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

Vietä

Hietasaaressa2021

Ohjelmassa:
Erilaisia kilpailuja, pelejä ja leikkejä
Uudet saunamme lämpiävät joka päivä
sekä miehille että naisille samanaikaisesti
- Saunomisajat löytyvät ilmoitustaulultamme
- Jäätilanteen salliessa avanto
Ym. ym. ajankohtaan sopivaa ajanvietettä

LINTU-
LAHDESSA
1.-5.4.2021

SFC Lintulahti
Lintulantie 5 A, 44440 Räihä (Äänekoski),
puh. 040748 5377, www.kskaravaanarit.fi

PPäääässiiääiinneenn  ppyyssyyyy  ppaaiikkaallllaaaann,,
mutta jos koronrajoitukset jatkuu, joudumme
ohjelman suhteen toimimaan silloin voimassa
olevien määräysten ja ohjeistusten mukaisesti.

Alueemme on kuitenkin normaalisti avoinna myös
vierailijoille ja isäntäpäivystys toimii joka päivä.

TERVETULOA!

Volkswagen Grand California -mallisto alk. 67 490 €, sisältäen toimituskulut 600 € ja 
alv. 24%. Yhdistetty EU-kulutus 11,4-12,5 l/100 km, CO₂-päästöt 300–328 g/km.  
Suositusvähittäishinnasto 1.1.2021. Kuvan autot erikoisvarustein.  
Volkswagen Hyötyautojen Suomen maahantuoja on K Auto Oy.

Suurta vapautta, kaukokaipuuta tai seikkailunhalua, miksi ikinä 
sitä kutsutkin. Kaiken sen voit kokea yhdessä Grand Californian 
kanssa. Täysin varusteltu lomakoti. Enemmän tilaa, enemmän 
mukavuutta ja enemmän vapautta. Tutustu matkailuautojen 
tulevaisuuteen osoitteessa volkswagen-hyotyautot.fi

Volkswagen Grand California  alk. 

69 990 €

Grand California - 
huippuvarusteltu lomakoti 

Volkswagen hyötyautot  Aholaidantie 2, Jyväskylä p. 0207 751545 www.jklauto.fi 
avoinna ark. 8.30-17 ja la 10-14
Miika Viskari p. 0207 751548 Pasi Majamaa p. 0207 751547

Puhelun hinta 0207-alkuisiin yritysnumeroihimme lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 6,91 snt/min. ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,96 snt/min. (sis ALV 24%)

PÄÄSIÄISEN PITKÄSTÄ VIIKONLOPUSTA NAUTITAAN LINTULAHDESSA JA 

HIETASAARESSA. KORONAN TAKIA MITÄÄN OHJELMIA EI JÄRJESTETÄ. 

ISÄNTÄPALVELUT YM. HOIDOSSA. MUISTATHAN TURVA-ASIAT, ETÄISYYDET, YM.
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Päätoimittaja:
Veijo Kämäräinen
Kekkolantie 11 A 5, 40520 Jyväskylä
050 582 5595    veijokaravaanari@gmail.com

Ilmoitukset: Veijo Kämäräinen

Laskutus:
Verkkolaskujen vastaanotto
Verkkolaskuosoite: 003707460536
Operaattori: OpusCapita Oy - Itella
Välittäjän tunnus 003707460536
SF-Caravan Keski-Suomi ry
PL 38780, 00021 LASKUTUS
Puh. 040 357 2595, sfc.rahuri@outlook.com

Rahastonhoitaja:
Jaana Rasilainen
Puh. 040 357 2595, sfc.rahuri@outlook.com

Sivunvalmistus ja painopaikka
Keski-Suomen Painotuote Oy, Teollisuuskatu 7, 44150 Äänekoski
puh. 044 742 3254, teemu.pekkarinen@kspaino.fi

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

Maksun saaja:
SF-C Keski-Suomi ry / Nuppi-lehti
Lehden julkaisija on SF-Caravan ry:n jäsenyhdistys. Lehden sisältö 
muodostuu yhdistyksen tiedotusasioista, tapahtumauutisista sekä 
muista yhdistyksen jäsentoimintaan liittyvistä asioista.

Painosmäärä : 3000-5000 kpl ISSN 0781-870X

Lehti ilmestyy 2021 neljä kertaa. 
To 25.3. / Ke 4.6. / Ke 15.9. / Pe 17.12.

Ilmoitushinnat 2020:

SF-C KESKI-SUOMI RY:N JÄSENLEHTI
N:o 1/2021, 40. 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.
  
Kesäkuun Nupin aineisto jätettävä 
15.5.2021 mennessä.  

Paripäivää sitten parannettiin maail-
maa pyykkituvalla naapurin yksin-

huoltaja äidin kanssa. Pitkästymiseeni 
hän kertoi auttavan, että Sun Veijo täy-
tyy hankkia harrastuksia, tekemistä. Käyt 
vaikka punttisalilla. No mullahan on 
ihan oma talvinen kuntosali. Se tarkoit-
taa tällaiselle talkkarille ja kiinteistöhoi-
tajalle jatkuvia lumitöitä. Viime talvi oli 
hieno, helmikuussakin satoi vettä mus-
taan maahan. Eipä ollut kylmä, eikä lu-
mitöitä. 

