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Lehti ilmestyy 2015 neljä kertaa.
Maalis, touko-, syys- ja joulukuussa.

Ilmoitushinnat 2015:
ilmoituskerta
kokosivu

puolisivua

Sisäkannet tekstisivujen hinnalla
Tekstisivut
kokosivu

puolisivua

neljäsosa

kahdeksasosa

kuudestoistaosa

värilisä 1/8 - 1/16 sivukoossa
1/4 - 1/1 sivukoossa

260,410,580,720,160,250,330,400,-
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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

Toukokuun Nupin aineisto jätettävä
4.5.2015 mennessä.

Kiemuraista mutta värikästä!

J

Maksuliikenne:
Keski-Suomen OP FI68 5543 2920 0015 17
Äänekoski, puh. 010 256 5711

Takasivu

Kiemuraista vuoden alkua!
os alueiden toimet ovat olleet kiemuraisia, on nämä talven säätkin sitä olleet. Vuorokauden aikana on saattaneet lämpötilat heittää +2 asteesta -20
pakkaseen. Lunta on tullut reippaasti, ilmeisesti nyt on satanut ne viimetalvena
satamatta jääneetkin lumet.
Toiminta alueilla on tähän vuoden aikaan rauhallista. Mutta pientä mielen pahaakin on rakennettu, ainakin Hietsussa.
Lumen auraaja, pitkääkin päivää purtava,
ei juuri kaikilta ole kiitoksia kerännyt.
Epäonnisinta on ollut, talven rantakaivon ongelmat. Homma käynnistyi putkien jäätymisistä. Sitten hajoili vesipumppuja. On hienoa, että meillä on Mikkoja,
Jarnoa, Joukoa ja muita taitajia. He tekivät putkitöitä pitkää päivää polvet märkinä kohmeisin sormin. Hei, ei ole silloin
turha arvostelu paikallaan. Me tumpelot
voitaisiin ennemminkin viedä vaikka
lämmintä mehua hytiseville asentajille.
Syyskokouksessa nousi esiin taas tuo vanha asia meidän molempien alueiden tilien eriyttämisestä. Hallitus selvittänee kevätkokoukseen asiaa. Moinen ”systeemihän” on käytössä usealla yhdistyksellä
tässä maassa. Joillakin on hoidossaan
jopa useampikin kuin kaksi aluetta. Tapoja on ilmeisesti useammanlaisia. Lähin
yhdistys joka toimii tällä tavoin on SFCaravan Pirkanmaa. Heillä on hoidossa
Vankkurimännikkö ja Maisansalo. Kaksi
oikeastaan hyvin erillaista aluetta. Olen
keskustellut muutamien pirkanmaalaisten kanssa samoin heidän puheenjohtajansa Harri Järveläisen kanssa. Tyytyväisiä systeemiin tuntuvat olevan. Samoin

juttelin hiljakkoin Liittomme toiminnan
johtajan Timo Piilosen kanssa. Hänkin
oli vahvasti sitä mieltä, että meidänkin
olisi mentävä moisiin tilijärjestelmiin.
Siis mistä on kysymys. Lintulahdella ja
Hietasaarella olisi omat tilit, joista näkyisi tulot ja menot. Kolmas rahapussi olisi
hallituksen tilit. Sen tulot muodostuisivat lähinnä jäsenmaksuista. Näistä tuloista hallitus voisi jakaa alueille mm. investointeihin euroja.
Mielestäni tällaisen kolmen rahakukkaron järjestelmä toisi tullessaan paljon
positiivista. Lisäisi talkoointoa, lisäisi
alueiden kehittämistä, varmasti myös sopuakin. Pientä viilaamista tämä toimintamalli vaatii, miten tiliöidään esim.
Hietsun kioskin ja Suvipuodin myynnit,
yms.
Vielä sen verran Hietasaaren asioista
kannattaa nostaa menossa oleva Pavin
remontti ja uusinta. Rakennushanke on
alueelle todella tärkeä. Kokoontumistiloja ja juhlapaikkaa todellakin tarvitaan
niin vieraille kuin omallekin väellä. Nyt
positiivista asennetta projektille ja rukkaset käteen ja töihin.
Veijo

Se on nyt tulppaanien aikaa.
Jos tietäisin hyvän osoitteen,
veisin punaisen kimpun.
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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
alueella WLAN

Aluemaksu 15€/vrk, ei jäseniltä 25€/vrk,
joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
Sisältää alueen palvelut ja saunan yleisillä vuoroilla.
Perhesauna 10€/50 min. jäsen • 20€ /50 min. ei jäsen
Sähkömaksut 2015
• 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…
3.-6.4.2015
30.4.-1.5.2015
15.-17.5.2015
22.-24.5.2015
5.-7.6.2015
19.-21.6.2015
3.-5.7.2015
17.-19.7.2015
14.-16.8.2015
4.-6.9.2015
9.-11.10.2015
28.11.2015
31.12.2015
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Pääsiäistapahtuma
Vappu
Kevätsiivoustalkoot
Rakentaja karavaanarit
Hyvänolon viikonloppu
Juhannus, TREFFIT
Lastenpäivä
Heinätanssit, TREFFIT
Muikkutreffit, TREFFIT
Soihtujen yö
Syyssiivoustalkoot
Pikkujoulu
Vuoden vaihtajaiset
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Hietasaari
Hietasaarentie 128,
41240 Kyynämöinen
hietasaari@co.inet.fi
Luonnonkaunis, erittäin
rauhallinen alue.
Lapsiystävälliset hiekkarannat.
62°28’04”, N 25°18’12” E
Lisätietoja:
www.kskaravaanarit.fi

puh. 0400 259 899

Tervetuloa!
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•
•
•
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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 10€/50 min. jäsen • 20€ /50 min. ei jäsen
Sähkömaksut 2015
• Mittarilla 0,20/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria/vrk 5€ (1.5.-30.9.)
• Ilman mittaria/vrk 8€ (1.10.-30.4.)

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

Hietasaaressa tapahtuu…
3.-6.4.2015
30.4.-1.5.2015
15.-17.5.2015
19.-21.6.2015
3.-5.7.2015
24.-26.7.2015
28.-30.8.2015
18.-20.9.2015
28.11.2015
31.12.2015

Pääsiäistapahtuma
Vappu
Kevätsiivoustalkoot
Juhannus, TREFFIT
Lastenpäivä
Heinärieha, naamiaiset ja kirpputori,
TREFFIT
Kynttiläilta, sika & valojuhla, TREFFIT
Syyssiivoustalkoot
Pikkujoulu
Vuoden vaihtajaiset
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VUODEN 2011 CARAVAN-ALUE
~ Vuosien 2012 - 2013 - 2014 suositusalue ~
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Puheenjohtajan tervehdys
Sesongin odotusta

