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Messumatka Ruotsiin 7.-10.9.
Keskiviikon 7.9. ja lauantain 10.9. kellonajat Suomen
aikoja. Torstain ja perjantain taas Ruotsin aikoja.
7.9.

8.9.

9.9.

klo 14.30

lähtö Jyväskylästä kohti Turkua

klo 19.15
klo 20.55

saapuminen Turun satamaan
laiva, Viking Line Grace lähtee
Tukholmaan. Yö laivalla.

klo 6.30

saavutaan Tukholmaan ja
lähtö Jönköpingiin.

klo 12.00

vierailu Kaben tehtaalla

klo 17.00

majoittuminen hotelli
Scandic Hotel Portalen

klo 9.00

lähtö Elmian messuille Husvagn Husbil

klo 14.00

lähtö kohti Tukholmaa

klo 18.00

Tukholmassa

klo 20.00

laiva lähtee kohti Turkua,
Viking Line Amorella

10.9. klo 7.35
klo 12.30

Aikataulut on vielä osittain suuntaa antavia.
Hinta on 210 euroa per henkilö, johon
sisältyy majoitus kahden hengen huoneessa
Scandic Hotel Portalenissa aamupalalla.
Laivalla meno- ja tulomatkalla majoitus
kahden hengen hytissä. Hintaan sisältyy
myös kuljetukset Jyväskylän aikuisopiston
linja-autolla ainakin Keski- Suomesta
(voidaan koukata tarvittaessa muuallakin)
sekä kahvi ym. tarjoilut matkan aikana
linja- autossa.
Ilmoittautuminen viimeistään 25.5.2016
mennessä Eino Kuneliukselle p. 044 074 6926
tai sähköpostilla eikka.kunelius@gmail.com

laiva saapuu Tukholmaan
saapuminen Jyväskylään

Tule valitsemaan
paikka kodille!

Mörtissä vielä tontteja!

Lisätietoja tonteista
www.aanekoski.fi/tontit

Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski , p. 020 632 2000
kirjaamo@aanekoski.fi • www.aanekoski.fi
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Lehti ilmestyy 2016 neljä kertaa.
Maalis, touko-, syys- ja joulukuussa.

Ilmoitushinnat 2016:
Takasivu

ilmoituskerta
kokosivu

puolisivua

Sisäkannet tekstisivujen hinnalla
Tekstisivut
kokosivu

puolisivua

neljäsosa

kahdeksasosa

kuudestoistaosa

värilisä 1/8 - 1/16 sivukoossa
1/4 - 1/1 sivukoossa

260,410,580,720,160,250,330,400,-
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230,330,435,510,125,210,290,370,90,150,200,250,65,110,145,170,50,85,105,120,-
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uomi on yhdistysten ja seurojen
maa, sanotaan. Aivan kaikenlaisille, marginaalisillekin ryhmille perustetaan helposti yhdistys. Joskus jopa
puoluekin. Hyvä näin, toimintaa oman
asian puolesta näin riittää. Toimintaahan näissä yhdistyksissä pyöritetään vapaaehtoisvoimin ja talkoilla. Vain joillakin suurilla yhdistyksillä ja seuroilla on
palkattuja työntekijöitä. Silti näissäkin
tehdään se tärkein ja tarpeellisin työ talkoovoimin. Jatkuvaa päivittäistä työtä
vaativat tehtävät on sitä palkallista vastuu työtä.
Siis maamme yhdistykset toimivat vapaaehtoisin voimin. Järjestetään tapahtumia, kilpailuja, rakennetaan, puretaan.
Se kaikki hyvä, joka meille tarjotaan,
tarjotaan talkoovoimin. Suuria konsertteja, yleisötapahtumia, merkittäviä urheilukisoja ym. Ilman vapaaehtoisia
käsiä näitä ei olisi.
Esimerkiksi tuo maailmankuulu Nesteralli, Suomen MM-kilpailu jonka väitetään olevan maailman parhaiten järjestetty ralli. Senkin organisaatiossa on toiminnanjohtajaa, kisanjohtajaa, ratamestaria ym. jotka nauttivat palkkaa täysipäiväisestä työstää. Vaan suurin ja onnistumisen kannalta ratkaisevin työ tehdään talkoilla. Urheiluseurat, maamiesseurat, marttayhdistykset ja jopa sonniyhdistyksetkin tekevät sen ratkaisevan
kenttätyön. Tottahan ne saavat yhdistyksensä kassaan korvauksen talkootyöstään. Ja tässä nyt ollaankin suurten kysymysten ja muutosten edessä. Silloin kun
pikkujätkänä touhusin silloisten Suurajojen (Nesterallin ed. nimi) järjestelyissä, ei korvauksia tunnettu. Omalla Datsunilla tuli useita päiviä ajettua vaikka
Humalamäkeen pikataivalta rakentamaan. Taisi tulla otettua töistäkin vapaata.

Talkootyön luonne ja käsite siis muuttuu. On ylä- ja alamäkeä. Olen kiertänyt
paljon eri yhdistysten järjestämissä kilpailuissa. Joissakin tapaa laumoittain
iloista toimitsijaa, nuorta ja kokeneempaa. Toisessa saman lajin seurassa taas
tuntuu hommien olevan parin ihmisen
varassa. Vapaaehtoisia tekijöitä vaan ei
löydy.
Niin se on myös meillä karavaaniyhdistyksissäkin. Talkoilla on rakennettu
todella mahtavia vaunualueita tähän
maahan. Parhaiten tietysti tunnen Hietasaaren. Niinä vuosina, joina vaunuani
alueella olen pitänyt, on tapahtunut paljon. Mainittavimpina esimerkiksi toimistorakennus ja aivan upeasti laajennettu
Pavi. No tietenkään ei saa unohtaa näitä
Veera-myrskyn jälkeisiä mielettömiä talkootyöpäiviä. Nehän poikivat mm. tuon
vuoden 2011 parhaan alueen tittelin.
Mutta niin kuin vanha sanonta kuuluu, ”maailma muuttuu Eskoseni”, muuttuu tuo talkootyön luonne ja käsitekin.
Pienemmässä ryhmässä ja yhteisössä käsitteet ja rajat ovat helpot ja selkeät
määrittää. Mutta tällaisten tuhansien jäsenten yhdistyksissä se vaatikin uutta
ajattelua ja suhtautumista. Nyt ja tulevaisuudessa ollaan usein tilanteissa pohtimassa talkootyön rajoja ja määritteitä.
Näitä rajoja on vaikea ja ehkä mahdotonkin täydellisesti määrittää. Mutta yritettävä on. Mikä on talkootyötä ja mikä
taas korvattavaa. Mihinkä tekijä on sitoutunut ja on yhdistykselle merkittävää
työtä. Mitkä kriteerit, mitkä merkitykset? Nämä asiat tullee pohdittamaan tulevaisuudessa entistä useammin. Keskustelua tulee käydä avoimesti, järkevästi.
Maailma tosiaan muuttuu, kyllä se meidän täytyy hyväksyä.
Veijo

Kyllä Vappuna jo pitää
orvokkeja istuttaa!

40,- ilmoituskerrasta riippumatta
65,- ilmoituskerrasta riippumatta

Syyskuun Nupin aineisto jätettävä
2.9.2016 mennessä.

Seuratoiminnan ylä- ja
alamäet

nuppi
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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

Aluemaksu 15€/vrk, ei jäseniltä 25€/vrk,
joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
Sisältää alueen palvelut ja saunan yleisillä vuoroilla.
Perhesauna 15€/50 min. jäsen • 25€ /50 min. ei jäsen
Sähkömaksut 2016
• Mittarilla 0,20/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria/vrk 5€ (1.5.-30.9.)
• Ilman mittaria/vrk 8€ (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.

Lintulahdessa tapahtuu…
14.5.
10.-12.6.

Kevätsiivoustalkoot
Hyvänolon viikonloppu ja
lastentapahtuma.
24.-26.6. Juhannus. Treffit.
Orkesterina Pekka Parsola
13.-14.8. Muikkutreffit
17.-18.9. Soihtujen ja rosvojen yö. Treffit
15.10. Syyssiivoustalkoot
3.12. Pikkujoulut
31.12. Vuoden vaihtajaiset.