Yksi mainio kuntoilun tarjoaja on mm. 
taloyhtiön uudet jätekaapit. Lukija olet 
varmaan nähnyt jossain rivin näitä kaap-
peja. Siellä sisällä on ne jäteastiat. Kan-
siluukusta pudotetaan tarkoin lajitellut 
jätepussit ja keräyspaperit. Nyt kun lunta 
sataa jatkuvasti, on noiden kaappien la-
kaisu päivittäistä kivaa. Jos jätekuski ha-
luaa saada jätelaatikon ulos, etuovi tulee 
saada auki. Oven alareunasta on kaksi 
senttiä asvalttiin. Joten petkelettä on 
tullut käytettyä jatkuvasti jäätä vastaa. 
Täräyttelee tehokkaasti hartialihaksia. 
Eli pitkästyttää vain tämä loputon talvi.

Entäs se närästys. Tästäkin tarjosi kau-
nis naapurini toimivat ohjeet. Kahvi, 

kalja ja rasvaiset makkarat pois ja jos ei 
samarini auta niin lääkäriin. Taas meni 
hyvä neuvo pieleen. Tämä vaiva kun ei 
mulla johdu vatsahapoista, vaan päivän 
tunteista. Yritin päästä irti tästä Nuppi-
lehden vastaavan toimesta, eipä onnistu-
nut. Täytyy kyllä tunnustaa, että tämä 
painotuote on mulle kyllä tärkeä. Vuosia 
on tullut toimitettua. Olen muuttanut 
ulkoasut, sisällöt vuosien varrella. Koen 
että tuote on osa minua ja persoonaani 
ja mun näköinen..

Muistuu mieleen takavuosilta tapahtu-
ma, joka ei nyt ole verrattavissa tähän 
minun tilanteeseen, mutta kerron nyt 
kuitenkin. Avustin freenä runsaasti 
kuvin, tekstein, haastatteluin Suur Jyväs-
kylän lehteä. Sehän on maamme ensim-
mäinen ns. ilmaisjakelulehti. Ensimmäi-
nen se taisi olla myös kun lehtijätti Kes-
kisuomalainen alkoi ostaa pienlehtiä, 
osake enemmistöt niistä 
itselleen. Harrivaa-
ran Lauraa, Suur 
Jyväskylän leh-
den perustajaa 
ja lehden an-

siokasta päätoimittajaa tapahtuma ”nä-
rästi”. Hän järjesti toimituksen tiloissa 
bileet henkilökunnalle ja meille toimit-
tajille. Oli ruokaa, musaa ja hyvää seu-
raa.  Joku oli ymmärtänyt poiketa ”pitkä-
ripasessaki”. Muutaman kupin jälkeen 
Laura istui työpöytänsä takana ja itkee 
tuhrusti. Kertoi, että tuntuu kuin oma 
lapsi olisi kuollut. Hän kyllä otti raskaas-
ti elämäntyönsä menetyksen jonkinmoi-
selle kilpailijalle. 

Taas tämä minun ”närästykseni” var-
maan korjaantuu, kunhan saan taas 
tämän ensimmäisen lehden valmiiksi. Ja 
sitten seuraavan, ja seuraavan, ja……

Millaistahan tarjoaa tuleva vuosi näin 
maskinaamarin takaa katsoen. Ver-

rattavahan tätä on menneeseen, hyvään 
vuoteen. Kävijämääräthän kasvoivat vii-
me kesän sesonki aikaan yhdistyksemme 
kummallakin alueella positiivisesti. Tä-
tähän sitä toivoisi tulevanakin suvena. 
Tulisi kassaan sitä hynää, massii, sitä mi-
tä meillä köyhillä ei ole. Sille yhdistyk-
sessämme löytyy käyttöä. Investointeja 
on palveluihin tehty ja halutaan tehdä. 
Yksi tämän alkaneen vuoden tärkeä 
remppa olisi mielestäni Lintulahden 
kaunis varaussauna. Hirsi sauna, onko-
han ihan punamullalla värjätty, on re-
montin tarpeessa. Talo on arvokas, säi-
lyttämisen ja remontin arvoinen. Hieno, 
vaikkei museovirasto ole vielä sitä huo-
mannut suojellakaan.

   Eräs pessimisti ehti pohdiskella, ettei 
vaan kukaan päättäisi sulkea karavaani-
alueita. Voi olla ettei tulevaisuudessa 
enää neljänmetrin turvavälit riitä.
 
Veijo

Pitkästyttää - Närästää 
- Millainen tuleva.

Jyväskylässä ulkolaiset vaihto-oppilaat järjestivät paikallisessa tutustumisillan. 150 osallistui, 100 sai korona taudin. Ihmettelivät kun vain muutama suomalainen osallistui tärkeään iltaan. Stadin teatteri Viirus heitti hyvän meemin. Teatterin ovella lappu ”Teatteri on kiinni, menkää baariin”. Siis teatterit, kirjastot, ym. kiinni mutta juottolat auki.
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L i n t u l a h t iL i n t u l a h t i

Lintulahdessa Lintulahdessa 
tapahtuu…tapahtuu…

Tapahtumiin voi tulla koronan takia muutoksia -  tarkista tapahtumat nettisivuilta www.kskaravaanarit.fi

 2.-5.4.   Pääsiäistapahtuma
 30.4.-1.5. Vappurieha
 15.5. Kevätsiivoustalkoot.
 29.5. Hyvänolon lauantai
 26.-27.6. Juhannus Treffit
 21.-22.8. Muikku Treffit
 2.10. Rosvojen ja Soihtujen yö, 
  Treffit
 16.10. Syyssiivoustalkoot
 27.11. Pikkujoulut
 31.12.-1.1. Vuoden vaihtajaiset

Alueella jatkuva isäntäpalvelu 
koko vuoden.

