hyttysovi,
Skyroof-kattoikkuna, Ulkopistorasia, Kaasun ulosotto, Varavuode, TV-teline ym.

Globecar Globescout 56.310€

4

2.3 JTD 130 hv 2016. Perinteinen parivuodemalli nyt erikoisvarusteltuna Summer-mallina
sopuhintaan. Peruutuskamera,
Navigointilaite, Skyroof kattoikkuna, Markiisi, Leveä asuintilan
ovi, Ohjaamon kaihdinverhot,
Ulkopistorasia ym.

2.3 JTD 148 hv 2016. Saksalainen erillisvuoteinen Sunlight
istuinryhmän päälle laskeutuvalla nostovuoteella! Kuljettajan puoleinen tavaratilan
luukku, Ohjaamon yläpuolinen
kattoluukku, Varavuode istuinryhmästä ym.

Bürstner NexxoTime T 569 61.924€

Bürstner Aviano I 690 G ALDE 88.944€

2.3 JTD 130 hv 2015. Shamppanjakeulainen saarekevuodemalli alle 7 m kokoluokassa.
Alumiinivanteet, Skyroof, Ohjaamon astinlaudat, L-istumaryhmä, Vuoteentekomahdollisuus, Remis-ohjaamoverhot,
Kaasu-uuni, TV-teline ym.

ALDE 2.3 JTD 130 hv 2016.
Tyylikäs uudistunut Trend erillisvuoteillla ja istuinryhmän
päällä olevalla nostovuoteella.
Sähköinen nostovuode, Penkki
ulko-oven etupuolelle, Alumiininvanteet, Omenapuukalusteet, Sahara verhoilu ym.

Sunlight T 68 63.300€

C1

2.3 JTD 130 hv 2016. Uudistunut nestekeskuslämmitteinen
puoli-integroitu parivuodeversio ympärivuotiseen käyttöön.

2.3 JTD 130 hv 2016. Matalilla erillisvuoteilla ja takaosan
erillisellä wc-suihkutilalla oleva
puoli-integroitu. Alde myös ohjaamon ja asuintilan lattiassa.

Dethleffs Trend T 6717 67.940€

4

2.3 JTD 148 hv 2016. Uudistuneen Aviano-sarjan nestekeskuslämmitteinen erillisvuodeversio isolla takatallilla alle
7-metrisenä. Takatallin 2. ovi,
Takatukijalat Ulkosuihku, Kaasun ulosotto, Midi-Heki, Matot
ohjaamoon+asuintilaan ym.

ALDE 2.3 JTD 148 hv 2016.
Nostovuoteellinen Magic Edition saarekevuoteella. Luksus
käyttöpaneeli, epäsuora valaistus, korkea jääkaappi ja erillinen pakastinlokero, alustapaketti, Padano-pähkinäpuu
kalusteet ym.

Kabe TravelMaster 740 T 80.685€

4

Maxi 3,0 180 hv 2016 Automaatti, Hopea ulkoväri, Family
Paketti, Korkeat vuoteet, Korkea
takapuskuri, Aluvanteet 16”, Takatukijalat, Keskuslukitus, Varashälytin, Sähkökäyttöinen
nostovuode, TEC-Tower, ALDEnestekeskuslämmitys.

2.3 JTD 148 hv Euro 5 2016.
Alle 7m uutuusmalli saarekevuoteella, alustapaketti, komfort-paketti, mediapaketti, polarpaketti, Barcelona-verhoilu.
Ilmastointi.

Dethleffs Magic White T7151-4 DBM 84.635€

Dethleffs Esprit I 7150 EB 116.900€

Sunlight T 69 L 61.810€
2.3 JTD 148 hv 2016. Saksalainen saarekevuoteellinen
Sunlight istuinryhmän päälle laskeutuvalla nostovuoteella! Ohjaamon kattoikkuna, Istuinryhmän päälle laskeutuva
nostovuode, Iso jääkaappi/pakastin ym.

3

4

B

Sunlight T 58 51.770€
2.3 JTD 130 hv 2016. Edullinen saksalainen Sunlight parivuoteella! Eristetty harmaavesisäiliö, TV-valmius, Tehokas
TrumaCombi E 6kw, Macadamia
verhoilu.

Hintoihin lisätään toimituskulut.

Kabe Ametist GLE B2 KS 46.722€

4

1800kg

2016. Suosituimman kokoluokan erillisvuodemalli vaikka
ympärivuotiseen käyttöön. Dometic-ilmastointi, Iso jääkaappi-pakastin, Iso Heki-kattoikkuna, Tavaraluukku, Pilarijalka,
Kokovartalopeili, Pyyhekuivain ym.

Dethleffs Camper 740 RFK 45.430€

8

2014kg 2500kg

4

1700kg

8

1906kg 2200kg

4

1533kg 1600kg

6

1600kg

Hobby 400 SFe De Luxe 21.875€

Hintoihin lisätään toimituskulut.

Dethleffs Nomad 600 DR 38.700€

4

1628kg 2000kg

Kabe Classic 520 XL ALDE 34.969€

4

1700kg

Hobby 495 UFe Excellent 26.900€

4

1313kg 1500kg

Hobby 460 UFe DeLuxe Edition 23.930€

4

1228kg 1500kg

4

1120kg 1300kg

4

1088kg 1200kg

2016. Uusi Hobby mallisto, De
Luxe Edition, Nuorekkaat verhoilut ja paljon muitakin uudistuksia sisältävä liikkuvan
pariskunnan reissukoti. Entistä tilavampi Super Slim Tower
jääkaappi. Trumatic kiertoilmalämmitys.
4

1116kg 1200kg

2016. Kompaktissa ulkomitassa mukava erillisvuoteinen reissaavien vaunu.
Trumatic kiertoilmalämmitys
huolehtii mukavasta lämmöstä. TV-seinäteline, Rullattava
lisäosa erillisvuoteen yhdistämiseksi.

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

2500kg

2015. Klassikko pohjaratkaisu
pitkittäisellä parivuoteella, Uistuinryhmällä sekä Alde:n nestekiertolämmityksellä.

2016. Trendikäs lapsiperhemalli Blue Sky -ulkovärillä.
Touring-Paketti, Styling-Paketti
Blue Sky, Kokonaispainon korotus 1600kg.

Hobby 460 HL OnTour 22.045€

7

2016. Talvilämmin parivuodeversio 230 cm leveänä. Tehdaslisävarusteena: Iso jääkaappi-pakastin, Tavaraluukku,
Alumiinivanteet, Kappaverhot,
Verhoilukangas Sevilla.

