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SFC Lintulahti

Hietasaaren

12.-13.6.2021

Ohjelma koronarajoitusten mukaisesti.
Esim. keppariratsastusta,frisbeegolfia, kesäsauna,
makkaran ja hampurilaisten myyntiä . Kaikki lapset ja lapsenmieliset mukaan!

25.-27.6.

Treffimaksu +15€/
vaunukunta
Erilaisia ulkopelejä ja -leikkejä, saunomista, lettujen paistoa, piknic, arpajaiset,
karaoke- ja/tai orkesteritanssit ym. ohjelmaa.

Hietasaaren
Treffimaksu 15€
/vaunukunta

Ohjelma tarkentuu koronatilanteen sallimissa rajoissa ja toimimme hygienia- ja henkilörajoituksia noudattaen.

SFC Lintulahti, Lintulantie 5 A, 44440 Räihä (Äänekoski), puh. 040 748 5377, www.kskaravaanarit.fi

25.-27.6.2021

Ohjelmaa ajankohtana voimassa
olevien koronarajoitusten sallimissa määrin.

Hietasaaren

TERVETULOA!
Tapahtuma koronarajoitusten mukaisesti.

Lämpimästi tervetuloa juhannuksen viettoon
Hietasaaren hienolle hiekkarannalle!

Yhdistyksen

K
ARAOKEKILPAILU
Treffimaksu 15€
/vaunukunta
www.kskaravaanarit.fi

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

Grand California huippuvarusteltu lomakoti
Volkswagen Grand California alk.

69 990 €

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 -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.

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%)
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Veijo Kämäräinen
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Uutta ilmettä saaneet
alueemme ovat valmiina
vilkkaaseen kesään
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Lehti ilmestyy 2021 neljä kertaa.
Maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.

Ilmoitushinnat 2021:

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

Syyskuun Nupin aineisto jätettävä
22.8.2021 mennessä.

ieneekö koskaan yhdistyksemme historiassa on nähty tahi koettu vastaavaa pöhinää, muutosta ja rakentamista,
kuin viimeisen vuoden aikana. Jotenkin
tuota innostunutta toimintaa on synnyttänyt uudet alueiden ilmettä muuttaneet
investoinnit. Nämä toimet ovat muuttaneet alueiden palveluita ja ilmettä, imagoakin. Lintulahdesta kehitetään kiinnostavampaa ja vetovoimaisempaa aluetta myös matkailijoiden mielestä. Aivan
liian moni karavaanari porhaltaa nelostietä alueen ohi tietämättä viihtyisästä
alueestamme. Sitä tietämystä yritetään
rakentaa. Mainio viritys tähän suuntaan
on uusi telttasauna. Tämä löylyn lähde
on osoittautunut nyt niin suosituksi, että
kohta kai kankaat repeilee, kun sen lauteille on niin runsaasti halukkaita. Muuten, nelostien varteen pitää saada Lintulahteen opaste kyltit noin 5 kilometriä
ennen, etelästä ja pohjoisesta tuleville.
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amoin tuota positiivistä pöhinää on
tapahtunut myös yhdistyksemme toisella alueella, Hietasaaressa. Viime vuoden lopulla valmistunut pihasauna lienee
kovin juttu. Rakennuksessa kaksi samanlaista saunaa, Maija ja Matti. Nimet lainattu alueen entisiltä maan omistajilta,
Järvisen Matilta ja Maijalta. Pientä fiilausta on kevään aikana tarvittu. Selvinneekö koskaan kuka suunnitteli, kuka
asennutti saunoihin liian tehottomat
kiukaat. No, asia on korjattu sauna-alaa
maailman parhaiten tuntevan Harvian
osaavalla asiantuntemuksella. Ja nyt irtoaa jo ähkäisyä vaativatkin löylyt.

nenkin, mutta nyt entistä enemmän mm.
elintarvikkeita. Samoin Suvipuodin
maankuulut leivonnaiset vaikka kahvin
kera. Suvipuoti kun iltapäivällä sulkee
terassinsa, myytävät tuotteet siirtyvät
toimistoon illaksi myytiin.

E

päilin vielä helmi- maaliskuun vaihteessa, tuleeko alkavasta kesästä rajoitusten kesä. Silloin tartuntaluvut olivat
todella korkeita ja korona taivas todella
synkeä. Toisin näyttää nyt käyvän. Maassamme on esimerkillisesti rajoitukset ja
suositukset hoidettu ja näin näyttää luvassa olevan lämpimän kesän ennusteen
lisäksi vilkas kotimaan matkailukesä.
Toivottavasti vaunukauppiaat ovat saaneet uutta myytävää tänne pohjolan havumetsiinkin, ettei tehtaiden koko tuotannot jää välille ja myyntiin keski-euroopassa. Saataisiin uusille karavaanailusta kiinnostuneille se oma lomamökki
tienpäälle. Viime kesänähän vaunukauppiaat joutuivat paikoin myymään sitä ”ei
oota”.

V

ielä täytyy muistuttaa, ketkä näitä
SF-caravaani alueita pitää yllä ja rakentaa. He ovat tärkeä osa laajasta harrastaja joukosta. He ovat vaunualueiden
vuosipaikkalaiset. Nämä joukot pitävät
talkootyöllään yllä ne lukemattomat
maamme vaunualueet. Kunnossa ja viihtyisinä ja iloisesti tervetulleeksi toivottaen alueilleen matkailua harrastavat kolleegat.
Veijo

M

ainio Hietasaaren ilmettä muuttanut
parannus menneestä vuodesta on
toimistorakennuksen muuttaminen toimivaksi vastaanotto tilaksi ja monipuoliseksi myymäläksi. Nyt on toimistovastaavan tervetulo toivotusten lisäksi tarjolla
tulijoille laajat kioski palvelut. Jäätelöt,
karkit ja juomat totta kai, niin kuin en-

Hietsun isännillä
on tänä vuonna
palveluliivin väri
nuppi
2/2021
tällainen.
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Lintulahti
Lintulantie 5 A,
44440 Räihä
lintulahti@pp.inet.fi
Valtatie E-75 tuntumassa,
aivan matkanne varrella.
WGS 84 N 62°49’19” ja
E 025°48’08”
Lisätietoja:
www.kskaravaanarit.fi

puh. 040 748 5377

Tervetuloa!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Lintulahdessa
tapahtuu…

Alueella jatkuva isäntäpalvelu koko vuoden.