2
2

nuppi

2/2016

Hietasaari
Hietasaarentie 128,
41240 Kyynämöinen
hietasaari@co.inet.fi
Luonnonkaunis, erittäin
rauhallinen alue.
Lapsiystävälliset hiekkarannat.
62°28’04”, N 25°18’12” E
Lisätietoja:
www.kskaravaanarit.fi

puh. 0400 259 899

Tervetuloa!
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sisäoleskelutiloja
suihkut
wc:t, inva-wc
lastenhoitohuone
TV-huone
uusi monipuolinen lasten
leikkialue
saunat
grillikota
tiskipaikka
uusi monitoimikeittiö
uimarannat
talvisin avanto
kalastusmahdollisuus
kemssan tyhjennyspaikat
ajokaivo
hiekkarannalla lentopallo- ja
petankkikenttä
veneet, polkuveneet
kaasunmyynti

Aluemaksu 15 €/vrk, ei jäseniltä 25€/vrk,
joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
Sisältää alueen palvelut ja saunan yleisillä vuoroilla.
Perhesauna 15€/50 min. jäsen • 25€ /50 min. ei jäsen
Sähkömaksut 2016
• Mittarilla 0,20/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria/vrk 5€ (1.5.-30.9.)
• Ilman mittaria/vrk 8€ (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.

Hietasaaressa tapahtuu…
13.-15.5.
24.-26.6.
8.-10.7
22.-24.7.

26.-28.8.
14.-16.10.
26.11.
31.12.

Kevättalkoot
Juhannus. Treffit. Orkesterina Stiina & Copters
Lastentapahtuma
Heinärieha, naamiaiset ja kirpputori. Treffit
Viikonloppuna pidetään yhdistyksen
karaoke -mestaruuskisa.
Orkesterina Sinikuu Trio
Kynttilän ja valonjuhla. Treffit.
Orkesterina Tosimiehet
Syystalkoot
Pikkujoulu, Ränssin Kievari
Orkesterina Ampiaiset
Vuoden vaihtajaiset
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Puheenjohtajan tervehdys
Kesän saapuessa

J

älleen on se aika vuodesta,
että pimeys on väistynyt ja
valoisuus ja lämpö saaneet
luonnon heräämään parhaaseen
loistoonsa. Toivottavasti kevään
myötä myös jokaisella karavaanarilla on valoisa ja lämmin
mieli ja ilmassa kesän odotuksen
tuomaa jännitystä ja mielenkiintoisia suunnitelmia ”liikkuvien lomamökkiemme” reittejä
suunnitellessa. Toivottavasti
mahdollisimman monen reitti
kiertää myös yhdistyksemme todella hyväkuntoisten ja upeiden
alueidemme Hietasaaren ja Lintulahden kautta. Kesän tarjonta
on tosi monipuolista ja siihen
on valmistauduttu huolella ja
oikealla palveluasenteella. Alueillamme tulee jokaisen kokea
olonsa viihtyisäksi ja kotoisaksi.
Tänä vuonna kannattaa erityisesti kiertää Järvi-Suomen
yhteistoiminta-alueen kohteita
ja kerätä ilmaisia yöpymisiä ja
kaikilla yhteistoiminta-alueillamme käyneiden kesken arvotaan syksyllä 1000 euron lahja-

kortti. Tarkemmat tiedot kyseisestä kierroksesta ja siihen liittyvistä ”pelisäännöistä” saa alueiltamme, jossa on kampanjasta
esite, johon yöpymisleimat kerätään. Järvi-Suomen alueet
ovat kappale kauneinta Suomea
kuten jo nimikin sanoo ja kaikki alueet ovat erinomaisessa
kunnossa ja taso sekä palvelu
moitteetonta. Viihtykää ja tutustukaa!
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Lintulahdessa noin kuukausi sitten ja kaikki sujui ”vanhalla” rutiinilla. Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin
yksimielisesti ja vastuuvapaus
tilivelvollisille myönnettiin. Tilintarkastajilla ei ollut lausunnossaan mitään negatiivista
huomautettavaa vaan kaikki oli
toteutettu lakien, sääntöjen ja
ohjeiden sekä päätösten mukaisesti.
Alueillamme on jälleen talven mittaan tehty investointeja
siten, että Lintulahden keittiöja sosiaalitilat on uudistettu

vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Ja aivan lähiaikoina pitäisi valmistua myös Hietasaareen vesi- ja viemäröintiverkosto, jolloin senkin alueen tilanne paranee näiltä osin oleellisesti. Siivoustalkoot on molemmilla alueilla pidetty ja paikat kunnostettu kesän rauhallisia lomailuhetkiä varten. Toki
siihen rauhallisuuteen liittyy
monia tapahtumia, joissa taas
uutterat vapaaehtoisemme järjestävät hyvin monenlaista aktiviteettia toivottavasti jokaisen makuun. Toisaalla tässä
lehdessä on tarkemmin kesän
tapahtumista. Tavataan runsain
joukoin niissä ja viihdytään.
Toivotan kaikille jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme virkistävää kesäkautta ja
turvallisia kilometrejä sekä makoisia löylyjä alueillamme. Tervetuloa! Tavataan ja vaihdetaan kuulumiset.
Jouko Ahonen
SF-C 41830

Tiesitkö, että Joukossamme on myös

• RAVINTOLA
• ELINTARVIKKEET
• TARVIKEMYYNTI
• OLUT JA VIRVOITUSJUOMAT
ALENNUKSIA CARAVANKORTILLA!
… siinä heti Lintulahden liittymässä!
4
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KAIHDINKAUPPIAS
*sälekaihtimet *hyönteissuojat ja -ovet
* markiisit jne. *kaihtimien korjaukset.

Kaihdinmyynti
Kokkonen Jouko T:mi.
Puhelin 0500-746 708
Sähköpostiosoite: joukokokkonen@hotmail.com
Kotisivu: www.kaihdinkokkonen.fi

2/2016

SFC 125706

LINTULAHTI

Tunnelmallinen Juhannus
järvien Keski-Suomessa
24.-26.6.2016
ut 15
s
k
a
Treffim

Lintulahden juhannuskokon
loisteessa aattoillan tanssittaa

¤

Hietasaaren hiekalla roihuaa
taas juhannuskokko.

a
Pekk
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o
s
r
a
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Aaton yöttömän yön tanssittaa

Runsaasti kesäistä ohjelmaa aikuisille ja lapsille!
KARAOKEA!

nuppi

5
5
2/2016

Liukkaat pääsiäiset Hietsussa
Järvi keskellä kenttää!

T

Hernekeitto sopiva
pääsiäisruoka kun sai
munkkikahvit päälle.

änä vuonna pääsiäinen sattui reilusti kaksi viikkoa viime vuotista myöhempään. Se näkyi vetisenä ja liukkautena. Lähestyvä kevät sai sen aikaan. Eräskin liukastelija kertoi, ettei ajoteillä voi kävellä kun pylly ei kestä. Ja jos reittejä hiekoitti, sora
upposi nopeasti jään sisään.
Kuitenkin pääsiäisen vietossa 36 vaunukuntaa, joten tuttavia
löytyi. Pitkäperjantai vietettiin rauhallisissa merkeissä. Lemmikissä
pääsiäiskoristeiden askartelua ja munien maalausta. Joku lapsista
väitti, ettei maalattavia munia voinut syödä. Taas joku pojista oli
sitä mieltä että hän on kyllä syönyt ennenkin styroksia. Askartelumunathan valmistetaan moisesta aineesta.
Lankalauantaina oli Pavilla tarjolla maittavat hernekeitot ja pullakahvien kera. Tämän kokoontumisen yhteydessä Kristiina poikansa avustuksella esitteli ja opasti uuden defi-laitteen käyttöä ja
myös muuta elvytystä, jos tällainen ikävä kohtaus alueella joskus
tapahtuisi. Tämä alueelle hankittu laite on hengenpelastaja jos
sydän potilaalla pysähtyy.
Iltapäivällä oli lapsilla omat karaoketunnit. Hauskaa oli niin vetäjällä, kuin lapsillakin. Illalla alkoi karaoketanssit myös aikuisille.
Juhlakansaa kiitettävästi. Sopivasti alkuillasta syttyi myös paikalla
olevien trullien mieliksi kokko, se pääsiäisvalakia.
Sunnuntaina, pääsiäispäivänä järjestettiin leikkimieliset pilkkikilpailut. Viralliset yhdistyksen pilkinnypytyksen mestaruudethan
pidettiin samaan aikaan Lintulahdessa. No saalistakin jäälle nousi.
Eikä suurimmat mahtuneet tulitikkuaskiin.
Ja illalla taas lasten karaoket ja myöhemmin aikuisille. Kummasti kansa jaksoi. Nytkin juontaja veti ”töpselit irti” vasta klo 01.
Maanantaina oli toinen pääsiäispäivä. Ohjelmassa useimmilla
auton pakkaaminen kotimatkaa varten. Moni ennen lähtöään kävi
kuitenkin aamujumpassa ja aamusaunassa. Olisihan lomailua voinut mielellään jatkaa vieläkin, kun aurinko paistoi ja lämmitti.
Veijo
kuvat: Valtteri ja Veijo

Lasten omat karaoketunnit
ovat suosittuja!

