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Sf-Caravan Keski-Suomi ry LINTULAHTI
Lintulantie 5 A

44440 Räihä (Äänekoski)
puh. 040748 5377

HIETASAARI
Hietasaarentie 128,
41240 Kyynämöinen (Uurainen)
Puh. 0400 259 899

Lintulahdessa
23.-25.9.2022

-treffit

T U L O S S A

Hietasaaressa 23.-25.9.2022
Tule mukaan
musiikilliseen
tunnelmaan!

Tiedot tarkentuu,
seuraa ilmoitteluamme

kskaravaanarit.fi

T U L O S S A

-treffit

Rosvopaistia,
naamiaistanssit

ja muuta mukavaa.

Ohjelma tarkentuu,
seuraa ilmoitteluamme

kskaravaanarit.fi

Molemmilla alueillamme
Hietasaaressa ja Lintulahdessa

lauantaina 26.11.2022
Jouluruokailu, ohjelmaa, tanssia!

Ohjelma ja aikataulu tarkentuu vielä,
seuraa ilmoitteluamme kskaravaanarit.fi

Ruokailuun ennakkoilmoittautuminen.
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muista yhdistyksen jäsentoimintaan liittyvistä asioista.

Painosmäärä : 3000-5000 kpl ISSN 0781-870X
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Ilmoitushinnat 2022:

SF-C KESKI-SUOMI RY:N JÄSENLEHTI
N:o 3/2022, 41. vsk   www.kskaravaanarit.fi

   ilmoituskerta
Takasivu  kokosivu  260,-  1.
  410,-  2.
  580,-  3.
  720,-  4.
 puolisivua  160,-  1.
  250,-  2.
  330,-  3.
  400,-  4.
Sisäkannet tekstisivujen hinnalla
Tekstisivut  kokosivu 230,-  1.
  330,-  2.
  435,-  3.
  510,-  4.
 puolisivua  125,-  1.
  210,-  2.
  290,-  3.
  370,-  4.
  neljäsosa  90,-  1.
  150,-  2.
  200,-  3.
  250,-  4.
 kahdeksasosa 65,-  1.
  110,-  2.
  145,-  3.
  170,-  4.
 kuudestoistaosa  50,-  1.
  85,-  2.
  105,-  3.
  120,-  4.
  
Joulukuun Nupin aineisto jätettävä 
27.11.2022 mennessä.  

Kirjoitan sinulle nyt ensimmäistä kertaa. Ja 
jos oikein pahasti tyrin, mahdollisesti myös 

viimeistä.
Ystäväni Raisa lähetti minulle kuvan pionis-

ta, joka oli yön aikana pudottanut kaikki terä-
lehtensä tasaisesti maljakon ympärille. Kenel-
läkään perheen jäsenistä ei ollut minkäänlaista 
hajua siitä, mitä oli tapahtunut. Kodissa asuu 
vain kaksi aikuista ja yksi teini, ei koiria, ei 
kissoja, vain kaksi undulaattia, jotka nukkuvat 
häkissään öisin.

Raisan mielestä nuo terälehdet olivat niin 
kauniita, että niistä olisi saanut luotua jotain 
taiteellista. Minä näin kuvassa raadollisesti 
dekkarin. ”Pionimurhat”. 

Aamulla tuota kuvaa katsoessani sain idean 
ensimmäiseen pääkirjoitukseeni, joka näkee 
päivänvalon tässä syksyn ensimmäisessä jäsen-
lehdessämme.

Miten ”Pionimurhat” voivat liittyä kara-
vaanareihin tai Nuppiin?

Yksi kuva, kaksi täysin erilaista lähestymis-
tapaa. Toinen näkee kauniin taideteoksen, toi-
nen julman murhamysteerin.

Karavaanailu. Yksi harrastus, mutta ei vaan 
yksi, kaksi, vaan monta erilaista lähestymis- ja 
toteuttamistapaa. 

Mikä on se oma juttu?
Karavaanari haluaa ehkä nähdä ja kokea mah-
dollisimman paljon, olla vapaa, liikkua ilman 
aikatauluja ja rajoituksia. Matka taittuu, kilo-
metrejä kertyy, samalla löytyy uusia tuttavuuk-
sia, elämyksiä ja kokemuksia.

Yksi harrastaa puskaparkkeja eikä voi kuvi-
tellakaan, että viettäisi aikaansa meluisalla 
SFC-alueella tiiviisti muiden alan harrastajien 
kanssa. On lasta, on lemmikkiä ja ei niin kivo-
ja naapureita, jotka kömpivät yösydännä karao- 
kesta ”Norjalaista villapaitaa” hoilaten.

Toinen etsii karavaanailusta luonnon lähei-
syyttä ja rauhaa, yksinäisyyttä ja hiljaisuutta, 
toinen paikkoja, joissa löytyy kavereiden lisäk-
si nimenomaan erilaista aktiviteettiä, frisbeetä, 
läskipyörää, kanoottia ja kaveria. 

Joku etsii nimenomaan lapsiystävällistä 
paikkaa, joku toinen kiertää melumestat kau-
kaa. 

Ja se viimeinen voi ottaa kulkimestaan vaik-
ka pyörät kokonaan pois ja jäädä niille sijoil-
leen, koska on löytänyt sen oman mansikka-
paikkansa, jonne on aina yhtä mukava palata 
samanhenkisten ystävien pariin. Yhteisölli-
syyttä parhaimmillaan.

Karavaanialueelle pakkaantuu joskus paljon-
kin väkeä, omaa ja vierasta. Tunnelma on tii-
vis ja erimielisyyksiä voi syntyä läheisesti asut-
taessa. Tuo tuli kyllä liian lähelle. Tuo kyttää. 
Tuota en muuten vaan siedä.

Ihan kuten meille tapahtui Raisan kanssa. 

Räjähtäneen pionin terälehdistä muokkaantui 
kaksi täysin erilaista mielikuvaa. Ja ne kum-
matkin ovat yhtä oikeita.

Kulunut kesä on ollut neljäs, jonka olen 
viettänyt Hietasaaressa. Olen oppinut tunte-
maan joukon hyvin erilaisia ihmisiä, osa tutta-
vuuksista on kehittynyt rikkaaksi ystävyydeksi, 
toisten kanssa tuttavuus on jäänyt tervehtimi-
sen tasolle. 

Missään en ole kokenut sellaista avuliaisuut-
ta kuin Hietasaaressa. Avun saaminen mahdol-
listaa tämän harrastukseni, en minä yksin saa 
telttaa ylös enkä edes kaasupulloa ulos. Kiitän 
ja kumarran lämpimästi kaikkia auttajiani!

Pestini tiedottajana ja Nupin päätoimittaja-
na otan vastaan nöyränä ja kiitollisena siitä 
luottamuksesta, jota minulle näin on osoitettu. 
Veijo Kämäräinen, Kähmy, on hoitanut pää-
toimittajan saappaat upeasti ja toivon, että 
hän vielä jaksaa ohjata minua keltanokkaa ja 
välittää sitä kullanarvoista tietoa, jota hän on 
vuosien saatossa itselleen kerännyt. 

Haluankin tässä yhteydessä esittää meidän 
kaikkien puolesta sydänlämpimät kiitoksemme 
sinulle, Veijo, siitä monipuolisesta ja pitkäai-
kaisesta työstä, jota olet tehnyt Nupin päätoi-
mittajana, Hietasaaren asukkaana ja tietysti 
viime aikoina valkoinen tukka hulmuten myös 
easy rider -isäntänä.

Tiedottajan tehtävä on välittää tietoa – sen 
perään aina huudetaan eikä sitä koskaan jaeta 
liikaa. Tiedottamisen tarkoituksena on myös 
herättää keskustelua. Asiat eivät aina ole help-
poja, saati mieluisia, mutta monesta vaikeasta-
kin tilanteesta selvitään, kun ongelmat ava-
taan ja puretaan asiallisesti, ei ylimielisesti, ei 
toista ivaten eikä pilkkua viilaten. Ei se ole 
mitään rakettitiedettä, vaan kohtaamista, ih-
misten välistä normaalia kommunikointia, ta-
vallista puhetta, sosiaalista kanssakäymistä, 
jonka toiset meistä hallitsevat paremmin ja 
jossa toisilla on hyvinkin oppimisen paikka. 

Sanottua sanaa ei koskaan saa takaisin. 
Sanat osuvat ja uppoavat – ja satuttavat joskus 
jopa niin paljon, ettei niitä ikinä voi unohtaa 
eikä anteeksi antaa.

Ottakaa hihasta kiinni, kun tulette vastaan. 
Antakaa vinkkejä ja palautetta, ruusuja ja risu-
ja. Ihan varmasti kompuroin ja ärsytän, tahal-
lisesti tai tahattomasti, mutta toivon, että pa-
laute tulee suoraan minulle eikä jää pelkästään 
kuiskutteluiksi, joita käydään ikävästi selän ta-
kana tai illan hämyssä saunan lauteilla.

En minä tee tätä yksin. Me teemme tämän 
yhdessä – kiitos teille kaikille jo etukäteen 
avustanne.

Ihanaa hämäränhyssyä kaikille teille!
Hietasaaressa, lämpimänä elokuun iltana ke-
sällä 2022.

Hyvä karavaanarikaverini!

Kaarina Kallio
päätoimittaja
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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!

L i n t u l a h t iL i n t u l a h t i

Lintulahdessa Lintulahdessa 
tapahtuu…tapahtuu…

Alueella jatkuva isäntäpalvelu koko vuoden.

• 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

 23.-24.9.2022  Rosvojen ja soihtujen yö, Treffit

 1.10.2022  Syyssiivoustalkoot

 26.11.2022  Pikkujoulut

 31.12-1.1.2023  Vuoden vaihtajaiset

Vuorokausimaksu jäseniltä (sis. 5 hlöä) 22€ + sähkö, 
ei jäseniltä (sis. 5 hlöä) 32€/vrk + sähkö. 

Sisältää alueen palvelut ja saunan yleisillä vuoroilla.  
Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.  

Telttapaikka 20€
Yöparkki (klo 20-09) 10€
Treffimaksu 15€

Perhesauna 20€/h jäsen • 30€ /h ei jäsen

Sähkömaksut 2022
• Mittarilla 0,30/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria 5€/vrk (1.5.-30.9.)
• Ilman mittaria 8€/vrk (1.10.-30.4.)

Ajo-ohje:
Etelästä tultaessa E-75-tietä Äänekoskelta 28 km pohjoiseen,  
Lintulahden Neste-huoltoaseman jälkeen vasemmalla puolella tietä. 
Pohjoisesta tultaessa E-75-tietä noin 31 km Viitasaarelta etelään,  
tien oikealla puolella ennen Lintulahden Neste-huoltoasemaa.
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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!

Hietasaaressa Hietasaaressa 
tapahtuu…tapahtuu…

H i e t a s a a r iH i e t a s a a r i

Hietasaaressa toimii jatkuva isäntäpalvelu 1.5  - 31.8. 
Tämän jälkeen alue toimii ns. omatoimialueena. 
Tarkemmat ohjeet ilmoitustauluilta.

• 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
• 9 korinen frisbeegolf-reitti
• esterata keppihevosille
• veneet, polkuveneet
• kaasunmyynti

23.-25.9.2022  Hietasaari tanssii ja soi, treffit

 8.-9.10.2022 Syystalkoot

 26.11.2022 Pikkujoulut

 31.12.2022 Uusi vuosi

Vuorokausimaksu jäseniltä (sis. 5 hlöä) 22€ + sähkö, 
ei jäseniltä (sis. 5 hlöä) 32€/vrk + sähkö. 

Sisältää alueen palvelut ja saunan yleisillä vuoroilla.  
Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.