2016. Suosittu erillisvuoteinen
leveä Hobby vaativalle vaunuilijalle mukavasti uudistuneena.
Tässäkin uusi tilavampi Super
Slim Tower jääkaappi. Lisäosa
erillisvuoteen levittämiseksi
täysleveäksi parivuoteeksi.

Dethleffs c´trend 505 FS 26.750€

Dethleffs Nomad 730 RFK 42.505€

2015. Viihtyisä saarekevuoteellinen hyvillä varusteilla. AL-KO
Vario alusta, ATC ajonvakautusjärjestelmä ja heilahduksenvaimennin, Foam-eriste, Lasikuitukatto ym.

2016. Uudistunut kolmikerrosvuoteella ja Aldella varustettu
tilava perhevaunu. Entistä tilavampi ja kapeampi Super Slim
Tower jääkaappi. Mukavuuspaketti, Kolmikerrosvuode, Seinäteline litteälle TV:lle ym.

Hobby 560 UL Prestige ALDE 29.765€

1700kg

2016. Lapsiperhemalli keskellä
kahdella pöytäryhmällä, leveällä parisängyllä ja kerrosvuoteella, kaasu-uuni, keittiötason
jatke, epäsuora valaistus, Magnolia-kangas.

2014. Sopivanmittainen talvilämmin leveä parivuodeversio
pähkinänvärisillä kalusteilla. Alde, Nestekiertolattialämmitys,
TV-antenni, Radiovalmius, KasettiWC. Iso jääkaappipakastin,
Mikro jääkaapin alla, Verhoilukangas Valencia.

Hobby 720 UKFe Prestige ALDE 35.910€

4

2015. Takaosan erillisellä pesuhuoneella varustettu jalokivisarjan erillisvuoteinen KABE
vaikka jatkuvampaankin oleiluun ja asumiseen. Verhoilukangas Bayonne.

2016. Tyylikäs perhevaunu kolmikerrossängyllä! Alde. Foameriste, AL-KO, kaasu-uuni,
keittiön jatkopala, epäsuora valaistus, kattoilmastointi, Limonta verhoilu.

Kabe Smaragd XL KS 39.620€

Kabe Saf ir E-TDL KS 46.525€

Hobby 470 KMF OnTour 22.010€
2016. Kerrosvuoteet, parivuode ja istuinryhmä kompakteilla
ulkomitoilla mukavuuksin. Trumatic kiertoilmalämmitys kaasulla ja sähköllä. Liesituuletin,
TV-Antennimasto, Päiväpeite
parivuoteeseen, mattosarja.

4

1105kg 1300kg

Hobby 460 HL OnTour 21.010€
2015. Erillisvuoteinen 210 cm
leveä uutuusmalli keveämpään matkailuun. Trumatic ilmakeskuslämmitys. Kattavan
Suomi-varustuksen lisäksi tehdaslisävarusteena: TV-teline,
Mukavuuspaketti.

Nykyisen auton/vaunun merkki ja malli: ________________
____________________________________________
Vuosimalli:________

Arvomme kupongin
jättäneiden kesken

Nimi: ________________________________________
____________________________________________

WECAMP
KAASUGRILLI
G-600 (arvo 180 €)

Puhelin: ______________________________________
Sähköposti: ___________________________________
____________________________________________
Olen asioinut Jyväs-Caravanissa jo aiemmin

11,90 €
2 kpl/ 20 €
6 kpl/ 50 €
KYLMÄLAUKKU
WECAMP 20 LITRAA

15 €
KUIVAUSTELINE
EXPRESS Ø 45CM

7€

Verkkokauppa
24h

199 € 310 €
AQUA KEM BATHROOM
CLEANER –
WC:N JA KYLPYHUONEEN
PUHDISTUSAINE

4,90 € (ovh 9,60€) 4 € (ovh 8,80€)
WC-NESTE AQUA
KEM WEEKENDER

Katso ajantasalla
oleva varastotilanteemme
www.jyvascaravan.fi

TARJOUS

30 € (ovh 34€)
LED POLTTIMO

Meillä yli
150 ajoneuvoa!

WAECO TROPICOOL
TC21 FL-KYLMÄLAUKKU
15 kpl erä

Kätevä ajokiilapari pussissa, kiiloissa
kolme eri tasoa ( 44, 78 ja 112 mm).
Suuren pinta-alansa johdosta soveltuvat myös leveämmälle renkaalle,
maksimikantavuus 5000 kg / sarja.

WC-JAUHE
AQUA KEM SACHETS

17,90 €
2 kpl/ 30€
6 kpl/ 80 €
JUOMALASIN PIDIKE
pöytälevyn reunaan

4€
HYLLYKKÖ HOBOX 37x28x12cm

15 €

THETFORD
BOWL
CLEANER –
WC-KULHON
PUHDISTUSAINE

8 € (ovh 9,60€)
LEIKKIMATKAILUAUTO

20 €

12 €

4€

(ovh 4,90€)

KEITTIÖN ALOITUSPAKKAUS 80-os.
WECAMP

SANKO, OVAALI 25 L

10 €

HARJA JA RIKKALAPIO

5€

AQUA SOFT
WC-PAPERI 4RLL

99 €

ASTIANKUIVAUSTELINE L

nuppi

EI

Minulle saa lähettää markkinointiviestejä sähköpostilla

Osallistu arvontaan 31.3.2016 mennessä. Voit osallistua myös internetissä www.jyvascaravan.fi/arvonta

PYÖRÄNKIILAT THULE

KYLLÄ

1/2016

ROSKAKORI LUCCA 4,5L
270x247x138mm

15 €

Yli 6000 tuotetta
suoraan varastosta
kauppa.jyvascaravan.fi

Myyntiryhmä
0400 407 066
Jyrki Lehtonen GSM 040 728 6006
Simo Käyhkö GSM 0400 769 332
Timo Käyhkö GSM 0400 642 699
Tuomo Käyhkö GSM 0400 545 133
Juha Käyhkö GSM 0400 642 842
Tommi Kuismin GSM 050 434 0408

Jälkimarkkinointi
Varaosat:
0400 407 035
Huolto:
0400 407 055
Vuokraus:
0400 620 445
Markus Mutanen GSM 040 772 7994
Anssi Kälviäinen GSM 0400 407 154
Jouni Sorvari GSM 040 529 4830
Seppo Etelämäki GSM 0400 672 699
Asko Pasanen GSM 040 732 9147
Henri Nieminen GSM 0400 601 723
Jukka Autio GSM 0400-530125