Lintulantie 5 A, 
44440 Räihä

lintulahti@pp.inet.fi

Valtatie E-75 tuntumassa, 
aivan matkanne varrella.

WGS 84 N 62°49’19” ja  
E 025°48’08”

Lisätietoja:                     
www.kskaravaanarit.fi

puh. 040 748 5377

Tervetuloa!

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

1.5.-30.9. Vuorokausimaksu jäseniltä 22€ + sähkö (sis. 5 hlöä), 
ei jäseniltä 32€/vrk + sähkö (sis. 5 hlöä)

1.10.-30.4. 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€

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

Sähkömaksut 2019
• Mittarilla 0,25/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria 5€/vrk (1.5.-30.9.)
• Ilman mittaria 8€/vrk (1.10.-30.4.)

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

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

Tapahtumiin voi tulla koronan takia muutoksia -  tarkista tapahtumat nettisivuilta www.kskaravaanarit.fi

Hietasaari toimii taas kevääseen 15.5.2021 asti 
ns. omatoimialueena. Vain viikonloppuisin, lauantaina ja 

sunnuntaina toimii isäntä ja kassapalvelut, kaasumyynnit, ym. 
Huoltorakennus palvelee arkisinkin. 
Suihkut, wc:t, tiskipaikat ovat auki. 

Saunakin lämpiää jos lämmittäjä löytyy. 
Kaikkina päivinä auttaa puhelin 0400 259 899.

 2.-5.4. Pääsiäinen
 24.4. Kevättalkoot
 30.4.-2.5. Vappu
 12.-13.6. Lastentapahtuma
 25.-27.6. Juhannus Treffit
 24.-25.7. Heinärieha, yhdistyksen 
  karaoke kilpailu, Treffit
 28.-29.8. Kynttiläilta Treffit
 9.10. Syystalkoot
 27.11. Pikkujoulut
 31.12. Uusivuosi

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!

• 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

1.5.-30.9. Vuorokausimaksu jäseniltä 22€ + sähkö (sis.5 hlöä), 
ei jäseniltä 32€/vrk + sähkö (sis.5 hlöä)

1.10.-30.4. 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€

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

Sähkömaksut 2019
• Mittarilla 0,25/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria 5€/vrk (1.5.-30.9.)
• Ilman mittaria 8€/vrk (1.10.-30.4.) 

Ajo-ohje:
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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SF-Caravan tiedottaa

Pohjoismaiset karavaanipäivät 2021 Suomessa. Ajankohta on 19.-23.7.2021 ja 
paikkana Rauhalahti Kuopio. Jos haluat osallistua tähän suureen tapahtumaan, on 
kiire. Ilmoittautumisaika on menossa. Tapahtumassa runsaasti erilaista ohjelmaa ja 
tapahtumaa, näin paikat varataan ajoissa. Yhteys Nordic Rally 2021, Rauhalahti.

Pääsiäinen lähestyy. Tähän suureen kir-
kolliseen juhla viikonloppuun liittyy pal-
jon uskomuksia ja tapoja. Näitä löytyy his-
torian tutkijoiden teoksista ja muista van-
haa tietoa tallentaneista painotuotteista.

Kiirastorstai on ollut värikäs ja tapahtu-
marikas päivä. Pitkän paastoajan jälkeen 
tuo pääsiäistä edeltävä torstain aloitti juh-
lan ajan. Nimihän tulee kieleemme ruotsin 
sanasta skära, joka tarkoittaa puhdistautu-
mista. Jeesus raamatun mukaan pesi silloin 

Ajantietoa opetuslastensa jalat. Suomessa taas skära 
vääntyi kiiraksi. Se tarkoitti pihapiirissä 
mahdollisesti majailevaa pahaa henkeä. 
Sitä kiiraa karkotettiin  vetämällä talon 
ympäri teräaseita ja kelkassa tuli palaa myös 
tervapadan. 

Koska päivä oli puhdistautumisen päivä, 
pestiin hiukset tuhkakeskiviikkona hiuksiin 
sirotellusta tuhkasta. Jos kiirayönä kylmää, 
niin on kylmää koko kevät.

Pitkä perjantai oli ennen varmaankin 
varsinkin lapsille pitkä. Ulos ei saanut läh-
teä, sisällä ei saanut telmiä eikä huutaa. 

Tultakaan ei päivällä sytytetty ja ruokailtiin 
vasta auringon laskettua. Samoin jossain 
päin pohjanmaata lapset piiskattiin pitkänä 
perjantaina Jeesuksen kärsimyksen muis-
toksi.

Taas pääsiäisen pyhiin liittyy vahvasti 
kirkon toimet. Järjestetään pääsiäisyön 
messuja. Ortodoksit kiertävät risti saatossa 
kirkkoansa ja tervehtivät toisiaan, ”Kristus 
nousi kuolleista”. Tähän vastataan, ”toti-
sesti nousi”. Ja aamulla noustaan katso-
maan auringon nousua. Koska pääsiäisaa-
muna aurinko tanssii ilosta.