Telttapaikka 20€
Yöparkki (klo 20-09) 10€
Treffimaksu 15€

Perhesauna 20€/h jäsen • 30€ /h ei jäsen

Sähkömaksut 2022
• Mittarilla 0,30/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria 5€/vrk (1.5.-30.9.)
• Ilman mittaria 8€/vrk (1.10.-30.4.) 

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

50 vuotta nuori

Kun olin nuori, vain hyvin 
vanhat ihmiset täyttivät 50 

vuotta.  Kovin ovat ajat muut-
tuneet niistä vuosista. 50 vuo-
den ikään tullaan aina vain 
nuorempina ja vetreämpinä. 
Meidän yhteinen yhdistyk-
semmekin ehti kuin varkain 
täyttää 50 jo viime vuonna ja 
”juhli merkkipäivää matkoil-
la”.  Kiitos koronan.  Kun 
maailma alkoi palata niin sa-
nottuun normaaliasentoon tä-
nä vuonna, oli aika juhlaan.  
Me juhlimme yhdessä Lintu-
lahdessa, jossa monet ahkerat 
kädet olivat valmistelleet alu-
een juhlakuntoon, somista-
neet paikalle ilmestyneen esi-
tyslavan ja valmistaneet juhla-
väelle tarjoilun.  Kiitokset kai-
kille niille ahkerille käsille!

SF-Caravan ry:n liittohalli-
tuksen puheenjohtaja Olli 
Rusi oli mukana juhlassa ja 
piti meille tapansa mukaan 
varsin analyyttisen juhlapu-
heen, jossa hän tarkasteli lep-
poisaan tapaansa keskisuoma-
laisuutta yleisesti, yhdistyk-
semme historiaa erityisesti ja 
kurkisti myös kohti tulevai-
suutta.  Kiitokset myös Ollille!

Olli ojensi yhdistyksellem-
me liiton tervehdyksenä Tapio 
Wirkkalan suunnitteleman ja 
Kultakeskuksen Hämeenlin-
nassa valmistaman jaloteräksi-
sen maljakon. Maljakko on 
käsityötä ja laadukas taitavan 
työn tuotos, joka kestää aikaa 
samalla tavoin kuin pitkäjän-
teinen työ yhdistystoiminnas-
sa. Tekijä näkyy jäljestä.  

 

Käymme yhdessä ain…
 

Me, yhdistyksemme ansioitu-
nut puheenjohtaja emeritus 
Jouko ja minä, nykyinen pu-
heenkuljettaja Peter, astelim-
me ottamaan yhdessä lahjan 
vastaan. Me 50+ vuosirengasta 
omaavat muistanemme Tapani 
Kansan taannoisen hitin 
”Käymme yhdessä ain….”.  
Niin muuten käymmekin.  
Jouko on jättänyt yhdistyksem-
me historiaan pitkän ja ansiok-
kaan jäljen – eikä vähiten sil-
loin kun myrsky tuhosi Hieta-
saaren.  Silloin tarvittiin oi-
keata johtajuutta.  Kiitos 
sinne, minne kiitos kuuluu!

 

Katse talouteen päin
 

Nyt kun jo yhdistyksen 51. 
vuosikin on jo tulossa täyteen, 
voimme huokaista – ainakin 
varovasti – helpotuksesta myös 
kuluneen vuoden osalta.  Vii-
meiset kolme vuotta ovat ol-
leet periaatteessa hyviä, joskin 
erilaisia vuosia.  Koronan ra-
joitettua ulkomaan matkailua 
kotimaan matkailu oli voitta-
jan osassa.  Matkailuajoneuvo-
jen ja veneiden kauppa oli 
viime ja toissa vuonna vilk-
kaampaa kuin aikoihin.  Viime 
vuosi oli huippuvuosi niin lii-
ton ja yhdistyksemme jäsen-
määrässä kuin myös alueillam-
me kävijöiden määrissä. 

Havahduimme keskikesällä 
huomaamaan, että kuluvan 
vuoden talousarvio oli tehty 
hiukan liian optimistisessa 

hengessä uskoen, että tämä 
vuosi olisi jotakuinkin edellis-
vuoden toisinto. Näin ei kui-
tenkaan asian laita ole.  Kävi-
jämäärissä ja tuotoissa on näh-
tävissä noin 15 % pudotus 
edellisvuoteen. Kesä-elokuu 
on perinteisesti vilkkainta ja 
tuottavinta aikaa. Nyt kun 
olemme saaneet talousraportit 
heinäkuun lopun tilanteesta, 
on nähtävissä, että vuoden 
2022 kirjanpidollinen tulos 
tulee olemaan alijäämäinen.  
Hallitus on tämän tiedostanut. 
Maksuvalmiutemme tullee säi-
lymään silti tyydyttävänä.  
Korjaavina toimenpiteinä pi-
dättäydymme tänä vuonna 

suuremmista investoinneista ja 
kiinnitämme huomiota myös 
henkilöstökustannuksiin.  Lin-
tulahti-toimikunnan aloittees-
ta palkattua isäntämiehitystä 
laihdutetaan syyskuusta alka-
en, talviaikaan, kahdesta yh-
teen ja tulevan kesän isäntä-
korvaukset ovat nykyistä pie-
nemmät. Yhdistyksemme tule-
van vuoden talousarvio tullaan 
rakentamaan tätä vuotta tiu-
kemmaksi, eli elämme edel-
leen suu säkkiä myöten. On 
mahdollista, että vuoden 2023 
kausipaikkamaksuja on tar-
peen tarkistaa ylöspäin kustan-
nusten kattamiseksi.

 

Kuluvan vuoden puheenjohtajina toimineet Jouko Ahonen ja  
Peter Lord menossa yhteistuumin ottamaan vastaan Liiton onnittelut.
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KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
SF-Caravan Keski-Suomi ry:n sääntömääräinen vuoden 2022 syyskokous pidetään lauantaina 12.11.2022  
klo 12.00 Suolahti-salissa Äänekosken kaupungissa, os. Sirkanpolku 3, 44200 Suolahti

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
1. päätetään hallituksen jäsenmäärä
2. valitaan puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan
3. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
4. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023
5. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
6. päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. korvauksista
7. valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin
8.  käsitellään määräajassa (12.10.2022) kokoukselle esitetyt asiat (” jäsenaloitteet ”)

Huomioitavaa
Kokouksen esityslista julkaistaan yhdistyksemme verkkosivulla noin viikkoa ennen kokousta.
Tämä kokous järjestetään perinteiseen tapaan: jäsenten tulee saapua kokoukseen henkilökohtaisesti. Poikkeuslain 
voimassaolon päätyttyä ei valtakirjoja tässä kokouksessa käytetä. 

Ennakkoilmoittautuminen
Tarjoilun mitoittamiseksi kokoukseen on suotavaa ilmoittautua vapaamuotoisesti etukäteen viimeistään 
30.10.2022. Ilmoittautuminen on mahdollista 20.10.2022 alkaen vaunualueiden toimistossa tai yhdistykselle lähe-
tettävällä sähköpostiviestillä osoitteeseen syyskokous@kskaravaanarit.onmicrosoft.com 

SF-CARAVAN KESKI-SUOMI RY
Hallitus

Talkootyö vai ostopalvelut ?
 

Valtakunnallisesti on nähtävis-
sä, että uudet ja nuoremmat jä-
senemme eivät ensisijaisesti 
odota harrastukseltaan työlei-
ri- ja talkooelämyksiä.  Eläm-
me nyt selkeätä murroskautta, 
jossa talkootyön osuus alueil-
lamme tulee väistämättä pie-
nenemään, varsinkin yli 
70-vuotiaan, käsillään paljon 
aikaan saaneen ikäluokan siir-
tyessä jo hyvin ansaittuun 
jäähdyttelyvaiheeseen.  On 
odotettavissa, että matkailu 

tulee olemaan enemmän ja 
enemmän elämyspainotteista, 
jossa matkailija on valmis ensi-
sijaisesti ostamaan rahalla pal-
veluita, joita käyttää - sitoutu-
matta pitkäaikaiseen talkoo-
suhteeseen tietyn alueen kans-
sa.  Tässä on meille haastetta, 
koska uudet tuulet vaikuttavat 
väistämättä myös yhdistyksen 
ylläpitämien alueiden toimin-
nan organisointiin.

Myös alueidemme ns. vel-
voiteisäntävuorojen toteutta-
misessa on ollut tänä vuonna 

haasteita enemmän kuin kos-
kaan ennen.  Syyskokouksessa 
etsimme toimintasuunnitel-
massa aiempaa paremmin toi-
mivia ratkaisuja asiaan.

 

Syyskokous lähestyy
 

Syyskokouskutsu on julkaistu 
toisaalla tässä lehdessä. Mer-
kitkää ajankohta jo nyt allak-
kaan.  Kokous pidetään perin-
teisenä kokouksena henkilö ja 
ääni periaatteella, koska enää 

ei ole tarvetta sähköiselle osal-
listumiselle eikä valtakirjojen 
käyttämiselle.

Samalla kun varaudumme 
erilaiseen tulevaisuuteen, on 
syytä taas kerran lausua ISO 
kiitos kaikille teille, jotka olet-
te kuluneena kesänä antaneet 
omaa aikaanne ja osaamistan-
ne yhdistyksemme hyväksi.

 
Tavataan Suolahti-Salissa!

Peter Lord
Hallituksen puheenjohtaja
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Hyvä juhliva SF-Caravan Keski-Suomi ry,  
yhdistyksen jäsenet ja aktiivit,  
hyvät kutsu- ja juhlavieraat

Keski-Suomi on historiallinen innovaatiokeskittymä

Yhdistys on perustettu 
5.6.1971 ja sen jäsenmää-

rä 31.12.2022 vuodenvaih-
teessa oli 2821 jäsentä. Oike-
astaan olen siis reilu vuoden 
myöhässä onnittelujeni kans-
sa.

Onhan se sanottava. SF-
Caravan Keski-Suomi ry on 
matkailuajoneuvoharrastuk-
selle tärkeä yhteisö. Yhdistys 
on jäsenmäärältään liiton 3. 
suurin yhdistys Pirkanmaan 
ja Oulun seudun jälkeen. 
Nehän tietenkin tarvitsevat 
kirittäjiä. Yhdistyksen har-
teilla on merkittävä osa suo-
malaisen matkailuvaunuhar-
rastuksen tulevasta menes-
tyksestä.

On myös selvää, että kun 
kasvetaan ja kasvatetaan 
näyttävä ruusupensas, sieltä 
löytyy myös piikkejä. Niitä 
on osunut myös yhdistyksen 
polulle. Kuitenkin on hyvä 
katsoa metsää puilta. Olen 
kiinnostunut monenlaisista 
asioista ja satuin tutustumaan 
joskus kymmenen vuotta sit-
ten julkaistuun Jyväskylän 
yliopiston Agora Centerin 

Swing-hankkeen raporttiin 
Keski-Suomen innovaa-
tiokeskittymästä – tarkem-
min sanottuna tarina Keski-
Suomen innovaatiokeskitty-
män kehitysvaiheista 1800-
luvun lopusta aina tähän päi-
vään asti. Kiehtovalla tavalla 
tuo raportti avasi näkymän 
keskisuomalaiseen uusiutu-
miskykyyn ja innovaatioihin. 
Jos vaikka joskus voi tulla pa-
lautetta vuoroin molemmille 
poskille, niin maakuntaan 
vaikuttaa liittyvän erityinen 
kyky löytää uudet menestyk-
sen eväät olennaisesti muut-
tuviin tilanteisiin. Tuo ra-
portti kuvaa maakunnan 
toistasataavuotista taivalta 
metsä-, metalli- ja tietoteolli-
suuden murroksista toiseen. 
Pitäisiköhän tuossa logossan-
ne vaakunalintu ukkometson 
sijaan olla kuvattuna kissa – 
pudotaan aina jaloilleen 
maahan ja suunnataan nenä 
kohti uutta menestystä.