2

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 2021
• 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.

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

nuppi
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Hietasaari
Hietasaarentie 128,
41240 Kyynämöinen
hietasaari@co.inet.fi

•
•
•
•
•
•

Luonnonkaunis, erittäin
rauhallinen alue.
Lapsiystävälliset hiekkarannat. •
62°28’04”, N 25°18’12” E
Lisätietoja:
www.kskaravaanarit.fi

puh. 0400 259 899

Tervetuloa!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 lentopalloja petankkikenttä
9 korinen frisbeegolf-reitti
esterata keppihevosille
veneet, polkuveneet
kaasunmyynti

Hietasaaressa
tapahtuu…
Hietasaaressa toimii jatkuva isäntä palvelu 1.5 - 31.8.
Tämän jälkeen alue toimii ns. omatoimialueena ja vain
viikonloppuisin on isäntä palvelut. Tarkemmat ohjeet
ilmoitustauluilta.

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 2021
• 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
Muuraismäentielle ja sitä 2 km. Opaste neuvoo vasempaan.

12.-13.6.
25.-27.6.
24.-25.7.
		
28.-29.8.
9.10.
27.11.
31.12.

nuppi

Lastentapahtuma
Juhannus Treffit
Heinärieha, yhdistyksen
karaoke kilpailu, Treffit
Kynttiläilta Treffit
Syystalkoot
Pikkujoulut
Uusivuosi

3
3
2/2021

Puheenjohtajan tervehdys

Tervetuloa kesä
Vuosi 2021 voi olla kotimaan matkailun ennätyskesä. Viime vuosi antoi jo esimakua siitä, että
matkailu omassa maassa on vilkastunut. Tämän
vuoden keväällä matkailuajoneuvokauppiaat
valittelevat sitä, että kaikki viedään käsistä eikä
tarjonta riitä kattamaan kysyntää.
Kerran näinkin päin.

Lisää vetovoimaa

K

evätkokouksessa päätimme tavanomaisten asioiden lisäksi erinäisistä investoinneista alueillemme. Kokous oli yksimielinen
siitä, että meidän on lisättävä Lintulahden vetovoimaisuutta mahdollistamalla siellä uusia aktiviteetteja, jotka houkuttelevat lisää
kävijöitä ja jotka houkuttelevat kävijöitä viihtymään alueella pidempään.
Aiempien vuosien käytäntö, jonka mukaan jokin yhdelle alueelle
hankittu väline tai varuste piti heti saada ”tasapuolisuuden vuoksi”
toisellekin alueelle, on tullut tiensä päähän. Hietasaari ja Lintulahti eivät ole toistensa kopioita eikä niistä ole tarkoituskaan sellaisia tulla. Kummankin alueen erityisiä ominaisuuksia ja erityispiirteitä tulee tunnistaa, vahvistaa ja vaalia.

Tarvitsetko kausipaikkaa?
Jos etsit vaunullesi/autollesi kausipaikkaa kesäksi tai koko vuodeksi, käy tutustumassa Lintulahden tarjontaan. Lintulahdessa on
vielä runsaasti hienoja kausipaikkoja vapaana.

Hietasaari

Lintulahti

Juuri Nyt Hietasaari ei kärsi vetovoiman puutteesta, päinvastoin.
Alue on suositumpi kuin koskaan ja kaikki kausipaikat on myyty
loppuun jo kauden alussa. Tilaa ja tekemistä toki on kävijöille.
Lapsille on tarjolla uusia polkuautoja ja pomppulinna. Toimistorakennukseen saatiin laajennuksella lisää myymälätilaa, kun aiempi avokuisti katettiin. Kesäsaunalle valmistui uusi liiteri, kun talven lumet luhistivat vanhan.

Ne olosuhteet ja lähtökohdat, joiden vallitessa Lintulahti aikoinaan rakennettiin, ovat muuttuneet. Useissa keskusteluissa jäsenet ovat kääntyneet puheenjohtajan puoleen ja tuoneet esille
huoltaan aiheesta. Meidän tulee kyetä tarjoamaan vastaus selvästi
muuttuneeseen kysyntään.

Saunakapasiteetti on nyt parempi kuin koskaan. Viime kevääseen
verrattuna alueella on 5 uutta wc:ta ja lukuisia uusia suihkuja. kesäsaunaankin saataneen yksi suihku lisää. Viime kesänä käyttöön
saatu saniteettikontti Pavin vieressä on tullut tarpeeseen ja lunastanut paikkansa loistavasti.

Varmasti alueen tulee edelleenkin palvella ja tarjota vuosipaikkoja
sille varttuneelle jäsenistölle, jolla eläköitymisen myötä on paljon
vapaata aikaa, talkoohenkeä ja tarve tehdä asioita käsillään. Nuorempi sukupolvi ja vastikään karavaanariaatteen piiriin tulleet
eivät kuitenkaan ensisijaisesti etsi vapaa-ajalleen työleiriä vaan haluavat viettää aikaa ja tavata ystäviä sellaisilla alueilla, jossa voivat
rentoutua ja kokea elämyksiä valmiin palvelukonseptin ja samanhenkisten ihmisten parissa. Tässäpä meille haastetta.
Vetovoiman lisäämiseen panostetaan nyt. Minigolf-rata on rakenteilla ja uusi telttasauna on vastikään otettu käyttöön. Frisbeegolfrata valmistuu kesän mittaan. Uutta polkuvenettä odotetaan.

