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Talkoilla taas ahkeroitiin alueet kesäkuntoon.

Juhannuksen le
pp
Hietasaaressa ja eimmät löylyt kylvetään
Lintulahdessa.

Vaunumatkailua
kotimaassa!

L

intulahdessa olivat vierailulla todelliset asunnon säästäjät. Levo/ Lappalaisen pariskunta Espoosta. Tapio Levo kertoi heidän
lähteneen reissulleen jo marraskuun puolenvälin tienoilla, joten matka-aikaa on kertynyt jo viisi ja puoli kuukautta. Kilometrejäkin kuutisen tuhatta. Joulun he olivat viettäneet Inarissa ja uuden
vuoden Tankavaarassa. Talvi oli kulunut Lapin matkailukohteissa
kuten Aavasaksalla, Rovaniemellä, Äkäslompolossa jne. Matka oli
sujunut ilman suurempia ongelmia, ainoastaan lämpimän vaunun
päälle satanut lumi aiheutti jäätyessään ylimääräistä puuhaa kun sitä piti sulatella. Reissukotina heillä on neljättä vuotta tilava ja mukava Kabe Royal 590, joka kulkee nöyrästi neliveto Volkkarin perässä. He ovat reissanneet lähinnä Suomessa ja pohjoismaissa. Vaunun L-keittiö saikin kokkailusta pitävän Tapion kiitokset, kuten
myös Lintulahden uusitut keittiö ja sos.-tilat.
Lintulahteen Tapio ja Anneli saapuivat Alatalosta, joka sai myös
kehuja viihtyisänä alueena. Meillä he olivatkin 15 vrk. Innokkaana
saunojana Tapio toivoikin Lintulahteen enemmän saunavuoroja
talvisin, arkiviikkoinahan niitä on kolme kertaa viikossa. Täältä he

Satoa
omalta
maalta!
www.aanekoski.fi/siirtolapuutarha
Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski
020 632 2000 • kirjaamo@aanekoski.fi

lähtivät tihkusateen saattelemina kohti Tamperetta. Kesäksi majoitutaan Naantalin Salorantaan, jossa heillä on vuosipaikka ja talvet
kuluvat yleensä Turun Ruissalossa. Vaunulla vietettyjä vuorokausia
heillä oli edellisvuonna reippaasti yli 300 vrk, joten voidaan puhua
todellisista karavaanareista. Ruokateemaan liittyvät treffitapahtumat ovat heidän mieleensä joten saattaa olla että tapaamme muikkutreffeillä tai rosvopaistin merkeissä Lintulahdessa vielä uudestaan.
Pekka nen

Suojärven siirtolapuutarha
•
•
•

Suojarinteen alueella 1,5 km päässä Suolahden keskustasta
Palstojen koko on noin 400 m2
Palstalle saa rakentaa 35 m2:n loma-asunnon sekä talousrakennuksia
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Lehti ilmestyy 2018 neljä kertaa.
Maalis, touko-, syys- ja joulukuussa.

Ilmoitushinnat 2018:
Takasivu

kokosivu

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

Syyskuun Nupin aineisto jätettävä
9.9.2018 mennessä.

ilmoituskerta
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2.
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4.

äitä jäsenlehden pääkirjoituksien aiheita pohtiessani en ole tainnut haksahtaa pakinoimaan matkailuajoneuvolla
reissaamisesta. Kuulun ilmeisesti siihen
vähemmistöön, joka ei vaunua juuri perässään vetele. Vuosipaikalla se Hietasaaressa seisoo. Näin luonnostaan asiat, joista mielipiteitäni olen kirjoittanut, sivuavat moista tapaa viettää vaunuelämää.
Siihen liittyvät mm. alueiden hoidot, ylläpidot, tapahtumat ja tietysti ajanvietto.
Näissäkään asioissa ymmärrykseni ei ole
kovinkaan laaja. Joskus vuosituhannen
alussa tuli ensimmäinen vaunu vedettyä
Hietasaareen ja sinnehän se juuttu. Näin
vain tämän Suomen upeimman alueen
toiminta ja tapahtumat ovat tuttuja. Taas
ne sadat muut alueet ovat vieraita, käymättömiä.
Mua on joskus nimitelty ”keittiöfilosofiksi”, koska ympärillä tapahtuvat asiat
kiinnostaa. Niitä tulee pohdiskeltua, ihmeteltyä, vaan ei ratkaistua. Alueemme
ihmissuhteet ja yhteisöllisyys alueen vuosipaikkalaisten kesken on mielenkiintoista. Positiiviset ja negatiiviset vaihtelut
seuraavat toisiaan, joskus jopa odotetusti.
Aktiivit vanhenevat, väsyvät. Motivaatio vähenee ja toiset toimintatavat alkavat kiinnostaa. Astuvat sivuun aktiivitoi-
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minnasta. Näinhän se pitää mennäkin,
aikansa kutakin.
Tärkeää näissä muutoksissa olisi hallittu tehtävienvaihto. Tässä tarkoitan esimerkiksi aluetoimikuntia. Luontevaa
näissä toimikunnissa olisi, että jäsenet
vaihtuisivat verkkaisesti. Vuosittain
muutamia uusia ja innokkaita jäseniä samaan ryhmään, kokeneiden kanssa.
Tässä takavuosina on tapahtunut yllättäviä ryhmittymiä. Joskus kun lähes koko
toimikunta uusiutuu, on toiminta ollut
mielenkiintoista. Uutta innokkuutta on
riittänyt, mutta myös on riittänyt kritiikkiäkin. Joittenkin mielestä kun ”noi
uudet ei vaan osaa”. Kyllä he osaavat, annetaan rehellinen mahdollisuus ja kannustetaan moitteen sijaan. Tuo edellä
mainitsemani väsyminen johtuu usein
liiasta työmäärästäkin. Toiminta ei näin
saisi koskaan olla muutaman ihmisen varassa. Teamityö vaatii sen tiimin.
Tossa alussa kerroin etten paljon vaunua maailmalla vetele. Mutta voin tunnustaa, että retkiautollani tulee noita yöpymisvuorokausia runsaastikin, talvellakin useita. Tosin hyvin harvoin yövyn
vaunualueilla.
Veijo

Näitä kirjoittelin helatorstain ja
helluntain välipäivinä. En tee mitään
huhtasaarelaista, vaan siteeraan ihan rehellisesti
Mauri Kunnaksen Aikamoista Ajantietoa (suosittelen).
Siellä kerrotaan että nämä välipäivät olivat ilonpitoa,
heili piti hankkia helluntaiksi, muutoin heiliä ei olisi
koko kesänä. Yksi varma konsti oli saunassa tehdyt
”lemmennostatus taiat”. Onnistuessaan ne
johtivatkin helluntaihäihin. Itte olen
pyrkinyt pidättäytymään moisista,
varsingin noista
nostatustaioista.
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Lintulahti
Lintulantie 5 A,
44440 Räihä
lintulahti@pp.inet.fi
Valtatie E-75 tuntumassa,
aivan matkanne varrella.
WGS 84 N 62°49’19” ja
E 025°48’08”
Lisätietoja:
www.kskaravaanarit.fi

puh. 040 748 5377

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

1.5.-30.9. Vuorokausimaksu jäseniltä 20€ (sis. valosähkön),
ei jäseniltä (sis. valosähkön) 30€/vrk
1.10.-30.4. Vuorokausimaksu jäseniltä 20€ + sähkö,
ei jäseniltä 30€/vrk + sähkö. Sisältää alueen palvelut ja saunan yleisillä
vuoroilla. Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
Perhesauna 15€/h jäsen • 25€ /h ei jäsen
Sähkömaksut 2018
• Mittarilla 0,20/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria 1.10.-30.4. 8€/vrk
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…
9.-10.6.
22.-24.6.
21.-23.7.
18.-19.8.
29.-30.9.
13.10.
1.12.
31.12.