Meillä on siis lupa odottaa 
SF-Caravan Keski-Suomi 
ry:ltä ja sen aktiiveilta inno-

vaatioita ja tulevan menes-
tyksen rakentamista. Hyvin-
vointia ihmisille ja harras-
tuksen toimintaympäristölle. 
Siihen on maakunnassa 
vahva perinne.

Vahvaa tukea  
yhdistyksen toiminnalle
Yhdistys on toimintansa alus-
ta saakka tehnyt hyvää yh-
teistyötä Jyväs-Caravan Oy:n 
ja ennen kaikkea yrityksen 
perustajan/omistajan Martti 
Käyhkön kanssa. Käyhkö oli 
usein mm. kevät- ja syysko-
kouksissa puheenjohtajana ja 
toimi myös yhdistyksen tilin-
tarkastajana. Hän on tunne-
tusti yksi koko harrastuksem-
me vaikuttavista persoonista. 
Yhteistyö on jatkunut Jyväs-
Caravan Oy:n kanssa mm. 
messuretkinä.

Vahva vaikuttaja yhdistyk-
sessä on ollut myös Pentti 
Äijö, joka on hoitanut sih-
teerin/talousasiantuntijan 
tehtäviä 1980- ja 1990-lu-
vuilla erittäin aktiivisesti. 
Pentti ei kuitenkaan koskaan 
ollut puheenjohtaja, ehkä 

muista kiireistä johtuen. 
Pentin rooli harrastuksessam-
me on ulottunut laajalle 
myös SF-Caravan Keski-Suo-
mi ry:n piiriä etäämmälle.

Perustavassa kokouksessa 
vuonna 1971 toiminut jäsen-
numero 36, Rurik ”Poppe” 
Löfman on edelleen aktiivi-
nen karavaanari. Hän asuste-
lee talvet Espanjassa ja kesät 
Suomessa.

Aktiivinen  
tapahtumajärjestäjä
Keski-Suomen yhdistys on 
profiloitunut SF-Caravanin 
piirissä aktiiviseksi ja ulos-
päin suuntautuneeksi yhdis-
tykseksi. Alkuaikoina yhdis-
tys järjesti tapahtumia jäse-
nilleen laajalla alueella ym-
päri Keski-Suomen maakun-
taa; treffipaikkoina maini-
taan mm. Ähtäri, Joutsa ja 
Suolahti. Myös treffien tee-
mat vaihtelivat possujuhlista 
ampumahiihtoviestiin, Hie-
tasaaren olympialaisista 
muikkutreffeihin jne. Tref-
feissä olivat turvallisuusasiat 
ja ajotaito vahvasti esillä. 
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Keski-Suomi oli erittäin ak-
tiivinen yhdistys ajotaito-
merkki-toiminnan alkaessa 
SF-Caravanissa vuonna 
1971. Ähtärissä pidetyssä ta-
pahtumassa kesällä 1971 
ajettiin 8 kulta-, 7 hopea- ja 
11 pronssimerkkiä.

Yhteistoimintaa viriteltiin 
mm. Savoon, Lahden seudul-
le ja Pirkanmaalle. Historias-
ta löytyy hupaisana juttuna 
tarina yhteistreffeistä Lahden 
seudun yhdistyksen kanssa 
vappuna 1974. Treffeille 
eivät kuitenkaan lahtelaiset 
muistaneet tulla. Nykyisin 
Keski-Suomi toimii Järvi-
Suomen YT-alueella.

Yhdistyksen yksi erikoisuus 
oli yli 20 vuoden ajan järjes-
tetty yhteinen joulumatka ja 
joulunvietto matkailuajoneu-
voilla Pyhätunturille. Jo 
1970-luvulla alkanut perinne 
jatkui pitkälle 1990-luvulle.

Yhdistys liiton  
tapahtumissa
Liiton tapahtumia yhdistys 
on järjestänyt usein. Jyväsky-
lässä on pidetty monia liitto-
kokouksia ja maakunnan alu-
eella järjestetty useita kara-
vaanipäiviä ja karavaanareit-
ten talvipäiviä. Yhdistys on 
myös ollut mukana ideoimas-
sa ja ilmeisesti myös osittain 
järjestämässä vuonna 1989 
Ähtärissä järjestettyjä Poh-
joismaisia Karavaanipäiviä. 
Vuonna 1984 liiton täyttäes-
sä 20 vuotta, yhdistys hoiti 

liiton päätapahtuman ”kuu-
lutustehtävät”. Tapahtuma 
järjestettiin Maisansalossa 
Tampereella.

2000-luvun alussa yhdistys 
järjesti hengellisiä treffejä 
Keuruun Isossa Kirjassa. Il-
meisesti tästä yhteistyöstä 
alkoi konkreettisesti SF-Ca-
ravanin Kristityt Karavaana-
rit -kerhon toiminta, joka 
tänä päivänä näkyy liiton 
virkeänä jäsenyhdistyksenä 
nimeltä Kristillinen Karavaa-
nariyhdistys ry. Keski-Suo-
men yhdistystä voinee aina-
kin jollakin tavalla kutsua 
yhdistyksen kummiksi.

Tiedotus ja muu julkisuus
Yhdistys on tiedottanut jäse-
nistölleen eri asioita Nuppi-
lehden kautta. Nuppi on il-
mestynyt vuodesta 1981 al-
kaen. Nuppi on monipuoli-
nen jäsenlehti, jossa on olut 
matkakertomuksia, värikkäi-
tä kannanottoja, hyviä, oi-
valtavia pääkirjoituksia ja 
havaintoja, tietoja yhdistyk-
sen alueilta, huumoria ja pe-
rusteellisia, uusien jäsenten 
listauksia. Lehti ei ole kaih-
tanut räväköitäkään kannan-
ottoja esimerkiksi liiton toi-
mintaa arvostellessaan.

Yhdistys on ollut muuten-
kin aktiivinen mm. vapaa-
ajan messuilla Jyväskylän pa-
viljongissa sekä Äänekosken 
seudun matkailumarkkinoin-
tiyhteistyössä.

Hietasaari ja Lintulahti
Nykyajan karavaanari tuntee 
Keski-Suomen yhdistyksen 
hoitamat leirintäalueet, Hie-
tasaaren Uuraisilla ja Lintu-
lahden Äänekosken Kongin-
kankaalla. Ne ovat sekä jä-
senkuntaa että laajemmin 
koko kasvavaa harrastusta 
palvelevia keitaita teiden 
varsilla ja järven viihtyisällä 
rannalla. Molemmat ovat 
laadukkaita ja hyvin hoidet-
tuja alueita, ja niillä on edel-
leen hyvä kehittymisen po-
tentiaali.

Hietasaaressa toiminta 
alkoi keväällä 1978 ja Lintu-
lahdessa 1989 (avajaiset ke-
sällä 1990). Hietasaaresta 
tuli muutamassa sekunnissa 
maailmankuulu elokuun 
alussa 2010, kun rajumyrskyn 
yhteydessä trombi tuhosi alu-
een käytännössä kokonaan. 
Noin 100 vaunua, rakennuk-
set ja alueen puusto tuhoutui 
silmänräpäyksessä, mutta ih-
mishenkiä ei mennyt. Tapah-
tuma järkytti laajasti koko 
harrastustamme. Vuoden 
2011 liittokokous avusti alu-
een jälleenrakennusta 20.000 
€:lla. Alueen kehitys tuon 
traagisen tapahtuman jäl-
keen on upeaa seurattavaa. 
Lintulahti puolestaan tarjoaa 
kausipaikkojen lisäksi hyvä-
laatuisen palvelun ja yöpy-
mismahdollisuuden vilkkaan 
liikennevirran kupeessa, so-
pivana etappina monelle 
matkaavalle karavaanarille.

Yhdessä tehden  
onnistumme
Vuosikymmenien aikana har-
rastuksemme muuttuu. Kohta 
60 vuotta sitten järjestön pe-
rusti muutama perhe. Tilan-
ne tuolloin oli nykyisestä 
kaikilta osin poikkeava. Vain 
vapauden kaipuu ja välitön 
karavaanareiden kanssakäy-
minen on jäljellä silloisesta 
ajasta. SF-Caravan Keski-
Suomi ry:n toiminnan yli 
puolen vuosisadan aikana 
lähes kaikki muu on muuttu-
nut. Niiden muutosten tun-
nistajia ja tekijöitä harrastuk-
semme on aina kaivannut ja 
tulee aina kaipaamaankin. 
Keski-Suomella on sijansa lu-
nastaa paikkansa tulevaisuu-
den tekijöiden kärkijoukossa.

Kiplingin viidakkokirjassa 
oli oivaltava kuvaus susilau-
masta sen huolehtiessa omas-
ta elinpiiristään. ”Suden 
voima on sen laumassa ja 
lauman voima on sen yksit-
täisissä jäsenissä.” Ylivoimai-
seltakin vaikuttava vastus on 
mahdollista voittaa, jos 
osaamme yhdistää voimam-
me. Harrastuksemme on 
joukkuelaji, joka tarvitsee 
hyviä innostajia.

On hienoa juhlia 50-vuo-
tista historiaa, mutta hienoa 
on myös juhlia upeaa tulevai-
suutta. Onneksi olkoon myös 
tulevaan SF-Caravan Keski-
Suomi ry!

Lintulahdessa 16.7.2022
SF-Caravan ry

Olli Rusi, puheenjohtaja
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Hietsuun laatoitusta

Hietasaaressa laatoitetaan 
loppukesästä pihalaattoja 

useisiin tarpeellisiin kohteisiin. 
Pääurakat talkoolaisilla ovat pi-
hasaunaan johtavat kulkutiet. 

   
Veijo

Kesäsaunan uudet valaistukset

Hietasaaressa pientä pintaremonttia

Hietasaaren suosittu kesäsauna sai uudet tunnelmavalot ympäri saunaa. Kuvassa järveen johtavaan porraskaiteeseen  
asennetut led-valot.

Työt alkavat. Valmista tuli.
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Lintulahden hyvän olon lauantai 28.5.2022
Hyvän olon viikonloppua vietettiin Lintulahdessa toukokuun viimeisenä lauantaina.  
Paikalla oli ratsastusta, tuote-esittelyjä ja -myyntiä. Kuvat Heikki Heino.

Lasten suosikkeja olivat askartelu ja poniajelu.
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Hietasaaren juhannus juhlit-
tiin perinteisin kuvioin. 

Heti torstaina täytettiin alue 
viimeistä pensaan laitaakin 
myöten. Oli todella lähellä, et-
tei tarvinnut käännyttää tuli-
joita. Aaton lipunnosto klo 18 
on aina herkkä tilaisuus, jota 
on odotettu. 

Kokon sytytys oli ongelmal-
linen. Kokkotarpeet olivat lä-
hinnä risua ja ne syttyivät hi-
taasti, mutta palaminen kesti-
kin sitten koko yön. 

Vonkamiehet-orkesteri piti 
Pavilla huolen, ettei juhannus-
yönä nukuta, vaan viihdytään 
yhdessä. 

Kerrankin helle Juhannus

Juhannuksen säät ovat ajoittain mitä 
sattuu. Joskus on luontoäiti tarjonnut 
vettä ja räntää. Tämän vuoden keskike-
sän juhla tarjosi polttavaa hellettä. 

Iltagrilli, vai olisiko parempi 
nimi yögrilli, tarjosi tanssikan-
salle herkkujaan.

Varsinaisen juhannuspäivän 
päätapahtumahan on perintei-
nen jumalanpalvelus. Heltees-
tä johtuen se pidettiin Pavin 
ilmastoiduissa sisätiloissa. Uu-
raisten seurakunta järjestää 
vuosittain tapahtuman ja Hie-
tasaari tarjoaa tilat ja kirkko-
kahvitkin.