1/20I5
SF-C Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 
N:o 1/20I5 • 34.vsk

Caravaanarin vapaa-ajanvietto on 
valoisa ja lämmin harrastus talvellakin!

•	Yhdistyksen	kevätkokous	26.4.2015	............ s.	5

•	 Jyväs	Caravaanin	kevätnäyttely	...................s.	9

1/20I7
SF-C Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 
N:o 1/20I7 • 36.vsk

Kevätkokous Lintulahdessa 23.4.2017.

Kevään alku on tulppaanien… 

pääsiäisen…

…ja reippaan ulkoliikunnan 
aikaa.

1/20I9

SF-C Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 
N:o 1/20I9 • 38.vsk

Molemmilla alueilla mainiot 

Pääsiäistapahtumat 19.-22.4.

Tiesithän, että voit lukea aikaisempia lehtiä!

Lehdet löytyvät osoitteesta: www.kskaravaanarit.fi/nuppi/
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KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN  
KEVÄTKOKOUKSEEN

SF-Caravan Keski-Suomi ry:n vuoden 2021 kevätkokous pidetään  
sunnuntaina 11.4.2021 klo 12:00. 

COVID-19 kokoontumisrajoitusten vuoksi kokous pidetään Microsoft TEAMS-
yhteydellä.  Kokoukseen osallistumiseen tarvitaan tietokone, sähköpostiosoite ja 
internet-yhteys.

Kokoukseen voi osallistua myös vaunualueilla Lintulahden Lintu-salissa ja 
Hietasaaren Pavilla, kokoontumisrajoitusten puitteissa. Kokoukseen osallistuva 
jäsen voi valtakirjalla edustaa enintään kymmentä (10) muuta yhdistyksen 
äänivaltaista jäsentä. 

Kokoukseen osallistumisen ehtona on ennakkoilmoittautuminen, joka on tehtävä 
yhdistyksen sihteerille lähetettävällä sähköpostiviestillä viimeistään 6.4.2021 klo 
18:00 mennessä. 

Ohjeet ilmoittautumiseen, valtakirjojen käyttämiseen ja kokouksen asiakirjat löytyvät 
viimeistään 1.4.2021 yhdistyksen internet-sivuilta https://www.kskaravaanarit.fi  
jonka etusivulla on linkki kokousaineistoon. Aineisto sijaitsee vain yhdistyksen 
jäsenten käyttöön tarkoitetuilla jäsensivuilla, jonne pääsemiseen tarvitaan jäsenen 
tunnistautuminen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

 • käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus, tilit ja     
  tilintarkastajan lausunto sekä 
 • päätetään v 2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja  
  muille tilivelvollisille 

Kokouksessa käsitellään lisäksi 

 • lisätalousarvio vaunualueiden esittämille investoinneille
 • Jouko Ahosen kevätkokouksen käsiteltäväksi  
  esittämät 3 asiaa

SFC Keski-Suomi Ry Hallitus
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Hietsun uusi hieno sauna
Hietasaaren uudessa pihasaunassa kylvettiin ensimmäiset ker-

ran viimevuonna juuri ennen joulua. Kauan valmistautumista 
odotettiinkin. Kylvettiin kesäsaunalla vielä marraskuun lopun 
pakkasilla. Koska putket olisi jäätyneet, lämmitettiin pesuvedet 
muuripadassa ja ämpäri hoiti suihkun virkaa. Ei siinä pitkään löy-
lyn jälkeen hirvibaarissa rupateltu.

Työmaakokous 16.6.

Purku aloitettiin jo hyvissä ajoin toukokuussa, 
sauna kuitenkin käytössä.

Saunan purku tehty 26.6. Viimeinen perustuksen 
murikka lähteen traktorin kauhaan. Hietasaaren 
talkooväki teki taas uskomattoman työsuorituksen. 
Puretuksi tuli saunan lisäksi traktoritalli ja 
varastorakennukset.

Kättä päälle ja nimet sopimuspapereihin. Peter 
Tähtinen ja MEP:n edustaja Panu Heikkinen.

Perustukset alkaa valmistua 21.7.
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Tumma suihku Vaalea suihku

Kiuas ja lauteetLauteet

Harjassa ollaan 21.8. Viimeinen kattopelti kiinni.

Takana alueen puolella on kaksi wc-tilaa helpottamaan huoltorakennuksen kuormaa.
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info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan 

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

Caravan-varaosat / 
tarvikkeet / lisävarusteet 
0400 407 035
varaosat@jyvascaravan.fi
Caravan-huolto 
0400 407 055
huolto@jyvascaravan.fi

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

JälkimarkkinointiMyynti
0400 407 066  myynti@jyvascaravan.fi

Myyjät
Kari Pienmäki  0400 640 139
Jyrki Lehtonen 040 728 6006
Janne Heikura 041 730 9041
Juha Käyhkö 0400 642 842

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

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

KatseKatse
kesäänkesään

2021!2021!

Karavaanarin tarvikkeet
verkkokaupastamme 

kauppa.jyvascaravan.fi

Uudet matkailuautot alk. Uudet matkailuvaunut alk.