Letut paistui kodalla ulkotulilla ja pannukahvit päälle.
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usta.
Defi-laite koulut
Tuloksia pilkkikisasta:
Lapset
Verneri Nyman
Valtteri Nyman
Jani Lahtinen
Leo Janhonen
Onni Kallinki
Veeti Rankinen

53 g
0
0
0
0
0

Naiset
Annihelena Lainkari
Ilse Friman
Lea Välikangas
Aira Rytkönen
Nina Järvikallio

379
226
223
204
0

Miehet
Reijo Välikangas
Jari Nyman
Arto Rankinen
Toivo Leskinen
Pekka Tiihonen
Risto Järvikallio
g
g
g
g

334 g
178 g
0
0
0
0

Ei mahdu
tikkuaskiin
yhtäkään!
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älleen oli koittanut se hetki,
jolloin auton nokka käännettiin kohti Lintulahden
Karavanaluetta. Näin keväällä
vaunut ja autot on huollettu
asiantuntijoilla. Kaasut on ”pullistettu” ja jarrut kehitty. Emännät rokotettu ja isäntien nestetasapainoa on viimeaikoina
tarkkailtu huolellisesti. Ompa
joku pistetty jopa ulko ruokintaan. Joku on taas vaihtanut
vaunun autoon. Joku on vanhuuttaan lopettanut vaunuilun
ja jotkut onneksi monet ovat
löytäneet alueemme ja liittyneet karavaanareiden monen
kirjavaan joukkoon. Tämä
kaikki korostui Vappuna, kun
porukkaa rupesi perjantaina
lappamaan paikalle, kuin ennen
uittoon keväällä.
Tietysti Lintulahden Vapunvietto alkoi peseytymisriitillä
Lintulahden Maailman parhaassa saunassa. Riellä uudetkin
tulijat opetetaan ajamaan rekkaa ja selitetään ”lähteellä”
käynnin merkitystä. (Enpäs selitetäkkään enempää menkää
itte katsomaan mitä tapahtuu
lauantaisin klo 15.00)
Kun nyt oltiin sitten kylvetty
siellä maailm (Ai niin kyllähän
te tiedätte). Niin eli saunan jälkeen tietysti paistoimme makkaraa ja kaikenmoisia hienoja
lihatuotteita. Vaihdettiin talvenaikana kertyneet kuulumiset
ja tietysti tarkastettiin kenelle

8
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on syntynyt lapsia ja keneltä on
otettu huostaan. (Onneksi ei
keltään) Lintulahtelaiset ovat
aika fiksua porukkaa.
Elikkä porukka oli iloisella ja
ystävällisellä mielellä. Kuten
aina, myöskin ne surulliset uutiset jaettiin ja toisiamme tukien
niistäkin on aina selvitty.
Nyt oli kuitenkin Vappu,
Työn, Työläisten, Ylioppilaiden,
Kevään, Rakastavaisten, Lasten
ja karavaanareiden oma kevään
merkkijuhla.
Perjantaina olikin varauduttu
ääntenavauskaraokeen ja lauluja ja laulajia riitti aamuyölle
asti. Sitten kaikki loikkivat
omiin koloihinsa nukkumaan ja
aamulla alkoikin sitten oikea
Vappuiloittelu.
Siinä sitä olikin jotain. Oli
Vappumarssi, josta tosin puolet
eksyi nesteen kohdalla. Rohkeasti osoitettiin mieltä ei ketään vastaan ”poikkeuksellisesti
ei hallitustakaan”. Ainoastaan
karavaanareiden puolesta.
Alueella oli lasten ohjelmaa
ja simaa ja munkkeja jaettiin ilmaiseksi monessakin kohteessa,
niin että kaikilla oli kädet tahmaisessa sokeri mössössä.
Munkit oli niin isoja, että ne
vastasivat kolmen päivän normaalia ruoka-annosta.
Heinon Heikki ja Turpeisen
Tauno halasivat kaikki halukkaat ja Heikki myös kaikki ha-

luttomatkin naiset. Olivat kuulemma perineet homman Hakalaxin Hokilta. Kuulemma erittäin suurella pieteetillä varjeltu
perinne.
Erilaisten Vapunaaton aktiviteettien jälkeen oli tietysti
mentävä Lintulahden Maailman parhaaseen saunaan. Heikillä oli todellisia ongelmia,
kun hänen täytyi pestä kaikkien
suudelman kestävien huulipunien jäämät pois kasvoiltaan, niin
ettei Outi näe. Kyllä siinä
naama punoitti. Poikkeuksellisesti Heikki mutisi jotain painokelvotonta. Niinkuin Liimahuulet, töröhuulet ja pönäkkähuulet ja samalla hän pyöritteli
uhkaavasti silmiään. Onneksi
hän rupesi saunassa löytämään
lopulta myönteisiäkin puolia.
Sitten mm. kevään talviturkin poistajaisten jälkeen. Mikä
tietysti onnistuu parhaiten Lintulahden maailman parhaan
saunan rappusilta suoraan uimaan laskeutuen. Ei muuten
tarvitse kovin montaa metriä
kahlata .
No niin palataampa myös asiaan. Saunan jälkeen alkoi sitten
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maankuulut Lintusalin naamiaiset ja karaoke. Yllätyksiä nähtiin ja parhaaksi asuksi tuli valituksi poliisi. En oikein tiedä tulivatko he sinne hälytetyiksi ja
sitten parhaaksi asukokonaisuudeksi valituiksi. Tarina ei tätä
kerro. Tämä taitaakin olla ”Poliisiasia”.
Lehdistön ihannetytöksi valittiin kuitenkin Maija Mehiläinen. Ehkä kontrastia lisäsi, että
hänellä oli laulukaverinaan sellainen Kuhnuri mehiläinen.
Kaikilla, niin aikuisilla ja lapsillakin oli todella hauskaa.
Paitsi eräällä pienellä karavaanarilla, joka jännityksellä odotti naamiaisia, mutta jännitys
väsytti ja uni tavoitti pikku karavaanarin liian aikaisin.
Raitista ilmaa ja auringon
paistetta sekä ystävyyttä ja toveruutta sisälsi Lintulahden Vapunvietto. Ilahduttava oli
myöskin vierailijoiden määrä.
Varmasti he tulevat toisenkin
kerran. Aina täytyisi muistaa,
että olemme jokainen käyntikortteja omalle alueellemme.
Myöskin tarvitsee muistaa
heitä, jotka veloituksetta ja
omin eväin soittavat karaokea.
Että antaisimme heille työrauhan ja antaisimme arvostelun sijaan kiitoksen kukin
omalla tavallaan. Voi sen kiitoksen huikata ihan vaan vastaantullessa alueella. Hieno oli
Vappu Lintulahdessa. Pois lähtiessä kaikilla oli yksi toive rinnassaan. ENSI VAPPUNA
UUDESTAAN.
Kirjoittaja ei vastaa jutussa
mahdollisesti esiintyvistä aihevirheistä.
Tämän jutun kirjoitti
selvännäköisesti
www.mourulanvaari.fi