Päivän päättäviin karaoke-
tansseihin ei meinannut löytyä 
juontajaa. Alan osaajat olivat 
kuka missäkin päin juhannuk-
sen vietossa. No onnistuihan 
sekin hauskanpito hiukan 
myöhässä.

Veijo

Juhannuksen aloittivat tunnelmallinen lipunnosto ja  
Keski-Suomen kotiseutulaulu.

Juhannusruusut kukkivat ajallaan.
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Tarja ja Mari tarjoilivat englantilaista aamiaista juhannuspäi-
vän aamuna. Suvipuodissa oli tarjolla kesäisiäherkkuja.

Kirkkokahvit nautittiin auringolta suojassa Pavilla.

Suppilaudalla voi käydä tyylikkäästi kesäsaunalla. Mirjalla 
kyydissään vastat ja juhannusjuoma.
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Yhdistyksemme 50. juhlat 
juhlittiin heinäkuun 16. 

päivä Lintulahdessa. Arvokas 
juhla vietettiin leppoisessa ja 
iloisessa tunnelmassa. Onnit-
telijoiden joukossa oli muun 
muassa yhdistyksen perustaja-
jäsen Bobe Flyktman. 

Juhlat alkoivat jo perjantai-
illan karaokella Lintusalissa. 
Laulua ja tanssia. Pari Hieta-
saaren laulajaa kunnostautui 
yleisön mielestä positiivisesti. 
Juhlapäivä aloitettiin aamulla 
lipunnostolla ja lippulaululla. 
Lipun nostivat yhdistyksen 

Kesäiset 50v juhlat
puheenjohtaja Peter Lord sekä 
aluetoimikuntien puheenjoh-
tajat Kari Liimatainen ja Jouni 
Hirvonen, jotka hoitivat myös 
onnittelujen vastaanoton. Jy-
väs-Caravan Oy yllätti mielui-
sasti lahjoittamalla yrityksen 
perustaja Martti Käyhkön joh-
dolla kummallekin alueelle 
omat sääasemat.

Varsinainen juhla pidettiin 
Onnelan nurmikolla. Karnee-
Arska ja Veekasi olivat yrittäjä 
Juha Virtasen komealla rekan 
nupilla vetäneet rekan pitkän 
peräkärryn, jonka sivu oli auki 

ja lava esiintyjien käytössä. 
Tervehdyspuheen piti Peter 

Lord. 
Puheiden välissä oli musiik-

kiesityksiä. Mainio Tarmo Vä-
liaho & Iltatuuli yhtyeen van-
han biisin, Perfilian kita-
rasaundit, jäivät mieleen soi-
maan. 

Juhlapuheen piti liittohalli-
tuksen puheenjohtaja Olli 
Rusi. Hän kävi puheessaan yh-
distyksen ja koko karavaani-
harrastuksen historiaa. 

Tilaisuus päättyi ansioitunei-
den jäsenten muistamisella. 

Komeimmat ja kiiltävimmät 
kultaiset ansiomerkit ojennet-
tiin Jarmo Eskeliselle ja  
Håkan Hakalaxille.

Onnelan nurmelta juhla-
kansa siirtyi Lintusaliin leivos-
kahveille. Ja aivan niin sano-
tusti ”kreivin aikaan”, sillä tai-
vaalta purkautui todella runsas 
vesisade kastelemaan juhla-
alueen. 

Päivä päättyi Lintulahden 
kesälavalla Onnelassa Tarmo 
Väliahon & Iltatuulen tans-
seissa puolen yön jälkeen.

Veijo

Juhlapuheen piti liittohallituksen puheenjohtaja Olli Rusi.

Yhdistyksen kultaisen ansiomerkin saivat 
Håkan Hakalax ja Jarmo Eskelinen.

Lipun nostivat kolme puheenjohtajaa.
Peter Lord, Kari Liimatainen ja Jouni 
Hirvonen.

Kähmyn seppelettä ihailemassa taloudenhoitaja 
Seppo Salonen.
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Kesäiset 50v juhlat

Tarmo Väliaho & Iltatuuli.

Olli Rusi (oik.), Jouko Ahonen ja Peter Lord.

Jyväs-Caravan Oy:n lahjoitti Hietasaareen ja Lintulahteen 
sääasemat. Luovuttajina yhtiön perustaja Martti Käyhkö ja 
nykyinen toimitusjohtaja Simo Käyhkö.

Perustajajäsen Bobe Flyktman kertoi yhdistyksen alkutaipaleesta.

Sää vaihteli juhlan aikana auringonpaisteesta sadekuuroihin.
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Ahonen Erkki ja Annikki
Jylhä Pirjo ja Jarmo
Kinnunen Veikko
Liimatainen Kari ja Pirjo
Palviainen Seppo

Solin Hannu ja Raija
Sorri Raija
Turpeinen Anneli
Vuori Alpo ja Maarit

Ansiolevykkeet

Yhdistysmerkki pronssi

Yhdistysmerkki hopea

Yhdistysmerkki kulta

Ahonen Valtteri
Andersin Irja
Heino Heikki
Hård-Kunelius Marjut
Järvikallio Risto
Järvikallio Virpi
Karuaho Juhani

Kunelius Eino
Naukkarinen Jorma
Pusa Leila
Pusa Tapani
Rasilainen Jaana
Salonen Seppo 
Turpeinen Tauno

Ahonen Jouko
Kuokkanen Riitta
Kämäräinen Veijo

Eskelinen Jarmo
Hakalax Håkan

Huomionosoitukset 
Yhdistyksen 50-vuotisjuhlassa 16.7.2022 jaetut huomionosoitukset
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NAUTI
SYKSYN TUNNELMASTA!

Jyväskylän liikkeestämme myös 
ammattitaitoiset matkailuajoneuvojen 
huolto- ja asennuspalvelut.

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä p. 020 777 2204

RINTA-JOUPPI.COM

YLI
300

MATKAILU-
AJONEUVON
VALIKOIMA!



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

Meillä yli  100 ajoneuvoa!
Katso ajantasainen 
varastotilanteemme  
www.jyvascaravan.fi

Varaosa- ja lisävarustemyynti 
0400 407 035
varaosat@jyvascaravan.fi

Tarvikkeet ja verkkokauppa
0400 620 445
verkkokauppa@jyvascaravan.fi

Caravan-huolto 
0400 407 055
huolto@jyvascaravan.fi

Fiat-huolto ja varaosat  
0400 407 154
fiat@jyvascaravan.fi

JälkimarkkinointiAjoneuvomyynti
0400 407 066  myynti@jyvascaravan.fi
Ajoneuvomyyjät
Kari Pienmäki  0400 640 139
Jyrki Lehtonen 040 728 6006
Janne Heikura 041 730 9041
Joonas Huovinen 041 731 0703

Verkkokauppa  24h
Yli 7000 tuotetta suoraan varastosta 
kauppa.jyvascaravan.fi

Juha Käyhkö 0400 642 842
Timo Käyhkö 0400 642 699
Tuomo Käyhkö 0400 545 133
Simo Käyhkö 0400 769 332

Hintoihin lisätään toimituskulut.

8000 vapaa-ajan tuotetta suoraan myymälästämme tai verkkokaupastamme kauppa.jyvascaravan.fi
Omakotitaloon VeneilyynMökille Retkelle, marjaan, kalaan

Mökille kaasu MoottoripyöräilyynAutoiluun Caravaanarille

Linnunpönttö matkailu-
auto T99-152B

Leikkimatkailuauto
681810

Retkigrilli hiilille rst 
Mustang 289527

Tuoli Berger Novara 
120kg 733240

Porta Potti 165 
Qube harmaa TF 
92806

Miniuuni 10 L Tristar 
22x25x16,5cm  800W 
513910

Jääkaappi Sunwind Ventus 
100  valkoinen 541910

Kahvinkeitin kaasupoltti-
moille Sunwind 400030

Taittolapio Atom
289234

Liukuestematto 
30x150cm beige
911454

Ladattava retkivalo 
hyttystentuhoojalla
83494

Vesikannu
60035

Oviverho 
100×200 
Taloon 
harmaa/
valkoinen
91243

Vatupassi, jolla 
mitataan ajoneuvon 
asento. 0115009N

Säilytystasku 60x20cm 
Tessa 3
919264

Kaasugril-
li Safari Chef 
2 kertakäyt-
töpullolla
G06-97B

Valaisin Camper Lyhty S 
2X3W LED 12V 
8710481

20€

10€45€

90€ 89€

59€

825€ 79€

18€27€

45€ 3€ 229€ 45€ 48€ 29,90€

55€

25€

449€ 25€ 39€

3€

155€

1350€ 1650€

10,90€

Suodatinpussiteline 
17cm korkea
94041

Kuivanapitolämmitysohjain 
Promod Lite II
PROMODLITEII

Kannettava wc sanko 
Berger 7L
338130

Kannettava 
wc sangolla 22l
270070

Kylmälaukku Airam 
Basic Cooler 20L 12V
9300060

Kääntyvä tuuletin 12 V 
462880

Jääkaappi Sunwind Cuisine 
12V 50L
541720

10€

Astiasto Cuneo 
16-osainen 4:lle 
91713

68€

99€ 12€

Kaasuhälytin (narkoosi)
akulla Sunwind
465048

Tine teepannu 2L
922192

12€

3€

Uppopumppu 10 l/
min 12 V
0600500

Retkipöytä Ole 80x60cm 
säädettävät jalat
910565

Sähkölämmitin Pietro 
750/1500W  811527

pe 30.9.2022 klo 9-18
la  1.10.2022 klo 10-16
su 2.10.2022 klo 11-15

Caravansuurnäyttely 
Jyväskylässä

Svenska Tält 
Universal 320 320x220cm 
13370

Svenska Tält 
Universal 400 400x220cm 
14395



Adria Matrix Supreme 670 SL A 100.950€
Ducato 2.2 160hv 2022 autom. Ikoninen suosikki on nostanut tyy-
lin, tekniikan, mukavuuden uudelle tasolle. 

5

B

4

Adria Matrix Supreme 670 SL 101.320€
Ducato 2.2 160hv 2022 autom. Uudistuneella Fiatilla erillisvuo-
tein ja laskuvuoteella tyylikäs Alde lämmitteinen matkailuauto.

5

B

4

Adria Matrix Plus 670 SL  97.970€
Ducato 2.2 160hv 2022. Autom.Alde. Erillisvuotein ja lasku-
vuoteella. Al-ko air suspension lisäilmajouset. Takatukijalat ym.

5

B

4

4

C1

4

Carthago E Line I 51 Linerclass 192.870€
180hv 2021 autom. Upea erillisvuoteinen suosikkimalli! Media-
center, Chiara-kalusteet, Kaasu-uuni, Nahkaverhoilu Macchiato 21

KABE TM Imperial MI910 GB 260.696€
2022. Autom. Tätä parempaa ei löydy – muotoilussa, laadussa ja 
mukavuudessa. Erinomaista ajomukavuutta.

6

C1

5

Carthago SPlus I 50 LE  263.545€
3,0 l 207hv 2022.Autom Takavetoinen erillisvuoteinen paripyöril-
lä, TecTower, Chiara, Osanahka Sand, Vuodepaketti, Invertteri ym.

5

C1

4

Carthago Liner For Two 53 261.600€
3,0 l 207 hv 2022.Autom Erillisvuoteet ja tilava U-istuinryhmä. 
Superpaketti tuplalinssikameralla. Tulossa.

4

C1

4

Dethleffs Just Go T 7055 EB  92.625€
160hv A 2022. Autom. Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, 
kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä. 

4

B

4

Dethleffs Trend 90 T7057 EB Jumper  87.430€
Ducato 2.2 165HV 2022. Upotetut asunto-osan ikkunat, Hyttys-
verkko-ovi, Ohjaamossa avattava kattoikkuna ym.