Kohti hyvää kesää
Pöytä on katettu ja vieraita odotellaan. Kummallakin alueella on
taas kerran käytetty lukemattomia talkootunteja viihtyvyyden parantamiseen ja paikkojen ehostamiseen. Lämmin kiitos kaikille
teille, jotka olette käyttäneet aikanne ja osaamisenne yhteisen
hyvän eteen.
Toivottavasti näyttäydymme kävijöille – ja toinen toisillemme edelleenkin sellaisena hyvin hoidettuna yhdistyksenä ja ystävällisenä joukkona, joka ottaa kaikki kävijät tasapuolisesti huomioon
ja jossa kaveria autetaan.
Muistetaan hymy
Peter Lord
puheenjohtajanne
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Kevätkokous rajoitusten takia etäyhteydellä
T

änä keväänä Kevätkokous voitiin järjestää ajallaan,
mutta tiukkojen kokoontumisrajoitusten takia
Teamsin etäyhteydellä. Sunnuntaina 11. päivä huhtikuuta kokoontui yli 80 jäsentä osallistumaan tietokoneiden yhteydellä kokoukseen. Osa perinteisesti ryhmissä vaunuillaan tahi Lintulahden ja Hietasaaren kokoustiloissa. Hietasaaressa näytti olevan tarjolla myös
kokouskahvitkin.
Yhdistyksen puheenjohtaja Peter Lord hoiti pitkään
kestäneen kokouksen puheenjohtajuuden. Käsiteltäviin sääntömääräisiin asioihin kuuluneet edellisin vuoden taloustapahtumat puhuttivat odotetusti. Näistä
tällä hetkellä saanee tarkemman tiedon, kunhan kokouksen pöytäkirja tulee toimistojen kansioihin. Hallitukselle kokous myönsi vastuuvapauden viime vuoden
talouden hoidosta.
Runsasta keskustelua kokouksessa käytiin muutamista
jäsenistön kokoukselle päätettäväksi esittämistä asioista. Rohkea esitys oli, että Lintulahti muuttuisi talvikaudella omatoimialueeksi Hietasaaren tapaan. Perusteluna oli korkeat henkilöstökulut. Ilmeisen yksimielinen kanta oli, että Lintulahdessa siirrytään syksystä ja
talvikaudesta yhden isännän viikkoihin. Ja vain viikonloppuisin lauantaina ja sunnuntaina olisi kaksi
isäntää.

Teams-kokouksessa pystytään hyvin esittämään aineistoa kotikoneisiin.

Kevenn
nny
ystä ka
karrantt
tte
eenii
iin!
n!
Pilkettä silmäkulmaa, totesi muija ja huitaisi ukkoa klabilla otsaan.
- Maskisuositukset ovat poistumassa, enää ei 		
maskia tarvitse käyttää pussatessa.
- Pappi ihmetteli, kun talonmies sulki rukoushuoneen
niin moneen lukkoon. Katsokaas näin tulee tehdä,
on liikkeellä raamatun kääntäjä.
- Pekalla näyttää olevan jalkaterä paketissa. Joo hän
kävi eilen salilla nostelemassa puntteja.
- Masokistille kesä on mukavaa aikaa, silloin kun
sattuu ja tapahtuu.

- Autoilija saapui savossa ison tien risteykseen. Kyseli
paikalliselta ukkelista, että meneekö tämä tie Kuopioon. Ukko siihen että, puoliks männöö ja puoliks
ei mää. Autoilija ihmettelemään että älkää nyt pelleilkö. No kattokeeha, tää puol tietä männöö Kuopijoon ja tien tuo puol taas männöö Iisalameen.
- Dementiassa omituisia oireita. Joskus potilas saat
taa pohtia, karkasiko koira vai löysinkö talutushihnan.
- Mae West on aikoinaan todennut: jos miehelle antaa
vapaat kädet, niin tietää kyllä mistä ne löytää.

nuppi
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Ruusujen
aamu
H

ietasaaressa vietettiin taas Äitien päivää ruusuisissa merkeissä. Alueen vaunuissa varmasti kahvi tuoksui ja onnittelulaulut kaikui. Myös aluetoimikunta on
aamuisin muistanut kukkatervehdyksellä
alueella olevia äitejä. Nyt onnittelijat olivat joko hieman myöhässä, tahi äidit eivät olleet aamu unisia, koska ketään ei yllätetty vuoteesta tahi yöpuvussa. Aluetoimikunnan puheenjohtaja, Pusan Tapsa
hoiti onnittelu käynnit ja taisipa hoitaa
tyylillä nuo halauksetkin korona rajoituksia uhmaten.
Ruusuja oli varattu arviolta 20. Ne riittivät, vain yksi jäi jakamatta.