Caravan-suurmyymälä keskellä Suomea

Laadukasta vapaa-ajan
viettoa matkailuajoneuvolla

V

apaa-aikamme ja lomamme käyttöön on
meillä monia mahdollisuuksia: Ulkomaan
matkat, laskettelu, hiihto, mökkeily, veneily,
retkeily, metsästys, kalastus, marjastus, liikunta, erilaiset harrastukset… Toinen toistaan
hienompia tapoja irrottautua arjesta ja saada
ikimuistoisia elämyksiä. Caravanharrastus on
joustava tapa viettää lomaa ja vapaa-aikaa,
sen yhteyteen on helppo yhdistää monia edellä mainittuja harrastuksia. Matkailuautoilla ja
–vaunuilla on helppo tutustua monipuolisiin
kohteisiin kotimaassa ja ulkomailla.
Matkailuajoneuvo toimii hyvänä tukikohtana retkeilyyn ja metsästykseen. Useiden leirintäalueiden yhteydessä on mahdollisuus myös
kalastukseen, veneilyyn ja marjastukseen.
Koiraharrastus monesti vie ympäri Suomea ja
myös nämä perheenjäsenet kulkevat mukavasti matkassa caravanlomalla. Lasketteluun
matkailuvaunu tai –auto tarjoaa oivan tukikohdan. Monelle matkailuvaunusta on tullut
vakituinen mökkipaikka ja leirintäalueen saunasta rentotumispaikka. Moni on saanut caravanharrastuksen kautta sydänystäviä. Toiselle
matkailuajoneuvo tarjoaa aina joka yöksi uudet maisemat, naapurit ja elämykset. Caravanharrastus myös muuntuu perhetilanteen ja iän
muuttuessa, sitä voi harrastaa yksin, perheen
kesken ja varttuneempana joko kahdestaan
tai lastenlasten kanssa. Osalle torikauppiaista
ja myyntiedustajista matkailuajoneuvo toimii
tukikohtana työreissuilla.
Me Jyväs-Caravanissa olemme sitä varten, että teidän asiakkaittemme loman vietto
matkailuajoneuvoilla olisi mahdollisimman
onnistunut. Tästä lähtökohdasta olemme kehittäneet palvelujamme täyden palvelun monimerkkimyymäläksi. Teemme parhaamme,
että voimme yhdessä kanssanne löytää käyttöönne mahdollisimman parhaan vaihtoehdon ja huolehdimme ajoneuvostanne myös
kaupan teon jälkeen. Olemme panostaneet
paljon jälkimarkkinointiin ja henkilöstöstämme 15 henkilöä työskentelee huollon, vara-

osien ja lisävarusteiden parissa. Kahdeksan
mekaanikkoa huolehtii lomakodistanne niin
korin kuin myös Fiat-alustan osalta. Kaikkiaan
käytössänne on 25 alan ammattilaista luottamuksella ja ammattitaidolla, kun elämäntilanteenne tai tarpeenne muuttuu. 40 vuoden
aikana olemme iloksemme saaneet palvella
myös perheiden toista sukupolvea.

Valikoimissamme yli 150 matkailuajoneuvoa.

Uutuutena olemme aloittaneet Fiat-henkilöautojen ja tavara-autojen myynnin. Uskomme, että näin pystymme tarjoamaan myös
karavaanareille lisää vaihtoehtoja tarpeiden
muuttuessa. Fiat-myyntisopimus lisää tietotaitoa myös Fiatin matkailuautojen alustojen
osalta. Jälkimarkkinoinnin osalta Fiat-jälkimarkkinointipalvelumme laajenee myös henkilöautopuolelle. Varsinaisen Fiat-avajaisnäyttelyn pidämme loppukesästä.

Tarvikemyymälässämme laaja
valikoima tarvikkeita ja varaosia.

Viime vuosina olemme kehittäneet toimintaamme, että palvelumme ja valikoimamme
olisi entistä paremmin esillä ja löydettävissä
kaikille karavaanareille koko Suomessa. Internetissä on esillä koko 150 ajoneuvon valikoimamme. Toimitamme myös tarvittaessa
ajoneuvon teille kotiinne koko Suomeen. Myymälässämme ja verkkokaupassamme on yli
6000 tuotetta nopeaan toimitukseen suoraan
Jyväskylästä. Esillä on myös runsaasti markiiseja, telttoja ja muita lisävarusteita.

Lämpöisissä sisätiloissa
40 ajoneuvon jatkuva näyttely.

Tässä lehdessä esittelemme teille tuotteitamme ja palveluitamme. Mielellämme kerromme lisää paikan päällä, puhelimessa tai
sähköpostilla. Meille on helppo tulla eripuolelta Suomea. Haluamme pitää valikoimamme
määrän sekä palvelumme laadun korkealla
tasolla, jotta meille kannattaa tulla kauempaakin. Samalla teillä on oiva mahdollisuus tutustua myös kauniiseen Keski-Suomeen ja Jyväskylään.
Tervetuloa tutustumaan. Kahvipannu on
aina kuumana. Nähdään liikkeessämme!

Nykyaikaisissa huoltotiloissa työskentelee 8 mekaanikkoa.

Jyväs-Caravan Oy:n henkilökunta

Meiltä löydät myös teltat ja muut lisävarusteet.

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

Verkkokauppa 24h
Yli 6000 tuotetta
suoraan varastosta
kauppa.jyvascaravan.fi

Facebook

Facebook.com/jyvascaravan
Tilaa uutiskirje
kotisivuiltamme!

25 alan ammattilaista valmiina palvelukseen!

Teltat ja katokset

Matkailuautot

Rajatonta nautintoa

Premiumluokan rakenne

Perheesi ystävä

Palkittua laatua

Aina askeleen edellä

Saksalaista laatua järkihintaan

Matkailuvaunut

Markiisit
Perheesi ystävä

Suunnannäyttäjä muotoilussa

Aina askeleen edellä

Katsastusvapaa tilaihme

Tulossa uutta! Meiltä myös Fiat henkilö- ja tavara-autot

16 Hyvää syytä

Ajoneuvomyynti
YKSI SUOMEN SUURIMMISTA
VALIKOIMISTA YHDESSÄ
TOIMIPISTEESSÄ

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

FIAT HENKILÖAUTOJEN
JA TAVARA-AUTOJEN MYYNTI.
UUTTA!

LUOTETTAVAT EDUSTUKSET

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

KILPAILUKYKYINEN HINNOITTELU
UUSISSA JA KÄYTETYISSÄ

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

Yritys ja henkilöstö
ASIANTUNTEVA JA
JOUSTAVA PALVELU

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

TURVALLINEN, VAKAVARAINEN
JA TUNNUSTETTU MATKAILUAJONEUVOJEN OSTOPAIKKA

AAA-luottoluokitus, Keski-Suomen
yrittäjäpalkinto ja vuoden matkailuajoneuvokauppias -palkinto.
Teet meidän kanssa luotettavaa kauppaa.

ALAN JOHTAVA KOKEMUS

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

JOUSTAVAT JA EDULLISET
RAHOITUSVAIHTOEHDOT

Kysy vaihtoehtoja myyjältäsi,
myös jäännösarvolaskelmat ja
loppuvelkojen lunastukset.

asioida meillä

Yritys ja henkilöstö

Jälkimarkkinointi
KATTAVA HUOLTOPALVELU

HYVÄT TOIMITILAT:
3000m2 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 VARAOSAPALVELU

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

Niin mukavaa se on ja
osaamme kertoa siitä muillekin!

VERKKOKAUPPA

LOMAILEMME ITSEKIN
MATKAILUAJONEUVOILLA

Meillä valtuutettu
Fiat-huolto ja alkuperäiset
Fiat-varaosat

YKSI SUOMEN SUURIMMISTA
TARVIKE- JA LISÄVARUSTEVALIKOIMISTA MYYMÄLÄSSÄMME
JA VERKKOKAUPASSAMME

yli 6000 tuotetta varastossamme nyt myös verkkokaupassamme
kauppa.jyvascaravan.fi

Vuokraus
VUOKRAUSPALVELU

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

TOIMIVA JÄLKIMARKKINOINTI,
TAKUU- JA VARAOSAPALVELU

Yhteydet ja varaosatoimitukset useimpiin
merkkeihimme suoraan tehtailta.