N

iin se on talven(?) selkä
taittunut ja tälläkin hetkellä oikein loskainen
vesikeli. Sehän tietysti enteilee
kevään etenemistä ja kesän
odotusta eli sesonkia taas matkailurintamalla. Jo nyt on havaittavissa, että matkailijoiden
määrä on pikku hiljaa lisääntymässä. Varsinkin Lintulahdessa
yöpyy usein pohjoisen hangille
menijöitä ja myös sieltä palaavat lepuuttavat itseään uusittujen saunojen makoisissa löylyissä. Investointeja on siis tehty ja
tehdään parhaillaankin. Pavin
remontti Hietasaaressa on täydessä käynnissä. Näin jälleen
kohennamme alueidemme toimivuutta ja vetovoimaa, jotta
voimme palvella entistäkin paremmissa puitteissa niin omia
jäseniämme kuin myös vieraitamme. Siis vaikka talvi näyttää ulkopuolisesta hiljaiselta,
tapahtuu alueillamme koko
ajan. Ahkerat talkoomiehet ja
–naiset ahertavat todella kiitettävällä tavalla aluetoimikuntien aktiivisella tuella.
Yhdistyksemme hallitus sen
sijaan valmistelee jokapäiväisten investointeihin tai muihin
aktiviteetteihin liittyvien asioiden lisäksi kevätkokousta. Toimintakertomus viime vuodelta
valmistuu pikku hiljaa ja myös
tärkeä tilinpäätös allekirjoitetaan piakkoin hallituksen jäsenten toimesta lähetettäväksi
seuraavana tilintarkastajille.
Kevätkokoushan pidetään huhtikuun 26. päivänä Lintulahdessa. Toivottavaa olisi, että
taas mahdollisimman moni tulisi paikalle kuulemaan ja päättämään meille kaikille yhteisistä
asioista. Yhdistyshän on nimenomaan jäsenistöämme varten ja
onkin tärkeää, että jäsenistön
ääni kuuluu toiminnassamme.
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Ja sehän tapahtuu nimenomaan
noissa virallisissa kokouksissa.
Jonkin verran kuuluu kehitysideoita sekä joskus toki kritiikkiäkin saunanlauteilla keskustellessa ja muuallakin. On toki
hyvä, että asioista keskustellaan
hyvässä yhteishengessä, mutta
olisi toki tärkeää tuoda asioita
myös viralliseen kokoukseen.
Siksi kumpaakin vuotuista
sääntömääräistä kokousta ennen pyydetään jäseniltä aloitteita kokouksessa käsiteltäväksi.
Syyskokouksessa päätimme
tämän vuoden toimintasuunnitelmasta ja – ohjeesta. Yhdistyslaki, yhdistyksen säännöt ja tuo
syyskokouksessa
hyväksytty
asiakirja ovat niitä linjauksia,
joiden mukaisesti toimintaa
tulee pyörittää. Tämä on meidän kaikkien etu ja velvoittaa
jokaista toimimaan em. ohjeistuksen mukaisesti. Hallitus on
viime kädessä vastuussa siitä,
että toiminta täyttää kyseiset
määräykset ja linjaukset. Ellei
toiminta vastaa määräyksiä ja
päätöksiä, on hallituksen velvollisuus puuttua asiaan. Tätä
ei tietenkään tehdä ”kiusallaan”
vaan näinkin ison yhdistyksen
tulee toimia suunnitelmallisesti
ja sovittuja ”pelisääntöjä” noudattaen muistaen sen, että kyseessä on todella kiva vapaaajan harrastus, johon ei ”tiukkapipoisuus” sovi kovin hyvin.
Siis suvaitsevuutta kaikkien
kesken tarvitaan.
Alkuvuodesta on keskusteluttanut se, ettei ns. velvoiteisännyydestä enää myönnetä vapautuksia. Syyskokouksen päätöksen mukaisesti jokainen vaunutai autokunta maksaa kausipaikastaan saman summan eli siis
rahaa syyskokouksen päätöksen
mukaisesti ja neljä isäntävuoroa/vaunukunta. Toki tosiasia

on se, että joillakin on mm. terveydellisistä syistä vaikeuksia
suoriutua velvoitteestaan, mutta nuo ns. velvoiteisännän tehtävät tulee sovittaa siten, että
kukin tekee niitä tehtäviä, mitä
kykenee tekemään. Ei ole yhtä
”sapluunaa”, jonka mukaisesti
nuo velvoitteet tehdään vaan
jokaisen yksilön osalta sovitaan
hyvässä yhteisymmärryksessä,
mitä kukin pystyy ja voi tehdä.
Toki varmaankin tässäkin tullaan joidenkin osalta käyttämään naapuriapua ja yhteistä
talkoohenkeä niin, että aivan
kaikki eivät velvoitteitaan henkilökohtaisesti tee. Tämä syyskokouksen päätös juontaa juurensa siitä, että vapautushakemuksia rupesi tulemaan runsain
mitoin, eikä aina voinut kysellä
perusteluita mm. siitä syystä,
että ihmisten sairaudet ovat intimiteettisuojan piirissä, eikä
niitä ole oikeus edes yhdistyksen hallituksella vaatia. Siis rajanveto siihen, kelle vapautus
voidaan myöntää ja kelle ei, oli
täysin ”veteen piirretty viiva” ja
aiheutti turhaa kitkaa joidenkin
keskuudessa. Hyvällä yhteishengellä ja avuliaisuudella tämäkin muutos on hyvin toteutettavissa, joten suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä tähänkin
asiaan tarvitaan.
Kesä ja sen myötä siis matkailusesonki lähestyy. Tarvitsemme
siis jälleen melkoisen määrän
uhrautuvaisia henkilöitä erilaisten tehtävien hoitoon. Päävastuun alueiden toiminnasta kantaa tietysti aluetoimikunnat,
joiden jäsenet joutuvat väkisinkin olemaan melkoisia ”työmyyriä” taas kiireisimpinä aikoina. Mutta senpä takia he
ovat tietoisesti saaneet jäsenistön luottamuksen ja heillä on
oma vahva halu pyörittää aluei-
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den toimintaa perinteiseen tapaan mahdollisimman hyvin ja
tehokkaasti. Syyskokouksessa
päätettyihin aluetoimikuntiin
tuli esimerkiksi Hietasaaren
osalta melkoisesti muutoksia,
joten varmaan myös muiden
apu ja neuvot ovat tarpeen.
Tarpeen ne ovat toki molemmilla alueilla ja uskotaan sekä
luotetaan siihen, että ”yhteen
hiileen” puhaltamalla saamme
taas kiitosta toiminnastamme.
Kiitän jo nyt etukäteen toiminnassa mukana olevia henkilöitä
heidän mittavasta avustaan,
sillä ilman sitä emme millään
pystyisi näin laajamittaista toimintaa pyörittämään.
Toivotan kaikille jäsenillemme, karavaanariystävillemme ja
yhteistyökumppaneillemme oikein hyvää kevättä ja kesän
odotusta ja toivotan samalla
teidät kaikki tervetulleiksi
upeille ystävällisen palvelun
alueillemme Hietasaareen ja
Lintulahteen.
Jouko Ahonen
SFC 041830

Hyvän Ilman Kampaamo®

HIERONTA/JÄSENKORJAUS JARMO PIHLAVAMÄKI

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

Puh. 050-338 1778

www.mourulanvaari.fi

Kauppatie 1
44400 KONGINKANGAS

Laikuttajantie 9 A, 40340 Jyväskylä

Puh. 044 522 4496

Isäntävelvoitteista

Kesän vastuuisännät

S

V

Velvoite päivät suoritetaan pääsääntöisesti kesä-, heinä- ja elokuun aikana. Listat, joihin sopivimmat päivänsä voi merkitä, julkaistiin maaliskuun 1. päivänä. Tästähän päätettiin syyskokouksessa. Varaukset tulee tehdä toukokuun 15 päivään mennessä. Varmasti se tulee olemaan joillekin vaikeaa. Lomia, työaikoja ja muita menoja kun ei aivan tarkkaa kaikki silloin tiedä.

Näiksi vastuuisänniksi halukkaiden tulee ilmoittautua aluetoimikuntien isännille, Kumavaaran Vexille ja Kämäräisen Vexille mahdollisimman pian. Viimeistään huhtikuun 10 päivään
mennessä.

yyskokouksessa päätettiin että velvoite koskee kaikkia vuosija 6 kk kausipaikkalaisia. Vapautusta ei myönnetä edes terveydellisistä ongelmista. Tämä johtuu siitä periaatteesta, että
vuosipaikka maksu muodostuu 350
+ neljästä velvoiteisäntä
vuorokaudesta. Tämä koskee kaikkia vaunuja, vaikka asujia olisi
yksi tahi kymmenen henkeä. Jos ei halua suorittaa noita työpäiviä,
voi ne suorittaa maksamalla 200 , tahi teettämällä päivät toisella
henkilöllä. Jälkimmäinen tapa taitaisi tulla halvemmaksi.

iime vuosien tapaan kolmena kesäkuukautena toimii isäntäparit, jotka sitoutuvat keskenään sopimiinsa työvuoroihin. Tavoitteena on löytää kummallekin alueelle 4 – 6
isäntäparia. Joko parikunnista tahi yksittäisistä henkilöistä. He
saavat korvausta työstään syyskokouksen hyväksymän 35 /
henkilö/ vrk. Heidän apunaan toimii velvoiteisännät. Velvoitteen tekevien määrät sovitetaan ajankohdan vilkkauteen sopiviksi. Vaikkapa juhannuksen aikaa tarvitaan isäntiä runsaasti
enemmän kuin esim. elokuun viimeisinä päivinä.

SF-Caravan Keski-Suomi ry:n

KEVÄTKOKOUS

pidetään sunnuntaina 26.4.2015 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 2014, hyväksytään tilinpäätös vuodelta 2014,
myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille vuoden 2014 toiminnasta sekä käsitellään ne
jäsenistöltä tulleet aloitteet, jotka on toimitettu hallitukselle perjantaihin 10.4.2015 mennessä.
Tervetuloa päättämään yhteisistä asioistamme!
Hallitus
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Vuosi vaihtoi säätyypin!