4

B

5

Bürstner Delfin Harmonyline T 660  87.500€
Ducato 2.2 140hv 2022. Autom. Alle 7-m puoli-integroitu pitkittäi-
sellä parivuoteella, tilavalla WC:llä, keittiöllä ja istumaryhmällä.

3

B

4

Bürstner NexxoVan T 620 84.130€
Ducato 2.2JTD 140hv 2022 Autom. Erillisvuoteinen kapeampi 
matkailuauto isolla takatallilla. Verhoilukangas Pacific Reef.

2

B

4

Bürstner Limited T 660 91.500€
Ducato 2.2JTD 140hv 2022. Hyvin varusteltu alle 7-m laskuvuode, 
erikoismalli pitkittäisellä parivuoteella ja väljillä pesutiloilla.

4

B

4

Dethleffs Trend T7017 94.595€
Ducato 2.2 140hv 2022. Erillisvuode/takaWC nostovuoteella. 7” 
DAB+ multimediasoitin, Ohjaamon automaatti-ilmastointi  ym.

4

B

4

Dethleffs Just Go T 7055 EB  93.275€
160hv A 2023. Autom. 2023 mallien ennakkomyynti alkanut. Tule 
tutustumaan uuteen Ford- Dethleffs matkailuautoon.

4

B

4

Adria Twin Axess 640 SL 68.410€
Ducato 2.2 140hv 2022. Pitkittäisvuoteilla. Ohjaamon ja asunto-
osan mattosarjat. Sivuliukuoven softclose avustin ym.

3

B

4

Sunlight T 67 83.470€
Ducato 2.2JTD 140hv 2022. Autom. Mattosarja, Nostovuode, 5.is-
tuinpaikka, TV-teline, iso jääkaappi/pakastin, Truma Combi 6E.

6

B

5

Hobby A65 KM Ontour 75.645€
Ducato 2.2 140hv 2022. Tilaihme B-kortilla. Remis ohjaamonver-
hot, USB kaksoispistorasiat, Kaasupullonvaihtaja ym.

6

B

5

Hobby Optima A70 GFM Ontour 73.240€
Ducato 2.3JTD 140hv 2022. Tilava perhemalli valmiina reis-
suun… Trumatic C6, KOS verhoilu ym.

6

B

6

5

B

5

Dethleffs Just 90 T7052EB  82.045€
Ducato 2.2 140 hv 2022. L-istuinryhmä, , Erillisvuoteiden yhdistä-
mismahdollisuus, Suihkutila, Ulkovalo 12V, Hyttysverkko-ovi ym.

4

B

4

Hobby Optima T65 HFL Ontour 71.970€
140hv 2022.Suosittu laskuvuode/parisänkymalli. Trumatic C6E , 
Pesuhuone, erillinen suihku. Truma LCD paneeli ym.

4

B

4

Adria Twin Supreme 640 SLB 81.800€
Ducato 2.2 160hv 2022. Autom. Alde. Kehystetyt ikkunat ja Sun-
Roof-katto.

Hobby Vantana K65 ET Ontour Edition  66.865€
Ducato 2.2 140hv 2022. Kattavasti jo tehtaalla varusteltu yksilö. 
KOS-kangas, Navi/Wifi, Markiisi, Peruutuskamera ym.

2

B

4

Sunlight V 69 Jumper 65.900€
Ducato 2.2 140 hv 2022. Saarekevuode, 2.14 m leveä. LED-päivä-
ajovalonauha, Ohjaamon pimennysverhot, TV-teline.

3

B

4

Sunlight Cliff 600 Adventure 66.180€
Ducato 2.2 140hv 2022. Autom.  5.99 pitkä Adventure Edition va-
rustein. TV-teline, Truma Combi 6E, LED päiväajovalot ym.

2

B

4

2

B

4

Casa Car EV 60 63.900€
2.3 JTD 180 hv 2022. Autom. Suomessa valmistettu erillisvuotei-
nen, ohjaamon ilmastointi, webasto, vetokoukku ym.

Adria Astella 644 DP 74.920€
2022. Unelmoimme kaikki kesämökistä järven tai meren rannal-
la, etäällä kaikesta – kaikilla mukavuuksilla.

4

2500kg

KABE Royal 560 XL KS 66.830€
2022. Talvilämmin lomakoti pariskunnalle pitkittäisellä parivuo-
teella. Hyvin varustettu tilava keittiö on matkakokin unelma.

2

2000kg

Dethleffs Beduin Scandinavia 740 BFK 67.560€
2022. Tyylikäs perhevaunu. Kolmikerrossänky. 70 litran raikasve-
sisäiliö. Amposta -verhoilu.

7

2500kg

Kabe Estate 600 XL  52.681€
2022. Uusi klassikko on syntynyt. Suositussa Classic-mallissamme 
on nyt paljon uutta designia. Uusi coolimpi muotoilu.

4

2000kg

KABE Ametist King Selection 560 GLE B2 KS  51.500€
2022. Runsaasti varusteltu, erillisvuoteilla. Talvioloihin tehty vau-
nu pysyy mukavana myös kesähelteillä ilmastointilaitteella. 

4

2000kg

Adria Alpina 753 HK 56.270€
2023. Upeasti uudistunut tilavalla etukeittiöllä, kolmikerrosvuo-
teilla ja parivuoteella kunnon perhevaunu.

7

2500kg

Dethleffs Beduin Scandinavia 670 BET 59.305€
2022. Tyylikäs erillisvuoteinen takawc tilalla. isompi 70 litran ve-
sisäiliö, hopean värinen ulkopelti, Amposta verhoilu ym. Tulossa.

3

2200kg



Adria Alpina 663 UK 50.220€
2022.  Lapsiperheen suosikkivaunu nestekiertoisella lattialämmi-
tyksellä yksiakselisena kolmikerrosmallina.

7

1872kg

2000kg

Hobby 720 WQC Prestige 49.670€
2022.  Parasta pariskunnalle, Hobbyn lippulaiva valmiiksi varus-
teltuna. Full Cooker, Ilmastoinnin asennusvalmius, USB ym.

4

2200kg

Adria Alpina 663 UK 50.590€
2023. Ensiluokkainen korkean suorituskyvyn ja kaikkien vuoden-
aikojen vaunu. Erittäin suuri panoraamaikkuna. 

7

2000kg

Hobby 560 WLU Prestige 40.785€
2022.  Hieno erillisvuodemalli mahtavin varustein. Ilmastoinnin 
asennusvalmius, Hobby Connect Bluetooth, USB ym.

4

1473kg

1600kg

Hobby 495 UL Excellent 31.365€
2022. Suosittu erillisvuode-malli. Erillisvuoteen laajennus. Truma 
Therme. Etuteltan ulkopistorasia. Tv antennin läpivienti ym.

5

1285kg

1500kg

4

1500kg

Hobby Maxia 495 UL 37.745€
2022. Ilmastoinnin asennusvalmius Tavaraluukku vuoteenalle, 
Hobby Connect Bluetooth, Truma Duo Control ym.

4

1464kg

1600kg

Hobby 560 CFE Excellent  37.065€
2022. Upea C-sohvaryhmällä ja muilla mahtavilla varusteilla. 
Smart Trailer System, Truma DuoControl, Liesituuletin ym.

4

1483kg

1600kg

Hobby 560 UL Prestige 40.905€
2022. 2,5m leveä pariskunnan vaunu erillisvuoteella. Trumatic 
C6E, Full Cooker, Uuni& Liesi& Grilli, Sähkö ja kaasulämmitys ym.

7

1488kg

1600kg

Hobby 560 KMFe Excellent Edition  37.400€
2022 . Hieno 2,5m leveä lapsiperhemalli hyvin varustein. Ta-
varaluukku vuoteenalle, Truma DuoControl, 12V sähköpaketti ym.

4

1264kg

1500kg

Hobby 495 UL Excellent Edition 32.225€
2022. Erillisvuoteet. Truma DuoControl kaasupainesäädin. Truma 
Therme. Etuteltan ulkopistorasia. USB ym.

Hobby 495 UL Excellent 30.950€
2022. Suosittu malli erillisvuoteisena. Trumatic S3004, 12V säh-
köpaketti, Truma Therme, Hobby Connect Bluetooth.

4

1285kg

1500kg

Hobby 470 KMF On Tour 27.640€
2022.  Näppärän kokoinen ja painoinen, kerrosvuoteet. USB ker-
rosvuoteissa. Hobby Connect Bluetooth. Sammutin ym.

5

1146kg

1350kg

Hobby 400 SFE De Luxe  27.380€
2022. Ketterä parivuodemalli. Trumatic S3004, lisäilman kierrolla. 
12V sähköpaketti, Truma Therme. Hobby Connect Bluetooth ym.

3

1091kg

1300kg

4

1264kg

1500kg

Hobby 495 UL Excellent Edition  31.160€
2022. Hobbyn erillisvuode-mallien suosikki nyt uutuutena Excel-
lent Edition malliversiona.

4

1285kg

1500kg

Hobby 495 UL Excellent 31.290€
2022. Erillisvuode-mallien suosikki mahtavin varustein. Ilmastoin-
nin asennusvalmius. Ulkopistorasia. USB. Tunnelmavalaistus.

3

1201kg

1350kg

Hobby 460 SL Excellent 29.940€
2022. Hieno erillisvuode hyvin varustein, Ilmastoinnin asennus-
valmius. Hobby Connect Bluetooth. Lattialämmitys 230V.

5

1278kg

1500kg

Hobby 495 UL De Luxe 29.480€
2022. Erillisvuode-malli De Luxe versiona. Sivuluukut vuoteen alle 
x 2. Hobby Connect Bluetooth. Erillisvuoteen levityssarja ym.

Dethleffs C´Joy 480 QLK  25.395€
2022. Edullinen ja kevyt kerrosvuodemalli. Raikasvesisäiliö 44 l, 
Tavaraluukku oikealle eteen, Lukuvalot ym.

6

1360kg

Dethleffs C´Joy 460 LE 24.220€
2022. Edullinen, kevyt erillisvuodemalli. Lukuvalot
TauluTV:n teline, Dynamik-paketti, Vapaana-paketti C´Joy.

4

1200kg

Dethleffs C´Joy 420 QSH 22.855€
2022. Kevyt ja edullinen. 12V puhallin lämmityslaitteelle, Akku, 
Laturi, Pääkatkaisija,Portobello -verhoilu ym.

3

1200kg

Dethleffs C’Go 415 QL 25.895€
2022. Parivuoteellinen pienemmänkin auton perään. Pesuhuo-
neen ikkuna, Truma 3002, Alumiinivanteet, Etuikkuna ym.

3

1200kg

2

698kg

750kg

Kulkuri TK30 katsastusvapaa 19.990€
2021. Uutuusvaunu kevyempään kokoluokkaan. TRUMA VarioHeat 
Eco CP plus, akku 60 Ah, Matti10Ah, led valaistus, ulkovalo ym.

3

690kg

750kg

Poksi N 126 NTL 18.800€
2022. Tummilla ikkunoilla. Pitkittäiset erillispedit. Poikittaiset vuo-
teet kolmelle. Erikoismalli tumman harmaa vihreillä raidoilla.

Hobby Beachy 360 16.380€
Uutuusmalli nyt ensiesittelyssä meillä. Tässä yksilössä lisävarus-
teena: Aisasäilytyskotelo, alumiinia. PortaPotti wc.

Hobby 620 CL Prestige 42.830€
2022. Alde. Tilava pariskunnan vaunu ympärivuotiseen käyttöön. 
Hobby Connect Bluetooth, Liesituuletin, Mattosarja ym.