2

Hyvän olon viikonloppu
Juhannus -treffit, tanssittaa Seija Irmeli
Kabe -tapaaminen
Muikku -treffit, rompetori, tanssittaa Kyläpelimannit
Rosvojen ja soihtujen yö -treffit, tanssittaa Matti Hämäläinen
Syyssiivoustalkoot
Pikkujoulut
Uusivuosi

nuppi
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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

1.5.-30.9. Vuorokausimaksu jäseniltä 20€ (sis. valosähkön),
ei jäseniltä (sis. valosähkön) 30€/vrk
1.10.-30.4. Vuorokausimaksu jäseniltä 20€ + sähkö,
ei jäseniltä 30€/vrk + sähkö. Sisältää alueen palvelut ja saunan
yleisillä vuoroilla. Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
Perhesauna 15€/h jäsen • 25€ /h ei jäsen
Sähkömaksut 2018
• Mittarilla 0,20/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria 1.10.-30.4. 8€/vrk

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…
22.-24.6.
7.-8.7.
21.-22.7.
25.-26.8.
13.10.
24.11.
31.12.

Juhannus -treffit, tanssittaa Maija Muikku Duo
Lasten tapahtuma
Heinärieha -treffit, tanssittaa Tero Jokinen Trio
Kynttilä ilta -treffit, 40v. juhlat, tanssittaa Hannu Auvinen Trio
Syystalkoot
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Puheenjohtajan tervehdys
Kesä on tullut
H

yvät karavaanariystävät. Pitkän ja kylmän sekä runsaslumisen talven ja kevään jälkeen on toukokuun alkupuolikas
hemmotellut meitä todella kesäisillä lämpötiloilla. Tämä on toki heti näkynyt myös
alueillamme, jossa kävijämäärät ovat lisääntyneet. Toivotaan ilmojen suosivan
harrastustamme myös tulevana kesänä,
vaikka onhan meillä katto pään päällä sateidenkin yllättäessä. Mutta totuus on toki
se, että alueillamme viihtyvät karavaanarit
viettävät mielellään aikaansa ulkona aurinkoa ottaen, uiden, pelaten erilaisia pelejä,
ulkoiluttaen lemmikkejään, lenkkeillessään
hienoissa keskisuomalaisissa maastoissamme ja leikkiessään lastensa kanssa.
Alueillamme on taas kevään mittaan ahkeroitu ja laitettu talven jäljiltä paikkoja kuntoon viihtyvyyden parantamiseksi ja oleskelun alueillamme muodostuvan kaikille
mahdollisimman miellyttäväksi. Palvelualttiit isännät ovat valmiina ottamaan vastaan
niin vierailijat kuin myös oman yhdistyksemme karavaanarit. Vielä tämän toukokuun viimeisenä viikonloppuna pidämme
hallituksen ja toimikuntien yhteisen koulutustilaisuuden, jossa käymme lävitse monenlaisia alueiden toimintaan liittyviä asioita. Näin valmentaudumme kesäsesonkiin,
joka pitää taas sisällään monenmoisia tapahtumia molemmilla alueillamme. Kesän

ohjelma on rakennettu siten, että mahdollisimman monelle olisi mieluisaa ja mielenkiintoista toimintaa.
Yhdistyksen taloudellinen tila on kohtuullisen vakaa, koska tarkoituksella olemme
Lintulahden mittavan keittiö-, wc- ja toimistoremontin jälkeen keränneet ”pesämunaa” Hietasaaren talvisaunan uudistamiseksi. Pitkän prosessin jälkeen olemme
viimein saaneet Uuraisten kunnalta poikkeusluvan rakentaa uusi sauna nykyisen, jo
lähes aikansa palvelleen saunan tilalle aivan veden ääreen. Tämä projekti työllistää
erityisesti siihen nimettyjä vastuuhenkilöitä, hallitusta ja varmaan myös aluetoimikuntaa. Menossa on suunnitelmien ja piirustusten laatiminen lopullisen rakennusluvan hakemiseksi. Projekti on mittaluokaltaan niin iso, että löylyjä uudessa saunassa
ei vielä päästä pitkään aikaan ottamaan,
mutta parhaamme teemme. Mutta maltetaan vielä mielemme ja onhan Hietasaaren
erittäin suosittu kesäsauna täydessä käytössä koko kesäkauden ajan.

vakituisten kausipaikkalaisten kanssa. Siisteydestä pitävät huolta palkatut siivoojat
yhdessä isäntien ja ns. velvoiteisäntien
kanssa. Toki me jokainen olemme osaltamme vastuussa alueidemme siisteydestä omalla käytöksellämme. Roskat siis roskakoreihin ja jätetään aina paikalta poistuessamme
paikka mallikelpoiseen kuntoon.

Yhdistyksemme molemmilla alueilla tulemme jatkossakin panostamaan ensi arvoisen
turvallisuuden lisäksi erityisesti palveluun
ja siisteyteen. Isännät ovat käyntikorttimme ja heidän tehtävänsä on opastaa alueella lomailevia yhdessä toimikuntalaisten ja

Toivotan kaikille alueillamme majoittuville
karavaanareille erittäin mukavaa ja antoisaa kesää ja kiitän samalla yhteistyökumppaneitamme ja omaa ahkeraa talkooväkeämme. Viihtykää ja nauttikaa molemmista erittäin tasokkaista leirintäalueistamme!
Jouko Ahonen SF-C 041830

ESITYKSET SYYSKOKOUKSELLE
Uusien sääntöjemme mukaan jäsenistön tekemät esitykset syyskokoukselle
tulee olla mainittuna kokouskutsussa. Koska syyskokouskutsu tullaan
julkaisemaan syyskuun Nuppi-lehdessä, tulee jäsenten esitykset syyskokoukselle
toimittaa kirjallisena SF-Caravan Keski-Suomi ry:n hallitukselle
viimeistään elokuun loppuun 2018 mennessä.
Hallitus

4

nuppi

2/2018

Tunnelmallinen Juhannus
järvien Keski-Suomessa
22.-24.6.2018
15
t
u
s
k
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¤

Tref
Lintulahden juhannuskokon
loisteessa aattoillan tanssittaa

Hietasaaren hiekalla roihuaa
taas juhannuskokko.

Runsaasti kesäistä
ohjelmaa aikuisille
ja lapsille!