Meiltä laaja valikoima telttoja, markiiseja ja sivuseiniä!

Myymälässämme ja
verkkokaupassamme yli 6000 tuotetta
Tutustu myymälässämme tai verkkokaupassamme
http://kauppa.jyvascaravan.f i
Tarvikkeet
keittiöön ja
siivouskomeroon

Lämmityslaitteet

Lisäpeilit

Turvallisuustuotteet

TV/SAT
tarvikkeet

Yleistarvikkeet

Lelut ja
leikkiautot

Kemialliset WC:t,
aineet ja
tarvikkeet

Lisävarusteet

Jääkaapit ja
kylmälaukut

Retkituolit

Retkipöydät

Grillit

Kaasutarvikkeet

Sähkötarvikkeet

Korinosat

Massat ja
kemikaalit

Vesijärjestelmä

Huoltopalvelut

J

yväs-Caravanon
onkokenut
kokenutmatkailuvaunumatkailuvaunu-jajamatkaimatkaiyväs-Caravan
luautohuolto.
Huollamme
kaikenmerkkisiä
matkailuluautohuolto. Huollamme kaikenmerkkisiä matkailuvaunujajaja-autoja.
-autoja.Huoltomme
Huoltommeon
onvaltuutettu
valtuutettuhuoltohuoltovaunuja
piste
Bürstner-,
CasaCar-,
Carthago-,
Dethleffs-,
Globecar-,
piste Bürstner-, CasaCar-, Carthago-, Dethleffs-, Globecar-,
Hobby-,Kabe-,
Kabe-,Solifer-,
Solifer-,Polar-,
Polar-,PoksiPoksi-jajaSunlightSunlight-matkailumatkailuHobby-,
ajoneuvoille
sekä
Alde-,
Dometic-,
Electrolux-,
Primus-,
Thetajoneuvoille sekä Alde-, Dometic-, Electrolux-, Primus-, Thetfordja
Trumatic
ja
ThuleOmnistor-tuotteille.
Olemme
myös
ford- ja Trumatic ja ThuleOmnistor-tuotteille. Olemme myös
hyväksyttykaasukaasu-jajasähköasennusliike
sähköasennusliikesekä
sekäalustojen
alustojenilmasilmashyväksytty
tointilaitteiden
huoltoliike.
Toimitamme
edustamiimme
tointilaitteiden huoltoliike. Toimitamme edustamiimme
tuotemerkkeihinmyös
myösalkuperäiset
alkuperäisetvaraosat
varaosatjajatarvikkeet.
tarvikkeet.
tuotemerkkeihin
Teemme
myös
matkailuautojen
ja
pakettiautojen
alusTeemme myös matkailuautojen ja pakettiautojen alustahuollot,
alustan
ilmastointilaitteen
huollot,
koripuolen
tahuollot, alustan ilmastointilaitteen huollot, koripuolen
vuosihuollot,kolarikorjaukset,
kolarikorjaukset,katsastushuollot
katsastushuollotjajalisätarlisätarvuosihuollot,

vikeasennukset. Huoltaminen on aina edullisempaa kuin
korjaaminen!
Iloksemme voimme todeta, että käytössämme on 500
neliön nykyaikaiset korjaamotilat, jossa on tarvittavat nosturit ja erilaiset työkalut matkailuautoille ja vaunuille. Huollossamme työskentelee 8 ammattitaitoista mekaanikkoa.
Matkailuajoneuvon säännöllinen huoltaminen kannattaa,
koska sen ansiosta säilyy valmistajien takuut voimassa ja
huoltojen yhteydessä tehdään valmistajien suosittelemat
kampanjakorjaukset. Olemme valtuutettu Fiat Professional
-huoltoliike. Uusimman nosturimme avulla pystymme
tekemään alustahuoltoja jopa 8800 kg painaviin autoihin.

Varaosapalvelu

H

oidamme edustamiimme
edustamiimme merkkeihin
merkkeihin varaosat
varaosat jaja matkailuajoneuvosi merkki, malli ja vuosimalli. Jääkaapin/
oidamme
lisävarusteet.
Useimpiin
merkkeihin
toimitukset
lisävarusteet. Useimpiin merkkeihin toimitukset lämmittimen varaosatiedusteluun tarvitsemme laitteen
suoraantehtaalta.
tehtaalta.Laaja
Laajavalikoima
valikoimayleisempiä
yleisempiävaravara- tyypin ja sarjanumeron.
suoraan
osia
myös
myymälässämme
ja
verkkokaupassamme.
Ilmoita
osia myös myymälässämme ja verkkokaupassamme. Ilmoita

Vuokrauspalvelut

V

uokratulla matkailuautolla
matkailuautolla tai
tai asuntovaunulla
asuntovaunulla
uokratulla
matkaillessa
voit
nauttia
vapaudesta.
Matkanteko
matkaillessa voit nauttia vapaudesta. Matkanteko
on
aikatauluista
riippumatonta
eikä
yöpymispaion aikatauluista riippumatonta eikä yöpymispaikkaa tarvitse
tarvitse kaukaa
kaukaa hakea.
hakea. Asuntoautolla
Asuntoautolla matkailu
matkailu on
on
kkaa

helppo yhdistää omiin harrastuksiin, ja rakentaa matkareitti esimerkiksi golfin, vaelluksen, kalastuksen tai kulttuurikohteiden ympärille. Meillä Jyväs-Caravanilla matkailuauton tai matkailuvaunun vuokraus on helppoa!

Ajantasalla oleva
varastotilanteemme
kotisivuillamme
www.jyvascaravan.fi
Katso sivuiltamme
ajoneuvoistamme
lisätiedot ja kuvat tai
kysy myyjiltämme lisää.

Myyntiryhmä

p. 0400 407 066 /
myynti@jyvascaravan.fi

Jälkimarkkinointipalvelut
Jälkimarkkinointipalvelut
Huolto
Huolto

MarkusMutanen
Mutanen
Markus

Huoltoneuvojakorihuollot
korihuollot
Huoltoneuvoja

GSM040
0407727994
7727994
GSM

Huolto

Anssi Kälviäinen

Huoltoneuvoja, Fiatalustahuollot, Fiat-varaosat

GSM 0400 407154

Huolto

Jouni Sorvari

Huoltoneuvoja.
Vakuutusyhtiö- ja korikorjaukset. Jag betjänar dig
också på svenska.

GSM 040 5294830

Varaosat

Seppo Etelämäki

Varaosat / Bürstner, Dethleffs, Sunlight, Globecar

GSM 0400 672 699

Varaosat/tarvikkeet

Vuokraus/tarvikkeet

Asko Pasanen

Henri Nieminen

GSM 040 7329147

GSM 0400 601 723

Varaosat / Carthago, Hobby, Varaosat / Tarvikkeet / LisäSolifer, Poksi. Tarvikkeet,
varusteet / Verkkokauppa
lisävarusteet, teltat
/ Vuokraus

Varaosat/tarvikkeet

Jukka Autio

Varaosat / KABE, Dometic,
Electrolux, Alde, Primus,
Trumatic
Lisävarusteet ja tarvikkeet

GSM 0400-530125

facebook.com/
jyvascaravan

Caravan-suurmyymälä keskellä Suomea

Jyväs-Caravan Oy

www.jyvascaravan.fi
Verkkokauppa: kauppa.jyvascaravan.fi
info@jyvascaravan.fi
etunimi.sukunimi@jyvascaravan.fi

Sorastajantie 6
40320 JYVÄSKYLÄ
p. 0400 214 400

Myynti
Ma-Pe 9-17
La 10-15

N 62°16.398’’
E 025°46.981’’

tai sopimuksen mukaan.

