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Alkukesä on vaunuilun parasta aikaa.
Luonto kukkii ja kesän juhlat voi viettää
Lintulahdessa ja Hietasaaressa ystävien kesken.
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Treffimaksu 15€/
vaunukunta
sis. ohjelman ja
yleiset saunavuorot

23.-26.6.2022

HIETASAARI

Torstaina 23.6.
Klo 16

Arpojen myynti alkaa, Suvipuoti auki

Klo 21.30
Klo 22.00

Lipunnosto ja Keski-Suomen kotiseutulaulu
Kokko (säävaraus)
Kesäsauna lämpiää
Juhannustanssit,
orkesterina Vonkamiehet
Iltagrilli

Juhannuspäivänä, la 25.6.
Klo 12
KLo 15
Klo 21

Su 26.6.

Juhannuskirkko ja kirkkokahvit Pavilla
Uuraisten kirkkoherra Antti Toivio
Arpajaisvoittojen jako keskusaukiolla
Kesäsauna lämpiää
Karaoke Pavilla
Aamusaunat lämpiävät klo 8–11

TREFFIMAKSU 15 €
(sisältää ohjelman ja
saunavuorot)

Ohjelmamuutokset
mahdollisia.

TILAUSSAUNAT
varattavissa
erikseen.

HIETASAARI

Klo 19.00-21.00 Saunat

Aattona, pe 24.6.

Aattona, pe 24.6.
Klo 18
Klo 21

Torstaina 23.6.

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

Klo 10.00
Arpojen myynti alkaa
Ulkopelejä ja leikkejä halukkuuden mukaan
Klo 18.00
Lipunnosto ja lippulaulu
Klo 18.00-21.00
Saunat
Klo 21.00-22.00
Vastasaunat
Klo 21.00-01.30
Orkesteritanssit

Seija Irmeli,

säestäjänä Leo Louhivaara
Orkesteritauolla n. klo 22.00 juhannuskokko
säävarauksella
Klo 02.00
Hiljaisuus

Juhannuspäivänä, la 25.6.
Päivällä
Klo 15.00
Klo 16.00
Klo 16.30-18.00
Klo 18.00-21.00
Klo 21.00-01,00

Sunnuntaina 26.6.

Lettukestit (2€)
Lapsille juhannusleikkejä
Arpajaiset
Lasten karaoke
Saunat
OhjelmaKaraoketanssit muutokset
mahdollisia.

Kotiinlähtö oman aikataulun mukaan.
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hdistyksemme viime vuodet ovat
olleet ikävän värisiä. Tällaisten
yhdistysten jäsenlehtien pääkirjoitukset tulisi olla ajatuksiltaan positiivisia ja ylösrakentavia, vaan nyt
en jaksa olla semmonen positiivinen. Viimeisen vuoden aikana on
tapahtunut niin paljon asiatonta toimintaa ja lokaa on lentänyt. Ikäväksi asiat kääntyivät hienon kesän jälkeen syksyllä. Joillekin Syyskokouksen päätös, jossa ylivoimaisella äänimäärällä, Jouko Ahonen tuli valituksi yhdistyksen puheenjohtajaksi,
valinta ei ollut monista mieleinen.
Joukolla oli aloitus vaihteessa teknisiä ongelmia mm. tietotekniikan
kanssa. Yhdistyksen hallinnossa ja
johdossa käytettävä procountor ohjelma oli esim. alkuun ongelma.
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Lehti ilmestyy 2022 neljä kertaa.
Jakopöivät To 24.3. / Ke 13.6. / Ke 14.9. / Pe 16.12.

Ilmoitushinnat 2022:

		
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
21.8.2022 mennessä.
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Olen jo vuosia yrittänyt
löytää jatkajaa tämän jäsen
lehden tekijäksi. Eipä oo
löytynnä. Väliin on ollut
lähellä, mut sitten joku pilasi.
Piä piissaajaa tarvittas. Olen
joskus käyttänyt teksteissäni
tuota vanhaa sanaa. Kauan
sitten piissaroida sana tarkoitti kirjoittamista. Aikana
jolloin kirjoitus ja lukutaitoisia oli harvassa. Näin keittiö
filosofina pohdin, oisko tuo
luku- ja kirjoitustaito niistä
keskiajoista oikeastaan sitten
lisääntynytkään.

nuppi

Näin pilkkakirves veisti lastuja puheenjohtajan työhaluista. Ilmeisesti
tämä moittiminen osaltaan johti
Joukon eroamiseen. Samoin vaikuttimina lie Joukon tapa johtaa tarkoitushakuisesti päätöksiä mieleiseen
suuntaan.

N

yt ollaan taas uuden alun edessä.
Suolahtisalin kevätkokouksessa
valittiin takaisin johtoon Peter Lordi. Valinta oli yksimielinen, muita
ehdokkaita ei ollut. Peter sai myös
kokousväeltä positiivista palautetta.
Tässä ylösrakentavassa ilmapiirissä
siis jatketaan. Kuulemma sopua toivottiin rakantuvat toimintaan. Näin
minulle kerrottiin. En ollut paikalla,
olin Hietsussa isäntänä. Ao. kokouksessa runsasta keskustelua käytiin
mielenkiintoisesta ehdotuksesta,
erottaa yhdistyksemme alueet. Moinen teko lienee todella vaikea. Varmasti tässäkin asiassa päästään parempaan tulokseen alueiden erillisillä budjeteilla. Toiminta näiden puitteissa johtaa lähelle itsenäisiä alueita.
Veijo, piä piissroija
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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…

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.

24.-26.6.2022		 Juhannustreffit
15.- 17.7.2022		

Yhdistyksen 50v juhla

12.-14.8.2022		 Muikkutreffit
23.-24.9.2022		

Rosvojen ja soihtujen yö, Treffit

1.10.2022		 Syyssiivoustalkoot
26.11.2022		 Pikkujoulut
31.12-1.1.2023		
Alueella jatkuva isäntäpalvelu koko vuoden.
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Vuoden vaihtajaiset

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…

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
Muuraismäentielle ja sitä 2 km. Opaste neuvoo vasempaan.