KARAOKEA!
nuppi
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Vietetään pääsiäistä Lintu
P

ääsiäisen vietto Lintulahdessa alkoi osalla jo torstai illasta, kun
kokoonnuttiin yhteiseen saunaan. Perinteinen pääsiäisen ohjelma alkoi kuitenkin vasta pitkäperjantaina kun klo 13
Lintusalissa oli pääsiäishartaus ja kirkkokahvit kera pääsiäiskakun.
Lauantaina päivällä pääsiäisen vietossa oli ns. pieni väliaika kun
yhdistyksen pilkkikilpailut veivät porukkaa jäälle nauttimaan kalastuksen riemusta ja kauniista kelistä. Onneksi aurinko helli kisaajia, koska mistään suuresta kalaonnesta ei läheskään kaikkien kohdalla voinut puhua. Kuitenkin palkinnot saatiin jaettua ja siinä
palkintojen jaon lomassa Lintusalin reunimmaisessa pöydässä lapset ja lapsenmieliset pääsivät askartelemaan vaunuilleen pääsiäistipuja.
Illasta saunat taas kutsuivat porukan yhteen, ja lauleskeltiinpa
sitä karaokeakin vielä saunojen jälkeen ja tanssittiinkin pikkuisen.
Sunnuntaina ohjelmaan kuului nokipannukahvit ja iltapäivästä
pelattiin yhdessä bingoa Lintusalissa. Bingon jälkeen lapset pääsivät suunnistamaan alueella. Vihjeiden perusteella etsittiin piilotettuja rasteja ja pääsiäismunien värityksen perusteella palkkioksi kertyi ihan mukava pussillinen suklaamunia. I
llasta taas pääsiäissaunassa jutut luistivat mukavasti, ”Kuka aprillasi ja ketä?”
Kyllä pääsiäinen tuo ainakin tunteen keväästä, vaikka hitusen
on sitä perinteistä pääsiäisen taikaakin vielä jäljellä, jos ei muuten
niin ainakin alueella ”lentelevien” noita-akkojen muodossa.
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ulahdessa

Yhdistyksen pilkkikilpailutulokset (palkitut)
Miehet:
1. Pasanen Asko (745g)
2. Pulli Jouko (465g)
3. Niininen Peter (285g)
Miesten sarjassa oli mukana 20, heistä 12 sai saalista.
Naiset:
1. Pulli Marjatta (530g)
2. Sipponen Reetta (145g)
3. Kuokkanen Riitta (55g)
Naisten sarjassa oli mukana 11, heistä viisi sai saalista.
Nuoret:
1. Heinonen Veeti (55g)
Nuorten sarjassa oli mukana 11. Heistä Veeti oli ainoa, joka sai
saalista, mutta jokainen osallistuja sai mitalin kaulaansa.
Isoimman kalan palkinnon sai Peter Niininen ja pienimmän
kalan palkinnon Jarmo
Eskelinen
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Pääsiäisenä täydenkuun taikaa ja

E

i auttanut pääsiäisen siirtyminen parilla viikolla keväämmäksi
viimevuodesta talven taittamiseen. Hietasaaressa lunta jossain
jopa ”kainaloihin asti”. Silti kinosten keskelle kertyi pääsiäisen
viettoon 105 henkeä, joista lapsia oli 36.
Perjantai alkoi Marjutin ja Annen vetämillä askarteluilla Lemmikissä. Syntyi kaikenlaista pääsiäiskoristetta, mm. pupulaatikoita
raeruoho istutuksella. Iltapäivällä oli tuo mainio pääsiäiskisa, munanlitskaus. Mukana iloitsemassa lapset ja aikuiset. Systeemihän
on että kisapari kopsauttaa kovaksi keitettyjä munia vastakkain.
Voittaja hän jonka muna pysyy ehjänä. Illalla oli mainiot Tapsan
kotakaraoket. Tunnelma lämmin ja tiivis.
Lauantaina taas aurinkoinen päivä. Nyt pieniä kilpailuja ulkona. Munien kopittelua, ei saanut tippua maahan, potkukelkkakisaa, tandem hiihtoa. Iltapäivällä vielä Pavilla karaokekahvila.
Vohvelia hillolla ja kermavaahdolla. Päivä päättyi huonosti syttyneeseen pääsiäisvalakiaan ja aamuyölle tanssittuun ja laulettuun
karaokeiltaan.
Sunnuntaina ei aikuiset enää jaksaneet kuin tehdä loppuun lumitöitään. Lapsille piilotettiin ympäriinsä aluetta suklaamunia.
Kaikki kuulemma löydettiin ja sitten ne syötiin.
Veijo
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päivisin lumilapiokuntoilua

Olihan paksusti lumitöitä!

Munan
kopittelua.

Litskausta.
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Lintulahden
siivoustalkoot
M

ukavassa poutasäässä ahkeroitiin alue kesäkuntoon. Runsaalle
talkooväelle riitti tehtäviä ja riitti myös talkookeittoa.
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Caravan -suurmyymälä keskellä Suomea. Tervetuloa!

M YYN T I • H U O LTO • V U O K R AU S • VA R AO S AT • TA R V I K K E E T • V E R K KO K AU P PA
Meillä yli
Myynti
150 ajoneuvoa! 0400 407 066

Myyjät

Tommi Kuismin 050 434 0408
Kari Pienmäki 0400 640 139
Katso ajantasalla myynti@
oleva varastojyvascaravan.fi Jyrki Lehtonen 040 728 6006
Juha Käyhkö 0400 642 842
tilanteemme
Timo Käyhkö 0400 642 699
www.jyvascaravan.fi
Tuomo Käyhkö 0400 545 133
Simo Käyhkö 0400 769 332

Jälkimarkkinointi

Caravan-varaosat /
Fiat-huolto ja
tarvikkeet / lisävarusteet varaosat
0400 407 035
0400 407 154

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä
info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan
Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15 tai sop.mukaan.

varaosat@jyvascaravan.fi

fiat@jyvascaravan.fi

huolto@jyvascaravan.fi

vuokraus@jyvascaravan.fi

Caravan-huolto
0400 407 055

Vuokraus
0400 620 445

Verkkokauppa
24h

Yli 7000 tuotetta
suoraan varastosta
kauppa.jyvascaravan.fi
shop.jyvascaravan.fi

Laadukasta vapaa-ajan
viettoa matkailuajoneuvolla
V

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

M

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

Valikoimissamme yli 150 matkailuajoneuvoa.

Tarvikemyymälässämme laaja
valikoima tarvikkeita ja varaosia.

Lämpöisissä sisätiloissa
40 ajoneuvon jatkuva näyttely.

Nykyaikaisissa huoltotiloissa työskentelee 8 mekaanikkoa.

Jyväs-Caravan Oy:n henkilökunta

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

Meillä yli 150 ajoneuvoa!
Katso ajantasalla
oleva varastotilanteemme
www.jyvascaravan.fi

Verkkokauppa 24h

Yli 7000 tuotetta
suoraan varastosta
kauppa.jyvascaravan.fi
shop.jyvascaravan.fi

AVAUUTTA
TTU !
!

Meiltä löydät myös teltat ja muut lisävarusteet.

Facebook

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

Varastossamme on jatkuvasti
150-200 ajoneuvon valikoima.

Tule tutustumaan
matkailuvaunuihimme.

Matkailuautot

Matkailuvaunut

Henkilö- ja pakettiautot

Tule tutustumaan laajaan valikoimaan
matkailu- ja retkeilyautoja.

Katso koko valikoima
internetissä www.jyvascaravan.fi

16 Hyvää syytä asioida meillä
Ajoneuvomyynti
YKSI SUOMEN SUURIMMISTA
VALIKOIMISTA YHDESSÄ
TOIMIPISTEESSÄ

Nopeasti vaihtuva, ajantasalla oleva
valikoima internetissä kuvien
kanssa www.jyvascaravan.fi

LUOTETTAVAT EDUSTUKSET

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

UUSIIN FIAT-MATKAILUAUTOIHIN
MEILTÄ FIAT-ALUSTAN
LAAJENNETTU 5V/ 100.000KM
TAKUU KAUPAN PÄÄLLE.
KYSY LISÄÄ!