Puh. 0400 407 066
(Numero ei vastaanota tekstiviestejä)

myynti@jyvascaravan.fi

Huolto
Ma-Pe 8-16.30
Puh. 0400 407 055

Palokkajärvi

(Numero ei vastaanota tekstiviestejä)

huolto@jyvascaravan.fi

Vasarakatu

Varaosat
Ma-Pe 8-17.00
La klo 10-15
Puh. 0400 407 035
(Numero ei vastaanota tekstiviestejä)

Loh

iko

ske

ntie

varaosat@jyvascaravan.fi

Ahjokatu

Ka

e

nti

re

uo

sv

a
ng

Vuokraus
Ma-Pe 9-17
Puh. 0400 620 445

Vaa
j

Tuomiojärvi

ako

ske

To
u

ru

la

nt

ie

ntie

jak

atu

(Numero ei vastaanota tekstiviestejä)

Ra

vuokraus@jyvascaravan.fi

Jyväsjärvi

Myyntiryhmä

www.facebook.com/jyvascaravan

Jyrki Lehtonen
Myynti

Myynti / Toimitusjohtaja

Simo Käyhkö

Timo Käyhkö

Tuomo Käyhkö

GSM 040 728 6006

GSM 0400 769 332

GSM 0400 642 699

GSM 0400 545 133

Juha Käyhkö

Tommi Kuismin

Mikko Käyhkö

GSM 0400 642 842

GSM 050 434 0408

GSM 0400 809 004

Myynti

Myynti

Myynti

nuppi
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Minna Honkala
Myyntisihteeri

GSM 040 744 8802

Vappupippalot Hietsuun malliin

K
Leila, Valtteri ja Seija sekä omat vankkurit.

Armi ja tumma hurmuri hehkuttaa tunteitaan.

evään loppupuolen karnevaali, kansainvälinen työväen juhla
sekä ylioppilaiden juhlapäivä on muodostunut perinteeksi
Hietasaaren väen keskuudessa. Tällä kertaa noin neljäkymmentä vaunua oli juhlistamaan vapun viettoa alueella. Jokainen
”kunnon munkin” makuun päässyt odottelikin jo perjantai illasta
huuliaan lipeksien lauantaita ja emäntien tuoreita munkkeja.
Tuoksu leijaili aamusta alkaen alueen yllä ja ehti siinä lapset muutamaan kertaan munkkeja kyselemään ennen vappukahveja Paviljongilla.
Vihdoin koitti odotettu tilaisuus, vappumunkkikahvit. Mutta,
kuten aina, yllätyksiä mahtuu mukaan. Juhlallisesti yhdistys halusi
muistaa merkkivuosia juhlivia alueen aktiivijäseniä Vankkureilla.
Vankkurin saivat Leila Pusa, Seija Rauramo ja Valtteri Ahonen.
Yllätyksen jälkeen oli vuorossa kahvit ja mukavan rupatella lomassa kahvi ja munkki tekivät kauppansa moneen suuhun, niin lapsien kuin aikuisten. Ja olihan emännät meitä ajatelleet, saatiin pientä korvausta vastaan pussiinkin rinkuloita mukaan vaunuille ostaa.
Lauantain lasten karaokessa lapsia laulatti Johanna. Ja kun laulamaan eksyi muutama aikuinenkin lääkärin, pellen, tiikerin ja
muiden lasten iloksi, niin pavilla soi lasten lauluja pienemmille ja
vähän isompienkin makuun sopivia lauluja, kun ei lapset enää laulaa jaksaneet. Kyllä Alatalon Mikon ”känkkäränkkä” kuitenkin
raikui niin kauniisti kyynämöisen rannoilla, että ois Mikko jäänyt
toiseksi. Siinä sai lapset miettiä millaisia pieniä noitia aikuisten
ilona känkkäränkkäpäivinä onkaan.
Karaoke jatkui saunojen jälkeen aikuisten voimin runsaan porukan kesken. Laulut vaihtui esittäjien mukana ja tanssilavalla pyöri
pareja aivan täytetään. Mukava porukka keksikin Tapsan laulun
tahtiin letkajenkan vetästä ja niin kiersi letkajenkajono paviljongissa ympäriinsä. Naurua ja upeita esityksiä riitti koko illan ajan,
joitakin uusia kykyjäkin taisi ilta tuoda laulun osalta kuulijoiden
tietoon. Jokaisen mieleen jäi varmaan illasta ainakin Maunon ja
Tapsan ”My Way” sekä Armin (Ekin) ja ”etelän tumman vieraamme” (Tapsan) esitys ”tahdon olla sulle hyvin hellä”. Naamiaisasut
olivat oikein onnistuneita ja hymyn jokaisen huulille tuovia.
Sunnuntain aloitti lipun salkoon nosto myös Hietsussa. Seuraavaksi olikin vuorossa perinteinen Vappumarssi, mutta ennen marssille lähtöä oli Seijan venyttely- ja jumppa-hetki. Nelisenkymmentä marssijaa notkisti vähän jäseniään ennen kävelyä. Marssin jälkeen oli suvipuodin edessä sima tarjoilu ja taas iloinen puheensorina pääsi aurinkoisessa säässä vauhtiinsa. Näin se kesä onneksi lähenee, aurinko porottaa ja loput karavaanaritkin heräilee.
teksti: Hanna
kuvat: Valtteri ja Veijo

Iloisella ilmeellä känkkäränkkää!
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Litsis lätsis pääsiäistä Lintulahdessa

L

intulahden Pääsiäinen vietettiin tänä vuonna keskellä sulamisvesi lätäköitä ja aika suuri osa ajasta kului puroja tehden ja lätäköissä loiskutellen, mutta tämäkin kuuluu Suomen luontoon
ja on omasta mielestäni ainakin todella varma kevään merkki.
Aurinkokaan ei niin paljon näyttäytynyt, kuin yleensä Lintulahden Pääsiäisinä. Toki raitista ilmaa ja hauskaa yhdessäoloa kyllä
riitti.
Väkeä alkoi tulla alueelle jo torstaina hyvissä ajoin. Mikäs sen
mukavampaa, kuin aloittaa pyhäpäivien vietto puhdistautumalla
Lintulahden Maailman parhaassa Saunassa. (Pakko kirjoittaa isolla
alkukirjaimella). Siellä vaihdettiin kuulumisia ja ajettiin rekalla.

Toki muitakin ammattiryhmiä oli, mutta kyllä rekalla ajo se on jotain. Tottakai me jokainen olemme ammatistamme ylpeitä, paitsi
hierojat, joiden elämä on yhtä hieromista.
Pitkäperjantaihin sitten herättiin melko pirteinä ja lapselliset
saattelivat lapsiaan pääsiäisaskarteluun. Heille oli Lintulahtitoimikunta järjestänyt askarteluhetken. Oli siellä aika onnellisen näköisiä naperoita (ja muutama aikuinenkin).
Perinteisesti on Lintulahdessa järjestetty hartaustilaisuus. Näin
pääsiäisenä aiheena tietysti on Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kärsimys ja meidän syntiemme sovitus. Osanotto oli tänäkin
vuonna runsasta ja koko kaunis Lintusalimme oli ääriään myöten
täynnä karavaanareita sanan kuulossa ja veisaamassa meille kaikille niin rakkaita virsiä ”Käy yrttitarhasta polku” ym., ym..
Hartauden harjoittamisen jälkeen nautittiin ”Kirkkokahvit pullan kanssa”. Tilaisuuden jälkeen poistuttiin hartaina omiin vaunuihin. Joku tuntui toivovan, että olisi kiva saada ensi vuonna nauttia
myös Herran ehtoollinen, niinkuin joskus nuorena, kun kirkossa
käynti oli enemmän tapana.
Sitten illalla taas paineltiin Lintulahden Maailman parhaaseen
saunaan. Ajettiin taas mitä ihmeellisempiä ajoneuvoja. Itsekseni
ajattelin mielessäni, että minäpä se olen ajanu Mossella. Sellaisella, missä oli penkinaluset tehty heinistä ja siinä oli ihan oma Mossen haju.
Lauantaina sitten herättiin räväkkään aamuun ja totesimme,
että tänään se tapahtuu. Kello 9.30 alkoi yhdistyksen pilkkikilpailu. Silloin juoksivat jäälle kuolemaapelkäämättömät kilpailijamme
karjuen peloissaan, jään notkuessa heidän allaan. (Ehkä tässä oli
hieman liioittelua) Tosikoille tiedoksi mitään vaaraa ei ollut ja takaisin tuli sama määrä, kuin lähti.
Vielä sen verran, että kilpailukalana oli ahven ja erästä kolmen
kilon jäykistynyttä lahnaa ei hyväksytty. Ei kuulemma mahtunut