6
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Korona-Vappua
Lintulahdessa

V

aikka varsin vallatonta vappua emme tänä(kään) vuonna
voineet viettää, väkeä oli kuitenkin ihan mukavasti paikalla. Varsinaista ohjelmaa tai vappumarssia ei koronarajoitusten vuoksi järjestetty. Jylhän Jape keitteli vapunpäivänä klo
14 nokipannukahvit kodalla. Pannukahvinkeiton oppisopimuskoulutuksessa oli Kuneliuksen Eikka. Simasuut sai aikaan
Toivosen Marjan kotitekoinen sima. Mukavaa, kun nuoriso
osallistuu, Inka teki taikinaa, Kerttu leipoi sekä Tiia ja Eeli
paistoi hauskanmalliset vappumunkit ja niissä ei ollut sokeria
säästelty.
Pipe

nuppi
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Lintulahden
pääsiäinen
Pääsiäistä vietettiin Lintulahdessa vielä
hyvin lumisessa/talvisessa säässä. Liukasta oli
ja maskit suojasi koronatartunnoilta.
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Caravan -suurmyymälä keskellä Suomea. Tervetuloa!

M YYN T I • H U O LTO • V U O K R AU S • VA R AO S AT • TA R V I K K E E T • V E R K KO K AU P PA
Myynti

0400 407 066 myynti@jyvascaravan.fi
Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-15

info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan

Myyjät

nuppi

Kari Pienmäki
Jyrki Lehtonen
Janne Heikura
Joonas Huovinen

0400 640 139
040 728 6006
041 730 9041
041 731 0703

Juha Käyhkö
0400 642 842
Timo Käyhkö
0400 642 699
2/2021
Tuomo Käyhkö 0400 545 133
Simo Käyhkö
0400 769 332

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

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

Verkkokauppa 24h

Tarvikkeet ja verkkokauppa
0400 620 445
verkkokauppa@jyvascaravan.fi

Yli 7000 tuotetta suoraan varastosta
kauppa.jyvascaravan.fi

Caravan-huolto
0400 407 055
huolto@jyvascaravan.fi
9
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Fiat-huolto ja varaosat
0400 407 154
fiat@jyvascaravan.fi

Hintoihin lisätään toimituskulut.

30 alan ammattilaista

Suomen suurin tarvike-,
varaosa- ja lisävarustevalikoima myymälässämme

Ostamme
matkailuajoneuvoja
Tarjoa meille!
Soita 0400 407 066
tai lähetä ajoneuvosi tiedot
www.jyvascaravan.fi/osto

Runsaasti ajoneuvoja
myös sisätiloissa

Kattava huolto ja varaosapalvelu
Myös valtuutettu Fiat-huolto ja
Fiat Original varaosat

kauppa.jyvascaravan.fi
VERKKOKAUPPA

Lataa ja lue
matkailuajoneuvon
ostajan oppaamme

Lataa ja lue
historiakirjamme
www.jyvascaravan.fi

www.jyvascaravan.fi/ostajanopas
Mikko Käyhkö – Hannu Laitinen

Jyväs-Caravan Oy –
45 vuotta perhelomailun parhaaksi

Yrittäjyydestä, perheyrityksestä ja matkailuajoneuvoista
muodostuva tarina on mukaansa tempaava
kokonaisuus. Ensin matkailuvaunujen, sitten myös
matkailuautojen nousu, vapaa-ajan matkailun trendit,
autokaupan vaihtelut ja talouden suhdanteet ovat
heilutelleet toimialaa tuntuvasti.

uotta perhel
45 v
om

aa
n parh ksi
ailu

Kirjan tekijöillä, ekonomi Hannu Laitisella ja
ekonomi Mikko Käyhköllä on vahva käytännöllinen
ja teoreettinen kokemus yrittäjyydestä. Yrityksen
perustajien Martti ja Anni Käyhkön sekä yrityksen
muiden avainhenkilöiden tarinat osoittavat selkeästi,
että perheyrityksiä Suomessa tarvitaan.

y–

45 vuotta perhelomailun parhaaksi

Jyväs-Caravan Oy ansaitsee sen vuoksi kolminkertaisen
”Eläköön!” -huudon: perheyritys on hoitanut
mallikelpoisesti niin yrittäjyyden leiviskää, asiakkaitaan
kuin vienyt toimialaa eteenpäin. Yrittämisen asenteella,
henkilöstön sitoutumisella, pitkäjänteisellä yhteistyöllä
sekä uskollisilla asiakkailla on ollut merkittävä rooli
historian varrella.

Jyväs-Caravan
O

Yli 100 matkailuajoneuvon
valikoima

1975 020
-2
Käyhkö Mikko, Laitinen Hannu

Mikko Käyhkö – Hannu Laitinen

Varastossamme on jatkuvasti
yli 100 ajoneuvon valikoima.

Tule tutustumaan
matkailuvaunuihimme.

Matkailuautot

Tule tutustumaan laajaan valikoimaan matkailu- ja retkeilyautoja.

Matkailuvaunut

Katso koko valikoima
internetissä www.jyvascaravan.fi

16 HYVÄÄ SYYTÄ ASIOIDA MEILLÄ
Ajoneuvomyynti

Yritys ja henkilöstö

YKSI SUOMEN SUURIMMISTA
VALIKOIMISTA YHDESSÄ
TOIMIPISTEESSÄ

ASIANTUNTEVA JA
JOUSTAVA PALVELU

LUOTETTAVAT EDUSTUKSET

TURVALLINEN JA
VAKAVARAINEN YRITYS

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

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

MEILTÄ MYÖS
FIAT-HENKILÖ- JA
PAKETTIAUTOT

KILPAILUKYKYINEN
HINNOITTELU UUSISSA
JA KÄYTETYISSÄ

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

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

AAA-luottoluokitus, Keski-Suomen
yrittäjäpalkinto ja vuoden matkailuajoneuvokauppias -tunnustukset.
Kanssamme teet luotettavat kaupat.
Olemme Autoalan Keskusliitto ry:n ja
Matkailuajoneuvotuojat ry:n jäsen.

ALAN JOHTAVA KOKEMUS

Yrityksenä 45 vuotta, henkilökunnan
työvuosina yli 300 työvuotta,
yli 17000 myytyä ajoneuvoa
45 vuoden aikana.