V

iime vuoden viimeiset päivät olivat hyvin talvisia. Kun vuosi vaihtui, vaihtui säätkin lämpimiksi ja räntäisiksi. Viime vuoden toiseksi viimeinen päivä oli kaunis. Puut täynnä lunta ja oksat
huurteessa. Aattona lauhtui ja puiden oksilta putoili
lumet ja huurteet häipyi.
Hietasaaressa vuosi vaihdettiin perinteiseen tapaan. Mitä nyt Pavin remontti poisti tanssihalut. Jäi
polkat ja jenkat väliin. Alueella 40 asuttua vaunua
ja autoa, joten mukavassa seurassa pitkää vapaata
vietettiin. Monet viihtyvät alueella loppiaiseen asti.
Aattoilta alkoi lasten rakettien ammunnalla klo
21. Yhdistyksellä ei tälläkään kertaa ollut omia raketteja. Moiset rahat käytettiin mainioon tarjoiluun
Lemmikissä. Tupa todella täynnä ruokailijoita ja
tunnelma lämmin. Mainio tapahtuma päättää vuosi
yhdessä.
Illalla kokoonnuttiin kotakaraokeen, jotkut käyttivät tilaisuutta ja mainiota takkatulta hyväkseen,
paistoivat vuoden viimeiset makkarat. Laulut katkesi keskiyöllä. Käytiin ihailemassa kesäsaunan lähistöltä ammuttuja raketteja. On sovittu, että raketit
ammutaan kaukana vaunuista ja alueen koirista. Karaoke jatkui aina aamukahteen. Muutamat innokkaat otti muutaman tanssin pyörähdyksenkin kodan
ahtaalla ja karhealla betonilattialla. Vuoden ensimmäinen yö nukuttikin hyvin vesisateen ropistessa
vaunun kattoon.
Veijo

Laajennetut kahvilatilat avataan pääsiäisenä!

Tiesitkö, että Joukossamme on myös

KAIHDINKAUPPIAS

LINTULAHTI

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

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

Puhelin 0500-746 708
Sähköpostiosoite: joukokokkonen@hotmail.com
Kotisivu: www.kaihdinkokkonen.fi
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Kaihdinmyynti
Kokkonen Jouko T:mi.
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… siinä heti Lintulahden liittymässä!

1/2015

Vuoden vaihteessa
lumitöitä riitti!

Kuvat: Valtteri ja Veijo

Aattona Lemmikissä Seija (oik.)
esitteli uutta toimikuntaa:
Varapuheenjohtaja Mikko (vas.),
sihteeri Katri ja myhäilevä
puheenjohtaja Veijo.
Joku yksityinen muuten
sponsoroi kuoharit.

Kotakaraokessa tunnelmaa nuotion lämmössä!

Kesätöitä ahkeralle siivoajalle!
Niin Lintulahdessa kuin Hietasaaressakin on kolmena kesäkuukautena ollut palkattu siivoaja. Nyt tarjolla olisi myös tätä kesätyötä. Työaika on 6 h ja viisi
päivää viikossa. Palkka 10 € tunnilta. Työstä kiinnostuneet ottakaa yhteyttä aluetoimikuntien puheenjohtajiin Kumavaaran Vexiin Lintulahti ja Hietasaareen Kämäräiseen Veijoon.

nuppi

YT-alueen tapahtumat ja treffit:
Yhteistyö alue johon Keski-Suomikin kuuluu, käsittää itäsuomea.
Eri alueet ovat ilmoittaneet YT-Treffit ja päivät tälle vuodelle. Toimituksella ei vielä ollut tietoa missä tapahtumassa esim. kilpaillaan
alueen karaoke mestaruudesta. No nämä selvinnee yhdistysten
nettisivuilta.
– Lettukestit
5.-7.6. Hiilimutka
– Elotreffit
8.8. Hietajärvi
– Heinätanssit
17.-19.7. Lintulahti
– Ruskatreffit
25.-27.9. Kattivankkuri
– Rosvopaistit
28.-30.8. Jokiranta
– Muikkumarkkinatreffit 18.-20.9. Rekiniemi
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Joulu Hietasaaressa
Mentiin Hietsuun jo muutamia päiviä ennen joulua, nauttimaan
luonnon läheisyydestä. Mukava pieni pakkanen piristi lenkkejä.
Aatoksi tuli muitakin karavaanareita joulun viettoon Hietsuun.
Isäntinä olevat Katri ja Jarno yllättivät koko paikalla olevan väen
kutsulla yhteiselle jouluaterialle Lemmikkiin. Kutsun otimme ilolla
vastaan.
Jouluateria oli todella hyvä, ei puuttunut mitään perinteisen joulun ruuista, tunnelma oli korkealla. Ruokailun jälkeen sovittiin
miten mennään saunomaan, perhesaunat vai naiset ja miehet erikseen, päädyttiin jälkimmäiseen.
Joulupukkikin kävi Hietsussa, mutta kun ei pukkiparka tiennyt
mihin vaunuihin olisi lahjat vienyt, niin vei ne Lemmikkiin. Myöhemmin illalla mentiin Lemmikkiin katsomaan lasten kirkkaita silmiä ja vähän aikuistenkin kun avasivat paketteja.
Illalla nautittiin vielä iltapalaa.
Joulupäivän iltana oltiin kodalla grillaamassa makkaraa.
Oli erillainen ja mieliinpainuva joulu.
Hyvää ja antoisaa karavaani vuotta kaikille
toivoo 118138 Valtteri ja Eeva
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Kuvat ja teksti: Valtteri
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pe 20.3. klo 9-18,
la 21.3. klo 10-16 ja su 22.3. klo 12-15

Carthago E-line I 51 QB Aut. ALDE Bürstner Elegance I 810 G aut. ALDE Carthago Tourer Sport I 148
3.0 JTD 177 hv 2015

140.690€

Jämäkästi rakennettu laatuauto saarekevuoteella.

3.0 JTD 177 hv 2015

126.210€

Bürstner-laivueen lipunkantaja, todella upea 3-akselinen maantieristeilijä vaativampaankin makuun.

2.3 JTD 148 hv 2015

101.230€

Carthagon erillisvuoteinen uutuusmalli henkilöautokortilla.

Bürstner Argos 747-2 Aut. ALDE Dethleffs Advantage I 7051 EB Dethleffs Advantage T 6601
3.0 JTD 177 hv Euro 5 2013

100.601€

2.3 JTD 148 hv 2015

84.645€

2.3 JTD 148 hv 2015

73.695€

Kaksi makuuhuonetta, keittiö ja WC tilat kuudelle
hengelle. Lisäksi runsaat varastotilat.

Uudistunut sisältä ja päältä. Erillisvuotein ja Alde
nestekeskuslämmityksellä myös lattiassa.

Carthago Malibu 640 LE

Bürstner Nexxo Time T 685 L Dethleffs Trend T6857

2.3 JTD 148 hv 2015

68.200€

2.3 JTD 130 hv 2015

65.440€

Uudistunut 2015 mallivuoden Advantage parivuoteella ja 5:llä matkustuspaikalla.
2.3 JTD 130 hv 2014

62.310€

Laadukas erillisvuoteinen retkeilyauto.

Shamppanjakeulainen saarekevuodemalli alle 7 m
kokoluokassa.

Trendikäs erillisvuoteinen! Alustapaketti, MiniHeki
kattoluukku, Mattosarja, Foam-eriste, TV-teline ym.

Sunlight A 72

Globecar Globescout

Sunlight T 58

2.3 JTD 130 hv 2015

58.650€

Kerrosvuoteellinen lapsiperhemalli kuudelle.

2.3 JTD 130 hv 2015

52.390€

Näppärä retkeilyauto uudella vm. 2015 Fiatin alustalla.

2.3 JTD 130 hv 2015

50.640€

Pieni edullinen saksalainen Sunlight pitkittäisellä
parivuoteella!

Tutustu verkkokauppaamme kauppa.jyvascaravan.fi
Yli 5000 tuotetta suoraan varastosta!
Nyt yli 150€ tilaukset rahtivapaasti!
DWT-ilmateltat
Bora Air 1 240x240cm

DWT-ilmateltat
Bora Air 2 375x240

490 €

600 €
Camping kokoteltat
Vaunusi A-mitan mukaan, toimitusmyynti!

Svenska Tält
Talviputket ja telttamatto kaupan päälle.

DWT Triton
400x240

Tarjous!

990 €

Ventura 320
340 x 230 cm
Talviputket ja telttamatto kaupan päälle.

Isabella 360
380 x 230 cm
Talviputket ja telttamatto kaupan päälle.

Reimo Cortina
220x180 cm

Tarjous!

1830 €

400 €

-15 %

200 x 240 cm 90 €•250 x 240 cm 100 €

1150 € /alk.