Kesän
”kausipaikkalaisille”
pesäpönttöjä.
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en ilme.
ittiön iloin
Uuden ke

kenenkään kairan reiästä. Kukaan ei tiettävästi onkinut vaimonsa
pakkiin. Varma tieto tästä selviää vasta yhdeksän kuukauden kuluttua.
Sarjoja oli monenlaisia: miehet, naiset, nuoret miehet, nuoret
naiset lapset n&m. Enempiin sarjoihin ei ollut ilmoittatuneita.
Mielestäni olisi voinut olla vielä yli 120kg ns. raskassarja ja sitten
alle 45kg höyhensarja. Tasapuolisuutta peliin. Sitten olisi voinut
olla joukkueita, niinkuin esim, ylämäki, aavikko, Eikankerho, Hokinporukka, Ruikonperä, Hietsusta olisi voinut olla Pelastettujen
perän joukkue ja Lemmikin takapuoliset joukkue tai mitä nyt näiden ehdottomasti mielikuvitukseni keksimien joukkueiden lisäksi
olisi keksitty. Palkintoja olisi voitu jakaa esim. koreokrafiasta tai
pukeutumisesta tai muodostelmasta ym. Olisi siinä ollut turisteille
tsiigaamista, kun olisivat nähneet jäällä kanalauman tai noitien
joukon (ei tarkoita Ahosta). Olisihan siellä voinut olla vaikka puupääporukka tai mikä tahansa. No se näistä ideoista, mutta hauskaa
oli kuitenkin. Myös minulla kuvitellessani kilpailun mahdollisuuksia ensi vuodelle.
Ohjelmassa luki palkintojenjako punnituksen jälkeen. Luultavasti ainakin akat on kirkuneet, kun niitä on kannettu punnitukseen.
Kaippa ne kalatkin punnittiin.
Pilkkikilpailun aikana oli koko perheen ohjelmaa ja makkaraa ja
mehuakin oli myynnissä.
Noitia ei ole muuten näkynyt, mutta näin pääsiäisenä ne ruukaa
lennellä alueella sellaisina parvina luutineen ja pitkine nenineen.

Pääsiäisenä Lintulahdessa olleen
pilkkikilpailun tulokset:
Miehet
1. Ahonen Jaakko
2. Turpeinen Tauno
3. Väisänen Arto

5450g
2170g
1330g

Naiset
1. Pulli Marjatta
2. Kuokkanen Riita
3. Pasanen Aino

705g
440g
365g

Nuoret
1. Sorvali Juho
2. Pasanen Enni
3. Pylväinen Niki

440g
410g
380g

Suurin kala
Väisänen Arto

235g

Pienin kala
Käyhkö Lasse

6.5 cm

Ei pääsiäisvalakiat noitia karkoittanut Lintulahdesta.

Olisikohan niiltä vain luudat poissa muina aikoina. En ole kyllä
muulloin havainnut noita-akkoja liikkeellä.
Sitten taas mentiin Lintulahden Maailman parhaaseen saunaan
nauttimaan löylyistä ja hauskoista tapahtumista rekan ratissa.
Saunojen jälkeen olikin sitten pääsiäisvalakioiden poltto noitien
karkoittamiseksi. Ei ihan kyllä onnistunut, kyllä ne parveili kuitenkin.
Sittenpä korvat ja karvat pestyinä ja tukat suittuna kokoonnuttiin illalla karaokken ihmeelliseen maailmaan. Ilta sujui nyt välikohtauksitta ja se oli kyllä hyvä.
Sunnuntaina sitten herättiin vähän myöhempään ja ampastiin
vasta klo 14.00 nokipannukahveille, mehulle ja pullalle á 1€. Sitten mahat pullista pullistellen lähdettiin Lintusaliin bingoamaan.
Nyt ei ollut se höpöttävä ja vitsiä kertova bingonvetäjä vaan bingo
vedettiin asiaankuuluvalla hartaudella. Ehkäpä kaikki mummot
voi olla tyytyväisiä. Kahvihampaan pakotus ainakin lähti voittajilta. Olihan palkintoina kahvia.
Sittenpä oli taas vuorossa Lintulahden Maailman paras sauna
mahtavinen löylyineen ja nyt turnauskestävyyden ollessa tuimimmillaan edes rekanajo ei jaksanut kiinnostaa, vaan puhuttiin paljon enemmän miehiä itseasiassa kiinnostavasta aiheesta.
Ruuasta ja makkaralaadusta .
Sittenpä toisena pääsiäispäivänä olikin sitten pakkaaminen ja
kotiinlähteminen taas niin haikeinen hyvästeineen vielä edessä.
Toisaalta jotkut onnekkaat lähtivät vielä lämmittämään Lintulahden Maailman parhaan saunan vielä kerran.
PS Keittiötilatkin ihailtiin valmiina oikein joukolla. Vessasta
puuttui väliseinät ja se oli hyvä se. Tulee siitäkin tapahtumasta
enempi sosiaalinen. (Taitaa kuitenkin toive olla turha, heh, heh!)
www.mourulanvaari.fi
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KARAOKEMESTARUUSKILPAILU
Yhdistyksemme vuoden 2016 karaokemestarit eri sarjoissa
valitaan taas tulevana kesänä.

Hietasaaressa lauantaina 23.7.
Sarjoina ovat nuoret alle 16 vuotiaat, naiset 16-59 vuotiaat,
naiset yli 60 vuotiaat, miehet 16-59 vuotiaat sekä miehet yli
60 vuotiaat. Kaikki laulettavat kappaleet on löydyttävä yhdistyksen satojen kappaleiden levyvalikoimista, joista saa tietoa
alueiden isänniltä.

Tästä lähtee
Lintulahden ylämäestä Kotajärven luontopolku. Hyväkulkuisen
reittin polusta alku kiertää luonnon keskellä aina vanhan autiotalon pihapiiriin ja Iisujoen sillalle. Koko reitin mitta on reipas 3 kilometriä.

Hietasaaren luontopolut
ovat saaneet kesänajaksi uutta aktiivista toimintaa. Nyt lyhimmän
reitin varteen on puihin kiinnitetty toimintalappuja. Jos ohjeiden
mukaan toimii kierroksen ajan, saa rakennettua melkoisen ja tehokkaan kuntopiiri treenin. Samoin toimistolta on lainattavissa
kahvakuulia tehostamaan kuntoilua. Liikkeet on laadittu sopiviksi
niin lapsille, kuin aikuisillekin.

Kaikissa sarjoissa lauletaan kaksi osallistujan itsensä vapaasti
valitsemaa kappaletta. Ilmoittautumiset kilpailuun tulee toimittaa ennakolta yhdistyksen puheenjohtajalle joko sähköpostilla osoitteeseen jouko.ahonen@pp.inet.fi tai kirjeitse
osoitteeseen Jouko Ahonen SFC Lintulantie 5, 44440 Räihä.
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava myös osallistujan omat yhteystiedot.

Tervetuloa osallistumaan rehtiin kilpailuun!

Vaunualue

HIERONTA/JÄSENKORJAUS JARMO PIHLAVAMÄKI

jarmo.pihlavamaki@elisanet.fi
jarmo@mourulanvaari.fi
www.mourulanvaari.fi

Laikuttajantie 9 A, 40340 Jyväskylä
MTD-terapiaa
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Puh. 044 522 4496

Aurinko juhlisti äitejä Hietasaaressa

P

itkästä viikonlopusta ja upeasta kevätsäästä johtuen Hietasaaressa oli 55 asuttua vaunua. Heistä lähes puolet vieraita. Näin
alueella oli äitejäkin varmasti yli 40. Kaikkiaan viikonlopun
viettäjiä 148 henkeä. Pavilla vietettiin perinteiset kakku- ja kukitusjuhlat äideille. Emäntiä ei jännittänyt yhtään etteikö kakut riittäisi. Samoin ruusuja oli varattu runsaasti. Ihana tilaisuus. Äitejä,
isiä ja lapsia aurinkoinen sali täynnä.
Teksti: Veijo
Kuvat: Valtteri
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Hietasaaren vesi- ja viemäriliittymät
etenevät kevään aikana vauhdilla.
Nyt toukokuun alussa putkien päät
odottivat alueen rajalla kyynämöisen
veden laskua. Taas kerran nimittäin
vesi virtaa hiekkaniemen yli ja näin
putkia ei pääse kaivamaan kesäsaunalle ja Järvisen perikunnan talolle
asti.
Töitä ja osaavia käsiä tarvitaan
ennen kuin putket on kytketty saunoihin ja huoltorakennukseen. Mutta
alueen toiminnan kannalta mennään
pitkä harppaus hyvään suuntaan.