11.-12.6.2022		

Lastentapahtuma, treffit

23.-26.6.2022

Juhannus, treffit

23.-24.7.2022

Heinärieha, treffit

27.-28.8.2022

Kynttiläilta, treffit

10.-11.9.2022
23.-25.9.2022
Hietasaaressa toimii jatkuva isäntä palvelu 1.5 - 31.8.
Tämän jälkeen alue toimii ns. omatoimialueena ja vain
viikonloppuisin on isäntä palvelut. Tarkemmat ohjeet
ilmoitustauluilta.

nuppi

Syystalkoot
Hietasaari tanssii ja soi, treffit

26.11.2022

Pikkujoulut

31.12.2022

Uusi vuosi
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Suolahtisalissa kokoontui jäsenistö
posiitivessa uudenajan hengessä
E

Varaanpuheenjohtaja Tapani Pusa
avasi kokouksen hiljaisella hetkellä.

Olli Rusi johti kokousta.
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nnen kokouksen alkua vietimme hiljaisen
hetken pois nukkuneiden muistoksi.
Olli Rusi toi terveiset liitosta, muistutti harrastuksen merkityksestä hyvinvoinnin tuottajana kaikille yhteiskunnassa. Januksen kasvoista
kertoessaan tuli esille pandemian, Ukrainan tilanteen sekä muista järkyttävien tapahtumien
opetus, nämä osoittaa meille hyviä ja tärkeitä
asioita.
Tapani avasi kokouksen, Olli Rusi valittiin
kokouksen puheenjohtajaksi, Jaana Rasilainen
kutsuttiin sihteeksi.
Kokous valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi
Peter Lordin. Valintaan johtaneista asioista keskusteltiin kokouksessa. Peter sai kannattavia puheenvuoroja kokoukseen osallistuneilta.
Harmillisesti kokouspaikan valaistus oli puutteellisessa kunnossa. Eilen toimi mutta tänään
sitten ei.
Käytiin monipuolinen toimntakertomus läpi
kokouksen puheenjohtajan toimesta. Paljon on
hyviä ja kauas kantavia asioita tapahtunut toimitavuonna 2021. Edelleen merkittävänä asiana
korostuu vierailijoiden mukana tulevat lapset.
Peter Lord esitteli tilinpäätöksen. Käytiin keskustelua taloudesta. Esille nousi Leasing vastuut
muiden vastuiden rinnalla. Kokouksessa kiinnitettiin huomiota markkinointiin sekä Nuppi
lehden kustannuksiin, tulisiko tehdä uudelleen
järjestelyjä Nupin ja markkinoinnin suhteen?
Tämä on tuloslaskelmasta esille tullutta.
Olli kiinnitti huomiota erityisesti siihen että
ei käytetä verottomia jäsenmaksutuloja katta-
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Olli Rusi onnitteli yhdistyksen puheenjohtajaksi
valittua Peter Lordia kukkasilla.

maan verollisen toiminnan kuluja, tällä voi olla
vaarallisia seurauksia yhdistykselle.
Verottomia jäsenmaksutuottoja ei tule käyttää
verollisten palveluiden kustannuksiin. Sääntöjemme mukaan leirintäalue toiminta voi olla
keino tukea yhdistyksen varsinaista toimintaa.
Yhdistyksen sääntöjen toisen pykälän mukaan.
Pahimmillaan jäsenmaksutulojen käyttäminen
leirintä toiminnan kustannuksiin voitaisiin jopa
tulkita veronkierroksi.
Käytiin vilkas keskustelu kokoukselle esitetyistä jäsenen tekemistä aloitteista. Aloitteisiin
paneuduttiin huolella. Valtaosa johti kokouksen
tekemiin päätöksiin. Yhdistydemogratia toimii
meillä.
Olli kiitti SF-Caravan Keskisuomen väkeä
eteenpäin suuntaavasta ja avoimesta keskustelusta. Hän koki tunnistavansa selvän suunnan
yhdistyksen yhteisen edun löytämiseen.
Kiitos kaikille osallisille hyvähenkisestä kokouksesta.
Jouni Hirvonen

Tulipunaisilla ruusuilla kukitettiin äidit
T

apana on ollut, että Hietasaaressa Äitien päivänä onnitellaan ja kukitetaan alueella olevat äidit. Näin tehtiin tänäkin vuonna. Jarmo itse oikeutettuna mieleisen urakan hoiti.
Ruusupuskaa oli Katri kantamassa alueen kierroksessa. Aika
monta iloista äitiä alueelta löytyi. Joillekin moinen muistaminen oli myös iloinen yllätys.

Vesi ylittää juuri niemen. Kunhan lumi ja jäät sulavat, nousee vesi
vielä puolimetriä.

nuppi
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Arpajaiset

Lintulahden luminen ja märkä pääsiäinen 2022
J

uuri ennen pääsiäistä valtaisa lumipyry yllätti Lintulahdenkin. Uutta lunta tuli 40
cm. Vaikka traktori pyöri kahden miehen voimin lähes tauotta, ei kaikkia paikkoja saatu
kovin hyvään ”asuttavaan”
kuntoon. Lunta ja loskaa riitti
ja kumpparit oli paras jalkinevarustus.
Kiirastorstai-iltana saunottiin, telttasaunakin lämmitettiin. Rohkeimmat kävivät
vielä avannossakin, vaikka jää
jo näytti melkoisen huonolta.
Illalla karaokessa riitti laulajia
ja tanssittiin yhteen saakka.

Pitkäperjantain hartaushetken
pappina toimi Juho Hintikka
ja kanttorina Tommi Kurtti.
Kuultiin pääsiäisen sanaa ja
laulettiin vanhoja tuttuja sekä
myös uudempia virsiä. Tilaisuuden päätteeksi juotiin kirkkokahvit. Illalla jälleen saunottiin ja Lintusalissa pidettiin
yhteislaulutuokio. Laulajia oli
ihan mukavasti ja yhteislaululle toivottiin tilaa jatkossakin.
Sellaisetkin, jotka eivät uskalla
karaokessa yksin laulaa, pääsivät osallistumaan ja volyymikin oli hieman korvaystävällisempää kuin karaokessa.

Lauantaiaamupäivästä lähtivät
noidat ja trullit liikkeelle.
Kaksi suurta mummonoitaa
myi arpoja ja muut noidat jakoivat pääsiäisnamuja. Lapsille
oli iltapäivällä viihdykkeenä
hevonen ja poni. Kummallakin pääsi ratsastamaan ja porkkanoita sekä leipää oli mukava
syöttää kilteille hepoille. Yllätysohjelmana jämsäläinen Porakaivoliike Kallioniemi tarjosi koko pääsiäisväelle grillimakkaraa kodalla. Kylmässä ja
märässä säässä kuuma makkara
lämmitti mukavasti. Kiitos yllätyksestä! Iltaohjelmana jälleen saunomista ja karaokea.