Sorastajantie 6
40320 Jyväskylä
Palvelemme
ma-pe klo 9-17,
la 10-15 tai
sop.mukaan
facebook.com/
jyvascaravan
Hinnat voimassa huhtikuun 2016 loppuun
tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

H
Rento laskiaisviikonloppu Hietsussa

yvin usein laskiaistapahtuma on kerännyt vaunukansaa hietasaareen runsain mitoin. Tänä vuonna ei järjestetty mitään
erityistä tapahtumaa ja se näkyi väkimäärässä. 22 asuttua vaunua alueella kuitenkin. Lunta heikosti ja liukasta niin kävellä, kuin
autollakin ajella.
Viikonloppu alkoi pikku pakkasessa ja päättyi sunnuntain nuoskasäähän. Lauantai-iltapäivällä alkoi kunnon lumisade, oikein
pyryn kera. Iltapäivällä Suvipuodin naiset innostuivat leipomaan
mahtavat laskiaispullat. Pavilla pidettiin kunnon kestit kahvin ja
pullien kera. Olihan puheenporinaa ja iloisia ilmeitä. Tuttuja pöydät täynnä.
Lauantai-illan ohjelmana pyryn lisäksi oli Mervin karaoke. Yllättävästi laulajia riitti tälläkin joukolla yli puolen yön.
Muistui vain mieleen nuo nuoruuden laskiaistiistait. Jyväskylässä
Harjun rinteeltä lasketteli satoja nuoria, kuka milläkin. Oli pahvilaatikkoa, pressunpalaa, ym. roskaa. Keskiviikkona rinne kurjassa
kunnossa. Taimia nurin ja sitä roskaa riitti. Virkavalta ja kaupunginisät moitti. Yleisönosaton kirjoitukset haukkui nuoret. No nykynuoret ei moista harrasta. Eihän älypuhelin kädessä voi pyllymäkeä laskea.
Veijo

Lumitöitä traktorikuskeille riittää…

Laskiaisperinteestä:
Laskiaista vietetään ennen pääsiäistä. Sehän tarkoittaa laskeutumista paastoon, joka päättyy pääsiäisenä. Kautta aikain pakanallinen juhla, niitä vietettiin Bacchuksen kunniaksi. Hedelmällisyyden juhla, viiniä ja runsaasti ruokaa. 600-luvulta asti varsinkin katolisissa maissa laskiainen on ollut merkittävä juhla. Järjestettiin karnevaaleja, tämä tulee sanoista carne vale, joka tarkoittaa jäähyväiset lihalle. Laskiaisen ruuat ovat aina olleet ns.
raskaita, hernekeittoa, laskiaispullaa ym. Saunaan mennään laskiaistiistaina päivällä ja ollaan siellä hiljaa. Paastoaika alkaa
keskiviikkona, jota sanotaan tuhkakeskiviikoksi.

nuppi

Hietasaaressa juhlimme jo lauantaina 6. helmikuuta Laskiaista. Riensimme toimistolta riehakkaasti tanssien ja voimistellen
ja hypellen Paville klo 13.30 Leilan ja Irjan laskiaispullille ja
kaffeille. Nauttijoita oli lähes 50 iloista laskiaisen viettäjää. Karaokelaulajaiset illalla juonsi Mervi kunniakkaasti ja laulajia piisasi yli puolen yön, laskiaispyhälle asti. Kyllä taas kelpasi olla
Hietasaaressa.
Pääsiäistä odotellessa Seija-Eija
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Liukasta Laskiaista Lintulahdessa

T

aas kerran oli koittanut sellainen aika, jolloin tulevan pellavasadon eteen oli tehtävä kaikkensa. Elikkä laskemisen seassa on
huudettava mahdollisimman kovaa ”PIITKIÄ PEELLAVIA”
No nämä tavat taitaa olla jo meidänkin sukupolvilta menneen
talven lumia. Ortodoksisessa perinteessä laskiaisena laskeuduttiin
paastoon. Paastoa kesti aina Pääsiäiseen asti. Paasto merkitsi ainakin liharuuista pidättäytymistä ja kaikista muistakin herkuista.
Tämä makkaranpurijoille tiedoksi. Paaston päättyessä Pääsiäisenä
olikin sitten jo yöllä tapana ruokailla kaikenlaisia pääsiäispasshoja
(anteeksi, jos meni väärin) ja tietysti maalattuja munia mätettiin
suuhun kourakaupalla. Siis kananmunia, elekää yrittäkö esim,
strutsin munilla samaa. Munien maalaamista voi silti tälläinen urbaani kaupunkilainenkin kokeilla. Vesiväreillä sen pitäisi olla helppoa.
Se perinteistä ja sitten sinne Lintulahden laskiaiseen. Lintulahden Caravan-alueemme on siitä hyvä, että siellä on jatkuva päivystys ja isännät paikalla. Eli sinne olet tervetullut myös keskellä viikkoa ja ovet ovat auki.
Ensimmäisiä laskiaisenviettäjiä oli tullut paikalle jo keskiviikkona, mutta pääosa saapui perjantai-iltana. Useimmat olivat soittaneet alueen isännille, että laittakaapas meidän vaunu lämpiämään.
Tämä hieno palvelumme toimii, kunhan muistamme sanoa kiitoksen meitä auttaneille henkilöille.
No niin siis saavuttiin perille lämpimään vaunuun ja kiireesti pyrimme tekemään lumityöt eli paita on märkänä urheilusuorituksen
jäljiltä. Sittenpä olemme valmiita illan kohokohtaan lähtemään
hiljaisin askelin kohti Lintulahden MAAILMAN parasta saunaa.
Siellä sitten pehmitämme työstä kovettuneet lihaksemme ja laskemme stressinjäykistämät hartiamme normaalille rentoutuneelle
tasolle. Tapaamme siellä ystäviä, joihin on tullut ihan erityinen