Duffy

1195 €

Borkum
400 x 120 cm

300 x 240 cm 110 €•350 x 240 cm 120 €
400 x 240 cm 130 €

Fehrmann
500 x 120 cm

320 x 230 cm 679 €
390 x 230 cm 899 €

Amrum ja
Ameland Luxus

Reimo
Como
-katokset
-15 %

Universal 320 1250 €
Universal 400 1450 €

Reimo Casa Royal
320/390

Svenska Tält

Markiisin sivuseinät

Amrum 450 x 120 cm

80 €

Ameland Luxus 600 x
140 cm 100 €

Markiisi asennettuna

-15 %
Ei ikkunaa

-15 %

400 x 120 cm 25 €

-15 %

600 x 140 cm 30 €

90 €

-15 %

150 €

350 x 230 cm 370 €
400 x 230 cm 410 €

360 x 200 cm 270 €

400 x 200 cm 285 €

450 x 230 cm 470 €

500 x 200 cm 325 €

Ohjaamon matto
Fiat Ducato
2007 -> , kumi

80 €

Thule Tavarasäilytysboksi 150

300 x 230 cm 340 €

300 x 200 cm 230 €

200 €

850 € /alk.

260 x 220 cm 330 €

240 x 200 cm 210 €

Sähkömittari
Analoginen,
asennettuna

1000 € /alk.

Safari Style-seinäpaketti
(etuseinä + sivuseinät)

230 x 220 cm 320 €

-15 %

520 €

600x130cm 295 €

Omnistor Caravanstyle
pussimarkiisi
%
-15

Isabella Shadow -katokset
Kokomittaiset katokset
tilauksesta– kysy lisää

Pohjapanssarimuovi
Fiat Ducato 2007->
asennettuna

600x110cm 250 €
Ikkunalla

Sivuseinä 150 €

Letkurikkoventtiili
MonoControl CS
asennettuna

290 €
TV-antenni/läpivienti

70 €
Sähköjohto
25 m 2,5 mm2

79 €

Kaasupullon vaihtaja
Duo Control CS
+ letkurikkoventtiili
asennettuna

390 €
Peruutuskamera
RVS-721 asennettuna

700 €
Liitäntäjohto 230 V, 1,5m
2,5m²

17 €

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

Pyörätelineet
asennettuna
Thule Sport

2:lle pyörälle 350 €
3:lle pyörälle 410 €

Pyöräteline asennettuna
Thule Elite
4:lle pyörälle

580 €

Truma Mover vaunun
siirtojärjestelmä. Mahdollistaa siirron sähkömoottorin avulla. Asennettuna.

AL-KO Mammut vaunun
siirtojärjestelmä. Mahdollistaa siirron sähkömoottorin avulla. Asennettuna.

1400 € /alk.

2950 € /alk.

Kaapelikelan kuoret
johdon keräykseen

13,90 €

Inventteri
Mobitronic 300W
Siniaalto

99 €

Tarjous!

490 €
Aisaan asennettuna
Thule Caravan Light

220 €
Truma Level Check
kaasupinnan
tarkastuslaite

79 €
Ohjaamon matto
Fiat Ducato
2007->, kangas

45 €

Venezia klappi

15 €/kpl
4kpl 50 €

Malaga
Compact

60 €/kpl
2kpl 110 €
4kpl 200 €

Campingkeittiö
Cuccinella

Aloha

20 €/kpl
2kpl 35 €
4kpl 65 €

Malaga
Compact
Exclusive
70 €/kpl
2kpl 130 €
4kpl 250 €

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

Joe

25 €/kpl
2kpl 45 €
4kpl 80 €

Lastentuoli Lasse

65 €
Rullapöytä Titan
L115 x S72 x K70cm

Ohjaajan tuoli Lux

50 €/kpl
2kpl 90 €
4 kpl 160 €

Eva L80 x S60 x K62cm

20 €
Pöytä istuinryhmä
Piknik

Venezia

40 €/kpl
2kpl 75 €
4kpl 140 €

Pöytä Butler
L64 x S53 x K64cm

30 €
Kaasugrilli
San Diego

Sun relax

20 €/kpl
2kpl 90 €
4kpl 160 €

Pöytä Björn
Säädettävät jalat
L80 x S60 x K50-69cm

45 €
Kaasugrilli MALIBU
30 mbr

Tarjous!

109 €

60 €

Grilli Skott
Safari
Chef 30 mbar

85 €

Miniuuni Severin
800 W 9L 230 V

Kaasukeitin + grilli
Dometic CE-88-ZF

50 €
Spriikeitin Origo 3000

110 €
Uuni Mini Omnia

Tarjous!

99 €

85 €

Albatross
8-osainen melamiimi

259 €

Gerbera 16-osainen

Tarjous!

29 €

40 €

Juomalasi
0,3 l 4 kpl

Kahvinkeitin
murokahville 1 l

5,80 €

25 €
Tavaralokerikko
XL valkoinen

Modena
16-osainen melamiini

Tarjous!

40 €

Lusikkalokerikko
33x25x4,5cm

5€

Ovikotelo 16x38x10cm
muovi harmaa

Liukuestematto
30 x 360 cm

249 €
Origami 15-osainen

55 €
Ruokailuvälinesetti
Sunset 24-os.

20 €
Kuivaustyyny

50 €
Savona
2-osainen melamiimi

9€

15 €

Vetopeilit XL De Luxe

Thule Turvalukko
/nousukahva oveen

Tarjous!

40 € / 2 kpl
Astin muovi

10 €

99 €
Astin teräs
2-askelmainen

40 €

5€

18, 40€
Thule Turvalukko oveen
läpiasennettava

Tarjous!

Tarjous!

Turvalokero

25 €

TIESITHÄN, ETTÄ VARKAUSVAKUUTUKSEN EHTONA

Tarjous!

69 €

Kattilasarja
Alu-Topfset 6-osainen

36 €

8,40 €
Tavaralaatikko 46l
harmaa kokoontaittuva

Roska-astia
kannella 12 l

12 €
Harja ja rikkalapio

Tarjous!

Thule Turvalukko oveen
karmikiinnitys

39 €

Keittotaso Wecamp
100x30x76,5mm

Lautasteline

Tarjous!

13 €

99 €

39 €
Kassakaappi Rex

50 €
Aisalukko Tylock

18,90 €
Ulko-oven aukipitäjä
muovi, valkoinen

3,40 €
Kaasuhälytin SG01
pinta-asennus

99 €
Aisalukko Robstop
Winterfoff WS 3000

5€
Sammutin 2 kg
Gloria/Tempus

49 €
Kaasuhälytin,
huumaus Magic

Tarjous!

99 €
Aisalukko AL-Ko
Compact AKS 2004/3004

YLEENSÄ ON AISALUKKO TAI SÄILYTYS LUKITUSSA TILASSA!
MEILTÄ AISALUKOT ERI VETOKYTKIMIIN EDULLISESTI!
Tarjoukset voimassa maaliskuun 2015 loppuun saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Tarjous!

Tarjous!

40 €

99 €

80 €

Kabe Royal Imperial 560 XL KS
2014

52.900€

Kabe Ametist GLE KS B2
2015

45.270€

Solifer Evolution 541
2015

43.588€

Haluatko kaikkein parasta ja parhaimman varustetason, vaunun jossa on kaikki ja vähän enemmän.

Jalokivisarjan suosituimman kokoluokan erillisvuodemalli.

Erillisvuoteinen Solifer-uutuus nyt meillä. Tule ja näe
täysin uudistunut Evolution -mallisarjan edustaja.

2015

2015

2015

Dethleffs Camper 740 RFK

41.360€

Kabe Classic 560 GLE KS B2

37.790€

Dethleffs Camper 560 RFT

36.660€

Iso u-istuinryhmä edessä, keskellä parivuode ja vaunun takana lastenhuone kolmikerrossängyllä.

Edullisemman Classic-sarjan erillisvuodemalli 250
cm leveänä taatusti talvilämmintä Kabe-laatua.

Valoisa uudistunut Camper. Edessä u-istuinryhmä,
keskellä parivuode, takana iso WC/pukeutumistila.

Solifer Artic 520 TBR

Hobby 560 UL Prestige

Hobby 540 UL De Luxe

2014

32.900€

2015

2015

29.244€

26.780€

Jämäkästi rakennettu laatuauto saarekevuoteella.

Tilava 250cm leveä suositulla pohjaratkaisulla, yhdistettävät erillisvuoteet sekä antoisa U-istuinryhmä.

Hieman kevyempi ja kapeampi erillsvuodemalli Aldenestekeskuslämmityksellä.