Pastori Juha Hintikka.

Yllättävän hyvät makkarat.

Trullit tulivat luudilla ja nuoret ponilla ja hevosella.
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Sunnuntaina kodalla keitettiin
nokipannukahvit ja arpajaiset
pidettiin ulkona. Onnea kaikille, joita onnetar suosi tällä
kertaa. Jälleen saunaan klo 18
ja yhteistä seurustelua, yhteislaulua ja pientä purtavaa oli
tarjolla Lintusalissa.
Maanantaina, toisena pääsiäispäivänä koittikin sitten kotiinlähtö kunkin oman aikataulun mukaan. Vaikka sää ei
ollut paras mahdollinen, niin
pääsiäisestä jäi jälleen yksi
hyvä muisto muistojen joukkoon.
PJ

Arvanmyyjät.
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Täydenkuun
pääsiäinen
P

ääsiäinen, tuo kristikunnan tärkeä juhla, koittaa
kun kevätpäivän tasauksen jälkeen on täysikuu.
Sitä seuraava sunnuntai on pääsiäissunnuntai. Nyt
tämänvuotiseen viikonloppuun sattui myös se täysikuu valaisemaan trullien öisiä taikatöitä.
Hietasaaressa kokoonnuttiin maaliskuun puolenkuun aikaan sattuneen pääsiäisen viettoon vielä talvisissa merkeissä. Vaunujen katoilla ehkä vielä hiukan lunta, mutta metsissä ja jäälläkin paksusti. Alueella vähänlaisesti pitkän viikonlopun viettäjiä. Olisiko syynä ollut myöhäinen kevään aika. Takana runsasluminen talvi, joka ei vielä ollut antautunut.
Pitkäperjantai iltana Jarmo veti Pavilla karaoken
ja musiikki-illan. Koska vähän illan viettäjiä, parketilla ei olut tungosta. Laiantain ohjelmassa oli lapsille
suklaamunien etsintää. Mikähän noita munat olikaan levittänyt pitkin aluetta. Kaikki kuitenkin löytyi, mutta vaati runsaasti puuhaa. Iltapäivän ohjelmassa oli makkaran paisto tulet rannalla ja lasten
oma karaoke, jossa hämähämä oli yksi suosikki biisi.
Illan pimentyä syttyi rannan hikalla pääsiäiskokko,
pohjalaisittain pääsiäisvalakia. Komeasti roihusi kuutamo kirkkaalle taivaalle. Lankalauantain päätti karaoke tanssit Pavilla. Nyt tanssijoita ei ollut ja laulajiakin vain muutama.
Hieno ja nautinnollinen viikonloppu.

Kyllä pienetkin munapiilon keksi.

Suklaamunia löytyi ympäri aluetta.

Komeasti roihusi hiekalla pääsiäisvalakia.

Sieltä se täysikuu pilkistää.
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Emilia ja Pertti.

Minä tahdon maljani tyhjentää,
kun ensi leivoset laulaa,
kun koivut on hiirenkorvallaan
ja vuorilla virrat pauhaa.
Ja tahdon ma lauluni lahjoittaa,
kun ensi joutsen soutaa,
kun kukka on puussa ja kukka on maassa
ja lehdot leikkihin joutaa
(Eino Leino: Kevät)
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Obelix runoili aikaista kevättä, kun avasi Hietsun
vapun vieton.
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Maijan lakitus.

Pizzamestarit Katri ja Jarmo paistoivat kymmeniä ja
kymmeniä pizzoja ja kaikki meni käsistä.

Munkkeja, simaa ja pizzaa
Hietsun vapun vietossa
K

ukkia ei todellakaan ollut
puussa eikä kukkia ollut
maassa, kun 61 aikuista ja 11
lasta uhmasi koleaa vappusäätä ja kokoontui viettämään
vappukarkeloita naamiaisten
merkeissä
Hietasaareen
30.4.2022. Lauantaina aurinko
paistoi, mutta sunnuntaina taivas oli paksussa pilvessä, lämpötila kipusi tuskin +8 asteeseen.
Suvipuodin katos saatiin
valmiiksi vain hetkeä ennen
kuin tapahtuma polkaistiin
käyntiin aluetoimikunnan sihteeri Kaarina Kallion tervehdyksellä. Kaarina kehotti erityisesti iloitsemaan niistä asioista, jotka ovat hyvin. Meillä
on rauha maassa, meillä on
kevät ja vappu, korona on selätetty, maskit riisuttu, turvavälit unohdettu eikä kesäsaunaan mennessäkään tarvita
enää pyykkipoikia. Meillä on
upea alue ja mahtavat ystävät
ympärillämme.
Kaikkialla
maailmassa asiat eivät todellakaan ole näin hyvin.

Avajaiset huipentuivat KeskiSuomen kotiseutulauluun ja
Hietasaaren oman Maijan lakittamiseen.
Mäkisen Katria ja Kolppasen Jarmoa on kiittäminen
siitä, että Suvipuodissa oli tarjolla jälleen kerran oman keittiön tuotteita: simaa, munkkeja ja pizzaa. Huhu kertoo, että
myös Pusan Leilalla olisi ollut
osuutensa munkkien valmistuksessa. Havainto lienee tosi.
Pavin historian ensimmäinen pubivisa kisailtiin 7 joukkueen voimien. Osa kysymyksistä oli helppoja, osa vähän
kimurantimpia käsitellen liikennettä, kirjallisuutta, ruokaa, kotimaata, urheilua ja karavaanailua. Pietikäisen Late
huolehti ajatuspakan sekoittamisesta ja savolaista juttua tuli
sillä vauhdilla, että kisan vetäjälläkin oli vaikeuksia pitää
ajatuksensa kasassa. Voitto jakaantui kahden ryhmän kesken, kumpikin takoi 58 kysymyksen sarjassa 50 pisteen tuloksen! Hieno saavutus!