KILPAILUKYKYINEN HINNOITTELU
UUSISSA JA KÄYTETYISSÄ

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

Yritys ja henkilöstö
ASIANTUNTEVA JA
JOUSTAVA PALVELU

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

TURVALLINEN JA
VAKAVARAINEN YRITYS

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

ALAN JOHTAVA KOKEMUS

Yrityksenä 40 vuotta, henkilökunnan
työvuosina yli 300 työvuotta,
yli 15000 myytyä ajoneuvoa
40 vuoden aikana.

JOUSTAVAT JA EDULLISET
RAHOITUSVAIHTOEHDOT

Kysy vaihtoehtoja myyjältäsi,
myös jäännösarvolaskelmat ja
loppuvelkojen lunastukset.

Tervetuloa meille!
Jälkimarkkinointi

Yritys ja henkilöstö

KATTAVA HUOLTOPALVELU

HYVÄT TOIMITILAT

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

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

SIJAINTI
KESKELLÄ SUOMEA

FIAT HUOLTO JA
VARAOSAPALVELUT

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

LOMAILEMME ITSEKIN
MATKAILUAJONEUVOILLA

YKSI SUOMEN SUURIMMISTA
TARVIKE- JA LISÄVARUSTEVALIKOIMISTA MYYMÄLÄSSÄMME
JA VERKKOKAUPASSAMME

Niin mukavaa se on ja
osaamme kertoa siitä muillekin!

VERKKOKAUPPA

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

yli 7000 tuotetta varastossamme nyt myös verkkokaupassamme
kauppa.jyvascaravan.fi
shop.jyvascaravan.fi

Vuokraus
VUOKRAUSPALVELU

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

TOIMIVA JÄLKIMARKKINOINTI,
TAKUU- JA VARAOSAPALVELU

Yhteydet ja varaosatoimitukset useimpiin
merkkeihimme suoraan tehtailta.

Meiltä laaja valikoima telttoja!

Teltat ja katokset

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

Tarvikkeet
keittiöön ja
siivouskomeroon

Lämmityslaitteet

Lisäpeilit

Turvallisuustuotteet

TV/SAT
tarvikkeet

Yleistarvikkeet

Lelut ja
leikkiautot

Kemialliset WC:t, Lisävarusteet
aineet ja
tarvikkeet

Jääkaapit ja
kylmälaukut

Retkituolit

Retkipöydät

Grillit

Kaasutarvikkeet

Sähkötarvikkeet

Korinosat

Massat ja
kemikaalit

Vesijärjestelmä

Markiisit

Huoltopalvelut

J

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

vuosihuollot, kolarikorjaukset, katsastushuollot ja lisätarvikeasennukset. Huoltaminen on aina edullisempaa kuin
korjaaminen!
Käytössämme on 700 neliön nykyaikaiset korjaamotilat,
jossa on tarvittavat nosturit ja erilaiset työkalut matkailuautoille ja vaunuille. Huollossamme työskentelee 10 ammattitaitoista mekaanikkoa.
Matkailuajoneuvon säännöllinen huoltaminen kannattaa, koska sen ansiosta säilyy valmistajien takuut
voimassa ja huoltojen yhteydessä tehdään valmistajien
suosittelemat kampanjakorjaukset. Olemme valtuutettu
Fiat -huoltoliike. Uusimman nosturimme avulla pystymme
tekemään alustahuoltoja jopa 8800 kg painaviin autoihin.

Huoltotarjoukset
Öljynvaihdot alkaen 145 €
Määräaikaishuollot alkaen 340 €
Jakohihnan vaihdot alkaen 470 €
Jäähdytinnesteen vaihto 125 €
Manuaalivaihteistonöljyn
vaihto 119 €
Jarrunesteen vaihto 99 €

Ilmastointihuollot alkaen 79 €
Matkailuauton asunto-osan
vuosihuolto alkaen 250 €
Matkailuvaunun vuosihuolto alk. 275 €
Matkailuvaunun katsastushuolto alkaen 175 €
Tiiveystarkastus alkaen 85 €
Koeponnistus 60 €

Katso tarkemmat huoltosisällöt kotisivuiltamme www.jyvascaravan.fi

Varaosapalvelut

H

oidamme edustamiimme merkkeihin varaosat ja
lisävarusteet. Useimpiin merkkeihin toimitukset
suoraan tehtaalta. Laaja valikoima yleisempiä
varaosia myös myymälässämme ja verkkokaupassamme.

Ilmoita matkailuajoneuvosi merkki, malli ja vuosimalli.
Jääkaapin/lämmittimen varaosatiedusteluun tarvitsemme
laitteen tyypin ja sarjanumeron.

Vuokrauspalvelut

V

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

Vuokraushinnat

esimerkiksi golfin, vaelluksen, kalastuksen tai kulttuurikohteiden ympärille. Meillä Jyväs-Caravanilla matkailuauton tai matkailuvaunun vuokraus on helppoa!

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

Matkailuautot

Matkailuvaunut

Parivuodemalli 4:lle henkilölle /
Kerrosvuodemalli 6:lle henkilölle

Parivuodeversio 4:lle henkilölle /
Kerrosvuodeversio 6:lle henkilölle

Hinta 1.6. - 30.8. 1050 € / vko

Hinta 1.6. - 30.8. 490 € / vko

Hinta 1.9. - 30.5. 700 € / vko

Hinta 1.9. - 30.5. 350 € / vko

Lisäpäivät 1.6. - 30.8. 150 €/ vrk

Lisäpäivät 1.6. - 30.8. 70 €/ vrk

Lisäpäivät 1.9. - 30.5. 100 € / vrk

Lisäpäivät 1.9. - 30.5. 50 € / vrk

Jyväs-Caravan Oy
Sorastajantie 6, 40320 JYVÄSKYLÄ
p. 0400 214 400
www.jyvascaravan.fi

Pidämme oikeudet painovirheisiin ja hintamuutoksiin.

Verkkokauppamme: kauppa.jyvascaravan.fi

www.facebook.com/jyvascaravan

verkkokauppa@jyvascaravan.fi, etunimi.sukunimi@jyvascaravan.fi
Lähetä tekstiviestit henkilökunnan suoriin puhelinnumeroihin. Tummennetut ryhmänumerot eivät ota vastaan tekstiviestejä.