Hobby 460 UFe Excellent

Hobby 400 SFe De Luxe

Hobby 390 SF OnTour

2015

24.675€

Pitkittäisellä parivuoteella ja U-ryhmällä varustettu
mukava lomakoti liikkuvalle pariskunnalle.

2015

2015

21.215€

Moderni ja kompakti kahden hengen lomakoti upeilla yksityiskohdilla.

Muista varata matkailuvaunusi
ja -autosi huolto ajoissa.
Katso huoltopakettimme
kotisivuiltamme www.jyvascaravan.fi

17.770€

Uuden OnTour-mallisarjan pienin parivuodeversio
pienemmänkin auton perään laitettavaksi.

Nyt meiltä valtuutettu
Fiat Professional
huolto- ja varaosapalvelut
Myynti: 0400 407 066
Varaosat: 0400 407 035

nuppi

Huolto: 0400 407 055
1/2015

Vuokraus: 0400 620 445

Ma-Pe klo 9-17, La klo 10-15
tai sovittaessa muulloinkin.

Sorastajantie 6, JKL
Verkkokauppa 24h
Yli 5000 tuotetta
suoraan varastosta
kauppa.jyvascaravan.fi
facebook.com/jyvascaravan

Liiton tulevaisuutta pohdittiin Jyväskylässä

H

elmikuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettiin Jyväskylässä Kylpylähotelli Laajavuoressa Tulevaisuus -seminaari.
Osanottajia runsas 80 pohtimassa tulevaisuutta kahtena päivänä. Yhdistyksestämme mukana oli vain 1,5 henkeä. Hietsun
vuosipaikkalainen, Jukka Lius edusti Auto- caravaanareita ja minä
(Veijo) täysillä meidän yhdistystä.
Seminaarin lauantaipäivä kului eri työryhmissä. Näissä pohdittiin erilaisia teemoja, joita tänä päivänä ja tulevaisuudessa liitoamme ja alueitamme kohtaa. Ahkeria tuntuivat seminaarilaiset olevan. Fläppitaulut täyttyivät vähän fiktiivisistäkin pohdinnoista.
Sunnuntai kului töiden purkamisessa ja yleisessä keskustelussa.
Olisi vain toivottavaa, että yhdistyksestämme näihin tärkeisiin tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuisi enemmän henkilöitä. Niissä
tarjotaan tärkeää tietoa aktiivi toimijoille.
Veijo

Vuosi vaihtui Lintulahdessa

U

uden vuoden aattona jo
hyvissä ajoin rupesi sitkeämpiä caravaanareita tulemaan Lintulahden alueellemme. Kaikkiaan meitä ei ollut
paljoa. Olisiko ollut 30 asuttua
vaunua. Kuitenkin laatu korvasi määrän. Turpeisen Tauno valmistui huolella Karaoken soittoon. Hän sai kyllä laitteet
käyntiin, mutta sammuttaminen muodostui ongelmaksi.
Asia kyllä sittemmin hoitui.
Iltamme alkoi perinteisesti
saunomisella, pitkän kaavan
mukaan tietysti Lintulahden
maailman parhaassa saunassa,
joka remontin jälkeen oli muuttunut maailman ylivoimaisesti
parhaaksi saunaksi. Kyllä oli
ammattimiehet tehneet loistavaa jälkeä. Minä kyllä vihjaisin,
että lauteiden alle olisi sopinut
väriä vaihtavat ledivalot, mutta
ukot ryhtyivät puhumaan jostain kukkerpallista. Yrittivätpä
minua tuijottamalla tunkea
maanrakoon. (Kaikki tapahtui
ystävällisessä hengessä). Naukkarisen Jorma oli vielä hakannut avannonkin ihan kuin
kynttiläksi kakkuun.
Saunan jälkeen Lintulahti
toimikunta tarjosi iltapalaa
koko joukkueelle.
Menu oli perinteinen ja sisälsi Marja-Liisa Karuahon itsetekemää perunasalaattia (joka oli
todella hyvää.) Sitten tietysti

nakkeja, valkosipulipatonkia
ynnä muita herkkuja. Porukka
söi hyvällä ruokahalulla ja santsatakin sai. Tästä tarjoilusta erityinen kiitos meidän ihanille
keittiöhengettärillemme.
Palanpainikkeeksi lauloimme
karaokea ja kaikki saivat laulaa
sydämen kyllyydestä, ei ollut
riitaa lauluvuoroista. Sitten
puolenyön aikaan menimme
rantaan ja ammuimme kukin
omat rakettimme. Porukka joutui tyytymään minun ja erään
toisen miehen tuomiin pommeihin, mutta kyllä ne riittivät
tuomaan iloa ja hyvää mieltä
(paitsi eräälle koiralle, jota
emme älynneet ottaa huomioon. Siitä nöyrimmät anteeksipyyntömme.)
Aamulla ahkerat miehet
aloittivat naisten saunan purkamisen. Sieltäkin paljastui kaikenlaista ongelmaa, mutta onneksi meillä on ammattimiehiä,
jotka tietävät mitä tehdä. Kyllä
tuntuu hyvältä, että Lintulahdessakin päästään remontoimaan tiloja. Ensin saunat, sitten keittiöt, sitten vessat ja
suihkut ja sitten viimeiseksi rakennetaan sisäliikuntahalli,
täysimittaisella sählykentällä ja
kolmella sulkapallokentällä.
Sinulle, joka jo rupesit pullistumaan kateudesta, tiedoksi
tinkimisvaraa pitää aina olla. Ei
me ehkä tarvita kolmea sulka-

pallokenttää. Totuus kuitenkin
on, että Lintulahden rakennukset on tärkeää saada kuntoon ja
erityisesti saunat ja keittiö ohittavat kaiken muun tarpeen.
Vessojen mallia voimme käydä
Hietasaaressa katsomassa, ettei
taas rakenneta liian pieniä koppeja, joihin ei mahdu kuin Biafralaisia lapsia.
Uudenvuoden päivä olikin
sitten kaunis ulkoilupäivä ja
jopa potkukelkka keli. Turpeisen Tauno laittoi jo verkot jään
alle, mielessään saada tuoretta
ja hyvää Keitelejärven kalaa.
Lapset rakenteli lumilinnoja ja
toiset lasketteli persmäkeä. Vaimoni kanssa käytimme tilanteen hyväksi ja lepäsimme riittävästi. Perjantaina tulikin sitten lisää porukkaa viikonloppua
viettämään. Illalla vertailimme
parannusehdotuksia saunoihin
ja uskonkin, että naistenpuolelle saadaan tähtitaivasvalot ja
kaikkea muuta kaunista. Me
miehet tiedostimme, että ilman
näitä elämän sulostuttajia ei
Karavaanaamisesta tule mitään.
Lauantaipäivä menikin sitten
lumenluonti talkoissa aamupäivän osalta. Kello 15 olimme
koolla arvioimassa toimintasuunnitelmaa ja yleensäkin keskustelemassa alueen kehittämisestä. Kahvia ja korppuja oli
tarjoiluna. Erittäin rakentavassa
hengessä käsittelimme asioita ja

nuppi

kaikki olivat tyytyväisiä kokouksen antiin. Päätimmekin
pitää vähän useammin tälläisiä
kokouksia. Mistä ne muuten
hallituksen jäsenet tietää toimia meidän haluamalla tavalla.
Lähteelle lähdettiin vähän
myöhässä aikataulusta. Porukan
lottokin ostettiin ja en vielä
tiedä miten kävi. Jos näette sellaisen carthago -asuntoauton
kaikilla herkuilla ja sen perässä
Poksi asuntovaunun (kuljettajan asunto) liikkuvan ympäri
Suomea olemme voittaneet
runsaan potin. Liitän tähän juttuuni kuvia talkoista ja Lintulahden ihmisistä. Niiden järjestys on hyvin satunnainen,
mutta toivottavasti voin saada
meitä kaikkia innostumaan kevään tapahtumista ja tulemaan
mukaan iloiseen joukkoomme.
Pääsiäinen on seuraava tapahtuma jolloin Lintulahti esittäyty koko talvisessa kauneudessaan ja voi pilkkiä ja hiihtää.
Illan päätteeksi voi porukkaa
kerääntyä grillikotaan tarinankerrontaan ja viettämään laatuaikaa. Rohkeammat voi laulaa
karaokea. Kaikkea jännää on
tulossa niin lapsille, kuin aikuisille. Uskon, että tästä vuodesta
2015 tulee kaikkien aikojen
hienoin karavaanausvuosi.
Mourulanvaari/
Jarmo Pihlavamäki
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Laskijaista Lintulahtelaiseen tapaan

L

askiainen taitaa tulla perinteineen ortodoksisesta tavasta ikäänkuin laskeutua
paaston aikaan. Ihan varma
tästä en ole.
Lintulahden laskiainen kuitenkin alkoi perjantai-illan perinteisellä saunomisella turpakäräjineen. Tällä kerralla ei
laulettu suihkussa eikä ajettu
rekkaa eikä tehty tötä oikein
perusteellisesti. Ihailimme remontin jäljiltä uutta saunaa.
Perjantai-iltana piti olla karaokea sekä lapsille että aikuisille, mutta allekirjoittaneen
terveydentila ei sitä sallinut.
Lauantaina lapsilla oli kaikkea hienoa toiminnallisuutta.
Panin merkille erään leikin,
jossa satunnaisesti valitut aikuiset ja lapset ratkaisivat ongelmia leikin merkeissä. Näin
saimme olla pappoina ja mummoina mukana, vaikka ei omaa
lasta ollutkaan mukana ja lapset tutustuivat muihinkin kuin
omiin vanhempiinsa.