Meillä
yli 100

vaihtoehtoa!
Katso

jyvascaravan.fi

VERKKOKAUPPA

Poksi N 126 NTL 
15.590€ + tk
Tummilla ikkunoilla varus-
tettu suosittu ja perinteinen, 
mukavasti uudistuneena. Pit-
kittäiset erillispedit. Pöytää 
laskemalla saadaan poikittai-
set vuoteet kolmelle.

Sunlight Cliff 540 
49.340€
Fiat Ducato 2.3 JTD 140hv 
2021. 541cm pitkä retkeilyau-
to päivittäiseen ajoon. Peruu-
tustutka takana, Valokiskoon 
kiinnitettävä USB-pistorasia, 
Truma Combi 6E ym.

Nyt on oikea aika aloittaa ensi kesän 
lomareissujen suunnittelu matkailuajoneuvolla!

Caravan-suurmyymälässämme jatkuva näyttely
Meille kannattaa tulla kauempaankin!

Lähes 50 ajoneuvoa ja 7000 tarviketta/varaosaa lämpöisissä sisätiloissa
Mahdollisuus yksityisesittelyyn myös aukioloaikojen ulkopuolella!

Tavoitat meidät puhelimella 0400 407 066 tai myynti@jyvascaravan.fi

Huolla matkailu-
ajoneuvosi ennen 
kevään ruuhkaa! 
Meiltä saat myös 

valtuutetut 
-huoltopalvelut, 
varaosat ja 

lisävarusteet.

Karavaanari kun on kulkeva ihminen. Usein majoitteen kanssa 
tienpäällä. Kaikki ei aina mene kuin ”Strömsöössä”. Minä 

olen vuosia tuota sängyn vetoa harrastanut yllättävän pienin on-
gelmin. Pitkään tuli yövyttyä kuulutus torneissa ja pakettiauton 
takapenkeillä. Sitten lähti vetokoukkuun kunnon Soliferi 450. 
Ehkä maailman paras asuntoperä vaunu. Lämmintä riitti vaikka 
yövyin jääradan vieressä kovinkin hyisessä yössä.

    Vetelin sitä vaunua jenkki pakulla. Moinen oli ollut muutaman 
vuoden ajossa tekomaassaan, eikä siellä tunneta sanaa ruostesuo-
jaus. Suolaa vaan rajusti, sillä se lumi talviselta tieltä sulaa. Tämä 
sisäänajo vaihe aiheutti mulle vuosien käytön jälkeen harmia 
katsastuksissa. Peltiä piti hitsailla sinne ja tänne. Mäenpää Ka-
kella oli korjaamo silloin Löylyjoen vieressä. Hän vitsailikin, että 
kun Kähmy ajaa Wanin verstaan pihaan, puolet asentajista läh-
tee saikulle. 

    Viimein kyllästyin peltitöihin ja pistin parhaan autoni ja –vaun-
uni vaihtoon. Tilalle tuli Fiatin retkiauto. Varsinainen nuha-
pumppu kunnon koneeseen tottuneelle kuskille. Pari vuotta sii-
näkin tuli crossi ratojen varikoilla nukuttua. Sitten löytyi Jyväs-
Caravaanin pihalta nykyinen autoni. Mersun Sprintteriin tehty 
retkiauto. Sisus rakennettu Saksassa ja kokonaisuudelle annettu 
hieno nimi, La-Strada Avanti. Eikös se takavuosien Italialainen 
mustavalkea elokuva ollutkin nimeltään Last Raada. Hieno elo-
kuva. Sitä kait Saksan pojat oli muistelleet, kun lavuaareja mun 
laatikkoon asentelivat.

   Olipa pitkä esipuhe, ennen kuin pääsin asiaan, niihin sattumuk-
siin tien päällä. Oli loppukesän päivä ja olin matkalle Sipooseen 
keikalle Spritterillä. Meni vähä liian kovaa, vaikkei ollut kiire-
kään. Heinolan moottoritiellä reilu 130 vauhdissa pamahti ja 

tuuli alkoi viheltää. Kattoluukku lensi taivaan tuuliin. Näitä 
luukkujahan näkee joskus teiden varsilla, ilmeisimmin asunto-
vaunuista irronneita. Luukku oli mulla taatusti kiinni. Samoin 
en ollut käyttänyt sitä kuin joskus, työntänyt langattoman mik-
rofonin vastaanottimen siitä katolle. Otti hyvin viestiä vastaa, 
jos tuli kauempana laatikosta höpöteltyä. Meni useampi sata 
metristä, että sain autolle turvallisen paikan pientareelta. Lähdin 
tallustelemaan takaisin päin, toivoen ettei luukku olisi pudonnut 
ajotielle kolhimaan takaa tulevia autoja. 

    No ei ollut, löytyi siististi pientareelta. Sisäpuolen kiinnitys sys-
teemit päreinä, muutoin päältä kohtuu kunnossa. Kannatti ottaa 
mukaan. Tuuli kattoreiässä suhisten ajelin Sipoon uudelle crossi 
radalle. Koska sää lupaili tuhnuista ilmaa, katon reikä piti tukkia, 
jo siksikin ettei matkustamotilan lattiassa ole mulla lattiakaivoa. 
Sadevedet voi kostuttaa perusteellisesti. Sain tikkaat lainaksi ja 
teippasin sillä kuuluisalla remontti tuotteella, ilmastointi teipillä 
entisen luukun paikalleen. Hyvin toimi.