suhde vuosien saatossa. Onhan Lintulahdessa vakio kaartia ollut jo
kymmeniä vuosia. Siellä saunanlauteilla on ratkottu mailman poliittiset ongelmat ja muutamat pienemmät perheongelmat ja muutenkin annettu vertaistukea erilaisissa asioissa. Siellä on suunniteltu atomipommeista lähtien kaikenlaisia keksintöjä (onneksi ei ole
toteutettu). Uskaliaimmat käyvät avannossa, jonka meidän ystävälliset isännät ovat pitäneet koko talven auki. Voi sitä nautinnon
määrää. Ei ihme, että meidän saunaamme kadehtii moni alue ympäri Suomea.
Sittenpä saunan jälkeen taitavat ja nuoret karaokeisäntämme
olivat luoneet puitteet suorastaan ihanalle karaokelauluillalle, jossa
jokainen osallistuja sai laulaa sydämensä kyllyydestä ja tanssiakin
aina tilaisuuksien yhteydessä saa ihan riittävästi. Illan pääesiintyjänä toimi Heikki Heino, hänhän on Jämsän lahja nykyisellä karaokerintamalla (epävarma tieto).
Lauantaina sitten oli rentoa yhdessäoloa ja suuren lapsilauman
riemua pulkkamäen tiimellyksessä.
Kaikille tarjottiin sen jälkeen oikein maistuvat nokipannukahvit
ja löytyipä kuulemma jostakin oikeita laskiaispulliakin. Sellaisia,
joissa oli hilloa ja kermavaahtoa sisällä. Sellaisia voi saada ainoastaan Lintulahden laskiaisenvietossa. Päivä sisälsi lasten aktiviteetteja sekä aikuisille rauhallista yhdessäoloa. Illan kruunasi tietysti
maailman paras sauna, jossa taas pyyhittiin päivän hikoilut unholaan. Runsaan ulkonaolon seurauksena oli havaittavissa, että vaunuissa valot sammutettiin aika aikaisessa vaiheessa. Johtuneeko väsymyksestä tai muusta syystä, mene ja tiedä. Sunnuntaina sitten
matkasivat kotiin ne, jotka olivat menossa aamulla töihin ja eläkeläiset lähtivät miten sattui. Sellainen oli laskiaisenvietto meille
niin rakkaassa Lintulahdessa
www.mourulanvaari.fi

Naiset laulaa ja herrat tanssii aploodien arvoisesti!
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Kevätterveiset Jyväs-Caravanista

M

onen teistä ajatukset ovat jo kevään ja tulevan kesän caravanlomissa. Yrityksemme tarkoitus on mahdollistaa asiakkaittemme laadukas vapaa-ajan vietto matkailuajoneuvoilla.
Tätä päämäärää varten olemme työskennelleet jo yli 40 vuoden
ajan. Olemme olemassa asiakkaitamme varten ja haluamme kehittää palveluitamme ja toimintaamme yhdessä kanssanne. Palautetta
toiminnastamme ja kehitysideoita voi antaa sähköpostissa info@jyvascaravan.fi tai Facebook-sivuillamme.
Vuosi 2016 on lähtenyt yrityksessämme vauhdikkaasti liikkeelle.
Olimme mukana Turun ja Helsingin caravanmessuilla. Pidimme
talvinäyttelymme tammikuun puolessa välissä. Kiprakasta pakkassäästä huolimatta asiakkaita oli paikalla noin 1450. Alkuvuosi on
lähtenyt positiivisessa merkeissä käyntiin kauppojen ja rekisteröintitilastojen osalta. Olemme varautuneet vilkkaaseen kevääseen ja
kesään tilaamalla varastoon laajan valikoiman uusia matkailuautoja- ja vaunuja. Osa esittelyajoneuvoista nyt erikoisehdoin! Myös
käytettyjen osalta meillä on hyvä valikoima kevään ja kesän rientoihin. Tutustu valikoimaamme tässä lehdessä ja internetissä www.
jyvascaravan.fi
Olemme nuorekas nelikymppinen ja olemme olleet aktiivisesti
hyödyntämässä sähköisiä palveluita ja markkinointia voidaksemme
palvella teitä entistä paremmin, helpommin ja monipuolisemmin.
Kevään aikana uusimme ja kehitämme järjestelmiämme. Kotisivumme uudistuu ja sinne tulee myös uusia mielenkiintoisia ominaisuuksia. Samoin verkkokauppaamme olemme lisänneet satoja
uusia tuotteita ja tuotekuvauksien ja uusien kuvien lisäys on meneillään. Verkkokauppamme sisältää nyt noin 6000 tuotetta. Verkkokauppamme ulkoasu uudistuu ja sivut suunnitellaan erityisesti
mobiilikäyttäjät huomioiden. Uutena toimitustapana verkkokaupassamme on Postin pakettiautomaatit. Facebook-sivuillamme tie-
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dotamme uutuuksista ja tapahtumistamme. Sivuilla on myös arvontoja. Käy tutustumassa ja tykkäämässä meistä. Voit tilata sähköisen uutiskirjeen sähköpostiisi kotisivuiltamme.
Vierivä kivi ei sammaloidu ja muutos on aina mahdollisuus. Uudistimme alkuvuodesta myymäläämme. Purimme seiniä ja osasta
toimistoista tehtiin avokonttoreita. Näin kynnys tulla juttusille on
entistä pienempi. Olemme edelleen vahvasti panostaneet jälkimarkkinointiin. Helmikuun alusta Jukka Autio aloitti lisävarusteiden ja varaosien myynnissä. Jukalla on vahva kokemus autoalalta
erilaisista tehtävistä. Maaliskuussa Minna Honkala aloitti autosihteerinä. Jukka ja Minna ovat myös karavaanareita. Toivotamme
molemmat uudet vahvistuksemme tervetulleeksi tiimiimme! Huoltopuolella olemme käyneet erilaisissa koulutuksissa kotimaassa ja
ulkomailla vahvistamassa ammattitaitoamme. Kahdeksan mekaanikkoa palvelevat teitä kokonaisvaltaisesti matkailuajoneuvojen
huollossa sekä korin että alustan osalta.
Nestekaasuun tuli valmistevero alkuvuodesta, joka nosti 11 kg
kaasun hintaa noin 3 euroa. Emme kuitenkaan halunneet, että
kaasun käyttö tulisi asiakkaillemme kalliimmaksi. Niinpä saimme
neuvoteltua kaasutoimittajamme kanssa ehdot uudelleen ja meiltä
saa edelleen kaasua edulliseen hintaan 19,90 €/ sisus 11 kg teräspullossa.
Liikkuva koti näyttelymme pidetään 18-20.3.2016. Tarjoamme
makkarat ja pullakahvit. Lämpimästi tervetuloa! Toivotamme teidät tervetulleiksi Jyväskylään tutustumaan yrityksemme tarkemmin. Ajantasaiset tiedot löydät internetistä www.jyvascaravan.fi
Nähdään liikkeessämme!
Caravanterveisin,
Mikko Käyhkö
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Kevättä kohti…