Ajoneuvomyynti
Varaosat ja tarvikkeet Fiat-huolto ja varaosat Huolto
Vuokraus
p. 0400 407 066
p. 0400 407 035
p. 0400 407 154
p. 0400 407 055 p. 0400 620 445
Ma-Pe 9-17, La 10-15 tai sopimuksen mukaan Ma-Pe 8-17.00, La 10-15 Ma-Pe 8-17.00
Ma-Pe 8-17.00
Ma-Pe 8-17
myynti@jyvascaravan.fi

varaosat@jyvascaravan.fi

fiat@jyvascaravan.fi

huolto@jyvascaravan.fi

vuokraus@jyvascaravan.fi

Ajoneuvomyynti p. 0400 407 066 Ma-Pe 9-17, La 10-15 tai sopimuksen mukaan. myynti@jyvascaravan.fi

Tommi Kuismin

Jyrki Lehtonen

Kari Pienmäki

Juha Käyhkö

Timo Käyhkö

Tuomo Käyhkö
Myynti

Myynti / Toimitusjohtaja

050 434 0408

040 728 6006

0400 640 139

0400 642 842

0400 642 699

0400 545 133

0400 769 332

Myynti

Myynti

Myynti

Myynti

Palveluksessanne tarvike- ja varaosamyynnissä

Henri Nieminen

Mauno Pyykönen

Seppo Etelämäki

Tero Mäki

Kama Fritid, Reimo,
ThuleOmnistor ja Fiamma

Fiat, Thetford, Primus, Alde,
Trumatic, Dometic Varaosat

Dethleffs, Bürstner, Globecar,
Sunlight

Adria, Hobby, Kabe, Sunliving,
Fiat Varaosat ja tarvikkeet

0400 601 723

0400 530 125

0400 672 699

040 1244 999

Jenni Leinonen

Mikko Käyhkö

040 744 8802

0400 809 004

Myynti

Simo Käyhkö

p. 0400 407 035

Asko Pasanen

Huoltoneuvonta ja
Carthago, CasaCar, Solifer,
Polar, Poksi varaosat

040 7329147

Anssi Kälviäinen

Huoltoneuvoja
Fiat-alustahuollot Fiat-varaosat

0400 407154

Markus Mutanen

Huoltoneuvoja Korihuollot

040 7727994

Jouni Sorvari

Huoltoneuvoja Vakuutusyhtiöja korikorjaukset Jag betjänar
dig också på svenska.

040 5294830

Hallinto

Minna Honkala
Myyntisihteeri

040 744 8802

Myyntisihteeri, kirjanpito

Hallinto

Mekaanikot
Palokkajärvi

Kimmo Jukola

Mikko Muukkonen

Ahjokatu

Vasarakatu

Kristian Nieminen

Loh

iko

ske

ntie

Hannu Nieminen

Vaa
j

Tuomiojärvi

nt
ie

ske

To
u

ru

la

Juha Viinikainen
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Joel Määttä

Lassi Tarvainen

Jarkko Mäki-Kamppi
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Yhdistyksen kevätristeily Tallinnaan
22-23.4.2018

Y

hdistyksen kevätretki Tallinnaan alkoi 22.4. klo 11.30 Äänekoskelta mistä matkalle lähti yli kymmenen iloista karavaanaria. Matkan johtajana toimi Jarmo Eskelinen. Äänekoskelta ajoimme Jyväskylään tilausajolaiturille ja sieltä tuli yli kymmenen mukavaa ja iloista karavaanaria kyytiin. Myös matkan varrelta tuli muutamia yhdistyksemme jäseniä mukaan, eteläisimmät Joutsasta. Matka jatkui Päijänteen itäpuolta kohti Helsinkiä.
Meitä oli yhteensä 36 innokasta retkeilijää. Menomatka meni
mukavasti bingoa ja tietokilpailua pelaten, sekä vitsejä vääntäen.
Kaikki osallistujat palkittiin. Poikkesimme Vierumäen Kahvikeitaalle päiväkahville minkä yhdistys tarjosi. Matka jatkui puolen
tunnin tauon jälkeen kohti Helsinkiä ja Silja Eurooppaa. Sää suosi
meitä koko matkan ajan.
Kun pääsimme laivaan ja saimme omat hyttimme niin laumamme hajosi, osa meni buffee illalliselle ja osa muihin laivan ravintoloihin ja taxfree kauppaan.
Illalla alkoi tanssit ja ohjelmat joita sai nauttia pikkutunneille
saakka. Sovittiin, että aamulla lähdemme aamupalan jälkeen klo

09.00 bussilla Sadamarkettiin ”rätti”ostoksille ja sieltä 9.45 Super
alkoon, joka tuntui olevan jostain kumman syystä suosituin kohde,
vaikka hinnat oli sieläkin nousseet, mutta ei se näyttänyt haittaavan asiaa.
Tulomatka laivalla meni kuten ennenkin, osa tanssahteli, osa
kävi vielä ostoksilla ja osa istui ja katseli menoa ja jotkut vielä lepäili hytissä . Helsinkiin päästyämme pääsimme melko pian lähtemään bussilla kohti keski-Suomea. Meillä olikin JYP:n edustusbussi
käytössä ja sen oma kuljettaja. Bussin kyljissä ja takaikkunassa oli
isot JYP:n logot eli näytimme varmaan liigan kärkipelaajilta ehkä
hiukan vanhentuneilta. Tulomatkalla kävimme myös Vierumäen
Kahvikeitaalla kahvilla, nyt omaan piikkiin. Muuten tulomatka
sujui hiljaisemmissa merkeissä kun menomatka. Olimme Äänekoskella jo 21.30.
Kiitos kaikille mukana olleille hienosta matkasta ja hyvää kevättä!

nuppi

jarkki
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Talkoilla Hietsu kesäkuntoon!
H

ietasaaren kevättalkoisiin saapui runsaasti vaunuväkeä, toistasataa henkeä. Tosin suurin osa oli vierailijoita, jotka olivat tulleet alueesta nauttimaan. Mutta runsaasti oli niitäkin jotka aamun
tehtävien jaossa vetivät työhanskat käteensä. Näin koko alue saatiin kesäkuntoon. Ainoastaan kesäsauna jäi pesemättä, mutta kunhan vesi laskeutuu, sinnekin siivousryhmä varmasti kulkee. Samoin joitakin maalauksia ei päässyt tekemään, kun esimerkiksi
kaidepuut olivat vielä kosteita. Perustöihin keväisin kuuluu veneet
rantaan, talvipotkurit ja pulkat varastoihin ja sieltä käyttöön polkuautot ja polkupyörät, saunan ja huoltorakennuksen pesut lattiasta kattoon yms., yms. Mutta uuttakin rakennettiin, mm. leikkialu-

20

een aidat korjattiin mahdollisimman turvallisiksi. Nyt ei pikku-Iivarit vauhtileikeissään pääse varomattomasti ryntäilemään ajotielle.
Talkoolounas oli tällä kertaa mahtava lohikeitto ja vaihtoehtona
nakkikeittoa. Monet maistoivat molempia. Iltapäivällä Pavilla oli
talkookahvitus. Tarkoituksena koota hietasaarelaiset yhteen pohtimaan kahvin kera alueen yhteisiä asioita.
Ei näyttänyt illalla talkootyöt painavan ainakaan tanssijalkaa.
Silloin kun karaokessa soi vauhdikasta talssimusaa, foksii, valssiii,
ym.

nuppi

2/2018

Vuoden YT-alueiden tapahtumat
Meidän yhteistoiminta alueethan ovat niitä
joitten kanssa pyrimme mm. markkinoimaan
alueitamme.Yksi esimerkki tästä on Järvi-Suomen kierros -kampanja. Näin onkin toivottavaa, että käyttäisimme näitä alueita
kesäreissua suunnitellessa.
25.-27.5.
21.-22.7.
10.-12.8.
18.-19.8.
24.-26.8.