   Meni varmaan kuukauden päivät, kun asioin Jyväs-Caravaanilla 
ja kyselin mitähän moinen uusi luukku maksaisi. Käyhkön Tuo-
mo toi sellaisen ja sanoi, että ajahan auto tuonne halliin. Siellä 
on sellainen siirreltävä, riittävän korkea työtaso, jolta homma 
näytti sujuvan. Minä en ehtinyt oikeastaan kuin ihmetellä Tuo-
mon työskentelyä ja olla olevinaan avuksi ojentelemalla työkalu-
ja.

   Nyt olen auton sisäpuolelta narulla varmistanut ettei uusi luukku 
ainakaan karkaa, vaikka mittari joskus pyörähtäisikin ylinopeu-
den puolelle. 

Veijo

Pientä pakinaa

Tienpäällä sattuu ja tapahtuu

Aamu aurinko värjää vaunun ikkunan.
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Muutamia vaunukuntia saapui Hietsuun hiihtoloman 
viettoon. Ensimmäisenä odotti lumihommat, sitähän oli 
sadellut viime päivinä hyvinkin reippaasti.

Marjut

Ensimmäisenä odotti lumihommat

Hietasaaressa vietettiin 
lapsien kanssa
turvallinen hiihtoloma

Talvisin voi valmistaa jäätiilejä ja -timantteja.

Lumihommien jälkeen kelpasi saunoa uudessa saunassa ja 
pyörähdellä terassilla. Ja toki lasten leikkiä lumileikkejä.
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Säät olivat ulkoiluun oikein suotuisat,
aurinko pilkahteli mukavasti.

Välillä kokoonnuttiin Lemmikkiin pelien ja 
leikkien pariin.

Viimeisenä iltana matkalla saunaan.
Potkureilla matka taittui jouhevasti.
Oikein mukava hiihtoloma!
Kiitokset kanssaeläjille!

Isä ja lapset hiihtoloman vietossa.
Lapset viihtyi hyvin kun oli kaveriseuraa tarjolla.

Kodalla viihtyi niin lapset kuin aikuisetkin 
useampana iltana.Aina on hyvä sää grillata! 
Ainakin kodalla.

Hiihtolomalla toki hiihdettiin...
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Laskiaisrieha 
muuttui neljän 
päivän talkoiksi
Lintulahdessa oli valmistau-

duttu pitämään perinteistä 
laskiaisriehaa ja toivottiin säi-
den olevan suotuisat. Jo vuo-
den päivät meitä piinannut 
kutsumaton vieras covid-19 
jarrutti taas kerran suunnitel-
mia. Siitä huolimatta Lintu-
lahteen kokoontui mukava 
joukko ihania ja iloisia ihmisiä 
ja saimme viettää kauniita ke-
vättalven päiviä yhdessä.

Lapset leipoivat aamutuimaan 
pullia Pirjon ja Marjan johdol-
la kaikki turvallisuus ohjeet 
huomioiden.  Iltapäivällä sit-
ten pääsimme nauttimaan no-

kipannukahvit kodalla, näitä 
hetkiä on jo ollut ikävä. Nau-
rua ja ääntä riitti ja uskon 
kaikkien nauttineen säästä ja 
herkuista.

Porukalla pudotettiin lumia ra-
kennusten katoilta ja saatiin-
han tuota alas myös telttojen 
päältä. Saunojen ja saniteetti-
tilojen silikonit sai kyytiä, kun 
niitä porukalla poistettiin ja 
taitavimmat pääsi uusia laitta-
maan paikalleen. Kyllä taas 
kelpaa kylpeä. 
Pirjo ja Elli piti huolen, ettei 
talkooporukka päässyt nälkiin-
tymään.

Mia

Yksi caravan-elämän suola on eri sukupolvien kohtaaminen ja 
perimätietojen ja taitojen siirtäminen eteenpäin. Karjalanpiira-
koita urakoitiin Pirjon ja Riinan voimin.

Kaikki keinot on sallittu.

Kota kahvit.
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Piirrustustarina

Joutsen

Joutsen on menossa kotiin.
Sen pesään.
Siellä pesässä on lisää joutsenia. 
Se kävi hakemassa niille ruokaa.
Sitten joutsen kävi viemässä ruuat 
äitille,koska äiti tarvitsi ruokaa koska
niille oli syntymässä joutsenpentu.
Joutsenenpoika.

-Mea 6v-

Ketun tarina

Olipa kerran kettu,joka asui 
sen kotikolossa. Ketulla oli 
aika pieni perhe.

Sillä oli äiti,iskä,se kettu itse 
ja pikkusisko. 

Eräänä päivänä pieni kettu 
lähti etsimään ruokaa. Matkal-
la se kohtasi pupun ja kysyi 
siltä että tietäisikö se missä oli 
ruokaa.

Sitten pupu vastasi että hän 
ei ole nähnyt missä olisi ke-
tunruokaa. Ja sitten pupu sanoi 

että mene kysymään perho-
selta ja niin kettu meni.

Sitten perhonen kertoi 
että ihan tässä lähistöllä oli 
ketunruokaa ja sitten kettu 
meni ja otti sieltä ruokaa tal-
veksi. 