Jyväskylä
14
14

nuppi
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Toimintaa oli myös sisällä.
Lapset saivat askarrella avaimenperät ja kaikkea muuta
kivaa. Lintulahden voimakaksikko Maija ja Kaija olivat ideoineet ja tehneet kovasti töitä
laskiaistapahtuman onnistumiseksi. Erityis kiitos heille. Pasi
ja Asko saavat halata näitä tyttöjä meidän kaikkien puolesta
(ne onkin aika innokkaita siihen hommaan).
Unohtaa ei myöskään sovi
Pasi Kallion osuutta, hänen ohjatessaan lapsia leipomaan laskiaispullia. Voi sitä punaisten
poskien määrää, kun pullia tuli
kuin liukuhihnalta. Perinteisesti hernekeittoakin tarjottiin.
Itse en kyllä ymmärrä näiden
vaatimattomien keittotarjoiluiden maksullisuutta. Se kai on
joku verotustekninen kuvio.
Sittenpä olikin vuorossa laskiaiskahvit tuoreiden pullien
kera. Eräskin Arja Keit… ei
kun Savosta söi neljä pullaa ennenkuin malttoi mielensä
(saattoi niitä mennä kuusikin).

Kuulin miesten harmittelevan karaoken puuttumista ja
sanoinkin heille, että nyt pidetään karaokensoiton lyhyt oppimäärä ja pienessä ajassa oli
yhdistyksellä kolme taitavaa
karaokensoittajaa lisätä taidon
hallitsevien listaan .
Jylhän Jape soitteli sitten karaokea perinteisellä taidollaan
ammattitaitoisesti ja luotettavasti. Taidan ensi kerralla kerätä vielä oikein kookkaan porukan ja harjoitellaan karaokensoittoa , niin että on useimmiten joku soittaja paikalla. Ei se
voi olla yhden tai kahden soittajan varassa.

Ai niin meinasi unohtua,
mielestäni tärkein tapahtuma
koko laskiaisessa. Menimme
koko porukka pressun päälle,
eli tytöt ja pojat, ukot ja akat ja
laskimme yhdessä mäkeä alas
sellaisella vauhdilla, että heikompia hirvitti.
Pääasia oli kuitenkin että
meillä oli tavattoman hauskaa
koko päivän.
Jos unohdin vielä jotakin
henkilöä kiittää joka oli mukana tekemässä tätä tapahtumaa,
niin isoo kiitoos! Teille.
Teksti: Mourulanvaari
Kuvat: Heikki Heino

Laskiaispullan leivontaa ja sitten
käsillä maalausta tai toisin päin!

Pressun päällä tytöt, pojat, akat ja ukot.
Vauhti huimaa!

nuppi
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Nuorimmalla huoltojoukot kisassa mukana.

Laskiaista ja nuotiolettuja…

H

ietasaaressa vietettiin mainio laskiaistapahtuma helmikuun
laskiaisviikonloppuna. Mukana alueella oli 26 asuttua vaunua ja autoa. Asukkaita reilusti yli 60 ja lapsia heistä yli 20.
No ohjelma tarjosikin mukavaa tekemistä nimenomaan perheen
pienimmille.
Lauantaina kisailtiin potkurilla, pulkalla ja golf mailalla. Aikuiset eivät tohtineet osallistua pulkkamäkeen. Oli sen verran vauhdikas lumivuori kasattu rantaan. Varmaan ovat ensisuvena Hietasaaren pellavat pitkiä. Nehän ovat suoraan verrannolliset laskiaisliukujen pituuteen. Pulkkamäki olikin koko viikonlopun suosittu
ja jatkuvassa käytössä. Potkuri kilpailu oli jo sitten hikisempää
talvi toimintaa. Ainakin aikuiset saivat kasvot punaisiksi ja hieman hikisiksikin. Taas iltapäivän golf kisassa nähtiin laajaa taitotasoa. Mutta ainakin kaikki lapset osallistuivat pienestä lumisateesta
huolimatta. Pallot sai kyytiä.
Lasten karaokea.
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Lettu ruskistuu… palaa … mutta aina maistuu!

Puolen päivän aikaan oli tarjolla emäntien höyryävää hernekeitMainion ja onnistuneen viikonlopun päätti todella upean autoa ja laskiaispullaa. Näytti maistuvan. Yksi iltapäivän kohokohtia rinkoinen sunnuntai. Yöllä oli tosi kirkas tähtitaivas ja -23 astetta
taisi olla lettujen paisto kodalla. Kuka tykkäsi reunasta palaneesta. pakkasta. Mutta päiväksi sää lauhtui ja tarjosi mitä mainioimman
Kuka mediumista. Ilmaveiviä kukaan ei letun käännössä tiettävästi ulkoilu päivän.
Teksti ja kuvat: Veijo
yrittänyt. Kota oli täynnä iloista tunnelmaa ja kermavaahdon, hillon ja letun tuoksua.
Kodalla jatkui illan vietto myöhemmin Tapsan karaoken merkeissä. Hietsussa on menossa suuri Pavin, juhlapaikan remontti.
Näin laulut lauletaan tänä talvena kodalla. Lauluja laulettiin koTULOKSIA:
dalla myös sunnuntaina Kähmyn karaokessa. Se oli aamupäivällä
Potkukelkka
Potkukelkka
Golf, pojat
tarkoitettu lapsien ja nuorten tapahtumaksi. Voileipiä, laskiaispultytöt
miehet
Vertti
laa ja lämmintä mehua laulun kera. Kota tupaten täynnä lapsia ja
Emmi
Jouko
Matti
Cheegin biisit suosituimpia.
Kira
Jari
Sebastian,
Nea
Erkki
(osanottajia 10)
(osanottajia 5)

Potkukelkka
pojat
Matti
Verti
Sebastian,
(osanottajia 11)

Potkukelkka
naiset
Kristiina
Johanna
Pirjo

Pulkkamäki tytöt

Golf, naiset

Emmi
Kira
Nea,
(osanottajia 5)

Pirjo
Johanna
Helena

Pukkamäki pojat

Mikko
Hutilus
Timo, Porista

Matti
Eemeli
Jani,
(osanottajia 9)

Golf, miehet

Golf, tytöt
Emmi
Eve
Kira,
(osanottajia 7)

Lahjapuoti Ruokosuon Torppa
Meiltä löydät kotimaisena
käsityönä valmistetut
tuotteet lahjaksi ja sisustukseen.
Tarkista aukioloaikamme
https://www.facebook.com/ruokosuontorppa

Tai

www.ruokosuontorppa.fi

Huomaa uusi osoite:
Huomaa uusi osoite:
Tmi RuokosuonTmi
Torppa,
Niinijoentie
77, 44480 Niinilahti
Ruokosuon
Torppa

Niinijoentie 77, 44480 Niinilahti

Kisatauolla Seijan jumppa.
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Jyväs-Caravanin kuulumisia