5

1634kg

1900kg

Hobby 650 KMFe Excellent Edition 43.565€
2022. Alde. Uutuus varustetaso, kerrosvuode. Ilmastoinnin asen-
nusvalmius, Hobby Connect/BT, Kaasu-uuni, grilli ym.

6

1668kg

1900kg

Adria Alpina 663 PT 48.390€
2022. Parasta pariskunnalle, Hobbyn lippulaiva varusteltuna. Al-
de 3020 HE , Dometic Super Slim Tower 150l ym.

7

1835kg

2000kg

Adria Alpina 663 HT 47.850€
2022. Saarekevuoteella ja tilavalla etukeittiöllä, upea matkailu-
vaunu, jossa myös takaosassa koko vaunun levyinen toilettitila.

5

2000kg

KABE Smaragd XL KS Queen Selection 48.200€
2022. Vastinetta Rahalle. Queen Selection erikoisvarusteltu pa-
rivuodemalli Kabelta liikkuvalle ja laatua haluavalle pariskunnalle.

2

1605kg

2000kg

Hobby 650 KFU Prestige  44.065€
2022. Perhemallien suosikki Prestige varusteill,a Trumatic C6E, 
Dometic Super Slim Tower jääkaappi 150l, Full Cooker ym.

7

1689kg

1900kg

Adria Alpina 583 LP  47.570€
2022. Tilava parivuodemalli mukavalla oleskelutilalla, hyvät var-
usteet. Plus paketti, Mattosarja, Ilmastointi, Mach+ etäohjaus ym.

4

1700kg

2000kg

Katso ajantasainen 
varastotilanteemme 

www.jyvascaravan.fi



Hannu NieminenKimmo Jukola Juha Viinikainen Lassi TarvainenMikko Muukkonen Markus Mutanen Mika Koskinen

Mekaanikot

Jyrki Lehtonen
Myynti

040 728 6006

Juha Käyhkö
Myynti

0400 642 842

Timo Käyhkö
Myynti

0400 642 699

Kari Pienmäki
Myynti 

0400 640 139

Janne Heikura
Myynti 

041 730 9041

Joonas Huovinen
Myynti 

041 731 0703

Tuomo Käyhkö
Myynti

0400 545 133

Simo Käyhkö
Myynti / Toimitusjohtaja
0400 769 332

Ajoneuvomyynti p. 0400 407 066

Varaosat

Tarvikkeet, verkkokauppa

Mauno Pyykönen
Fiat, Dometic, Solifer, 
Poksi, Polar -varaosat
0400 530 125

Henri Nieminen
Hobby, ThuleOmnistor,  
Thetford, Svenska Tält, 
Primus, Alde, Trumatic
0400 601 723

Seppo Etelämäki
Dethleffs, Bürstner, 
Sunlight, Globecar

0400 672 699

Tero Mäki
Adria, Carthago, KABE, 

Sunliving, MORELO
040 1244 999

Matias Nironen
Verkkokauppa, Reimo ja 

Kama Fritid tuotteet
0400 601 203

Roni Savolainen
Verkkokauppa

040 588 3262

p. 0400 407 035

p. 0400 620 445

Minna Honkala
Myyntisihteeri 

040 744 8802

Hallinto

Raija Pasanen
Kirjanpitäjä, 

reskontranhoitaja
040 744 8802

Mikko Käyhkö
Hallinto 

0400 809 004

Huolto

Fiat-huolto

Jouni Sorvari
Kolarikorjaukset

040 529 4830

Antti Kumpu
Huoltoneuvonta ja 

varaosat
040 772 7994

Antti Poikolainen 
Caravanhuollot

 ja varaosat
0400 103 674

Anssi Kälviäinen
Fiat alustahuollot ja 

varaosat
040 675 8570

p. 0400 407 055

p. 0400 407 154

N 62°16.398’’
E 025°46.981’’
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Turku
Tampere

Jyväs-Caravan Oy  Sorastajantie 6, 40320 JYVÄSKYLÄ • p. 0400 214 400 • www.jyvascaravan.fi
Verkkokauppamme: kauppa.jyvascaravan.fi
verkkokauppa@jyvascaravan.fi, etunimi.sukunimi@jyvascaravan.fi

Huolto p. 0400 407 055
Ma-Pe 8-17
huolto@jyvascaravan.fi

Fiat-huolto ja varaosat p. 0400 407 154
Ma-Pe 8-17
fiat@jyvascaravan.fi

Varaosat p. 0400 407 035
Ma-Pe 8-17, La 10-15
varaosat@jyvascaravan.fi

www.facebook.com/jyvascaravan
Lähetä tekstiviestit henkilökunnan suoriin puhelinnumeroihin. Tummennetut ryhmänumerot eivät ota vastaan tekstiviestejä.

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

Tarvikkeet ja verkkokauppa 0400 620 445
Ma-Pe klo 8-17, La klo 10-15
verkkokauppa@jyvascaravan.fi

Tervetuloa tutustumaan caravansuurmyymäläämme Jyväskylään!
Kahvipannu on aina kuumana!

VERKKOKAUPPA
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Tänä juhannuksena laulun sanat osuivat enem-
män kuin nappiin ainakin täällä SFC Lintu-

lahdessa. ”Kun taas on aika auringon”. Oli todel-
linen helle, jämsäläisiä huopasia ei tarvittu.

Takana apea koronarajoitusaika ”Tuntui kuin 
vuotta kymmenen jatkunut talvi ois.”

Nyt vapaina kuin lehmät kevätlaitumella, ih-
miset olivat iloisia ja hyväntuulisia. ”Sun naurus 
tarttuu ihmisiin ja uskon jälleen haaveisiin”.  

Pelattiin mölkkyä, paistettiin lettuja ja makka-
raa, seurusteltiin. Uimaranta, vesileikit ja sauna 
kutsuivat.

”Ja tanssipaikan suuntaan päin” aaton juhan-
nustansseihin rantalavalle ”näin lähdetään me 
käsikkäin”. Tahdit takasi Seija Irmeli säestäjä-
nään Leo Louhivaara. Orkesteritauolla suunnat-
tiin Ruikonperää kohti kun ”kokkoihin liekit lei-
mahtaa”. Hyvin se kokko paloikin ensi kertaa uu-
della paikallaan.

Juhannuspäivänä suoritettiin arpajaiset ja illal-
la laulettiin kuumassa Lintusalissa karaokea ja 
tanssittiin mekot ja paidat märkinä.

Oikein mukavasti meni juhannus ainakin alle-
kirjoittaneella - silloisella isännällä – hiki hatus-
sa.

Pirjo Jylhä

Kuvat Heikki Heino

”Juhlat kun Jussin päivän on,  
  silloin taas tarkenee….”
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”Juhlat kun Jussin päivän on,  
  silloin taas tarkenee….”



2222
nuppi 3/2022

Pakollisen tauon jälkeen saimme jälleen järjestää perin-
teiset Muikkureffit 12.-14.8. Nyt kun meillä on vaunu-

paikat numeroitu, pystyimme ottamaan ennakkovarauksia. 
Ensimmäiset treffivieraat saapuivat jo keskiviikkona, tors-
taina tuli jo useitakin vaunukuntia ja vapaita paikkoja ky-
seltiin puhelimitse. Ketään ei jouduttu käännyttämään 
pois, vaikka täyttä olikin. Sääkin suosi jälleen treffejämme. 
Perjantaiaamuna pikkuisen tihkutti, mutta ei se haitannut.

Muikkuja oli tilattu torstaiksi ja niitä lähdettiin aamu-
päivästä noutamaan. Iltapäivällä kokoontui kokenut mui-
kun puhkomisryhmä Ruikonperälle 120 kilon kimppuun. 
Myös kalakeiton lohet fileoitiin ja palasteltiin paikalla. 
Muikkujen paisto- ja savustusryhmät oli nimetty, perunate-
atterit sovittu, muusit ja tsatsikit valmistumassa. 

Perjantaina puolilta päivin aloitettiin ruoka-annosten - 
muusi, muikut ja tsatsiki – myynti. Kauppa kävi hyvin ja 
muikut meni suoraan pannulta sitä mukaan  kun ehdittiin 
kahdella suurella pannulla paistaa. Savumuikkuja myytiin 
rovekaupalla. Viimeisille perjantai-illan tulijoille meillä ei 
valitettavasti riittänyt lämpimiä paistomuikkuja, savustet-
tuja kyllä, vaan jouduimme kertomaan, että aamulla jat-
kuu. Kaikki neljä saunaa oli lämpimänä ja järvessä polski 

Perinteiset Muikkutreffit  
Lintulahdessa 12.-14.8.2022

monta lasta, ukkoa ja akkaa. Perjantain muikkutanssit 
tanssittiin Onnelan rantalavalla Gunnar Taipaleen tans-
siorkesterin tahdissa.

Lauantaiaamuna lohikeittoa tulivat keittämään entiset 
vuosipaikkalaisemme Luomalan Helena ja Harjun Irma. 
Kun keiton valmistumisesta kuulutettiin, alkoi salin taakse 
kertyä pitkä, iloisesti ”poriseva” ruokajono. Vaikka kattila 
oli iso, hupeni keitto sukkelasti - kaikille halukkaille kui-
tenkin riitti. Iltapäivän ohjelmassa oli mölkkypeli ja arpa-
jaiset. Pääpalkinto meni sopivasti vieraallemme. Isännät 
tuikkasivat jälleen saunat tulille ja ilta meni kylpien ja 
uiden. Karaoketanssit pyörähtivät käyntiin klo 21 Lintusa-
lissa. Kuuma sali täyttyikin hyvistä laulajista ja tanssiakin 
jaksettiin.

Sunnuntaiaamuna alkoi treffien purku. Yksi jos toinen 
keräili leiriänsä kokoon ja starttasi kotiin päin. Yhdet 
hyvin onnistuneet Muikkutreffit siirtyivät jälleen muisto-
jen joukkoon. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille sekä 
ahkeralle talkooväelle. Tavataan taas! Kausipaikkalaisväki 
kokoontui vielä kehityspalaveriin miettimään uusia juttuja 
tulevaisuuden varalle.

Pirjo Jylhä

Kuvat Heikki Heino
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Yhdistyksellä on edesmen-
neen perustajajäsenemme 

Anja Vanhasen 40 aikaisem-
malta vuodelta laatima histo-
riikki, joka löytyy yhdistyksen 
kotisivuilta. Tämä katsaukseni 
keskittyy enimmäkseen viimei-
seen 10 vuoteen.

Yhdistys on perustettu 
6.5.1971 Sippulanniemen lei-
rintäalueella Jyväskylässä ni-
mellä Keski-Suomen kerho, 
jolla oli valmiiksi mietityt 
säännöt.

Yhdistys rekisteröitiin 
14.11.1975, säännöt uudistet-
tiin ja yhdistyksen nimeksi tuli 
Keski-Suomen SF-Caravan ry. 
Yhdistystä perustettaessa jä-
senperheitä oli 18 ja tänään, 
50 vuotta täytettyämme, yh-
distyksemme jäsenmäärä on jo 
2821, joista rinnakkaisjäseniä 
on 210. Tällä hetkellä olemme 
Suomen kolmanneksi suurin 
yhdistys.

Kävijöitä alueillamme Hie-
tasaaressa ja Lintulahdessa on 
riittänyt mukavasti, joka vuosi 
saamme yhä enemmän ja 
enemmän vierailijoita. Esi-
merkkinä tästä voin mainita, 
että viimeisen 10 vuoden aika-
na yöpymisvuorokausia on ker-
tynyt noin 340.000. 

Myös vuosi- ja kesäpaikka-
laisten määrä on lisääntynyt ja 
heille varatut paikat ovat lähes 
jatkuvasti täysiä.