Lettukestit, Hiilimutka
Heinärieha, Hietasaari
Härkäjuhlat, Alatalo
Muikkutreffit, Lintulahti
Rosvopaisti, Jokiranta
avoin.
Valonjuhla, Hietajärvi
22.9.
Muikkumarkkinat, Rekiniemi
28.-30.9. Ruskatreffit, Kattivankkurit

Kiitokset
Lämmin kiitos yhdistykselle
saamastamme tunnustuksesta, kiitos!
Virpi ja Risto Järvikallio

Kaunis kiitos Hietasaaren ystäville
muistamisesta!
Toini Kiviniemi
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Tiliasiat puitiin kevätkokouksessa
K

evätkokous kokoustettiin perinteisesti Lintulahdella 21.4. Läsnä ainoastaan 29 äänestyskelpoista jäsentä. Kevätkokous on todella tärkeä kokous ja uskoisi jäseniä kiinnostavan olla mukana
hyväksymässä sen päätökset.
Hyväksyttiin vilkkaan viimevuoden toimintakertomukset alueilta ja yhdistykseltä. Samoin vahvistettiin tilipäätökset viime
vuodelta. Ja näin myönnettiin myös vastuuvapaus hallitukselle ja
todettiin, että raha-asiat on hyvin hoidettu.
Muissa asioissa keskusteltiin ajankohtaisia alueiden asioita, mielenkiintoisia keskusteluja. Allekirjoittanut esitteli Hietasaaren pihasaunan tilannetta. Nyt kun Uuraisten kunnan rakennusasioista
päättävä lautakunta on myöntänyt hankkeelle poikkeamisluvan.
Näin päästään jatkamaan rakennuksen suunnittelua kohti rakennuslupien hakemista.
Ennen kokouksen alkua muistettiin pikkulahjalla Vuoden Karavaanareiksi valittuja Virpi ja Risto Järvikalliota, samoin pyöreitä
vuosia täyttäneitä. Heistä paikalla olivat Hannu Solin, Jarmo Eskelinen ja Matti Andersin.
Veijo

SF-Caravan Keski Suomi ry
Karaokekilpailun säännöt
Karaokekilpailu on avoin kaikille SF-Caravan Keski-Suomi ry:n
jäsenille ja rinnakkaisjäsenille sekä heidän alle 15 vuotiaille lapsilleen. Kilpailu koostuu Hietasaaressa tai Lintulahdessa käytävästä
alkukarsinnasta ja finaalista. Finaalissa laulettava kappale ei saa
olla sama kuin laulajan alkukarsinnassa laulama kappale. Kilpailu
käydään henkilökohtaisena solistikilpailuna.
Kilpailuun ilmoittaudutaan annettuun päivämäärään mennessä,
eikä jälki-ilmoittautumisia hyväksytä (HUOM!).
Kilpailusarjat ovat nuoret alle 16 vuotta, naiset alle 60 vuotta,
naiset yli 60 vuotta, miehet alle 60 vuotta ja miehet yli 60 vuotta.
Finaalissa laulavat tuomareiden valitsemat 5 kilpailijaa alkukarsinnan jokaisesta sarjasta.
Kilpailukappaleet on valittava järjestäjän osoittamilta listoilta
olevista kappaleista.
Kilpailija ei saa olla sellainen henkilö, joka on tehnyt myyntitarkoitukseen äänitallenteita tai laulaa ammatikseen.
Kilpailussa sarjansa voittaneet ovat yhden vuoden kilpailukiellossa kilpailuun ja toimivat tarvittaessa tuomaristossa.
Tuomariarvostelu perustuu kilpailuhetkeen, eikä siitä voi valittaa.
Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden sääntöjen tarkistuksiin ja
muutoksiin.
SF-Caravan Keski-Suomi ry
Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa.

SF-CARAVAN KESKI-SUOMI RY:N

KARAOKEMESTARUUSKILPAILU
Yhdistyksemme vuoden 2018 karaokemestarit eri sarjoissa
valitaan taas tulevana kesänä.

Hietasaaren Heinärieha -treffeillä 21.7.2018
Sarjoina ovat nuoret alle 16 vuotiaat, naiset 16-59 vuotiaat,
naiset yli 60 vuotiaat, miehet 16-59 vuotiaat sekä miehet yli 60
vuotiaat. Kaikki laulettavat kappaleet on löydyttävä yhdistyksen satojen kappaleiden levyvalikoimista, joista saa tietoa alueiden isänniltä.
Kaikissa sarjoissa lauletaan kaksi osallistujan itsensä vapaasti
valitsemaa kappaletta. Ilmoittautumiset kilpailuun tulee toimittaa ennakolta sähköpostiin: veijo.karavaanari@gmail.com
15.7.2018 mennessä tai puh. 050 582 5595

Tervetuloa osallistumaan rehtiin kilpailuun!
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Yrittäjä Markku Väisänen
Neste Lintulahden laajennustyömaalla.

Neste Lintulahti
laajenee…
L

intulahden piironkivaunujen vetäjien yhteisön naapurissa, Akseli Callen-Kallelan kankaalle ikuistamissa Keiteleen rantamaisemissa, touhuaa kiireinen yrittäjä Väisäsen Markku, joka jälleen
laajentaa yritystään. Hän tuli Lintulahden Essolle yrittäjäksi vuonna 2003, Essot kuitenkin vähitellen hävisivät Suomesta ja Lintulahdessakin siirryttiin Nesteen väreihin vuonna 2005. Palveluita
on jatkuvasti pyritty kehittämään ja parantamaan. Nykyisten autojen huollontarve on jatkuvasti vähentynyt ja siirtynyt merkkikohtaisiin erityispalveluihin joten huoltamoidenkin tarjonta palvelee
yhä enemmän matkalaisten tarpeita.
Vuonna 2013 kiinteistö siirtyi Markun omistukseen, jolloin
alkoi voimakas aseman kehittäminen. Ison piharemontin ansiosta
pysäköintialue laajeni huomattavasti. Ravintola laajennettiin ja
keittiö sekä terassi uudistettiin 2014-2016. Viime kesänä alkoi suurin mullistus, jossa yritys saa n. 600 neliötä uutta tilaa ja yläkertaan
vielä 300 neliötä lisää. Laajennus toteutetaan omana urakkana,
joten vapaa-aika ei tuota ongelmia Markulle. Rakentaminen on
työllistänyt 4 henkilöä ja erityisurakoista vastaa Sähköpalvelu
Mäntymaa Oy sekä LVI-Mopet Oy.
Yritys työllistää 15 henkilöä ja tulevaisuudessa tarvittaneen lisää
työvoimaa. Lintulahden Nesteen lounaspöytä onkin saavuttanut

suuren suosion karavaanareiden ja raskaan liikenteen kuljettajien
keskuudessa. Nykyisessä laajennuksessa WC- ja sos.tilat rakennetaan vastaamaan ajan vaatimuksia ja kuljettajille on luvassa jopa
saunatilat, joten bussiryhmätkin pääsevät käyttämään palveluita.
Polttoaineiden ja nestekaasun myynnin lisäksi palveluihin kuuluu monipuoliset kahvila- ja ravintolapalvelut, joihin kuuluvat
noutopöytä lounas, tilausannokset, Kotipizza tuotteet, Rolls hampurilaisateriat ja laajennuksen valmistuttua myös Subway annokset. Ruokailijoiden määrä onkin ollut hyvässä kasvussa, alun muutaman tuhannen vuosittaisen ruokailijan määrästä on kasvettu jo
kymmeniin tuhansiin ruokailijoihin vuodessa ja Markun suunnitelmissa onkin jonain päivänä saavutta 100000 kävijän määrä.
Myös Veikkaus ja Posti palvelut ovat saatavissa. Uuteen liiketilaan avataan elintarvike ja matkamuisto- lahjatavara myymälä tulevan kesän aikana. Mietintämyssyssä on monenlaista tapahtumaa
tuleville kesille, esim. karavaanareiden rompepäivät ym.
Me Lintulahtelaiset olemme onnekkaita kun olemme saaneet
naapuriimme tälläisen yrittäjän. Toivotan Markulle henkilökuntineen onnea ja menestystä kiireiseen kesään.
Pekka-nen