Sitten kettu palasi kotiko-
loon ja katsoi että äitillä on 
syntynyt kaksi pientä ketun-
poikasta. Ja sitten pieni kettu 
oli iloinen ja ne eli elämänsä 
onnellisena loppuun saakka.

- Mea 6v-
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HHyymmyyää  
etetuutteellttttaanaan

- Rakkaan isän hautajaisissa yksi veljistä leveili ja pudotti isän 
arkkuun sadan euron setelin. Toinen veljeksistä pisti parem-
maksi, laittoi kaksisataa. Kolmas veli pahoitteli kun hällä ei 
oo nyt käteistä, ja kirjoitti viidensadan euron shekin. 

•
- Viisas rokkari on joskus todennut katkerana, että pienen ih-
misen on turhaa odottaa taivaalta muuta kuin lokinpaskaa.

•
- Sanovat ettei raha tee onnelliseksi. Kun rahaa on, voi hank-
kia kaikenlaista ja ei huomaa kuinka onneton on. 

- Tiesitkö että poliisit hävittää kannabiskasvit polttamalla.
                             Iltalehti.fi 10.7.2020

•
- Kuntavaaliin sopiva. Biologian tunnilla ope kysyi, Liisa tiedät-
kö millä puolella ihmisellä on sydän. Liisa, se on sisäpuolella.

•
- Miksi turkulaiset eivät pidä kortin peluusta? He pelkäävät 
Ässiä ja Jokereita.

SFC HIETASAARI
Hietasaarentie 128,

41240 Kyynämöinen (Uurainen)
Puh. 0400 259 899

w w w. k s k a r a v a a n a r i t . f i

Koronasta huolimatta
kesä tekee tuloaan!

Tule sinäkin mukaan talkoisiin!
Laitetaan yhdessä alue
kesäkunton omaksi ja

vierailijoiden viihtymiseksi.

* Aamusta töitten jako
* Puolilta päivin talkoolounas

* Iltapäivällä talkookahvit

Keväiset siivoustalkoot 
Lintulahdessa
Lauantaina 15.5.2021 

Kaikki mukaan, laitetaan alue kesäkuntoon!

- Aamulla tehtävien ja työkalujen jako
- Päivällä syödään talkoo lounas
- Iltapäivällä talkoo kahvit ja   
 ”turpakäräjät”, tilanne alueella.
 tähän yritän löytää sopivaa kuvitusta  
 ym. löytyisikö entisistä siltä.

la 24.4.2021
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LyhyitäLyhyitäLyhyitäLyhyitäLyhyitä

  Korona karanteeni vaunualueella. 
Muutama tapaus, jossa on kysytty moista mahdollisuutta viettää 
vaunullaan muutaman viikon karanteeni aikaa. Vastaus näihin 
on ollut meidän alueillamme kielteinen. Periaatteessahan moisen 
viettoa voisi ajatella, mutta käytännössä se on mahdotonta mah-
dotonta.

Karanteenissa olijan tuli pysyä jatkuvasti vaunussa. Ulkopuoli-
nen huoltaja veisi etutelttaan ruokaa, vaihtaisi kaasupulloa ja 
tyhjentäisi kemsan laatikkoa. Alueen palvelut, vessat, suihkut ja 
saunakin olisi ehdottomasti kiellettyjä paikkoja. Ulkolenkit olisi 
hankalia. Varsinkin talviaikaan kulkuväylät ovat kapeita, eikä 
turvavälit onnistu. Siispä yhdistys on päättänyt ettei alueillamme 
saa viettää karanteeniaikaa, saati potea korona tautia.

  Ei mikään traktori. 
Vaan moottorityökone, tämä Hietasaaren mainio työkone. Kuin 
aavistaen tulevan talven olevan tavallista lumisempi, sattui trak-
torin vaihto oikeaan syksyyn. Tämä entinen Massikka olikin 
lähes jatkuvasti remontissa, hyödyttömänä. Nyt Kramerilla on-
nistuu lumien auraus ja -kuljetus. Kone on Kramer Allrad 380. 
Antero Leppilampi on saanut istua lumitöissä sen lämpimässä hy-
tissä pitkiä päiviä. Kiitos siitä.

Pysähtyneet vankkurit 

Pentti Kalevi Tolppila

SFC -

s. 19.6.1945      k. 8.1.2021

Lähdit niin hiljaa,
että aamu vain kuuli.
Sylissään matkalle
Sinut kantoi tuuli.

Mutt` sydämiimme läpi elämän
jätit muiston lämpimän.

Syvästi kaivaten
Päivi, Esa, Eetu ja Topias.
Anne, Pasi, Aapo ja Eeva.

Sanna, Pasi, Oskari ja Vilma Pirjo
sukulaiset ja ystävät.

Siunaus toimitettu
Saarijärven kirkossa 6.2.2021.

Kiitokset
Kiitokset Yhdistykselle ja karavaaniystäville 

muistamisesta.

Seppo Hirvonen

  Pienikin kohennus lisää viihtyvyyttä. 
Hietasaaren huoltorakennuksen suihkuhuoneiden vanhat mustu-
neet ovet saivat siirron loppusijoitukseen. Tilalle asennettiin 
savun harmaat tyylikkäät lasiovet.