T

aas olemme tulleet siihen vuodenaikaan, että päivät pitenevät
ja aurinkokin on tullut esiin piilostaan. Vähitellen on saatu
sukset ja luistimet käyttöön. Kyllä siinä kestikin. Nuoruudestani muistan talvia, että ennen joulua oli jo 200 km hiihdetty. Tänä
talvena lunta tuli vasta tammi-helmikuun taitteessa ja sitä ennen
vielä pakkaset haittasivat ulkoilua. Toisaalta pakkaset toivottavasti
tekivät pahaa hirvikärpäsille, pölypunkeille ja vielä tulemattomalle
zikavirukselle (en ole asiantuntija).
Majoitustarpeen takia vedimme vaunun Hankasalmelle, vaatimattomalle kesäasunnollemme. Tässä päivänä muutamana kävin
pudottamassa lumet katolta ja en malttanut olla laittamatta pannua päälle. Työn päälle istuin vain vaunussa ja ajatukseni väkisinkin alkoi lentää kohti kevättä ja kesää. Jos olisi ollut vapaata enemmän niin olisin kyllä käynyt jossain lähiseudun karavanalueella.
Ihan vain laakereita liikuttaakseni. Minun täytyi kuitenkin jättää
vaunuilustartti ehkä hiihtolomaviikolle, jolloin ainakin yhdistyksemme omilla alueilla on hiihtoladut ja pilkkimismahdollisuudet
huipussaan. Luontokin ympärillä oikein kiljuu, tule ja ulkoile, ota
rusketus kasvoillesi ja terveyttä auringosta. Anna rintasi täyttyä
siitä alkukantaisesta tunteesta, joka varmasti on ollut luolamie esiisillämme heidän kaivautuessaan luolistaan pitkän talven jälkeen.
Hiihtoloman jälkeen tuleekin sitten Pääsiäinen ja silloin ainakin
Lintulahdessa ovat kaikki kynnelle kykenevät paikalla. On hengellistä antia ja kaikkea muuta, sekä tietysti ulkoilua. Pääsiäisajan
hengellisestä tilaisuudesta tuli mieleen hauska yksityiskohta, kun
eräs pikkupoika tuli istumaan polvelleni ja lauloimme virsiä oikein
urakalla. Sanoin hänelle, että kun minä en tunne näitä uusia virsiä
, niin laula minun korvaan ja minä sitten voin laulaa täydellä voimalla (yleisön pyynnöstä huolimatta). Tapasin tämä ”pikkupojan”
viime viikolla ja nykyään hän on minua pitempi ja ajaa aamuisin
partansa. Eli joku porukassa tuntee itsensä aika vanhaksi.
Aina silloin tällöin tulee vastaan karavaanarikavereita kaupungilla ja kaupoissa. Silloin aina tulee keskustelu oletko käynyt Hietasaaressa tai Lintulahdessa ja useimmiten vastaus on, että tietysti.
Nämä paikat ovat tulleet meille vuosien saatossa rakkaiksi. Onhan
niiden hyväksi vuodatettu hikeä ja joskus jopa kyyneleitä. Joskus
nimittäin tunteet tahtoo sumentaa järjen äänen, mutta yhtäkaikki
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kevät ja kesä tulee, että välillä jäät paukkuu. Voisin melkein sanoa,
että ihana karavaanikesä on tulossa. Viimeksi käydessäni Lintulahdessa oli sanitettitilojen remointointi edennyt jo kasausvaiheeseen.
Huoneiden muodot olivat jo selkeästi näkyvissä ja usko siihen, että
hyvää tulee. Kyllä siellä on riemullista keväällä asioida. Oli se jo
korkea aika remontoida tilat, jotka ovat niin tärkeät ja ensimmäinen käyntikortti vierailijoillemme. Tulevaa kesää kohti rupesi päätalon kirjoista tunnettu ”Unimaakari” minun ajatuksiani viemään.
Siinä siinteli ihan selkeästi tuntureita ja olipa siinä myöskin eteläSuomen paikkoja Mene ja tiedä, mikä suunnitelma toteutuu,
mutta jos jollakin on tietoa Norjan Narvikin eteläpuolisista nähtävyyksistä tai miten helpoiten voisi nousta Ruotsin korkeimman
tunturin Kepnekaisen päälle, ottaisin mielelläni tietoa vastaan.
Sähköpostiini jarmo@mourulanvaari.fi. Viime vuonna sain hyvää
tietoa kyselyyni ja ne myös kirjoitin Nuppi-lehteen kaikkien iloksi.
Tämänlaisen kanavan luominen olisi ihan kiva, että kun matkallamme törmäämme johonkin kauniiseen paikkaan tai mielenkiintoiseen nähtävyyteen, niin voisimme kirjoittaa siitä Nuppiin ja saisimme tietoa aivan näin ruohonjuuritasolta.
Radiosta kuulin, että Keski-Suomen luonnonpuistoista Pyhähäkki on suosituin. Tuli mieleeni, että se on aika lähellä Lintulahtea.
Sinne voisi tehdä hyvinkin päiväretken ja silti kerkiäisi illaksi Lintulahden maailman parhaaseen saunaan. Olisikin aika tärkeätä kerätä tietoa sekä Lintulahden että Hietasaaren ympäristöstä sellaiset
kansiot ja niihin tiedot ja ajo-ohjeet kaikista pienistäkin katsomisen arvoisista paikoista. Tälläistä tällä kertaa ”Unimaakari” käski
kirjoittaa. Samalla muistin, että on korkea aika merkitä kalenteriin
edellisestä Nuppilehdestä kaikki Treffien ajankohdat ettei tule jäätyä ”hölömöyttään” pois kesän kohokodista. Tarjontaa on, niin
Lintulahdessa kuin Hietasaaressa runsaasti, ja tasokasta kaiken lisäksi. Olis vielä naamiaiset, niin ainakin minä pukeutuisin Pekka
Puupääksi tai Pecos Billiksi. Muistaakohan nuoremmat karavaanarit sellaisia sarjakuvasankareita. He olivat suurimpia julkkiksia lapsuudessani 50 vuotta sitten. Kevättä kohti mennään!
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Muutoksia kausikortin lunastamiseen