T

ässä hyvät Keski-Suomen karavaanarit, caravan-alan ja JyväsCaravanin kuulumisia. Nupissahan on ollut ennenkin palsta
Vaunukauppiaan terveisiä ja herätellään palstaa taas henkiin.
Tätä kirjoittaessa on lunta tullut mukavasti ja hiihtokelit ovat parhaimmillaan. Muistattehan tyhjentää lumikuormaa vaunujen, autojen ja telttojen katoilta.
Vuonna 2014 koko maassa rekisteröitiin 710 matkailuautoa ja
697 matkailuvaunua. Kauppa on taas alkuvuodesta lähtenyt hyvin
käyntiin ja kevätaurinko saa ajatuksia tulevaan kevääseen ja kesään. Mallivuodelle 2015 ajoneuvot ja tarvikkeet ovat kehittyneet
entisestään ja meillä on hyvä valikoima uutuuksia liikkeessämme.
Alalla merkittävimpiä uutuuksia tällä kaudella ovat lisääntyneet
puuvapaat seinärakenteet ja uusi Fiatin alusta. Uudet kapeat jääkaapit ovat osaltaan mahdollistaneet hieman erilaisia pohjaratkaisuja. Nostovuodemallit puoli-integroiduissa ovat myös olleet kysyttyjä. Ajoneuvojen sisävalaistuksella on saatu uutta tunnelmaa ledvaloilla ja epäsuoralla valaistuksella. Myös vaunujen ja autojen sisustus on siirtymässä entistä enemmän puupintaisista sävyistä valkoisiin ja harmaisiin sävyihin, toki perinteisiäkin puusävyjä on yhä
tarjolla. Isot kattoikkunat ja –luukut ovat lisänneet valoisuutta entisestään. Vaunupuolella ovat yleistyneet ATC-ajonvakautusjärjestelmät ja Mover- ja Mammut-vaunusiirtojärjestelmät. Aldelta ja
Trumalta ovat tulleet uudet digitaaliset käyttöpaneelit, joita voi
ohjata myös etänä älypuhelinohjaussovelluksilla. On siis monta
hyvä syytä tulla tutustumaan ja alkaa suunnittelemaan kaluston
päivittämistä uudempaan!
Viime joulukuussa uusimme tarvikemyymälämme ja telttamyymälämme. Nyt tavarat löytyy helpommin ja meillä on oma camping-alue ”ruohomatolla”. Tarvikepuolella olemme kasvattaneet
runsaasti varsinkin kotitalous-, siivous- ja astiasto-osastoa uuden
italialaisen Brunner-tuotemerkin myötä. Muita uutuuksia ovat
mm. ilmaputkistoiset teltat ja sähköiset taittopyörät muutamia
mainitakseni. Remontoimme alkuvuodesta myös asiakas-wc tilat.
Tammikuussa saimme solmittua sopimuksen Fiat Professional-pakettiautojen ja matkailuautoalustojen huolto- ja varaosatoiminnoista. Voimme palvella matkailuautoasiakkaitamme entistä paremmin ja informaatio ja varaosat myös Fiatin osalta kulkee nyt
suoraan Euroopasta meille. Myös huoltopuolella ovat jo alkaneet
kevään kiireet – varaathan huoltoaikasi ajoissa ennen lomakautta!
Olemme miettineet uusia tapoja markkinoida tuotteita ja palveluita niin, että ne olisivat mahdollisimman helposti mahdollisimman monen saatavilla. Alkuvuodesta teimme yrityksemme 40-vuotisjuhlalehden, jonka lähetimme 55.000 matkailuvaunun tai auton
haltijoille Suomessa. Samoin olimme mukana messuilla Turussa ja
Helsingissä. Tammikuun lopulla pidimme talvinäyttelyn ja väkeä
oli paikalla mukavasti. Makkaraa meni yli 1000 kpl! Maaliskuussa
20-22.3.2015 pidämme kevätnäyttelyn liikkeessämme, tervetuloa!
Sähköistä markkinointia olemme kehittäneet mm. joulukalenterin
ja Facebook-sivujen sekä sähköisen uutiskirjeen muodossa. Olethan käynyt tykkäämässä meistä Facebookissa ja tilannut uutiskirjeemme, niin saat tietoa tarjouksistamme, tapahtumistamme ja uutuuksista!

40 v -juhlalehdessä saimme tehdä yhteistyötä kanssanne mainostamalla yhdistyksen caravanalueita ja Jyväskylän uutta matkaparkkia. Tavoitteena olisi, että voisimme entistä paremmin myös yhdistää markkinoinnissa Keski-Suomen voimat yhdessä Jyväskylän seudun matkailuyrittäjien, kaupungin, ja alueella toimivien caravanalueiden kanssa. Siinä aktiivinen yhteistyö Keski-Suomen Caravanyhdistyksen kanssa ja mainioiden alueittemme Lintulahden ja
Hietasaaren kanssa on yksi tärkeimmistä kanavista. Kaikkien meidän etuhan on saada Keski-Suomeen matkailijoita ja jättämään
euroja maakuntamme hyväksi.
Olemme kokeneet, että monet asiakassuhteet ovat kestäneet
vuosikymmeniä ja jopa useita sukupolvia. Monista asiakkaista on
tullut myös ystäviä ja liikkeestämme kantakahvipaikka, minkä
olemme iloksemme todenneet. Tervetuloa kahville vaihtamaan
kuulumisia ja suunnittelemaan kevään ja kesän rientoja mahdollisesti uusitulla kalustolla! Valikoimissamme on nyt hyvä valikoima
monen kokoisia ja hintaisia vaunuja ja autoja. Ja jos ajoneuvokalusto tuntuu olevan ajan tasalla, voisi miettiä uudistaisiko teltan
tai markiisin sivuseinät. Näissä hankinnoissa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä ennen kesää ja opastamme teitä mielellämme!
Haluamme olla mukana palvelemassa teitä jatkossa kuten menneitten 40 vuoden aikana. Haluamme kehittää jatkuvasti palvelujamme ja valikoimiamme, joten tulkaapa kertomaan parannus- ja
kehittämisideoita palveluistamme ja valikoimistamme.
Caravanmatkailu on mukava harrastus. Meidänkin perhe on
vaunuillut nyt neljä vuotta. Sitä ennen tuli aktiivisemmin harrastettua matkailuautoilua. Molempi parempi – niin kuin monella
teistä lukijoista on kokemuksia molemmista. Tarpeet vaihtuvat
iän, lasten kasvun ja muiden asioiden myötä. Me Jyväs-Caravanissa haluamme mahdollistaa juuri teidän käyttöönne parhaimpien
matkailuajoneuvojen löytymisen. Itse olen todennut, että mukava
tapa tutustua eri paikkoihin on ollut kaupunkien lähellä olevat leirintäalueet, joista on voinut pyöräillen tutustua, lapset pyöräkärryssä, kaupunkiin. Näin olemme tehneet mm. Helsingissä, Turussa,
Naantalissa ja Oulussa. Näillä ajatuksilla kohti kevättä ja kesää !
Caravanterveisin Mikko Käyhkö

KARAVAANARI!

SF-Caravan Keski-Suomi ry:n nettisivut

www.kskaravaanarit.fi

Käytä lehtemme ilmoittajien
palveluita hyväksesi!

Sieltä löydät kaiken tarvittavan tiedon: treffit, hinnat, toimikunnat,
hallituksen yhteystiedot, uusimmat uutiset ja NUPPI-lehden juttujakin voit vilkaista.
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Kevyttä etuteltasta!

SF-Caravan Keski-Suomi
uudet jäsenet
1.12.2014-28.2.2015
150942-0
151158-0
139790-0
042864-0
150918-0
075552-1
151195-0
150598-1
151053-0
150865-0
150783-0
150850-0
137082-0
151080-0
150832-0
151013-0
151171-0
150743-0
150974-0
022421-0
150879-0
150964-0
150770-0
151029-0
150881-0
150933-0
150789-0
150720-0
150806-0
146447-0
150841-0
150869-0
132019-0
150897-0
111956-0
150982-0
151204-0
109341-0
150838-0
151019-0
146705-0
151023-0
151097-0
039077-0
150842-0
150801-0

Antikainen Risto
Brandt Jarmo
Bågman Jari
Dahl Arto
Haapsalo Paula
Haavisto Keijo
Hautakangas Mirjami
Humalamäki Virpi
Hänninen Hannu
Hänninen Janne
Johansson Marko
Junikka Väinö
Jurvansuu Kari
Kainulainen Aulis
Karjalainen Seppo
Keihäsniemi Marja-Liisa
Keski-Loppi Ari
Ketola Riitta
Kettunen Väinö
Kohvakka Timo
Kolhi Anne
Laine Kari
Laitila Joni
Laurila Leena
Leinonen Jukka
Lepikko Maiju
Liimatainen Tapio
Länkinen Martti
Mauno Pesola
Mäkelä Suvi
Määttänen Tapani
Nykänen Leena
Nyyssönen Seppo
Närhi Aulis
Oinasmaa Sulo
Pitkänen Jukka
Rajala Martti
Saari Esko
Silvennoinen Juha
Stolt Petri
Svart Rainer Antero
Taimola Katja
Taipale Risto
Tähtinen Peter
Wahlberg Pete
Virtanen Manne

• 101 vuotias veteraani Hannes Hynönen, joka oli itsenäisyysjuhlien suur suosikki, vastasi Helsingin Sanomien haastattelussa 8.12: ”jos elän vanhaksi, tätä on mukava muistella”.