Huom! Huom!
Hyvät vuosipaikkalaiset Lintulahdessa ja Hietasaaressa. Vaunujen kaasulaitteet on oltava testatut
toukokuun loppuun mennessä. Samoin sammuttimissa tulee olla voimassa oleva tarkastustarra.
Jokaisen ilmoitettava nämä asiat toimistoille kirjattavaksi. Samoin toimikuntien turvallisuusvastaavien
tulee tarkistuksin vahvistaa että nämä turvallisuusasiat ovat kunnossa.
Sammuttimet tulee tarkastaa joka vuosi. Kaasulaitteet tulee ponnistaa joka toinen vuosi.
Alueilla on henkilöitä, jotka omistavat luvat tehdä ponnistuksia.
Näin vaunua ei tätä varten tarvitse viedä huoltoliikkeisiin.

nuppi

23
23
2/2018

Klaara vappen tai jotain sinnepäin…

T

änä vuonna työväen ja opiskelijoiden keväänjuhla Vappu vietettiin tiistaina. Näin
monella oli tarjolla pitkä viikonloppu. Näin Hietasaareenkin vuosipaikkalaisia ja vieraita
ajeli jo perjantaina. Alueella n.
70 asukasta. Kevätpuuhaa oli
luonto järjestänyt. Lumenrippeitä jäljellä vain aurauskasoissa. Haravointia, istutuksia, jotkut vetivät kutuhaukea verkolla. Katiskaan ei kuulemma ui.
Lauantaina kaksi innokasta
toimikunnan naista järjesti lapsille ja nuorille vauhdikkaan ja
iloisen tapahtuman. Ilmapallot
paukkui ja mukava musa soi.
Hauskat liikunnalliset kilpailut
saivat punan poskiin. Lauantaiillan päätti yleiset karaoket.
Teeret pulputtivat viimeisillä
jäälautoilla. Hääpuuhissa myös
joutsenet ja kurjetkin. Kevät oli
tullut. Kyynämöisen vesi tavallisia vuosia korkeammalla. Ke-
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säsaunalle niemenpäähän ei
päässyt kuin veneellä. Ja vesi
vaan nousussa, kohta tulee tuo
saunalla oleva muuripata täyteen järvivettä.
Aattoillan huvittelut aloitti
Pavilla paljon naurua poikinut
bumsi bum. Osaavia joukkueita
ja yllättävää musiikkitietoa.
Niin ja sitten karaoketanssit
jatkui pitkään aamuun.
Teksti Veijo
Kuvat Valtteri Ja Veijo
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Kyynämö

isen vesi
tänä vuo
nna
todella k
orkealla.

Kevään merkkejä!
K

evään runsas tulva irroitti mökkiläisen laiturin Ei auttanut
vaikka vene oli siihen köydellä kiinnitetty. Tulva tarjosi
Hietasaareen, koska siellä ei laituria ole ollutkaan. Ehtiiköhän
oikea omistaja hätiin.
Veijo

V

iimeinkin alkavat talven lumet saada kyytiä Lintulahdessa. Eihän tuosta talvesta paljoa käteen jäänyt, selkäkipuja ja nivelvaivoja. Mutta hyvä kuitenkin että sai lumityöt hoideltua, paitsi
se viimeinen pyry joka jäi vaimon kontolle selkäkivun vuoksi.
Onneksi naapuri oli linkoineen avaamassa tieliittymää, karavaanari hänkin. Kiitokset vaan.
Muutama teltta sai siipeensä Lintulahdessa. Suuremmilta luonnon tuhoilta vältyttiin, ainoastaan Ruikonperän kalanperkaus/
käsittelykatos sortui lumen painosta. Taas on talkoolaisille tarvetta, että saadaan vahingot korjattua.
Uusi remontoitu toimistokin on saatu käyttöön ja hyvin siinä
isäntähommakin onnistui. Uusi kassajärjestelmäkin on koeajossa.
Näin se kehitys kehittyy.
Pekka-nen
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Hyvä karavaanari

K

esäsesonki on jo alkanut mukavasti liikkeessämme. Saimme
nauttia menneenä talvena runsaasta lumesta, mutta nopeasti lumet sulivat kevätauringon paistellessa. Caravanalalla alkuvuosi on
ollut rekisteröinneissä kokonaisuutena huhtikuun loppuun mennessä kasvusuuntainen. Olemme olleet mukana alkuvuoden messuilla ja näyttelyitä pidimme liikkeessämme tammikuussa, maaliskuussa, huhtikuussa ja toukokuussa. Toukokuussa SF-C Keski-Suomi oli mukana näyttelyssämme. Ahoset olivat paikalla yhdistyksen
puolesta kertomassa caravanharrastuksesta ja muutama uusi jäsenkin saatiin viikonlopun aikana. Viikonloppunäyttelyissämme kävijöitä oli 1500 henkilöä. Myös kauppaa tehtiin mukavasti.
Henkilöstöpuolella uusina työntekijöinä on aloittanut Lassi Tarvainen mekaanikkona ja Mauno Pyykönen varaosamyyjänä. Tervetuloa tiimiimme mukaan. Lisäksi kesäsesonkiin tulee verkkokauppaan ja vuokrauksen hoitoon Timo, Maiju, Kasper, Pontus ja Matias. Lisäksi henkilökuntamme jälkipolvea tutustuu tulevana kesänä
työntekoon. Olemme saaneet nyt uudet varastotilat, huoltotilat ja
uuden verkkokauppamme lähettämön nyt täyteen toimintavalmiuteen palvelemaan karavaanareita isommissa ja pienimmissä tarpeis-

sa. Olemme kouluttaneet henkilöstöämme talven aikana erilaisissa
tehtaiden myynti- ja huoltokoulutuksissa.
Olemme avanneet uuden verkkokaupan osoitteessa shop.jyvascaravan.fi yhteistyössä saksalaisen Reimo tukkuliikkeen kanssa. Uudessa verkkokaupassa on yli 17.000 tuotetta matkailuautoille, matkailuvaunuille, retkeilyautoille, pakettiautoille ja muuhun leirintämatkailuun. Valikoimissa on lähes kaikki caravanalan valmistajat
tuotteineen. Matkailuautojen tarvikkeet tuotemerkeillä Camp4®
ja Carbest® tarjoavat usein erityisen edullisen hinta-laatusuhteen.
Etutelttoja Reimo on kehittänyt itse jo 15 vuoden ajan. Reimo
valmistaa myös nousevia kattoja ja kalusteita itserakentajille pakettiautoihin ja retkeilyautoihin. Valikoimasta on saatavana myös
967 sivuinen jättikatalogi myymälästämme veloituksetta. Verkkokaupan tuotteet toimitetaan asiakkaalle Saksan varastosta toimitusmyyntinä noin kahden viikon toimitusajalla. Jyväs-Caravanin
oma verkkokauppamme kauppa.jyvascaravan.fi jatkaa toimintaa
normaalisti 7.000 tuotteen valikoimallaan, jotka toimitetaan muutamassa päivässä suoraan varastosta Jyväskylästä.
Lisäksi tänä kesänä erityistarjouksessa ovat wc-kemikaalit erittäin
edullisesti, mm. Dometic PowerCare Tabs 20 tablettia 10 euroa ja
Aqua Kem Sachets 18 pussia hintaan 14 euroa. Muistathan käyttää kemiallisessa wc:ssä hajoavaa wc-paperia tukkeutumisen estämiseksi, Camp4 hajoavaa wc-paperia saat meiltä nyt hintaan 2 euroa / 4rll. Lisäksi elokuun loppuun asti tarjoamme nestekaasun 11
kg sisällön erittäin edullisesti hintaan 17,90 . Nyt kannattaa kaasu, wc-aineet ja muut alan tarvikkeet hakea meiltä! Muistatahan
myös turvallisuutesi, meiltä kaasuhälyttimet, aisalukot, turvalukot,
sammuttimet ja muut karavaanarin turvavarusteet. Tutustu tarjouksiimme ja valikoimaamme myymälässämme ja verkkokaupassamme! Toivotamme teidät kaikki SF-C Keski-Suomen jäsenet
kuin myös kaikki Keski-Suomen SF-C alueilla vierailevat karavaanarit tervetulleiksi liikkeeseemme. Kesän aikana ohjailemme asiakkaitamme myös yöpymään Hietasaareen ja Lintulahteen. Kahvipannu on meillä aina kuumana! Tervetuloa, nähdään liikkeessämme!
Caravanterveisin
Mikko Käyhkö Jyväs-Caravan Oy