JOUSTAVAT JA EDULLISET
RAHOITUSVAIHTOEHDOT
Kysy vaihtoehtoja myyjältäsi,
myös jäännösarvolaskelmat ja
loppuvelkojen lunastukset.

TERVETULOA!
Jälkimarkkinointi

Yritys ja henkilöstö

KATTAVA HUOLTOPALVELU

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

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

SIJAINTI
KESKELLÄ SUOMEA

FIAT HUOLTO JA
VARAOSAPALVELUT

LOMAILEMME ITSEKIN
MATKAILUAJONEUVOILLA

SUOMEN SUURIN TARVIKE-,
VARAOSA- JA
LISÄVARUSTEVALIKOIMA
MYYMÄLÄSSÄMME

HYVÄT TOIMITILAT

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

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

Niin mukavaa se on ja
osaamme kertoa siitä muillekin!

Yhteydet ja varaosatoimitukset
useimpiin merkkeihimme
suoraan tehtailta.

VERKKOKAUPPA

TOIMIVA
JÄLKIMARKKINOINTI,
TAKUU- JA VARAOSAPALVELU

Kaikki mitä tarvitset
caravan-harrastukseen.

TARVIKE-, VARAOSA- JA LISÄVARUSTEVALIKOIMA
TILATTAVISSA MYÖS
VERKKOKAUPASTAMME
kauppa.jyvascaravan.fi

Meiltä laaja valikoima telttoja!

Teltat ja katokset

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

Tarvikkeet
Lämmityslaitteet
keittiöön ja
siivouskomeroon

Lisäpeilit

Turvallisuustuotteet

TV/SAT
tarvikkeet

Lelut ja
leikkiautot

Kemialliset WC:t, Lisävarusteet
aineet ja
tarvikkeet

Jääkaapit ja
kylmälaukut

Retkituolit

Retkipöydät

Grillit

Kaasutarvikkeet

Sähkötarvikkeet

Korinosat

Massat ja
kemikaalit

Vesijärjestelmä

Yleistarvikkeet

Markiisit

Huoltopalvelut

J

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

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

Huoltotarjoukset
Öljynvaihdot alkaen 195 €
Matkailuauton asunto-osan
Määräaikaishuollot alkaen 490 € vuosihuolto alkaen 270 €
Jakohihnan vaihdot alkaen 490 € Matkailuvaunun
Jäähdytinnesteen vaihto 130 €
vuosihuolto alk. 290 €
Manuaalivaihteistonöljyn
Matkailuvaunun katsastusvaihto 125 €
huolto alkaen 190 €
Jarrunesteen vaihto 110 €
Tiiveystarkastus alkaen 100 €
Ilmastointihuollot alkaen 79 €
Koeponnistus 60 €

Varaosapalvelut

H

oidamme edustamiimme merkkeihin varaosat ja lisävarus- ja verkkokaupassamme. Ilmoita matkailuajoneuvosi merkki, malli
teet. Useimpiin merkkeihin toimitukset suoraan tehtaalta. ja vuosimalli. Jääkaapin/lämmittimen varaosatiedusteluun tarvitLaaja valikoima yleisempiä varaosia myös myymälässämme semme laitteen tyypin ja sarjanumeron.

VERKKOKAUPPAMME
kauppa.jyvascaravan.fi

• Tilattavissa yli 7.000 tuotetta varastostamme Jyväskylästä
• Verkkokaupassamme myös runsaasti varaosia
• Toimitusaika varastossamme oleville tuotteille 3-5 arkipäivää
• Monipuoliset toimitustavat sekä nouto myymälästämme Jyväskylästä
Verkkokauppa@jyvascaravan.fi, p. 0400 407 035

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

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

Varaosat
p. 0400 407 035
Ma-Pe 8-17, La 10-15

myynti@jyvascaravan.fi

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

varaosat@jyvascaravan.fi

verkkokauppa@jyvascaravan.fi

Fiat-huolto ja varaosat
p. 0400 407 154
Ma-Pe 8-17

Huolto
p. 0400 407 055
Ma-Pe 8-17

fiat@jyvascaravan.fi

huolto@jyvascaravan.fi

Ajoneuvomyynti

p. 0400 407 066

Jyrki Lehtonen

Kari Pienmäki

Janne Heikura

Joonas Huovinen

Juha Käyhkö

Timo Käyhkö

Tuomo Käyhkö

040 728 6006

0400 640 139

041 730 9041

041 731 0703

0400 642 842

0400 642 699

0400 545 133

Myynti

Myynti

Myynti

Myynti

Myynti

Myynti

Simo Käyhkö

Myynti

Myynti / Toimitusjohtaja

0400 769 332

Varaosa- ja lisävarustemyynti p. 0400 407 035 Caravantarvikkeet ja verkkokauppa p. 0400 620 445

Mauno Pyykönen

Seppo Etelämäki

0400 601 723

0400 530 125

0400 672 699

Hobby, ThuleOmnistor,
Thetford, Svenska Tält,
Primus, Alde, Trumatic

Fiat, Dometic, Solifer,
Poksi, Polar

Dethleffs, Bürstner,
Sunlight, Globecar

Tero Mäki

Adria, Carthago, KABE,
Sunliving, MORELO

040 1244 999

Huolto

Matias Nironen

Tiina Paananen

Joona Lahdenperä

0400 601 203

044 431 4972

040 588 3262

Verkkokauppa, Reimo ja
Kama Fritid tuotteet

Caravantarvikkeet ja
lisävarusteet

p. 0400 407 055

Antti Poikolainen

Caravanhuollot ja varaosat

0400 103 674

Anssi Kälviäinen

Jouni Sorvari

0400 407154

040 529 4830

Fiat alustahuollot ja varaosat

Kolarikorjaukset

Roni Savolainen

Tarvikemyynti
Verkkokauppalähetykset

Tarvikemyynti
Verkkokauppalähetykset

040 588 3262

N 62°16.398’’
E 025°46.981’’