K

ausikorttien voimassaolo on tahdistettu niin, että vuoden
kausikortin voimassaolo alkaa maaliskuun alusta alkaen. Isäntävelvoitelistat ovat tulleet samana päivänä esille molempien
alueiden isäntien toimistoon ja jokainen em. vuosikortin lunastaja
on velvollinen merkitsemään tarvittavat velvoitteen tekopäivät
listoihin toukokuun 15. päivään mennessä ottamalla yhteyttä alueisäntiin, jotka huolehtivat siitä, että velvoitevuorot merkitään
isännän toimistossa olevaan listaan ja sen lisäksi ne tulevat isännän lähettämänä kotisivujen vastaavan toimesta ”varattu”-merkillä varustettuna myös yhdistyksen kotisivuille.
Perustellusta syystä ko. kausipaikan lunastanut/lunastaneet saavat vapautuksen isäntävelvoitteestaan hakemalla sitä hallitukselta
vuosittain. Hallitukselle esitettävät kirjalliset vapautuspyynnöt
tulee toimittaa Hietasaaren osalta yhdistyksen varapuheenjohtaja
Mikko Niemelle ja Lintulahden osalta yhdistyksen puheenjohtaja
Jouko Ahoselle. Myös mahdolliset vapautushakemukset isäntävelvoitteesta tulee toimittaa vuosittain ko. päivämäärään eli 15.5.
mennessä (HUOMIOIKAA TÄMÄ!). Kun menette lunastamaan
kausikorttia, on hyvä väärinkäsitysten välttämiseksi kertoa vuorossa olevalle isännälle hakeneensa /hakevansa vapautusta velvoitteesta. Yhdistyksen hallitus päättää kevään aikana vapautuksen
saajista.

Mikäli kausikortin lunastaja ei sitoudu täyttämään syyskokouksen päättämää isäntävelvoitetta, ei hänelle voida myydä kausikorttia tai vaihtoehtoisesti hän sitoutuu maksamaan kausipaikkasopimuksen liitteessä sopimansa hyvityksen yhdistykselle (200 euroa)
isäntävelvoitteen/talkoon tekemättä jättämisestä. Syyskokous suosittaa, että jokainen isäntävelvoitteeseen sitoutunut tekisi itse velvoitteensa yhdessä ns. pääisäntien kanssa sovittavien ”pelisääntöjen” mukaisesti, jolloin jokaisen henkilökohtaiset kyvyt ja ominaisuudet erilaisiin tehtäviin huomioitaisiin mahdollisimman hyvin ja
sovittelevasti.
Kausikorttien lunastuksen on voinut suorittaa ruuhkautumisen
välttämiseksi jo etukäteen ennen helmi – maaliskuun vaihdetta tai
vaihtoehtoisesti maaliskuun aikana mahdollisesti saapuessaan alueelle. Kausipaikan varaamisen voi hoitaa myös pankkisiirrolla
maksamalla kausipaikan hinnan yhdistyksen tilille (tilitieto löytyy
tämän lehden ensimmäiseltä aukeamalta). Maksettaessa tilisiirtona
tulee selvästi mainita se, mistä maksaa ja kuka maksaa. Tullessaan
alueelle tulee esittää isännille maksukuitti, jota vastaan saa tarvittavat kausikortit. Isännät tekevät asiapapereita valmiiksi ”hiljaisena” talviaikana, jolloin periaatteessa paperit ovat kausipaikkasopimuksen allekirjoittamista vaille valmiina isännän toimistossa.
SF-Caravan Keski-Suomi ry:n hallitus

Vahinkoja sattuu harvoin,
mutta sattuu kuitenkin..

K

ukaan ei oleta vahingon sattuvan – mutta voiko kukaan
kokea olevansa varma, ettei vahinkoja satu. Aina kuuluu
ja näkyy, mutta miten on oma vakuutusturva mietitty kattamaan todellisuutta, jos vaikka sattuisikin omalle kohdalle.
Kun ja jos se vahinko sattuu, on myöhäistä enää miettiä vakuutus asioita.
Matkailuajoneuvossa tulee olla voimassa lakisääteinen liikennevakuutus, joka on ainoa pakollinen. Tämä kattaa ja korvaa
mahd. kuljettajalle ja toiselle osapuolelle aiheutettuja vahinkoja. Vapaaehtoinen vakuutus eli yleiskielessä Kasko, korvaa
yleensä itse aiheutettujen vahinkojen sekä esim. varkauden,
rikkoutumisen, äkkinäisen tapaturman tai arvaamattoman
muun vahingon.
Mutta koska vakuutuksen sisältö on muokattavissa, sekä
vaihtelee vakuutusyhtiöiden mukaan, on hyvä ja tärkeää muistaa tarkistaa oma vakuutusturva ja sen laajuus omasta vakuutusyhtiöstä.
– Yleisimpiä vahinkoja matkailuajoneuvojen (vaunut ja
autot) osalta ovat peräosan ja kulmien osumat, lommot sekä
naarmut ja varkaudet. Myös luonnonilmiöt, kuten Hietasaaressa jokunen vuosi sitten, ovat yleistyneet.

– Myös tulipalot on vakuutuksessa hyvä huomioida, koska
vahinkoja sattuu paljon. Matkailuajoneuvossa on sammutin ja
sammutuspeite tärkeitä välineitä vahingon sattuessa, joten ne
on oltava helposti saatavilla.
Vakuutusasioita tutkiessa huomaa erinäisiä asioita. Kaikki vakuutukset eivät ole joka paikassa voimassa tai niiden käytössä
on huomioitavaa. Esimerkiksi kaikissa maissa ei jokainen vakuutus ole voimassa eli vahinkoa ei tällöin korvata tai se korvataan osittain ja monesti omavastuukin voi olla suurempi.
Myös kotivakuutus korostuu vahvasti Karavaanarien vakuutusturvassa. Kasko ei korvaa yleensä ns. irtonaista tavaraa (ulkoryhmät, petivaatteet, vaatteet, astiat, yms.) nämä kun kuuluvat kotivakuutuksen korvauspiiriin esim. varkaustapauksessa.
Mutta taas kiinteät (ovet, ikkunat, jne.) kuuluvat Kasko-vakuutukseen. Tässä sitä sitten saakin olla Matti Meikäläinen
tarkkana, jotta osaa ja tietää mitä vakuutukset kattavat, miten
toimivat ja paljonko vielä maksavat. Uskallan kuitenkin todeta
sattuneesta kokemuksesta, että vakuutuksista ei kannata liikaa
säästää – vahingon sattuessa ne maksavat kyllä itsensä takaisin.
Turvallisia ja vahingottomia kevätreissuja sekä muistetaanhan morjestaa kun tiellä kohdataan!
Hanna
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Tänäkin vuonna ollaan mukana yhteiskampanjassa.
Viime vuonna oltiin ”vienosti” kokeilumielellä YT-alueiden
yhteistyökampanjassa mukana. Kesällä se oli nimeltään JärviSuomen kierros. Mukana seitsemän aluetta. Kun kolmelta alueelta
keräsi yöpymisleimoja viisi, sai yhden ilmaisen yöpymisen.
Tulevalle kesäkaudelle valmistetaan uusi painotuote leimojen
keräykseen. Keräysaikaa on nyt jatkettu ja niin että yöpymisleimoja saa toukokuusta syyskuuhun asti. Heti kun näitä keräys papereita
alueillemme ilmestyy, ottakaapa omaan vaununne/autoonne mukaan jos kesäreissut suuntautuu Järvi-Suomeen.