SF-Caravan 
Keski-Suomi ry:n nettisivut

www.kskaravaanarit.fi
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2021SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2021

Veijo Kämäräinen

puh. 050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

Jouni Hirvonen

040 588 0014
jouni.hirvonen@me.com

HALLITUS

Riitta Kuokkanen

040 733 6521
riitta.kuokkanen@gmail.com

Tapani Pusa

puh. 045 871 1112 
tapsa.pusa@gmail.com

Mia Vaarakallio

puh. 040 628 1981
mia.vaarakallio@gmail.com

Yhdistyksen kotisivut: www.kskaravaanarit.fi

Jaana Rasilainen
Puh. 040 357 2595

Jaana Rasilainen

puh. 040 357 2595
sfc.rahuri@outlook.com

Marja Toivonen

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

Taloudenhoitaja Jäsenkirjuri

Lintulahti-toimikunta 2021Hietasaari-toimikunta 2021

Laskutus

Verkkolaskujen vastaanotto
Verkkolaskuosoite: 003707460536

Operaattori: OpusCapita Oy - Itella
Välittäjän tunnus 003707460536

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

Yhdistyksen osoite

SF-Caravan Keski-Suomi ry
Peter Tähtinen

Constella, Asemakatu 4, 40100 Jyväskylä

Vaarakallio Mia, pj.
puh. 040 628 1981
mia.vaarakallio@gmail.com 

Kunelius Eino, vara pj.
Liimatainen Kari, sihteeri 
Hänninen Pekka

Toivonen Marja
Toivonen Vesa
Vaarakallio Timo
Liimatainen Pirjo
Mård-Kunelius Hanna
Jylhä Pirjo
Jylhä Jarmo

Pusa Tapani, pj.
puh. 045 871 1112
tapsa.pusa@gmail.com

Kutvonen Mikko, vara pj.
Rasilainen Jaana, sihteeri 
Afflecht Niina
Halttunen Leila
Halttunen Jorma
Järvikallio Atte
Järvikallio Satu

Kallio Kaarina
Karttunen Tarja
Karttunen Timo
Koivukoski Sami
Korkala Auli
Lagerstedt Jukka
Laitinen Matti
Levälahti Risto
Toivonen Heikki
Toivonen Sisko
Tähtinen Terhi

Puheenjohtaja 
Veijo Kämäräinen, 
Kekkolantie 11 A 5,
40520 Jyväskylä
puh. 050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

Marjut Hiltunen
Miika Vaarakallio

Nuppi-toimikunnan nykyiset jäsenet

Peter Tähtinen
puheenjohtaja

puh. 045 670 3670
peter.tahtinen@constella.fi

Veli-Matti Södeström

0400 892 827
veli-matti@sodestrom.it

Jaana Rasilainen
sihteeri, taloudenhoitaja

puh. 040 357 2595
sfc.rahuri@outlook.com
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   ALENNUKSIA CARAVANKORTILLA!

… siinä heti Lintulahden liittymässä!

Volkswagen Grand California -mallisto alk. 67 490 €, sisältäen toimituskulut 600 € ja 
alv. 24%. Yhdistetty EU-kulutus 11,4-12,5 l/100 km, CO₂-päästöt 300–328 g/km.  
Suositusvähittäishinnasto 1.1.2021. Kuvan autot erikoisvarustein.  
Volkswagen Hyötyautojen Suomen maahantuoja on K Auto Oy.

Suurta vapautta, kaukokaipuuta tai seikkailunhalua, miksi ikinä 
sitä kutsutkin. Kaiken sen voit kokea yhdessä Grand Californian 
kanssa. Täysin varusteltu lomakoti. Enemmän tilaa, enemmän 
mukavuutta ja enemmän vapautta. Tutustu matkailuautojen 
tulevaisuuteen osoitteessa volkswagen-hyotyautot.fi

Volkswagen Grand California  alk. 

69 990 €

Grand California - 
huippuvarusteltu lomakoti 

Volkswagen hyötyautot  Aholaidantie 2, Jyväskylä p. 0207 751545 www.jklauto.fi 
avoinna ark. 8.30-17 ja la 10-14
Miika Viskari p. 0207 751548 Pasi Majamaa p. 0207 751547

Puhelun hinta 0207-alkuisiin yritysnumeroihimme lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 6,91 snt/min. ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,96 snt/min. (sis ALV 24%)

Kirjasin Bell Gothic STD

Ympäristöystävällistä
painopalvelua

Keski-Suomen Painotuote Oy
Teollisuuskatu 7, 44150 Äänekoski
Puh. 044 742 3250, 044 742 3251
www.kspaino.fi

Löydät meidätkin facebookista

Kirjasin Bell Gothic STD

Laadukkaat painotyöt mm.
• käyntikortit • julisteet
• postikortit, kutsukortit ja tarrat
• flyerit ja esitteet
• kansiot, muistivihkot
• rollupit, suurkuvatulosteet 
 ja paljon muuta

OFFSET- TAI DIGIPAINO!
Aina tarpeen mukaan, soita!

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

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?

Tapahtumia:
23.-25.4.2021.  Caravan Show 2021, 
Turun Messukeskus, Turku.

22.5.2021.  SF-Caravan ry:n Liittokokous, 
Holiday Club Caribia, Turku. Kokoukseen 
yhdistykset         lähettävät edustajansa.



MÄÄRÄAIKAIS-
KATSASTUSPAKETTI!

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