Palokkajärvi

Antti Kumpu

Huoltoneuvonta ja varaosat

040 772 7994
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Vasarakatu

Hallinto
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Ahjokatu

Henri Nieminen

Vaa
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Tuomiojärvi
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Minna Honkala

Tuija Pollari

Myyntisihteeri

Myyntisihteeri, kirjanpito

040 744 8802

040 744 8802

Jenni Leinonen

Mikko Käyhkö

040 744 8802

0400 809 004

Myyntisihteeri, kirjanpito

Jyväsjärvi

Hallinto

Turku
Tampere

Mekaanikot
16
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Mikko Muukkonen Hannu Nieminen Kristian Nieminen Juha Viinikainen

Mika Koskinen

Lassi Tarvainen

Markus Mutanen

Jouko Koivisto

Vappu ja toukokuu
J

o toinen korona vappu vietettiin toukokuun aluksi. Opiskelijat
puoliksi puetuissa haalareissa yrittivät rakentaa vappuriehaa
huonosti onnistuen. Samoin työväki, työn raskaanraatajat, viettivät juhlaa sisätiloissa marssilauluja kuunnellen. Vappuun kuuluvat puheet saikin kuunnella tietokoneilta tahi radioista. Kaikilla totinen toive, ”ei enää kolmatta kertaa”.

Hietasaareen kokoontui useampi vaunukunta vieraita vuosipaikkalaisten lisäksi. Pienissä ryhmissä pystyi ulkotiloissa nauttimaan
tunnelmasta ja hyvästä säästä. Kokoontumisrajoitukset eivät antaneet lupaa muun muassa perinteisiin vapputansseihin serpentiinit kaulassa. Samoin toimittiin muittenkin ohjelmien kanssa.
Yhteistä kokoontumista tapahtui kuitenkin Suvipuodin terassilla
makoisien tarjouksien äärellä. Leila oli taas joukkoineen taikonut mahtavat voileivät, ym. Nii ja olihan saatavana tietysti myös
sitä vappusimaa ja -munkkeja.

nuppi
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Pääsiäinen aloitti
huhtikuun
T

änä vuonna pääsiäisjuhlaa vietettiin kevään odotuksessa. Pitkä viikonloppu alkoi aprilli päivänä, torstaina. Pääsiäisen
ajankohtahan vaihtelee. Ajankohta lasketaan niin, että kun kevätpäiväntasauksen jälkeen nähdään täysikuu. Sitä seuraava sunnuntai on pääsiäissunnuntai. Näin se voi olla aikaisintaan 22.3
ja viimeistään 25.4.
Pääsiäinen on kristikunnan ehkä tärkein juhla-aika. Varsinkin
katolilaisille ja ortodokseille se on kirkkovuoden suurin juhla.
Juhlaa on vietetty jo 100 luvulta asti, silloin sen perinteeseen
liittyi juhlaa edeltävä 40 päivän paastoaika. Ja näin kai syntyi
pääsiäisen nimikin, päästiin paastosta.
Korona rajoitusten takia Hietasaaressa syötiin kyllä mämmiä,
mutta perinteisiä ohjelmia kokoontumisineen ei järjestetty. Saunomaankin pääsi vain kuuden hengen ryhmissä. Ilmoitustaululla
olevaan varauslistaan ilmoittauduttiin ennakkoon 6. ryhmiin.
Näin saunoja tarvitsi pitää lämpimänä viisin tuntia.
Kyynämöinen vielä jäässä. Joutsenet ja kurjet lenteli etsien laskeutumispaikkaa. Avovettä ei vielä löytynyt Ainoa pääsiäisen
luonnon kukat löytyi lepän ja koivun oksista. Silmut olivat vielä
tiukasti kiinni. Rauhallista ja hiljaista pääsiäistä karavaanarit
viettivät lähinnä ulkoilun ja lomailun merkeissä. Ei sytytetty
edes pääsiäisvalikiaa karkottamaan noitia. Ei niitä kyllä nyt näkynytkään, ainakaan päivänvalossa.
Veijo

Pikku Multian tiet oli kevätkurassa. Nastarengas esti auton
kiinni jäämisen.

SF-Caravan
Keski-Suomi ry:n nettisivut

www.kskaravaanarit.fi
18
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Siivoustalkoot Lintulahti
H

elatorstain pitkä viikonloppu toi Lintulahteen
lukuisan joukon karavaanareita. Sää oli mitä
mainioin aloittaa vaunuilu kesää. Lauantaille
suunniteltu keväinen siivoustalkoopäivä sujui mukavasti vaikka helle jo vähän helpotti. Puustoa
kaatui ja saunapuita saatiin taas omasta takaa.
Alue siistiytyi haravapartioiden ansiosta talven jäljiltä. Veneet vesille, pyörät ja polkuautot lasten
iloksi, trampoliini kuntoon. pienet maalaustyöt ja
sähkölaitteiden kunnon ja toiminnan tarkastukset
suoritettiin. Lintulahti on jälleen valmis vastaanottamaan kesävieraat. Keittiöllä kokit häärivät siihen malliin ettei talkooväen vyötä tarvinnut juuri
kiristellä. Kiitokset iloisille ja tehokkaille talkoolaisille.
Pekka-nen

L

intulahden kevätsiivoustalkoot pidettiin hieman pilvipoutaisessa, mutta sopivan lämpimässä säässä lauantaina 15.5.2021.
Väkeä oli mukavasti paikalla ja yhdessä ahkeroiden saatiin paljon aikaan. Keittiöväki tarjoili ahkeroijille makaronilaatikkoa ja
kinkkukiusausta sekä jälkkäriksi pappilan hätävaraa. Iltapäiväkahvit juotiin vappumunkkien ja uuden kausipaikkalaisen tuoman kakun kera. Illan suussa pidettiin vielä kehityskeskustelu,
jossa kuunneltiin toiveita ja ehdotuksia alueen kehittämiseksi.
Pipe
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Vesi ylitti tänäkin keväänä hiekkaniemen ja kuljetti Kyynämöisen jäitä sen yli.