Eeva ja Jouko edustivat taas kerran yhdistystä.
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Hietsun pihasauna
Viimein vuoden vaihteen jälkeen saatiin Uuraisten kunnan kyseiseltä lautakunnalta poikkeamislupa. Tämä mahdollistaa uuden
saunarakennuksen rakentamisen nykyisen saunan paikalle. Rakennuksessa otetaan käyttöön myös nykyinen puuliiteriosa. Näin valmistuisi rakennukseen kaksi erillistä saunaa. Millaiselta tuleva rakennus näyttää, millaisiksi muodostuvat sisätilat, ei vielä tiedetä.
Suunnitelmat ja aikataulut ovat työn alla rakennuslupia varten.
Tässä vaiheessa on sovittu kuitenkin että kiukaat lämpenisivät
sähköllä.

Kepparit laukkaa Hietsuun.
Pari innokasta naista on suunnitellut Hietsun mahtavalle
hiekkarannalle kepparirataa. Eli
keppihevosharrastajille oma
pieni alue. Samoin tähän liittyen syntynee työpajoja uusien
ratsujen valmistamiseen entisten lisäksi. Nuoret ja aivan pienetkin hietsulaiset odottavat
innolla uutta toimintaa.

Hietasaaren toimiston lattia kunnossa.
Lattia oli jo jonkun aikaa ollut puhki kassanhoitajan kohdalta.
Nyt tekijän on vauhdikasta kurvailla tuolin pyörillä tasaista laminaattilattiaa.

Lintulahden Lintusali
Päätalo on saatu Vankkurihymiön arvoiseen kuntoon. Talon märkäpää, wc:t, suihkut ovat olleet valmiina jo parivuotta. Samoin
keittiö uusittiin ja kalustettiin saatiin tämän päivän vaatimusten
mukaiseksi. Viimeksi talven aikana remontoitiin valmiiksi toimisto. Uudet kalusteet, palvelutiski ja kevään aikana käyttöönotettava uusi kassajärjestelmä mahdollistavat tehokkaat palvelut, niin
vierailijoille kuin omallekin väelle.
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2018
HALLITUS
Varapuheenjohtaja

Puheenjohtaja

Risto Järvikallio

Jouko Ahonen

Keskustie 17 B 25,
40100 Jyväskylä
puh. 0400 759 871
jouko.ahonen@pp.inet.fi

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

Risto Järvikallio

Veikko Lindlöf

Mämmensalmentie 55,
44120 Äänekoski
puh. 040 142 0975
risto.jarvikallio@pp1.inet.fi

Tereniementie 8,
44580 Huopanankoski
p. 0404145556
veikko.lindlof@viitasaari.fi

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

Sihteeri
Teijo Arkkukangas

Veijo Kämäräinen

Hietasaari-toimikunta vuodelle 2018
Karhulahti Marjo, pj.
Sikomäentie 407
41140 Kuikka
040 569 7156
marjok222@gmail.com
Järvikallio Risto, varapj.

Rasilainen Jaana, sihteeri
Hiltunen Marjut
Järvikallio Virpi
Paasonen Anne
Immonen Sini
Koivukoski Sami
Alanko Markus

Nuppi-toimikunta vuodelle 2018
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.com

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

Heikki Heino
Valtteri Ahonen
Hanna Martikainen
Pekka Hintikka

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

Lintulahti-toimikunta vuodelle 2018
Kumavaara Veikko pj.
Juhanankuja 4 as. 28
44100 Äänekoski
040 968 9332

vexikum@suomi24.fi
Kallio Pasi
varapuheenjohtaja,
sihteeri
Leppänen Petri
Heino Heikki

Oksanen Marjatta
Kianto Nina
Liimatainen Pirjo
Liimatainen Kari
Palviainen Seppo
Karuaho Juhani
Lindlöf Veikko
Pursiainen Timo
Lindlöf-Liimatainen Carita
Turpeinen Tauno

Yhdistyksen kotisivut: www.kskaravaanarit.fi
Jaana Rasilainen
Puh. 0400 357 2595

Jäsenkirjuri

Rahastonhoitaja

Laskutus
Verkkolaskujen vastaanotto
Verkkolaskuosoite: 003707460536
Operaattori: OpusCapita Oy - Itella
Välittäjän tunnus 003077460536
Tuula Pietiläinen

Rantatie 9 as. 5, 19650 Joutsa
Puh. 0400 283 300
tuula.pietilainen@joutsantyp.fi
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Jaana Rasilainen

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

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

T

odella mainio sää juhlisti tänä vuonna Äitienpäivää. Liput ei
pahemmin saloissa liehuneet ainakaan Hietasaaressa, Kyynämöisen selkä pläkkityyni. Vaunun mittari varjoseinällä näytti
28,8 astetta. Luonto herää vauhdilla, linnuilla kosiopuuhat ja pesien
rakennukset äänekkäimmillään. Ensimmäiset valkovuokot runsaassa
kukassaan.
Tänä keväänä äitejä muistettiin Hietsussa perinteisillä ruusuilla.
Kaksi nuorta, Iina ja Jani kiersi aamupäivän aikana ruusukärryn
kanssa alueella ja pääsivät onnittelemaan kaikki alueen äidit. Muutamille alueella vierailevalle äidille moinen onnittelu oli mainio yllätys. Kiittelivät moista Hietasaarelaista tapaa. Myös Tuija Harju
(kuva) sai onnitteluruusunsa. Tuija kertoi ensimmäistä kertaa varanneensa vuosipaikan. Ja aloitushan hänestä oli oivallinen.

LINTULAHTI
LINTULAHTI

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

Tavataan
Siinä
kädentaito
Sepän
messuilla
lähellä!
Monnarilla!

Parasta
painolaatua!

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

n. puun .
puulop
lop17
18 20
20en
vuoden
a sa
assas
Vo
vuod
Voimim

Henkilö- ja
pakettiautot

KATSASTUSPAKETTI

55€
sis. tarvittavat
päästömittaukset.

Matkailuvaunut 40 €.