Pubivisan päätyttyä Maija ja
Matti kutsuivatkin jo löylyihin. Lauteilla ajatus vaihtoi
omistajaa ja elämä päivittyi
jälleen kerran varsin leppoisissa merkeissä.
Tarina kertoo, että saunomisen jälkeen alueella nähtiin
vilkasta yöelämää, kun Jarmo
houkutteli väkeä vielä aikuisten iltadiskoon Paville.
Sunnuntaina aamusaunan
jälkeen saman salin valtasivat
nuoret karavaanarit, joille
Pusan Tapsa pyöritti lasten diskon.
Valitettavasti kaikki kiva
päättyy aikanaan. Meidän vappukarkelomme päättyivät virallisesti sunnuntaina puolilta
päivin parhaiden asujen palkitsemiseen. Aikuisten sarjan
voitti Marita Ropponen, jonka
”Vappuroskapussi-asu” oli raadin mielestä ajankohtainen,
edulllinen ja käytännönläheinen. Lasten sarjan voitti salaperäinen Emilia Vartiainen ystävänsä ”Pertin” kanssa. Val-
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lan ihastuttava parivaljakko!
Toimikunnan pukusarjan voiton nappasi Kaarina ”Obelixillään”, joka oli saapunut tuomaan oman vapputervehdyksensä aina Galliasta asti.
Vapun ja kevään ahkeruuspalkinto myönnettiin Katri
Mäkiselle ja Jarmo Kolppaselle, joiden loihtimat pizzat päihittävät minkä tahansa pizzerian tuotteet. Loistava keksintö
ja erinomainen lisä Hietsun
tarjontaan!
Kiitämme lämpimästi kaikkia sponsoreitamme, jotka
mahdollistivat laadukkaat palkinnot. Kiitos Jyväs-Caravan,
Mediakonserni Keskisuomalainen Oyj, Keune, Puuilo ja
Rinta-Joupin Autoliike. Osan
palkinnoista luovutimme heti,
osan jätimme odottamaan seuraavia kisoja.
Jos ei koskaan lähde, ei voi
tulla takaisin. Kiitos, kun tulitte, sydämellisesti tervetuloa
toistekin!
K.K.
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Sikaa, simaa ja
serpentiiniä –vapputapahtuma
L

intulahdessa vietettiin hieman vielä viileissä oloissa
ensimmäistä kertaa sikajuhlia nyt vappuna. Sateen varalle pihaan pystytettiin teltta.
Lauantaiaamusta kolme reipasta miestä lähti sianhakumatkalle Uuraisille. Säilyke Herttua oli palvannut ja paketoinut possun kuljetusvalmiiksi. Kun sitten paketti
Lintulahdessa avattiin, siinä se nätisti köllötteli ruskea
kuuma possu alustallaan. Lihamestarina sikaa paloittelemassa oli Pekka Ahonen ja oppia ottamassa Jylhän Jape.
Lisukkeeksi oli Liimataisen Pirjo tehnyt peruna-sipulilaatikkoa ja salaattia. Ulkosalla ruuan jako sujui joustavasti
ja varmaan jokaisen maha tuli täyteen, sen verran runsas
annos oli. Loppu liha pakattiin puolen kilon pusseihin ja
sitä sai ostaa vielä evääksikin. Jälkiruokakahvit ja simat
sekä Toivosen perheen leipomat munkit nautittiin hieman myöhemmin iltapäivällä.
Tiilikan Maija oli tehnyt kuvasuunnistuskisan alueelle ja
rasteja etsikin sekä lapset että aikuiset. Parhaiten onnistuneet palkittiin.
Illalla saunottiin ja karaokessa oli melkoisen vappumainen tunnelma aina yhteen saakka. Aamulla marssille
lähtijöitä ei ollut kovinkaan paljon, mutta perinteisesti
marssi kuitenkin suoritettiin.
Kesää odotellessa - PJ

Palvisikaa tarjolla lisukkeineen.

Terassilla aurinko jo lämmitti.

10
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Caravan -suurmyymälä keskellä Suomea. Tervetuloa!

M YYN T I • H U O LTO

• VA R AO S AT • TA R V I K K E E T • V E R K KO K AU P PA
Ajoneuvomyynti

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

info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan

Ajoneuvomyyjät
Kari Pienmäki
Jyrki Lehtonen
Janne Heikura
Joonas Huovinen

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

Juha Käyhkö
Timo Käyhkö
Tuomo Käyhkö
Simo Käyhkö

0400 642 842
0400 642 699
0400 545 133
0400 769 332

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

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

Caravan-huolto
0400 407 055
huolto@jyvascaravan.fi

Verkkokauppa 24h

Tarvikkeet ja verkkokauppa
0400 620 445
verkkokauppa@jyvascaravan.fi

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

Yli 7000 tuotetta suoraan varastosta
kauppa.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 ja Sunlight.
Pitkäjänteinen toiminta valmistajien
kanssa, useita merkkejä olemme
edustaneet yli 20 vuotta.

OSTAMME
MATKAILUAJONEUVOJA!
KLIKKAA

WWW.JYVASCARAVAN.FI/OSTO

TAI SOITA 0400407066
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 yli 45 vuotta, henkilökunnan
työvuosina yli 300 työvuotta,
yli 18000 myytyä ajoneuvoa
45 vuoden aikana.

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

TERVETULOA!
Jälkimarkkinointi

Yritys ja henkilöstö

KATTAVA HUOLTOPALVELU

HYVÄT TOIMITILAT

3500m² Caravansuurmyymälä:
yli 30 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

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 8000 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 8.000 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

Tervetuloa tutustumaan caravansuurmyymäläämme Jyväskylään!
Kahvipannu on aina kuumana!