Huhtikuu kevät talkoisiin liian aikaista
T

änä vuonna huhtikuun viimeinen viikonloppu
oli hiukan liian aikainen aika Hietasaaren kevättalkoille. Kaikkia töitä kesää varten ei siis saatu tahi voitu tehdä. Mutta riittihän silti toimintaa
ja merkittävää työtä ympäri aluetta. Perinteiset
paikkojen pesut ja puutarhatyöt. Puutarhatöihin
lisää toi uuden saunan ympäristön istutusten
suunnittelu ja valmistus. Alueella oli yli 40 asutta
vaunullista ahkeria talkoolaisia. Teeret pitivät
hääkukerruksiaan Kyynämöisen pohjoisella, vielä
jäässä olevalla selällä. Etelän puoli lainehtikin jo
avoimena.

Näyttävimpiä suururakoita olivat toimistorakennuksen sisustan purku ja järjestely alkavaa saneerausta varten. Toimistorakennuksesta valmistuu
ennen kesän sesonkia myymälä toimistopalvelujen lisäksi. Toinen näyttävä urakka tapahtui niemen yli nousseen veden takana, veden, jonka virtaus kuljetti Kyynämöisen hajoavia jäälauttoja
hiekkaniemen yli. Talven paksut lumikerrokset
oli hajottaneet kesäsaunan entisen puuliiterin.
Nyt osaavat talkoolaiset rakensivat tilalle uuden
näyttävän rakoliiterin.

20

Uusi pomppulinna odottaa kesän lapsia leikkimään.
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Uusi rakoliiteri

Jatko talkoissa 15pv maalattiin paljon uutta väriä kuluneen päälle.
Leila joukkoineen varmisti, ettei nälkä ainakaan
lopettanut työhaluja. Suvipuodista hernekeittoa
lisukkeineen ja tarjolla oli myös koko päivän kahvia maistuvien leivonnaisten kera. Takatalvisen
viikonlopun aikana jo sovittiin alustavasti Jatkotalkoista, jolloin esimerkiksi veneet ja poijut saadaan paikoilleen. Samoin nyt sataneen räntälumen alta löytyisi varmaan lisää vaikka haravoitavaa ja istutettavaksi kesäkukkia.
Veijo

nuppi
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Makoisten löylyjen
telttasauna
Lintulahteen
Y

hdistyksen hallitus myönsi määrärahat ja jo aikaisin
keväällä toimikunta päätti rakentaa Lintulahteen
uikkarisaunaksi telttasaunan. Projektivastaavaksi nimettiin Jylhän Jape ja hänen toimestaan kutsuttiin talkooporukka toteuttamaan hankkeen käytännön puoli.
Ahosen Eki ja Lindgrenin Joke lupautuivat rakennusporukkaan. Konehommiin ryhtyivät ammattilaiset Toivosen Vesa ja Hännisen Pekka. Vaarakalliot saivat lainakaivurin Jyväs-Seudun Pienkaivurit Oy:sta.
Perjantai-aamusta 23.4. Jape ja Joke hoitivat lämmittelytyönään lumikuorman alle sortuneen traktorikatoksen
purun. Eki liittyi puolilta päivin joukkoon ja saunan
rungon kokoaminen alkoi. Illalla Lintusalin pihaan
saapui punainen kuorma-auto lavallaan kaivuri, ratissa
Vesa. Todettiin, kaikki ok, paitsi ”lätkä” oli unohtunut
kyydistä. Käytiin läpi Äänekosken ja Viitasaaren konevuokraamat, kiinni olivat. Ei hätää, Liimataisen Kari lupasi hoitaa asian aamuksi tutunkauppaa.
Lauantaina rakennuksen runko oli jo lähes valmis.
Pekan kaara kurvasi pihaan ja saunan pohjatyöt entisellä kokkopaikalla pääsivät alkamaan. Ihan rantaan tehtiin polku uimaan pääsemiseksi. Kun kerran kone saatiin lainaan, kaivurimiehet tasoittivat samalla myös
traktoritallin pohjan ja kaivoivat Ruikonperältä muutaman kannon ylös. Innokkaana ”kuljettajana” toimi ahkera nuorimies Valtteri. Lauantaina talo tarjosi talkoolaisille makaroonilaatikkoa ja kahvit Liimataisen Pirjon
ja Toivosen Marjan kokkaamana.
Sunnuntaina rakennusryhmä jatkoi hommia, mutta pahaksi onneksi ilma muuttui jäätävän kylmäksi. Jo kesään uskoneet rakennusmiehet eivät olleet varustautuneet riittävin vaattein ja lämmin ei meinannut tulla illalla edes hyvin lämmitetyssä saunassa.
Maanantaina haettiin kaupasta lisää rakennustarpeita.
Hyytävä tuuli ja liian kevyt vaatetus hyydytti ja jäädytti
porukkaa. Aamulla lähti Joke ja illalla Eki.
Jape teki viikolla vielä joitakin korjauksia ja lisäyksiä sisustukseen ja keskiviikkona Palviaisen Sepe tuli kaveriksi. Torstai-iltana otettiin harjoituslöylyt. Koekaniineina oli Jape, Sepe, Kari, Tuula ja Pipe. Yhteistuumin
totesimme itsemme löylyn lyömiksi.
Vielä rakenneltiin puulaatikkoa ja polku järvelle laatoitettiin. Perjantaina pääsi on kaikki halukkaat uuteen
saunaan ja osa uskaltautui uimaankin. Leppeitä löylyjä
kesään!
				