Pöntötetään alueet.
Viime vuosina lintuihmiset
ovat viestittäneet yleistenkin
lintukantojemme taantuneen.
Mm. viime kevään kylmä sää
tuhosi monta pesintää. Pesintöjen onnistumista auttaa pesä-
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pönttöjen runsaus. Sopivasti sijoiteltuna voidaan linnun laulusta ja niiden touhuluista
nauttia aivan karavaanialueillamme.
Tiaisten, kirjosieppojen ym.
pienten lintujen pesäpöntöt
syntyvät ihan normaali levyisestä laudasta. Erikoisemmat
kiipijät, koskelot, telkät, ym.
vaativat jo toisenlaisia rakenteita. Näihin hyviä ohjeita löytyy vaikka nettisivuilta www.
birdlife.fi.
Keväällä pitää ainakin Hietsussa miettiä pääskysten pesintää. Nuo mainiot kiitäjät tarvitsevat turvallisia pesäpaikkoja.
Myös sellaisia ettei tuo paska
ole sotkemassa vääriä paikkoja.
Mainioita kiitäjiä, joiden lentoa on hauska seurata. Samoin
nehän syövät kesän aikaan miljoonia hyttysiä.
Maaliskuun aikana maassamme järjestetään ”miljoona pönttöä” kampanja. Mehän voidaan
osallistua parilla kymmenellä.
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Hymyä etutelttaan…


Tunnetusti Suomen kaunein paikkakunta on tietenkin Sievi.
siellä on Sievin paloasema
siellä on Sievin kirkko
siellä on Sievin nimismies
siellä on kaikki Sieviä



Mieheni on inhottava.
Kuinka niin.
No aina kun minä suutun ja uhoan palaavani äidin luo,
hän tilaa taxin.



Mitä yhteistä on Tikkurilan tehtaan työharjoittelijalla ja
JYPin jääkiekkojoukkueen puolustajalla. No se että kumpikin vaan seuraa vierestä kun tehdään maaleja.



Blondi harjoitteli tietokoneella sähköpostin kirjoitusta ja
lähetystä.
Hei, nyt mä oon kirjoittanut tän postin ja lähettäisin,
mutta mä en ymmärrä mihin liimataan postimerkki.



Mies ryntää hurjana lähikapakkaan, jossa paikalla on
kaikki kaverit. Hän heiluttaa revolveria ja huutaa. Nyt
tulee ruumis, se joka on käynyt naimassa mun vaimoa
kuolee! Kaveri yritti rauhoitella, kuule ota nyt tuopillinen
ja rauhoitu, ei sulla oo panoksia kuitenkaan tarpeeksi
mukana.



Kun tamperelainen jääkiekkoilija on päässyt naisen
kanssa sänkyyn ja selvittää tulisko käyttää kondoomia,
hän kysyy, ”no laitaks mää erkkaa lapaan”.



Espoossa lapsia kyytiin houkutelleelle autolle löytyi selitys – olikin koulutaksi.
HS.fi 3.2 -16



Pariisin ilmastosopimus on kunnianosoitus Yhdysvaltojen
johtajuudelle. Sanoi 12.12.2015 yhdysvaltain presidentti Barack Obama. (ihme kommentti ehkä maailman
suurimmalta saastuttajalta)



Suomen vanhin puu yhä pystyssä.



Lopuksi Yleisradion ohje. Varmista ajovalojen suuntaus
ajamalla auto seinää vasten.
yle.fi 20.12.-16

yle.fi 11.11. -15
(toimitus ihmettelee, eikö vanhin puu aina ole pystyssä)

HIERONTA/JÄSENKORJAUS JARMO PIHLAVAMÄKI

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

Laikuttajantie 9 A, 40340 Jyväskylä
MTD-terapiaa
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Puh. 044 522 4496

SF-Caravan Keski-Suomi uudet
jäsenet 1.12.2015-29.2.2016

Kiitokset

Runoa työstä
Työn merkeissä mennyt on 10 vuotta
kun tuota mä mietin se ollut ei suotta.
Elettiin loppua kakstuhattaviis,
kun rahurin pestin sain ma siis.
Se homma raskaalta tuntua taisi, päivän
päätteeksi joskus henkikin ties mille haisi.
Ajanhammasko nakersi budjettiin loven,
kun ajankohta sulki monen alueen oven.
Yhteen aikaan oli hallitus kuin sylkykuppi,
siellä puurtaa vain arvoton tyhjänuppi.
Tuo aika koetteli pinnaa ja pintaa;
sitä kestin vain ja kohotin rintaa.
Mut vuosien saatossa viihtyä aloin,
Lintulahteen saavuin niin kepein jaloin.
Isännät vaihtuivat taajaan tahtiin,
aloin itsekin uskoa muutoksen mahtiin.

154399-0

Ahola Ritva

Räihä

080779-0

Autio Unto

Kangashäkki

147234-0

Eronen Jarmo

Laukaa

154360-0

Katainen Samuli

Vaajakoski

073014-0

Keromäki Teuvo

Saarijärvi

030134-1

Känsälä Kaisu

Petäjävesi

154130-0

Laaksonen Timo

Jämsänkoski

154370-0

Lahtinen Kari

Jyväskylä

154145-0

Leinonen Marjo

Jyväskylä

154444-0

Markkanen Niko

Toivakka

107121-0

Mäkinen Jorma

Jämsänkoski

154333-0

Nurmi Sami

Joutsa

154353-0

Oikari Janne

Vaajakoski

121501-0

Penttilä Leena

Vihtavuori

143059-0

Rajakangas Vesa

Multia

154334-0

Rasimus Oiva

Jyväskylä

154236-0

Rossi Esko

Jyväskylä

154462-0

Rusula Petri

Korpilahti

Liian hyvä lie ollut karavaani henki,
tuli minusta Ahosen pysyväisrenki.