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 Varaosat p. 0400 407 035 Tarvikkeet ja verkkokauppa 0400 620 445 Fiat-huolto ja varaosat p. 0400 407 154 Huolto p. 0400 407 055
Ma-Pe 8-17
Ma-Pe 8-17, La 10-15
Ma-Pe klo 8-17, La klo 10-15
Ma-Pe 8-17
Ma-Pe 9-17, La 10-15
varaosat@jyvascaravan.fi verkkokauppa@jyvascaravan.fi

myynti@jyvascaravan.fi

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

Varaosat

0400 601 723

Myynti

Myynti

Myynti

Dethleffs, Bürstner,
Sunlight, Globecar

0400 672 699

Tero Mäki

Adria, Carthago, KABE,
Sunliving, MORELO

040 1244 999

Mauno Pyykönen
Fiat, Dometic, Solifer,
Poksi, Polar -varaosat

0400 530 125

Tarvikkeet, verkkokauppa

Raija Pasanen
Kirjanpitäjä,
reskontranhoitaja

040 744 8802

Simo Käyhkö

Myynti

p. 0400 407 035 Hallinto

Henri Nieminen Seppo Etelämäki
Hobby, ThuleOmnistor,
Thetford, Svenska Tält,
Primus, Alde, Trumatic

Myynti

Myynti / Toimitusjohtaja

0400 769 332

N 62°16.398’’
E 025°46.981’’

Minna Honkala

Mikko Käyhkö

040 744 8802

0400 809 004

Myyntisihteeri

Palokkajärvi

Hallinto

p. 0400 620 445 Fiat-huoltop. 0400 407 154
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Matias Nironen
Verkkokauppa, Reimo ja
Kama Fritid tuotteet

0400 601 203

Lasse Käyhkö

Mikael Käyhkö

Roni Savolainen Joona Lahdenperä Anssi Kälviäinen

044 431 4972

044 481 1832

040 588 3262

Verkkokauppa

Verkkokauppa

Verkkokauppa

040 588 3262

Fiat alustahuollot ja
varaosat

Turku
Tampere

040 675 8570

p. 0400 407 055 Mekaanikot

Huolto

Antti Poikolainen

Jouni Sorvari

0400 103 674

040 529 4830

Caravanhuollot
ja varaosat

Verkkokauppa

Jyväsjärvi

Kolarikorjaukset

Antti Kumpu

Huoltoneuvonta ja
varaosat

040 772 7994

nuppi

Kimmo Jukola Mikko Muukkonen Hannu Nieminen Juha Viinikainen
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Lassi Tarvainen

Markus Mutanen

Mika Koskinen

Isäntäkoulutus Hietasaaressa 14.5.2022 kouluttajana Heikki Raatikainen.

Hietasaaren isäntäkoulutus
K

eväinen, aurinkoinen ja
lämmin aamu. Pavi kellui
juuri ja juuri vedenpinnan yläpuolella, kun joukko uusia ja
vähän kokeneempiakin konkareita kokoontui Paville kuulemaan, miten pitkän linjan karavaanari, Heikki Raatikainen,
evästää isäntiä kesäkauden alkaessa.
Virallisen määritelmän mukaan isäntä on koulutuksen
saanut ja aluetoimikunnan puheenjohtajan hyväksymä henkilö, joka vastaa vuoronsa aikana kaikesta alueella tapahtuvasta. Hän käyttää isännille
tarkoitettua liiviä, joka on varustettu isännän omalla nimellä. Vastuuisännällä on aikaisempaa isäntäkokemusta ja
hän voi opastaa velvoiteisäntää. Isännän sana on laki,
hänen antamiaan määräyksiä
on noudatettava.
Isäntävuoroja voi tehdä
myös Suvipuodissa ja toimistossa.

Isännän tehtäviä ovat vaunujen paikoitus ja tulijoiden
opastus, saunojen lämmittäminen ja lukitseminen iltaisin,
Lemmikin ja polkupyörien
avaaminen ja lukitseminen.
Isäntä huolehtii yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta.
Kaikki rikkoontuneet asiat
tulee korjata heti tai huolehtia
siitä, että korjaus tehdään
mahdollisimman pian. Isäntä
valvoo myös avotulen ja nestekaasun käyttöä.
Isäntäpuhelin siirtyy isännältä toiselle, sitä ei jätetä toimistoon.
Isäntä huolehtii yhteisten tilojen puhtaudesta. Siistijä käy
kesällä joka arkipäivä, mutta
viikon-loppuisin siivousvastuu
on isännillä. Toki alueen kaikki asukkaat ovat velvollisia
korjaamaan
vähintäänkin
omat jälkensä.
Isäntä on yleensä ensimmäinen henkilö, jonka vierailija
kohtaa alueelle saapuessaan.
Isännän tulee olla ystävälli-

nen, asiallinen ja siististi pukeutunut ja hänen
tulee huolehtia siitä,
että asiakas tuntee olonsa
turvalliseksi ja tervetulleeksi.
Mikäli asiakas tarvitsee apua
paikoittamiseen, isäntä auttaa.
Jos asiakkaalla ei ole asianmukaista sähköjohtoa, niitä voi
lainata toimistosta.
Karavaanialueilla on käytössä 4 metrin turvaväli mitattuna lähimmästä pisteestä, vaunusta, teltasta tai katoksesta.
Vastuu tästä on aina alueella
eli isäntien velvollisuus on sijoittaa vaunut/autot niin, että
turvaväli säilyy, vetoauto ei saa
olla turvavälin sisällä. Vaunut
sijoitetaan aisat tielle päin.
Sähköautot tuovat alueelle
uuden haasteen, hybridiautojen määrä kasvaa jatkuvasti.
Asiaan pitää perehtyä hyvissä
ajoin ja huolehtia siitä, että
alueella on riittävät valmiudet

nuppi

ottaa vastaan myös sähköautoja.
Isäntä huolehtii, että seuraeläimet ovat kytkettyinä, omistajat
ovat toki velvollisia korjaamaan
lemmikkinsä jätökset alueelta.
Lemmikkien uimapaikka on
ennen varsinaista karavaanialuetta olevalla lammella, ei hiekkarannalla.
Isäntävuoron tehtävistä laaditaan selkeä lista, jotta kaikki tietävät, mitä vuorossa on hoidettava. Aluetoimikunta pohtii,
kuinka paljon isäntiä kulloinkin
tarvitaan, suurin tarve on illansuussa, kun väkeä tulee alueelle.
Ajan tasalla oleva isäntäkansio löytyy toimistosta ja jokaisen
isännän on syytä perehtyä siihen, ennen kuin aloittaa oman
vuoronsa isäntänä.
K.K.
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Aamun tehtävienjako.

Kesää kohti
Lintulahdessa
L

auantaina 22.5.2022 talkoiltiin aluetta kesäkuntoon. Siivottiin, korjattiin, rakennettiin ja raivattiin. Leikkikenttää laajennettiin
ja uusi keinu pystytettiin. Oppia saatiin siivouksessa ja illansuussa keskusteltiin kehittävästi. Talkoosaunan jälkeen jaksavimmat jatkoi
vielä illan karaokessa.
-PJ
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Siivousta, ruuanlaittoa, leikki-alueen korjausta ja pyörät kuntoon.