Pipe

Sauna on valmis ja talkoolaiset nauttivat lounasta.
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Hietsuun Mini-Market
H

ietasaaressa siirryttiin uuteen aikaan palveluissa, kun uusi Mini-Market / Toimisto saadaan täysin valmiiksi. Se valmistui jo
ennen tämän lehden ilmestymistä ja palvelee kesäsesongin asiakkaitaan. Entinen toimistorakennus laajennettiin ja näin saatiin
toimivat tilat elintarvike kioskille. Tarjolla on monipuolisesti
elintarvikkeita, leivonnaisia, virvokkeita ja tietysti vaikka jäätelöä. Samoin tietysti tilassa toimii uudet toimistopalvelut.

iätä
y
h
y
L
LyhyiLt yhyitä
Juomatölkki
Näin siinä käy kun jättää juomatölkin talven aikana vaunun
jääkaappiin. Kummasti pakkasen ansiosta pullistuu.

Hietasaareen
Kevättalkoissa valmistunut Rakoliiteri on tutustumisen arvoinen
rakennus. Luminen viime talvi sorti Kesäsaunan vanhan puuliiterin, vanhaa ei voinut eikä kannattanut korjata, näin uusi ja
ehyt tarvittiin. Kivijärveltä tilattiin uusi rakennus, Rakoliiteri.
Todella näyttävä ja kaunis rakennus. Sen rakenne on tutustumisen arvoinen. Koko runko on rakennettu lovileikkauksin, jotka
pitävät rakennuksen tukevasti koossa. Ilman mitään nauloja tahi
ruuveja, kaunista. Hietsun mainiot timpurit kasasivat rakennuksen talkoilla muutamassa päivässä.

Hietasaaren invapaikoille valmistui uudet terassit

kaiteineen.

Hietasaareen
Valmistui kevään aikana varmasti kaikkia kiitoksen arvoisesti
tyydyttävä ajokaivo. Kaivo löytyy siitä uuden saunan nurkilta.

nuppi
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2021
HALLITUS

Peter Lord

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

Jaana Rasilainen

sihteeri, taloudenhoitaja
puh. 040 357 2595
sfc.rahuri@outlook.com

Jouni Hirvonen

Tapani Pusa

Riitta Kuokkanen

040 588 0014
jouni.hirvonen@me.com

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

040 733 6521
riitta.kuokkanen@gmail.com

Veijo Kämäräinen

Mia Vaarakallio

Veli-Matti Södeström

puh. 050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

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

0400 892 827
veli-matti@sodestrom.it

Lintulahti-toimikunta 2021

Hietasaari-toimikunta 2021
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

Vaarakallio Mia, pj.
puh. 040 628 1981
mia.vaarakallio@gmail.com
Kunelius Eino, vara pj.
Liimatainen Kari, sihteeri
Hänninen Pekka

Yhdistyksen kotisivut: www.kskaravaanarit.fi
Jaana Rasilainen
Puh. 040 357 2595

Laskutus

Nuppi-toimikunnan nykyiset jäsenet
Puheenjohtaja
Veijo Kämäräinen,
Kekkolantie 11 A 5,
40520 Jyväskylä
puh. 050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

Verkkolaskujen vastaanotto
Verkkolaskuosoite: 003707460536
Operaattori: OpusCapita Oy - Itella
Välittäjän tunnus 003707460536

Marjut Hiltunen
Miika Vaarakallio

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

Taloudenhoitaja

Jäsenkirjuri

Jaana Rasilainen

Marja Toivonen

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

puh. 045 139 5266
marja.hartikka@kotiapu.fi
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Toivonen Marja
Toivonen Vesa
Vaarakallio Timo
Liimatainen Pirjo
Mård-Kunelius Hanna
Jylhä Pirjo
Jylhä Jarmo

Yhdistyksen osoite

nuppi

SF-Caravan Keski-Suomi ry
Peter Tähtinen
Constella, Asemakatu 4, 40100 Jyväskylä
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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.

LINTULAHTI
LINTULAHTI

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

Vinkki
reen
a
a
s
a
t
e
i
H
!
tulijoille

… siinä heti Lintulahden liittymässä!
… siinä heti Lintulahden liittymässä!

Vaatteiden korjausompelua ja kierrätysfarkkutuotteita!

Vaivaako
Vaivaako vetoketju?
vetoketju?
Ratkesiko pilkkihaalarin
sauma?

Karavaa
n
korjauso areille
mpeluis
ta

-10%

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

Ympäristöystävällistä
painopalvelua

Ompelimo-myymälä Farkkusauma Ahjokatu 12, 40320 JKL

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

Gothic ST

OFFSET- TAI DIGIPAINO!
Aina tarpeen mukaan, soita!
Kirjasin Bell Gothic STD

Keski-Suomen Painotuote Oy

Teollisuuskatu 7, 44150 Äänekoski
Puh. 044 742 3250, 044 742 3251
www.kspaino.fi

Löydät meidätkin facebookista

SF CARAVAANARI-kortilla:

MÄÄRÄAIKAISKATSASTUSPAKETTI!

• KAIKENKOKOISET HENKILÖJA PAKETTIAUTOT
49 e
• O2 PERÄVAUNUT
40 e