Irja Andersinin historiikki

Kirpputori- 
tapahtuma  
18.6.2022 
Hietasaaressa

Yhdistyksellämme on oma, 4 
kertaa vuodessa ilmestyvä jä-
senlehti ”Nuppi”, joka ilmestyi 
ensimmäisen kerran vuonna 
1981. Yhä edelleen sitä odote-
taan ja luetaan hyvin innok-
kaasti.

Viimeiset 10 vuotta jäävät 
erityisen merkittävinä histori-
aan kuuluisan ”Veera”-myrs-
kyn vierailtua 4.8.2010 Hieta-
saaressa. ”Veera” jätti jälkeen-
sä täydellisen tuhon. Se hävitti 
melkein kaiken, noin 100 vau-
nua, useita vetoautoja, raken-
nuksia ja kaatoi puita. Onnek-
si alueella ei juuri tuolloin 
ollut paljon väkeä, säästyimme 
suhteellisen pienillä henkilö-
vahingoilla.

”Veera” oli koettelemus, 
joka todella yhdisti porukan. 
Ryhdyimme välittömästi suun-
nittelemaan uutta Hietasaarta. 
Talkoohenkeä löytyi ja kesällä 
2011 saimmekin viettää uuden 
Hietasaaren avajaisia. Talkoo-
työ tuotti tuloksia, sillä seuraa-
vana vuonna, 2012, Hietasaari 
valittiin vuoden SF Caravan 
-alueeksi. Kävijämäärien jat-
kuva kasvu mahdollisti myös 
investoinnit.

Myös Lintulahtea on ehos-
tettu ja viihtyvyyttä lisätty, 
mm. remontoimalla pääraken-

nusta ja toimistotiloja sekä laa-
jentamalla saunarakennusta, 
johon on saatu lisää tiskipaik-
koja ja vessoja. Tämä työ ei 
ole ollut turhaa, sillä vuonna 
2018 Lintulahteen myönnet-
tiin Vankkurihymiö, joka uu-
sittiin vuonna 2021.

Vuosien saatossa alueitam-
me on kehitetty ja tuo kehitys-
työ jatkuu. 

Hietasaareen saatiin vuonna 
2020 uusi saunarakennus ja 
vuonna 2021 uusi saniteetti-
kontti. Uudet saunat, ”Maija” 
ja ”Matti”, toimivat kesäisin 
tilaussaunoina, koska ns. kesä-
sauna on vertaansa vailla 
maankuuluine ”ämpärisuihkui-
neen”.

Lintulahteen saatiin vuonna 
2021 uusi, runsaasti kehuja 
saanut telttasauna, jossa talvel-
la löylyistä nauttiessa voi sa-
malla ihailla tähtitaivasta. 
Myös Lintulahdessa on tun-
nettu tilaussauna, josta ei tun-
nelmaa puutu.

Hietasaaren ”Suvipuoti”-
kahvila monine herkkuineen 
on oma lukunsa Hietasaaren 
historiassa. Kahvila on lisän-
nyt niin vieraiden kuin oman 
väen mukavuutta ja viihty-
vyyttä. 

Lapset on aina otettu huo-
mioon molemmilla alueilla. 
Lapsille on hankittu välineitä 
eri aktiviteetteihin. Lintulah-
den leikkipaikalle saatiin uusi 
leikkimökki, leikkipaikkaa 
kunnostettiin, jolloin se sai 
myös iloisen värityksen. Kuten 
sanonta kuuluu: ”jos lapset 
viihtyvät, viihtyvät myös ai-
kuiset”. 

Olemmekin ilolla havain-
neet, että nyt ovat myös nuo-
ret karavaanariperheet löytä-
neet tämän yhteisen, mahta-
van harrastuksemme ja kum-
mallakin alueella kuuluu päi-
vittäin lasten iloinen temmel-
lys.

Vallitsevan epävakaan maa-
ilmantilanteen aikana voimme 
vain pohtia, miten maailma 
muuttuu seuraavien 10 vuoden 
aikana.

Onnittelut 50-vuotiaalle 
SFC Keski-Suomi ry:lle ja 
hyvää kesän jatkoa kaikille!

Irja Andersin

Kuva Kaarina Kallio.
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Lastentapahtuma 11.6.2022 Hietasaaressa

Suvipuoti syntyi ”Veera”-
myrskyn jälkeisenä kesänä 

2011. ”Veera” oli hyvin tuhoi-
sa, alue ja sen asukkaat kärsi-
vät mittavia vahinkoja, rahaa 
tarvittiin ja niinpä talkoolais-
ten piti keksiä keinoja rahan 
keräämiseksi.

Entisenä kahvilayrittäjänä 
arvelin, että pullanmyynnillä 
voisi saada edes muutaman ro-
posen kasaan. 

Niinpä heräsin kukonlaulun 
aikaan leipomaan pullaa, apu-
voimia ei liiemmälti ollut. Lei-
voin ja myin toimiston edessä, 
ei ollut erillistä myyntipaikkaa. 
Kauppa kävi hyvin ja pian 
kaikki oli myyty. Seuraavana 
aamuna sama uudelleen ja vä-
hitellen aloin saada myös apu-
voimia. Haluankin tässä erityi-
sesti mainita hyvät ystäväni 
Kaisan, Liisan ja Seijan, jotka 
ovat olleet sydämellään muka-
na koko Suvipuodin historian 
ajan. Myös Irja oli alkuaikoina 
innokkaasti mukana.

Kassakone kilisi. Saimme 
vähän pressuseinää tuulensuo-
jaksi, ennen pitkää oli toiveis-
sa saada jo oma aittarakennus-
kin. Ja se saatiin!

Suvipuodin synty
Mutta mikä nimeksi vasta-

syntyneelle? Jäsenet tekivät ni-
miehdotuksia, joista ”Suvipuo-
ti” valikoitui myymälän ni-
meksi. ”Suvipuodin” kupee-
seen syntyi perkola, joka sai 
nimekseen ”Suvela”.

Siitä se lähti ura upouudessa 
puodissa kaikkien innokkaiden 
kesken.

Vuosia kului, tuotevalikoima 
muutti muotoaan. Asiakkaat 
olivat ylen tyytyväisiä. Joka 
kevät pyrin etsimään vapaaeh-
toisia leipureita ja pullanpais-
tajia, mutta harvassa heitä oli. 
Minulle ”Suvipuoti” on ollut 
sydämen asia jo oman työnikin 
kautta. On vaikea kuvata sitä 
mielikuvaa, mitä tunnen, kun 
asiakkaat ovat tyytyväisiä ja 
kiittävät. Se innosti aina he-
räämään varhain aamulla, kun 
toiset kävivät ehkä vasta nuk-
kumaan.

Myyjiä puotiin on aina saa-
nut, osa innokkaitakin. Nyt-
hän ”Suvipuodissa” voi tehdä 
velvoitevuoroja, mikä osaltaan 
on lisännyt kiinnostusta puotia 
kohtaan.

Toki on heitäkin, jotka eivät 
halua tulla alueelle, koska siel-
lä voi ”joutua töihin”. Näh-
däkseni on jokaisen oma asia 
tulla tai olla tulematta, kukin 
kokee talkootyön, miten tah-
too, minulle se on aina ollut 
tärkeää.

Näin on menty 12 vuotta. 
”Suvipuodin” tuotoilla on 
hankittu erilaisia viihdykkeitä 
- pääasiassa lapsille. 

Vuosien saatossa tuotevali-
koima on muuttanut muoto-
aan ja kehittynyt siihen, mitä 
se on nyt. Alussa oli vain 
munkkirinkilöitä, possumunk-
keja, tavallista pullaa, sillivoi-
leipiä, omia sämpylöitä jne. 
Myös ruisleipää joskus leivot-
tiin, se oli suuri herkku, jota 
käytiin kysymässä keittiön 
ovellakin. Karjalanpiirakoita 
urakoitiin 600 kpl ja ne kaikki 
vietiin käsistä. Viime kesän 
uutuus ja hitti oli aamiaistarjo-
tin, jonka suosio yllätti minut-
kin, puuroa myytiin litrakau-
palla. Tämän kesän uutuus on 
ollut Jarmon ideoima pizzauu-
ni, joka on alusta lähtien saa-
vuttanut suuren suosion.

Kesällä 2021 rupesin puhu-
maan vakavissani, että jään 
”Suvipuodista” eläkkeelle. Ke-
nestä seuraaja? Katri innostui 
ajatuksesta ja useiden puhelu-
jen sekä yhteisten pohdintojen 
jälkeen Katri on ottanut veto-
vastuun. Hyvin on homma 
käynnistynyt, olemme tehneet 
siirtymän hyvässä hengessä. 

Kehitys jatkuu, ”Suvipuoti” 
on Hietasaaren sydän, jonne 
on mukava poiketa tapaamaan 
vieraita ja tuttuja.

Olen nyt siirtynyt syrjään 
terveydellisistä syistä. Katrille 
toivotan onnea ja menestystä, 
uusia tuulia ja aurinkoista lop-
pukesää. Olen edelleen paljon 
Hietasaaressa ja aina valmiina 
konsultoimaan, mikäli joten-
kin voin olla avuksi.

Leipuri-Leila Pusa

Villen vuoro saada hattara Sepolta. Lasten musiikkihetki Pavilla Hannele Karjalaisen 
säestyksellä.

Taikuri Hölynpöly esiintyi sisätiloissa.
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Jyväs-Caravan Oy tarina alkoi 1970-luvun alus-
sa, kun Martti Käyhkö kiinnostui matkailuvau-

nualasta, joka oli alkanut kasvamaan Suomessa. 
SF-Caravan ry oli perustettu vuonna 1964 ja 
Suomessa oli jo muutamia satoja matkailuvaunu-
ja. Martti Käyhkö möi ensimmäisen vaunun 
vuonna 1974 ja seuraavana vuonna perustettiin 
Jyväs-Caravan Oy. Martti ja Anni Käyhkön har-
joittama huoltoasematoiminta 1960- ja 1970-lu-
vulla tarjosi taloudellisen alustan kehittää Jyväs-
Caravanin liiketoimintaa. Liiketoiminnassa oli 
1980-luvulla useita toimipaikkoja ja matkailu-
vaunukaupan lisäksi harjoitettiin huoltoasema-
toimintaa, vuokraustoimintaa ja hirsimökkikaup-
paa. Jyväs-Caravanin suuret muutosten vuodet si-
joittuivat Kuormaajantien liikepaikan hankin-
taan vuonna 1988, matkapuhelinkaupan suureen 
kasvuun 1990-luvulla ja laman jälkeiseen matkai-
luvaunu ja -autokaupan nousuun. Yrityksen isot 
kasvuvaiheet alkoivat vuonna 1995, kun lapset 
tulivat Jyväs-Caravan Oy:n osakkaiksi ja viisi 
veljestä alkoivat ottamaan vastuuta liiketoimin-
nasta.

Matkailuautokaupan voimakas kasvu ja inter-
netin yleistyminen mahdollistivat yrityksen voi-
makkaan kasvun ja toiminnan muuttumisen val-
takunnalliseksi. Uuden Sorastajantien rakennuk-
sen hankinta vuonna 2000 mahdollisti valikoi-
man kasvattamisen sekä ajoneuvojen laajan esit-
telyn sisätiloissa. Sorastajantiestä muodostui vuo-
den 2005 laajan remontin jälkeen yli 3000m2 ca-
ravansuurmyymälä, jossa kaikki tarvittavat palve-
lut olivat saman katon alla.  2010-luvulla yrityk-

Yhteistyötä karavaanareiden  
parhaaksi lähes 50 vuoden ajan

sen tuotevalikoima kasvoi useilla uusilla edustuk-
silla. Samanaikaisesti jälkimarkkinointipalveluja 
kehitettiin aloittamalla verkkokauppatoiminta ja 
Fiat- huolto. Yritys on tarvinnut useita yhteistyö-
kumppaneita ja sidosryhmiä toiminnan ylläpitoon 
ja kehittämiseen. Tiivistä yhteistyötä on tehty 
kaikkien matkailualan toimijoiden kesken. Osaa-
va henkilöstö on ollut ensiarvoisen tärkeää liike-
toiminnan kehittämisessä. Jälkimarkkinointi on 
ollut alusta alkaen toiminnan tärkeä tukipilari.