Keinut testattiin aikuisten painoilla.
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Kevättalkoot Hietasaari
A

urinko paistoi pilvettömältä taivaalta
lauantaiaamuna, kun Hietasaaressa
ryhdyttiin jakamaan töitä, jotka vt. puheenjohtaja Tapani Pusa ja aluetoimikunnan puheenjohtaja Jouni Hirvonen
olivat yhdessä miettineet. Työlista oli
pitkä, mutta onneksi talkoolaisia oli paikalla ilahduttavan runsaasti.
Ikkunat pestiin, Suvipuodin katos
asennettiin jo vappuna, mutta nyt sitä
vielä kiristettiin, ulkokalusteet aseteltiin
paikoilleen ja katoksen seinät kiinnitettiin. Toimisto siivottiin.
Potkukelkat, pulkat, lapiot, kolat ja
kaikki talvilelut vietiin varastoon. Kottikärryt laitettiin kesäkuntoon.
Lemmikissä otettiin ulkolelut esille,
rikkoontuneet lelut korjattiin pois ja
aluetta ympäröivä aita maalattiin.
Pomppulinnaa ei vielä pystytetty, mutta
sekin tapahtuu lähiaikoina.
Kesäsaunaa ei päästy siivoamaan,
koska Kyynämöisen vesi oli vielä liian
korkealla, vesi ulottui kiukaan uuni-
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luukkuun asti. Toivottavasti sauna saadaan jo tulevalla viikolla laitettua käyttökuntoon.
Kota siivottiin perusteellisesti. Kaikki
pehmusteet tuotiin ulos tuulettumaan,
grillausvälineet puhdistettiin, huonot ja
rikkinäiset grillivälineet hävitettiin niiden tilalle tuodaan uusia.
Rannalla ponttoonin puuosat uusittiin, rantaa raivattiin ja siistittiin.
Aluetta päästään haravoimaan vasta,
kun vesi on laskenut. Veneet kunnostettiin ja laskettiin vesille, vesipumput
asennettiin paikoilleen.
Myös uutta Viipylää kunnostettiin, ilmastointia parannettiin ja rakennus
maalattiin ulkoa vihreäksi, sisältä siniseksi. Viipylän kunnostusta jatketaan
vielä lähiviikkoina.
Kukkapenkkejä ja istutuksia kunnostettiin, multaa lisättiin ja ympäristöä haravointiin.
Parkkipaikan, yläparkkipaikan ja Pikku-Multian aitoja kunnostettiin.
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Kaikkea ei saatu valmiiksi yhden päivän
aikana. Työlistalle jäivät vielä ainakin
entisen roskakatoksen siirtäminen kesäsaunan viereen, keppariradan rakentaminen, maalaustöitä, merkkitolppien
kunnostamista, opasteiden laittamista
sekä paljon töitä, joita ei edes listattu.
Talkooväelle tarjottiin jälleen kerran
maittava keittolounas ja talkookahvit
Pavilla turpakäräjien yhteydessä. Tupa
oli aivan täynnä, kun Jouni Hirvonen
kertoi menneen talven ja tulevan kesän
tapahtumista. Asiallinen ja vilkas keskustelu olisi jatkunut pidempäänkin,
mutta siinä vaiheessa Suomi lähti näyttämään, miten jääkiekkoa pelataan,
joten loput aiheet poristaan viimeistään
seuraavien kahvien yhteydessä.
Talkoopölyt pestiin pois iltasella saunan lauteilla.
Lämmin kiitos emännille ruokatarjoilusta ja kaikille osanottajille ahkerasta
mukanaolosta!
K.K.

Paljon tehtiin, nyt voi vieraat tulla.
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Hietsuun uusi jätejärjestelmä
Vanhassa jätekatoksessa oli parikymmentä jätelaatikkoa, jotka olivat vilkkaaseen kesäaikaan täynnä. Tyhjien siirtely takarivistä eteen työllisti isäntiä. Nyt
asennetut Finncont Molokit lisäävät viihtyvyyttä ja puhtautta ja ovat tätä päivää.

1.

2.

3.

Kraamerilla vedettiin entinen jätekatos kokonaisena rannalle odottamaan niemen kuivumista.
Katos tulee palvelemaan varastona kesäsaunan
läheisyydessä.

4.
Jäteastioiden tarvitsema maakuoppa kaivettiin tulotien suuntaisesti.

Ensimmäinen jäteastia nostetaan
paikalleen.

Valmista!

Ensimmäinen jätesäkki laskeutuu jätelaatikkoonsa.
Jätteen tyhjennys toimii samoin. Nosturi nostaa
säkin ja tyhjentää sen jäteautoon, jonka jälkeen
Tältä näyttää uusi kuuden jätekaapin ryhmä valmiina.
säkki palautetaan paikoilleen.
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Pysähtynyt vankkuri

Olavi (Olli) Koskinen SF-C 2711
29.6.1947-9.1.2022

T

ammikuussa saimme kuulla suru-uutisen: Meidän työkavereiden ja monien Ollina tuntema pitkäaikainen caravan-harrastaja ja matkailuajoneuvomyyjä menehtyi lyhyen
ja vakavan sairauden uuvuttamana.
Ollin caravan-harrastus sai kipinän hänen ollessaan vuonna 1977 huoltoasemanhoitajana Kähösen Raijan Savelan
Union huoltoasemalla ja tuuratessaan Raijan toisessa yrityksessä A-Vaunussa. Vaunujen esittelemisen sijaan Olli möikin kaksi uutta vaunua viikon aikana. Jyväs-Caravan Oy:n
palvelukseen myyntipäälliköksi Olli siirtyi vuonna 1981 Kafi-matkailuvaunuedustuksen saamisen myötä. 1980-luku oli
matkailuajoneuvojen lisääntymisen ja caravan-harrastuksen
voimakkaan kasvun aikaa. Samalla kun Olli möi vaunun,
hän tutustutti asiakkaita caravan-järjestöön ja hankki myös
uusia jäseniä SF-C järjestöön ollen useana vuonna jäsenhankintakilpailun Suomen parhaimmistoa.
Palvelualtis ja iloinen myyntimies saikin olla ajoneuvoja
myydessään monen perheen haaveiden toteuttaja ja myös
monta kertaa lähes kelloa katsomatta avun ja neuvon antaja
viime vuosiin saakka, kun vaunuihin tai autoihin oli tullut
yllättäviä ongelmia asiakkaiden reissujen aikana.