Jyväskylä
Pihtipudas
Toivakka
Äänekoski
Säynätsalo
Äänekoski
Karstula
Kuohu
Hankasalmi
Suolahti
Tikkakoski
Lahnanen
Multia
Vaajakoski
Hankasalmi
Luhanka
Haapamäki
Konginkangas
Ilomantsi
Lappeenranta
Mänttä
Saarijärvi
Jyväskylä
Keuruu
Konnevesi
Keuruu
Äänekoski
Uurainen
Äänekoski
Haapamäki
Säynätsalo
Vaajakoski
Suolahti
Vantaa
Hännilä
Petäjävesi
Vaajakoski
Jyväskylä
Tikkakoski
Tikkala
Äänekoski
Korpilahti
Kartsula
Jyväskylä
Korpilahti
Äänekoivisto
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• Tekstareita Karjalainen lehdessä.
– ensimmäinen 4.1
Naisen kolme kehitysvaihetta: torttu, harppu ja korppu.
– 8.1 tuli vastine.
Miehen kolme kehitysvaihetta: kovalevy, korppu ja lerppu.
• Tiedän yhden tosihyvän latinalaista musaa soittavan bändin. Mutta ne jännittää niin kauheesti, ettei ne uskalla soittaa konserteissa. Sen nimi on Kipsi Kings.
• Eräs talousnero totesi, ”jos vuosi 2014 olikin huonompi
kuin vuosi 2013, hyvää siinä on että se on todennäköisesti
parempi kuin tuleva vuosi 2015”.
• Tiedätkö mikä on samo vaari? Joo, karjalainen teenkeitin.
Väärin, se on karjalassa kuljeskeleva vanhempi mieshenkilö.
• Keskisuomalaisen lyhyet 30.11.
– Ei nainen muistanut hää-syntymä-jne päiviä, niin kuin ei
muistanut miestenpäivääkään. Mutta herra varjele jos mies
unohtaa. Nimimerkki, Helevetti repee.
• Valtakunnan Terapeutti Raimo ( ylen suosittu radio-ohjelma) on sanonut: ”vaipat ja poliitikot pitää vaihtaa aika
ajoin, molemmat samasta syystä”.
• Venäläisellä jääkiekkosarjalla ollut rahavaikeuksia. KHL tarkoittaakin kuulema, Kuka Hoitaa Liksat. Kohta voidaan
kuulemma sanoa että sarja on maailman kovatasoisin amatöörisarja.

Top kymmenen
Eli valtakunnan 10 suurinta SF-Caravan yhdistystä.
Vuoden vaihteen 2014 jäsenmäärät. SF-Caravan alueita
63 kpl ja jäsenyhdistyksiä yli 70.
• SF-Caravan Pirkanmaa ry
4 119
• SF-Caravan Oulun Seutu ry
3 952
• SF-Caravan Keski-Suomi ry
2 846
• SF-Caravan Keski-Pohjanmaa ry
2 455
• SF-Caravan Seinäjoen Seutu ry
2 255
• SF-Caravan Helsinki ry
2 175
• SF-Caravan Satakunta ry
2 164
• SF-Caravan Matkailuautoilijat ry
1 876
• SF-Caravan Kuopion Seutu ry
1 793
• SF-Caravan Lahden Seutu ry
1 683

Kiitokset
Sydämelliset kiitokset
kuluneesta vuodesta 2014 taustajoukoille,
kuin myös saamastani huomionosoituksesta.
Leila Pusa
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2015
HALLITUS
Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Jouko Ahonen

Seppo Salonen

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

Sihteeri

Seppo Hirvonen

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

Mikko Niemi

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

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

Hannu Pietiläinen

Puheenjohtaja
Veijo Kämäräinen
Kekkolantie 11 A5
40520 Jyväskylä
050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

Kristiina Kukkonen
Jukka Lius
Jari Livasto
Mari Livasto
Marja Piira
Juha Rantamäki
Seija Rauramo

Mikko Lindroos, vpj
Katri-Maaria Salonen, siht.

Tulevaisuustyöryhmä
Jäsenet:

20
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Mikko Niemi
Heikki Raatikainen
Teijo Arkkukangas
Asko Pasanen
Hannu Solin
Tapani Pusa

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

Lintulahti-toimikunta vuodelle 2015
Puheenjohtaja
Veikko Kumavaara
Juhanankuja 4 as. 28
44100 Äänekoski
040 968 9332
vexikum@luukku.com
Jesse Sarja, vpj
Heikki Heino, siht.
Håkan Hakalax
Pasi Kallio
Marjut Hård-Kunelius

Nuppi-toimikunta vuodelle 2015
Puheenjohtaja
Veijo Kämäräinen,
Kekkolantie 11 A 5,
40520 Jyväskylä
puh. 050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

Jarmo Eskelinen

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

Teijo Arkkukangas

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

Hietasaari-toimikunta vuodelle 2015

Taloudenhoitaja

Marja-Liisa ja Juhani Karuaho
Terttu Kumavaara
Eino Kunelius
Hannele ja Juha Lappalainen
Katja Lindlöf
Jorma Naukkarinen
Asko Pasanen
Jarmo Pihlavamäki
Sanna Salminen-Sarja
Maija Tiilikka
Tauno Turpeinen

Edustajat liiton tilaisuuksiin

Heikki Heino
Jarmo Pihlavamäki
Valtteri Ahonen

Syyskokous päätti lähettää
liittokokoukseen toukokuussa
Joensuuhun (vaunu- ja matkailuautomajoitus omilla kalustoilla) yhdistyksen puheenjohtaja puolisonsa kanssa ja
varapuheenjohtajan puolison-

Jäsenkirjuri
Tuula Pietiläinen
Rantatie 9 as. 5, 19650 Joutsa
Puh. 0400 283 300
tuula.pietilainen@joutsantyp.fi
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sa kanssa. Varalle mahdollisen
esteen sattuessa valitaan Hannu ja Tuula Pietiläinen tai
heidänkin estyessään Mikko
ja Marita Niemi.

Yhdistyksen nettisivut
Jaana Rasilainen
Puuppolantie 707 as. 1
41120 Puuppola
Puh. 0400 428 042
jaana.rasilainen@kolumbus.fi

Jyväs-Caravaanin Suuri
talvinäyttely

Y

hdistyksemme suuri tukija ja alueemme merkittävin alan suurmyymälä,
Jyväs-Caravan täytti 40 vuotta. Sen merkeissä vietettiin tammikuun lähes viimeistä viikonloppua suuren talvinäyttelyn merkeissä. Hallit ja piha-alueet tupaten täynnä asuntoautoa, vaunua. Uutta tuliterää ja monen tasoista käytettyä.
Grillimakkara tuoksui, kahvikupin ääressä juttu kulki ja ystäviä tavattiin. Yli
tuhat kävijää viikon loppuna. Kait siinä jokunen kauppakin syntyi.

Aapo Simo 4 v. oli isän kanssa
tutustumassa isoihin halleihin.
Parasta oli kuuma krillimakkara.

Pavin remppa etenee
www.kspaino.fi

Parasta
painopalvelua
Kirjasin Bell Gothic STD

Keski-Suomen Painotuote Oy
Teollisuuskatu 7, 44150 Äänekoski
p. (014) 518 1400, Faksi (014) 514 240
toimisto@kspaino.fi • www.kspaino.fi

Helmikuun 20.-21. päivä saneeraus
astui pitkän askeleen. Sitä viikonloppua ennen oli kuisti purettu pohjiaan myöten. Samoin lattiat oli auottu rakenteiden selvittämiseksi. Ilmeisesti alkujaan rakennus on ollut
avoin tanssilava kesäkäyttöön. Ei
siis mitään lämpöeristeitä ym. Myöhemmin kymmeniä vuosia sitten lavan päälle on rakennettu seinät ja
katto. Nyt rakennuksesta valmistuu
nykysysteemein mainio kokoontumis- ja juhlapaikka. Tuossa em. viikonlopussa nostettiin kolme puista
liimapalkkia tukemaan rakenteet.
Näin voitiin mm. purkaa piiput ja
takka, jotka ovat olleet osa tukirakenteita.

Jouko ohjaimissa ja
Nosturifirma Ruuskan
laitteet toimi!

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

MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS
Henkilö- ja pakettiautoille sekä
perävaunuille

MITTAUKSET
Bensiinipäästömittaus
OBD-mittaus
Dieselpäästömittaus

44€
20€
17€
31€

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

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

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