Jyväs-Caravan Oy ja SF-Caravan Keski-Suomi 
ry ovat tehneet hyvää yhteistyötä alusta alkaen. 
Kun ensimmäiset Cabbyn kolme vaunua tulivat 
Jyväskylään vuonna 1974, yhdistyksen puheen-
johtaja Sirkka Sora otti selvää niiden tuojista ja 
otti yhteyttä Martti Käyhköön. Sora kertoi Mar-
tille yhdistyksen toiminnasta ja Käyhkö liittyi yh-
distyksen jäseneksi numerolla 3807. Keski-Suo-
men yhdistys valitsi Käyhkön myös johtokuntaan.  
Hyvää yhteistyötä on tehty alusta alkaen ja mo-
nessa näyttelyssämme on ollut SF- Caravan Kes-
ki-Suomen  yhdistyksen edustaja jäsenyyttä mark-
kinoimassa. Jyväs-Caravanin henkilökunta ja 
vaunuharrastajat tuntevat toisensa - mukana on 
oltu niin Muikkutreffeillä, Heinäriehassa kuin 
monissa muissa tapahtumissa. 

Tahdomme onnitella 50 vuotta täyttävää SF-
Caravan Keski-Suomea ja toivottaa menestystä 
yhdistykselle  jatkossakin. Haluamme palvella yh-
distyksen jäseniä parhaamme mukaan tulevaisuu-
dessakin ja toivomme hyvän yhteistyömme jatku-
van edelleen.

Jyväs-Caravan Oy:n henkilökunnan puolesta  
Mikko Käyhkö
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Yhteistyötä karavaanareiden  
parhaaksi lähes 50 vuoden ajan

Martti ja Anni Käyhkö perheineen Cabby-vaunulla 1970-luvulla.

Jyväs-Caravan Oy:n ensimmäinen toimipiste Hannikaisenkadulla 1970-luvulla.
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14 vuotta kertaa neljä on 56 Nuppi-lehteä. 
Siis ne on siinä...
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Se on siinä
Tuttu sanonta, kun joku homma on 

tullut tehtyä ja se on valmis. Ja kun 
omasta mielestään on tehnyt homman 
todella onnistuneesti, kehuu mielel-
lään itseään. Mun yksi mieleinen har-
rastus on kiinteistöjen huolto. Näissä 
töissä aina ajoittain kokee makeeta 
onnistumista. Esmerkiks kun on irrot-
tanut tukossa olevan täyden wc-pytyn 
lattiasta ja kaivaa alakautta tukon 
pois. Lattialla ja varpaiden välistä tirs-
kahtelee sitä itteänsä. Pestään paikat 
ja varpaat ja kuivaan lattiaan liimaan 
pytyn paikalleen, sitä tuumaa ”pe….. 
mä oon kova jätkä”.

Mut nyt asiaan. Tämän painotuot-
teen ilmestymisestä alkaa vastaa-

maan Kaarina Kallio. Lehti saa uutta 
ilmettä ja muuttuu varmasti parem-
maksi. Kaarina on hietasaarelainen 
vuosipaikkalainen ja monella tavoin 
aktiivi karavaanari. Toivon onnea, 
menestystä ja uutta intoa.

Olen luvannut lehden toimikunta-
laisena avustaa Kaarinaa kuvin ja 

teksteinkin. Näin Peterin punakynälle 
on edelleenkin käyttöä. Peteri on kii-
tettävästi vuosien varrella huomautel-
lut minun kielioppi virheistäni, kiitos. 
-- Tästä tuli mieleen eräs radio haas-
tattelu. Kirjailija, vapaa kirjoittaja ja 
elokuvissakin näytellyt Kaarin Hazar-
din muisteli lapsuutensa kouluaikoja. 
Hän piti kovasti eräästä äidinkielen 
opettajastaan. Kertoi että kerrankin 
hän antoi aineesta 10+ pistettä, vaik-
ka siinä oli kielioppi virheiden lisäksi 
peräti 16 pilkku virhettä. Siis pisteet 
tuli vauhdikkaasta tarinan kerronnas-
ta.

Se on siinä.

Piissaroi Veijo
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LyhyitäLyhyitäLyhyitäLyhyitäLyhyitä

      Masonjoki saa uuden sillan 
Lintulahden Ruikonperältä soudetaan Masonjokea Keiteleen 
kala-apajille. Nelostie ylittää joen Komeaa luonnonkivistä 
rakennettua siltaa. Silta on mahtava kivimiesten taidonnäyte. 
Kaarisilta on perustellusti suojeltu museaalisesti ja kertoo 
tulevillekin polville osaavasta käden taidosta. 

Nyt siltaa halutaan leventää ja nykyaikaistaa. Näin vanhan sil-
lan yläpuolelle rakentuu loppuvuoden aikana uusi terässilta. Ja 
vanha silta jää alapuolelle ehjänä. Nelostiellä on todella vilkas 
liikenne, eritoten raskaan liikenteen osalta. Näin on jouduttu ra-
kentamaan ohitustie siltoineen rakennustyön ajaksi. Uusi silta 
valmistuu marraskuussa.

Veijo

      Puskaparkki 
Luvallinen puskaparkki Lintulahden Ylämäen reunassa 5.7. 
Motoristien yöpymis”vaunut” puitten välissä ja ”vetopelit” 
vieressä parkissa. Kuvat Pirjo Liimatainen.

      Mammuttimainen rallivieras Hietasaaressa 
.
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      Persoonallinen yhdistelmä 
Harvinainen ja hieno ja persoonallinen yhdistelmä ja perhe 
yöpyi Lintulahdessa 31.7.-1.8. Tykästyivät alueeseen ja lupasivat 
tulla uudestaan. Kuvat Pirjo Jylhä.

      Sääasemat molemmilla alueilla 
Jyväs-Caravaan toi 50 v. juhliin onnittelupaketit kummallekin 
alueelle. Paketeista paljastuivat sääasemat, jotka on paikannettu 
kummallekin alueelle. Nyt nämä laitteet pyörivät alueilla 
pylväitten päissä. Niissä on aurinkokennot, joiden sähköllä ne 
kertovat tuulen nopeudet ja suunnat sekä lämpötilat. Tiedot voi 
etsiä myös puhelimalla. Tarkoituksena on saada nämä ajanta-
saiset tiedot myös nettisivuille.     
      Veijo

      Oi mikä ihana ilta 
Haaveilua Lintulahdessa Kotasen rannalla 4.8. Tästä jäi pois 
kuvaaja: Kuva Pirjo Jylhä.

      Patteriavusteinen sähkömopo 
Kesäkauden alusta lähtien Hietasaaren isännillä on ollut käytös-
sään patteriavusteinen sähkömopo. ”Leilaksi” nimetyllä mopolla 
isännät saattavat vieraat paikoilleen ja pitävät muutekin huolta 
siitä, että alueella kaikki toimii. Kuvassa mallia näyttää Kähmy.
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilötSF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt
HALLITUS VUODELLE 2022

Yhdistyksen kotisivut: www.kskaravaanarit.fi

Seppo Salonen, 
Jaana Rasilainen
puh. 0400 644 994
talous@kskaravaanarit.onmicrosoft.com

Marja Toivonen 

puh. 045 139 5266
marja.hartikka@kotiapu.fi

Taloudenhoitajat Jäsenkirjuri

Lintulahti-toimikunta 2022Hietasaari-toimikunta 2022

Laskutus

Verkkolaskujen vastaanotto
Verkkolaskuosoite: 003707460536

Operaattori: OpusCapita Oy - Itella
Välittäjän tunnus 003707460536

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

Yhdistyksen osoite

Veli-Matti Söderström, pj.
puh. 0400 892 827 
vms@duck.com

Toivonen Marja, varapj.
Jylhä Pirjo, sihteeri 
Hård-Kunelius Marjut

Heino Heikki
Hänninen Pekka
Jylhä Jarmo
Liimatainen Pirjo 
Lunkka Heljä 
Pursiainen Jukka 
Toivonen Vesa 

Hirvonen Jouni, pj.
puh. 040 547 4329
jouni.hirvonen@me.com

Koivukoski Sami, varapj.
Kallio Kaarina, sihteeri 

Hyötyläinen Veikko
Karttunen Tarja 
Kolppanen Jarmo
Mäkinen   Katri

hietasaari.tk@kskaravaanarit.onmicrosoft.com lintulahti.tk@kskaravaanarit.onmicrosoft.com

Puheenjohtaja
Kaarina Kallio 
puh. 050 5537 484 
kalliokaarin@gmail.com

Pirjo Jylhä
Heikki Heino
Veijo Kämäräinen

Nuppi-toimikunnan nykyiset jäsenet

Peter Lord
puheenjohtaja

puh. 045 670 3670
puheenjohtaja@kskaravaanarit.onmicrosoft.com

Riitta Kuokkanen

puh. 040 733 6521
riitta.kuokkanen@gmail.com

Veli-Matti Södeström
Lintulahtitoimikunnan pj.

puh. 0400 892 827
vms@duck.com

Jouni Hirvonen
Hietasaaritoimikunnan pj.

puh. 040 5474329
jouni.hirvonen@me.com

Seppo Salonen
taloudenhoitaja

puh. 0400 644 994
talous@kskaravaanarit.onmicrosoft.com

Jaana Rasilainen 
sihteeri

sihteeri@kskaravaanarit.onmicrosoft.com

SF-Caravan Keski-Suomi ry
Peter Lord

Constella, Asemakatu 4, 40100 JyväskyläPirjo Jylhä
kotisivut@kskaravaanarit.onmicrosoft.com



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

… siinä heti Lintulahden liittymässä!

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

… siinä heti Lintulahden liittymässä!

Karavaanarit
Kaikkea ei kannata tuoda kaukaa ja perille 
on kiva tulla kylläisenä. Ruuat ja juomat saat 
Uuraisten keskustasta, josta löytyy myös muita 
palveluita ja Nosto käteisautomaatti. 
Matka Hietasaareen on n. 15 km. 
Lisätietoa www.uurainen.fi

Vinkki
Hietasaareen

tulijoille! 

Ompelimo-myymälä Farkkusauma    Ahjokatu 12, 40320 JKL

Vaatteiden korjausompelua ja kierrätysfarkkutuotteita!

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

www.farkkusauma.fi

Karavaanareille korjausompeluista-10% 

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

www.farkkusauma.fi

Ratkesiko pilkkihaalarin 
sauma? 

Ratkesiko pilkkihaalarin 
sauma? 

Vaivaako vetoketju?Vaivaako vetoketju?

Laadukkaat
painotyöt

Aina tarpeesi mukaan, 
Ota yhteyttä!

esitteet, flyerit, folderit, julisteet,
julkaisut, kirjekuoret, käyntikortit,
lehtiöt, lomakkeet, postikortit, 
pääsyliput, messurakenteet, 
suurkuvatulosteet ja paljon muuta...

Keski-Suomen Painotuote Oy
Teollisuuskatu 7, 44150 Äänekoski
Puh. (014) 518 1400, www.kspaino.fi

SF-Caravan 
Keski-Suomi ry:n nettisivut

www.kskaravaanarit.fi



MÄÄRÄAIKAIS-
KATSASTUSPAKETTI!

SF CARAVAANARI-kortilla: • KAIKENKOKOISET HENKILÖ- 
 JA PAKETTIAUTOT  49 e
• O2 PERÄVAUNUT  40 e