Aktiivisena ja asioihin hyvin perehtyvänä henkilönä Olli oli
ja 1980-luvulla mukana palveluskoiratoiminnassa toimien
mm. kouluttajana ja tuomarina. Useampi oma koira saikin
olla vuosien varrella Koskisten perheen matkaseurana. Lasten harrastusten myötä myös taitoluisteluseura ja jääkiekko
tulivat tutuiksi mm. seuran puheenjohtajan ja huoltajan rooleissa. Ensimmäisen oman Kip-merkkisen matkailuvaunun
Koskiset hankkivat vuonna 1978 kokeiltuaan vaunuilua sitä
ennen työnantajansa lainavaunulla. Sillä ja sen jälkeen monilla muilla vaunuilla ja matkailuautoilla pidemmät reissut
suuntautuivat useasti Norjan vuonoille ja Lofooteille. Myös
Varkauden Kuntoranta oli mieleinen lähimatkailukohde
Hietasaaren ja Lintulahden ohella. Monet talkoot, treffit ja
isäntävuorot tuli Ollinkin vietettyä ja tehtyä. Viimeisen matkailuautoreissun Olli teki heinäkuussa omalla Dethleffs-matkailuautollaan.
Ollia, hänen pilkettä silmäkulmassa ja elämänmyönteistä
asennetta jäivät kaipaamaan Raija-puoliso ja lapset sekä
monet työkaverit, naapurit, ystävät ja karavaanarit ympäri
Suomen.
Juha Käyhkö
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Uusi ohjeistus hätävilkun käytöstä
Hälytysajossa olevan ajoneuvon kohtaamisissa on ollut
jatkuvasti ongelmia. Reagoidaan arvaamattomasti. Kun
auton taustapeiliin ilmestyy hälytysajossa oleva ajoneuvo
johon reagoidaan väärin, voidaan aiheuttaa varatilanne.
Ohjeena on, että pidä oma vauhtisi tasaisena, vältä jarrutuksia ja nopeita liikkeitä. Uutta on, että kytke hätävilkku
päälle. Tällä viestität että olet havainnut hälytysajoneuvon. Kun kytket vilkun pois päältä, huomioi että takaa voi
tulla useampikin hälytysajoneuvo.
Hätävilkkua voidaan käyttää muulloinkin, kun halutaan
varoittaa muuta liikennettä vaarasta. Tiellä havaituista
hirvistä, peuroista ym. Samoin liikenne onnettomuuksista.

Rantaterassi
Todellinen rantaterassi syntyy aina keväisin Hietasaareen.
Lumi ja jää sulaa ja vesi nouseen rantaniemen yli. Kuvan
otonkin jälkeen vielä vaaksan verran.

Syksyllä puretun Viipylä on valmis

Hietasaaren ns. turpakäräjät
Jätehuolto
Alueen jätehuolto parani huomattavasti, kun Molok Finnkontit asennettiin. Säiliöt on varustettu kyltein, jotka
opastavat, mitä mihinkin säiliöön saa laittaa, lisäinformaatiota on tulossa.
Molokin säiliöiden tilavuus on 600l. Säiliöihin ei saa
laittaa mm. sertijätettä, metalliputkia, maaliastioita, akkuja, pattereita tai ylipäätään mitään ongelmajätettä.
Hankinta oli kallis (noin 20.000), osa tästä on jo maksettu. Hankinta oli kuitenkin tarpeellinen, jätesertifikaatin
mukainen.
Jokainen huolehtii osaltaan roskien ja jätteiden viemisestä niille osoitettuun paikkaan.

Isäntävuorot ja ringit
Isäntävuoroja voi varata netin kautta. Käsipareja tarvitaan
kaikkiin rinkeihin ja
yhteiseen toimintaan. Esimerkiksi
pizzarinkiin pitäisi ehdottomasti saada lisää
tekijöitä,
uunin hankinta on osoittautunut kannattavaksi, pizzat ovat
olleet maukkaita ja menneet hyvin kaupaksi. Tuotto on
ylittänyt odotukset.

Sisääntulon maisemointi
Kaasukaapit piilotetaan aidan taakse, turhat kyltit poistetaan, ympäristö siistitään ja kasvillisuutta lisätään.

Hankinnat
Pikkukeittiö on ahdas, ratkaisua etsitään.
Ensi vuonna pyritään toteuttamaan kesätiskipaikka esimerkiksi wc-kontin viereen rannalle. Muutos vaatii sen, että
rannalla oleva varastorakennus puretaan tieltä pois.
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Talouskatsaus
Taloudellinen tilanne paranee koko ajan, kesän myötä alueelle tulee lisää maksavia
asiakkaita. Investointeja
tehdään harkiten, hankinnoilla tulee olla hyvä tuotto-odotus.
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9.5.2022

S F - C a r av a n r y
Viipurintie 58
FI-13210 Hämeenlinna
+358 (0)3 615 311
sf-caravan@karavaanarit.fi
www.karavaanarit.fi

St1 yhteistyöhön SF-Caravanin kanssa
St1 Oy ja SF-Caravan ry ovat solmineet yhteistyösopimuksen. SF-Caravan
ry:n jäsenet saavat alennusta bensiinistä ja dieselistä käyttämällä uutta St1:n,
Shellin ja HelmiSimpukan logoilla varustettua jäsenkorttia. SF-Caravanin
jäsenkortti käy Suomessa yli 400 St1- asemalla ja miehitetyillä Shell-asemilla
käteisalennuskorttina. Shell Express-asemilla etua ei saa.

Kuva-arvoitus. Lumi vai jäävuori.

Jäsenkortilla saatava alennus bensiinistä ja dieselistä vaihtelee
ajankohdittain ja asemittain, mutta on aina vähintään 0,5 senttiä/litra.
Edun saamiseksi kortti tulee syöttää maksupäätteeseen ennen
varsinaista maksukorttia.