154272-0

Saarenpää Ilkka

Suolahti

016091-0

Siik Simo

Jyväskylä

Meidän alueet saatu on kaapelin päähän,
sähköhäiriö vain vie ohjelmat jäähän.

116375-0

Sillanpää Markku

Saarijärvi

154182-0

Tarvainen Voitto

Saarijärvi

Nyt koittaa vihdoinkin kiitoksen aika,
kun ilmassa väreilee kevään taika.

154395-0

Tolppila Pentti

Kalmari

154399-1

Tuomiranta Veli-Matti

Räihä

Ihmissuhteita hiottu on timantin lailla;
jaloin kivikään ei ole särmiä vailla.

154225-1

Valkonen Kaija

Jyväskylä

154225-0

Valkonen Kari

Jyväskylä

Jos muistoihinne vähänkin iloa annan,
siitä nöyrimmän, jaloimman kiitoksen
kannan.
Ex rahuri Jarkki

085255-0

Viherlehto Tero

Vesanka

– MARKKINAPALSTA –
MYYDÄÄN matkailuvaunu Cabby 570+
vm. 09. Hyvin varustein.
Tiedustelut puh. 0400 231 808
(Vaunu Lintulahdessa)

Ostetaan ostetaan
Hietasaareen ostetaan peräkärry.
Jos omistat moisen, etkä tarvitse enää,
teeppä tarjous. Iso lavakoko ja miksei kuomukin, ovat etuja. Tarjoukseen kirjoittele ominaisuudet ja hintapyyntösi. Kirjekuoressa toimikunnan puheenjohtajalle, Veijo Kämäräiselle
8.4. mennessä. Toimikunnan kokous 9. päivä
valitsee sopivimman tarjouksen.

nuppi
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2016
HALLITUS
Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Jouko Ahonen

Mikko Niemi

Hopeapajunkatu 5 A 30,
44200 Suolahti
puh. 0400-759 871
jouko.ahonen@pp.inet.fi

Sihteeri

Seppo Hirvonen

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

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

Teijo Arkkukangas

Heikki Heino

Hietasaari-toimikunta vuodelle 2016
Puheenjohtaja
Veijo Kämäräinen
Kekkolantie 11 A5
40520 Jyväskylä
040 523 0642
veijokaravaanari@gmail.com
Seppo Salonen, vpj
Seppo Hirvonen, sihteeri

Jäsenkirjuri

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

Lintulahti-toimikunta vuodelle 2016

Pekka Tiihonen
Mervi Toppi
Liisa ja Kalervo Markko
Virpi ja Risto Järvikallio
Leila Pusa
Irja Andersin
Jaana Rasilainen
Toini Kiviniemi
Seija Rauramo

Nuppi-toimikunta vuodelle 2016
Puheenjohtaja
Veijo Kämäräinen,
Kekkolantie 11 A 5,
40520 Jyväskylä
puh. 050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

Irja Andersin

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

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

Jarmo Eskelinen

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

Puheenjohtaja
Heikki Heino
Taipaleentie 24 C 24,
42300 Jämsänkoski
0400 468 251
heikki.heino@pp.inet.fi
Katja Lindlöf, vpj
Pasi Kallio, sihteeri
Veikko Kumavaara
Maija Tiilikka
Marjut Hård-Kunelius

Heikki Heino
Jarmo Pihlavamäki
Valtteri Ahonen
Hanna Martikainen
Pekka Hintikka

Eino Kunelius
Jorma Naukkarinen
Tauno Turpeinen
Sinikka Lindlöf
Veikko Lindlöf
Olli Sarkkio
Jesse Sarja
Sanna Salminen-Sarja
Juhani Karuaho
Asko Pasanen
Irma Kunelius
Jouko Kunelius

Edustajat liiton tilaisuuksiin

Rahastonhoitaja

Puheenjohtaja
Jouko Ahonen puolisoineen,
sekä varapuheenjohtaja puolisoineen.

Varalla ovat
Jarmo Eskelinen puolisoineen
ja Seppo Hirvonen puolisoineen.

Yhdistyksen nettisivut

Tuula Pietiläinen

Rantatie 9 as. 5, 19650 Joutsa
Puh. 0400 283 300
tuula.pietilainen@joutsantyp.fi
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Jaana Rasilainen
Puuppolantie 707 as. 2, 41120 Puuppola
Puh. 0400 428 042
jaana.rasilainen@kolumbus.fi

Jaana Rasilainen

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

nuppi
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Myös Lintulahdessa vietetään
tapahtumarikas ja värikäs

Pääsiäistapahtuma
PERINTEINEN
KARAVAANAREIDEN
KEVÄTRISTEILY 18-19.04.2016

On noitaa, luutaa, värjättyä munaa,
karaokea ja hauskaa yhdessä oloa.
Tervetuloa.

Laiva Silja Europa
Risteily Helsinki – Tallinna – Helsinki.
Hinta 50 € / heng. B-luokan kahden hengen hytissä.
Laiva lähtee Helsingistä Ma 18.4. klo 18.30
ja Tallinnasta seuraavana päivänä klo 12.30.
Tallinnassa bussi mukana maissa n. 4 tuntia.
Lähtöpaikat:
Äänekoski, matkahuolto (l-as) klo 11.30
Jyväskylä Jyväskylänliikenteen talli 12.15
(Jyväs-Caravanin vastapäätä)
Jyväskylä tilausajolaituri Harjukatu klo 12,30
myös muualta reitin varrelta voi tulla mukaan.
Saapuminen Jyväskylään 19.04. n. klo 21.00 ja
Äänekoskelle n. klo 21.30.

Parasta
painolaatua!

Ilmottautuminen Jarmo Eskeliselle 15.3.2016
mennnessä puh. 040-517 7458 tai netti
jarmo.eske1947@gmail.com
(ilmoittautua voi pari päivää myöhässäkin)
Ilmoita myös puhelinnumerosi ja paikka mistä
tulet autoon, jos ilmoittelet netissä.
Voit varata myös ruokailuliput:
• Buffet-illallinen 33 €/henk
• Buffet-lounas 25 €/henk
• Meriaamiainen 10,50/henk
Maksu suoritettava yhdistyksen tilille
FI68 5543 2920 0015 17 15.3.16 mennessä.
Maksa kaikki samalla ( matka+ruokailut)
HALLITUS

Kirjasin Bell Gothic STD

Keski-Suomen Painotuote Oy

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

SF-CARAVANIN
JÄSENKORTILLA
Voimassa
vuoden 2016
loppuun

KATSASTUSPAKETTI 55 €

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