Kiitokset

Uudet St1-alennuskoodilla varustetut jäsenkortit toimitetaan jäsenille noin kahden
viikon kuluttua vuosittaisen jäsenmaksulaskun maksamisesta. Mikäli jäsen haluaa
uuden jäsenkortin aikaisemmin, voi uuden jäsenkortin tilata veloituksetta
osoitteessa www.karavaanarit.fi/jasenyys/muutokset-jasenyyteen valitsemalla
Tilaan uuden jäsenkortin St1:n alennuskoodilla. Uusi kortti toimitetaan noin kahden
viikon kuluttua sen tilaamisesta.
Etuja myös HelmiSimpukoista ja lämmitysöljystä
Jäsenkortilla saa jatkossa myös voimassa olevat vaihtuvat HelmiSimpukka-edut. Lisäksi
lämmitysöljystä saa alennusta 0,5 senttiä/litra. Lämmitysöljyedun saa alennuskoodilla ”SFC” St1sivulta tilatessa tai ilmoittamalla kortissa näkyvän St1-alennuskoodin puhelimitse tehtävän
lämmitysöljytilauksen yhteydessä.

Runsaat kiitokset karavaaniystäville
muistamisista. Monet vuodet olemme yhdessä viettäneet vapaa-aikaa
niin Lintulahdessa kuin Hietasaaressakin. Kiitoksemme vuosijuhliemme
muistamisesta.

Lisäetuja kortin rekisteröimällä
Jos SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksen jäsen rekisteröi korttinsa St1:n nettisivuilla, on hän myös
oikeutettu kulloinkin voimassa oleviin St1:n neuvottelemiin kolmannen osapuolen tarjoamiin
etuihin.
Lisätietoja: karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/st1/

Marjatta ja Väinö Hirvonen.
Finnish Federation of Camping, Caravanning and Motorcaravanning – Finlands Camping, Caravan och Motor Caravan Förbund

Hiljaisuus
Laki määrää, miten alueilla toimitaan eli esimerkiksi
hiljaisuus on klo 23–7, treffeillä tästä on joustettu. Ohjeistus koskee yhtä lailla alueen omaa väkeä kuin vieraitakin. Viime kädessä isäntä päättää, hänellä on oikeus poistaa häiritsevästi käyttäytyvä
henkilö alueelta. Isäntä voi tarvittaessa pyytää avukseen ulkopuolisia, mikäli tilanne on uhkaava.
Karaokeisäntä on aina selvin päin, hän vastaa laitteista ja asiallisesta käytöksestä. Laitteiden käyttöön on
nimetty tietyt henkilöt. Lapset poistuvat Pavilta klo
22:een mennessä.
Karaoke on mukavaa vapaa-ajanohjelmaa, jota pitää
jatkaa, mutta sääntöjä noudattaen.
Yhdistykseen liittyessään kukin sitoutuu noudattamaan määräyksiä.

Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous pidetään 29.5.2022 Suolahti-salissa. Äänestysoikeus on vain läsnä olevilla jäsenillä tai valtakirjalla. Jäsenyyden on oltava voimassa. Osallistuminen tai
valtakirjan antaminen on erittäin tärkeää.
Kevätkokous valitsee uuden puheenjohtajan. Lintulahdesta ei ole tulossa puheenjohtajaehdokasta, Tapani Pusa tai
Jouni Hirvonen eivät ole käytettävissä, viime vuoden puheenjohtaja Peter Lord on.
Syyskokouksessa käsiteltiin alueiden eriyttäminen, josta
hallituksella oli yksimielinen kanta ja esitys. Asian kirjaaminen aiheutti epäselvyyksiä, asia käsitellään nyt
uudelleen.
Korona-aikana voimaan tullut poikkeuslaki on voimassa
kesäkuun 2022 loppuun asti eli valtakirjat ovat käytettävissä. Ääniä voi olla oman äänen lisäksi 9 muuta. Valtuutetun
tulee osallistua kokoukseen sen loppuun asti.
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt
HALLITUS VUODELLE 2022

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

Jaana Rasilainen
sihteeri

sihteeri@kskaravaanarit.onmicrosoft.com

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

Jouni Hirvonen

Riitta Kuokkanen

Hietasaaritoimikunnan pj.
puh. 040 5474329
jouni.hirvonen@me.com

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

Kari Liimatainen

Veli-Matti Södeström

Tapani Pusa

Lintulahtitoimikunnan pj.
puh. 0500 644 104
kari.liimatainen.kl@gmail.com

Lintulahti-toimikunta 2022

hietasaari.tk@kskaravaanarit.onmicrosoft.com

Hyötyläinen Veikko, varapj.
Kallio Kaarina, sihteeri
Karttunen Tarja

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

puh. 0400 892 827
vms@duck.com

Hietasaari-toimikunta 2022

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

Seppo Salonen

Kolppanen Jarmo
Leppilampi Antero
Mäkinen Katri
Pietikäinen Lauri
Simonen Soile
Simonen Pertti

lintulahti.tk@kskaravaanarit.onmicrosoft.com

Liimatainen Kari, pj.
puh. 0500 644 104
kari.liimatainen.kl@gmail.com
Toivonen Marja, varapj.
Jylhä Pirjo, sihteeri
Hård-Kunelius Marjut

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

Nuppi-toimikunnan nykyiset jäsenet
Puheenjohtaja
Veijo Kämäräinen,
Kekkolantie 11 D 9,
40520 Jyväskylä
puh. 050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

Taloudenhoitajat

Laskutus

Pirjo Jylhä
Heikki Heino
Kaarina Kallio

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

Jäsenkirjuri

Seppo Salonen,
Jaana Rasilainen

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

Marja Toivonen

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

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

Yhdistyksen osoite

Yhdistyksen kotisivut: www.kskaravaanarit.fi

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

Pirjo Jylhä

kotisivut@kskaravaanarit.onmicrosoft.com
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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 www.uurainen.fi

LINTULAHTI
LINTULAHTI

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

Vinkki
reen
Hietasaa
!
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

Ompelimo-myymälä Farkkusauma Ahjokatu 12, 40320 JKL

SF-Caravan
Keski-Suomi ry:n nettisivut

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

Aina tarpeesi mukaan,
Ota yhteyttä!

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

SF CARAVAANARI-kortilla:

MÄÄRÄAIKAISKATSASTUSPAKETTI!

• KAIKENKOKOISET HENKILÖJA PAKETTIAUTOT
49 e
• O2 PERÄVAUNUT
40 e