Lintulahden päärakennuksen remontti on valmis. Koko talvikauden kestänyt remontti korjasi kaiken keittiöstä nelostielle. Näinhän sitä vitsinä veisteltiin. Siis keittiöremontti poiki päärakennuksen suihku ja vc-tilojenkin saneerauksen. Nyt kaikki on valmista ja
toimivaa. Materiaalit laadukkaita ja lopputulos on tyylikäs. Varmasti käyttäjien mieleen. Kuva keittiöstä.
Defi-laite on hankittu molemmille alueille. Laitteet on sijoitettu
hyvin näkyville paikoille, näin ne saadaan tarvittaessa heti esille.
Laitehan on tarkoitettu elvytykseen sydämen pysähtyessä. Onnistuneesti käytettynä se pelastaa potilaansa. Tavallisten meikäläistenkin käyttämänä näillä on pelastettu useita ihmisiä. Laite neuvoo selkeästi käyttäjäänsä. Näin jokainen voi pystyä elvyttämään
lähimmäisensä. Muutamia laitteen opastustilaisuuksia on järjestetty ja näitä pidetään jatkossakin.

Yhdistyksen laadukasta kesäpaitaa taas on myynnissä kummankin
alueen toimistoilta. Naisten ja miesten mallia. Värit ovat punainen
ja musta. Edullinen hinta 15 €. Paitaan on painettu yhdistyksen
logo.
Hietsuun hankittiin peräkärry. Isolla lavalla, nokkapyörällä, kippilavalla, ajorampilla ja isolla kuomulla. Siis todella toimiva peräkärry. Tarkoitettu siis Hietasaaren kuljetuksiin, mutta vaunua on tarkoitus myös vuokrata jäsenien käyttöön 10 euroa/ vuorokausi.
Hietasaaressa Defi-laite löytyy huoltorakennuksen eteisen seinältä.

MYYDÄÄN

TUKEVIA

HIRSIPÖYTIÄ
L80 cm, P200 cm, K85 cm
Hintaan 500 euroa

Puh. 0400-463 466
Jäsen nro: 107281
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SF-Caravan Keski-Suomi uudet
jäsenet 1.3.2016- 30.4.2016

– Kevyttä
sanottua –
Isä manaili lottokuponkinsa kanssa, ei taaskaan yhtään oikein. Nassikka lattialta leikeissään otti osaa, mulla on sama kohtalo matikankokeissa.
♥

Mitähän sinäkään Veijo ja yleensäkin te poikamiehet tiedätte meistä naisista
? Riittävän paljon, siksi me ollaankin poikamiehiä.
♥

Villellä ja Liisalla oli taas hirvee riita. Liisa kiljui, vaikka oisit maailman ainoa
mies niin en ikinä silti olisi sun kanssa. No eipä sulla olisi pienintä mahistakaan silloin. Olis nimittäin semmonen tungos minun makuuhuoneeseen.
♥

No, mites meni koulussa Pekka? Hyvin, ope kehui mua. Mites niin hienosta
? Katsos kun ope kysyi montako jalkaa on hevosella, niin mä vastasin että
3. Mutta hevosellahan on 4 jalkaa. No niin on, mutta minä arvasin lähimmäksi.
♥

Ruotsalaista.
Ruotsalaisen piti tarkistaa taskulampulla muistiko sammuttaa kynttilän.
Toinen taas kysyi kaveriltaan, jos arvaat montako omenaa mulla on eväänä
niin saat toisen.
♥

Veijo testasi kavereitaan. Kaatoi lasiin puolilleen Kossua ja kysyi kavereilta,
mitä näet ? Ensimmäinen, lasi on puolillaan, toinen se on puolityhjä, karavaanari kulautti lasin tyhjäksi ja kysyi saako lisää.
♥

Blondi ihmetteli lääkärille, kun sieltä tulee postimerkkejä. Tutkittiin, pinsetteihin saatiin yksi näyte. Vastaus oli, hyvä neiti tämä ei ole postimerkki, tämä
on chiguita banaanin etiketti.
♥

Antero, oletko sinä syntynyt avioliitossa ? No puoliksi, Nimittäin isä oli avioliitossa, mutta äiti ei.
♥

Kiitokset
Todella sydämen lämpöiset kiitokset Yhdistykselle
ja ihanille Hietasaaren ystäville muistamisesta.
Nyt kun taas tuli minun matkamittariini uusi lukema.
Leila Pusa

103909-0
154595-0
154789-0
130810-0
102673-0
154619-0
154782-0
154579-0
154811-0
154681-0
154693-0
154559-0
154793-0
154731-0
154779-0
107048-1
107048-0
154937-0
154478-0
154511-0
119208-1
119208-0
154510-0
154849-1
154849-0
094202-0
154820-0
154646-0
154905-0
154569-0
154703-0
154526-0
154599-0
095939-0
019233-0
154703-1
154617-0
154864-0
154845-0
154855-0
115740-0

Af Enehielm Anneli
Antila Erkki
Heikkonen Risto
Huttunen Mika
Hämäläinen Seppo
Ilomäki Reija
Jalkanen Janne
Järvinen Mauri
Kask Jukka
Katainen Matias
Katainen Tuomas
Kinnunen Keijo
Koivula Heikki
Koukkari Esa
Kuhmonen Janne
Lajunen Kari
Lajunen Ulla
Laulainen Kalevi
Leivonen Ari
Leppänen Rauno
Liimatainen Mika
Lindlöf-Liimatainen Carita
Lindqvist Päivi
Löfgrén Laura
Löfgrén Milli
Närhi Eino
Paasisalo Kari
Pekkanen Erkki
Pirkkanen Lasse
Poikkeus Mika
Pulli Mika
Ritvanen Anne
Saarenpää Kari
Saartoala Arto
Ström Martti
Talikainen Eliisa
Teittinen Mauno
Tikkunen Aki
Tulla Markku
Viikki Mauno
Vilander Tuija

Siuntio
Palokka
Tammijärvi
Hietama
Siuntio
Muurame
Laukaa
Jyväskylä
Jyväskylä
Laukaa
Vihtavuori
Lannevesi
Säynätsalo
Saakoski
Jyväskylä
Jämsänkoski
Jämsänkoski
Konnevesi
Hietama
Kinnula
Vuorilahti
Vuorilahti
Jämsänkoski
Rutalahti
Rutalahti
Oulu
Jämsä
Halli
Korpilahti
Uurainen
Jämsä
Viitasaari
Jyväskylä
Vihtavuori
Keuruu
Jämsä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Toivakka
Niemisjärvi

Jyväskylä
nuppi
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2016
HALLITUS
Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Jouko Ahonen

Mikko Niemi

Hopeapajunkatu 5 A 30,
44200 Suolahti
puh. 0400-759 871
jouko.ahonen@pp.inet.fi

Sihteeri

Seppo Hirvonen

Kulottajantie 10 A 24,
40340 Jyväskylä
puh. 040 556 7383
seppo.j.hirvonen@gmail.com

Simontie 4 G
41230 Uurainen
puh. 044 5750 194
mikko.niemi48@gmail.com

Teijo Arkkukangas

Heikki Heino

Hietasaari-toimikunta vuodelle 2016
Puheenjohtaja
Veijo Kämäräinen
Kekkolantie 11 A5
40520 Jyväskylä
040 523 0642
veijokaravaanari@gmail.com
Seppo Salonen, vpj
Seppo Hirvonen, sihteeri

Jäsenkirjuri

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

Lintulahti-toimikunta vuodelle 2016

Pekka Tiihonen
Mervi Toppi
Liisa ja Kalervo Markko
Virpi ja Risto Järvikallio
Leila Pusa
Irja Andersin
Jaana Rasilainen
Toini Kiviniemi
Seija Rauramo

Nuppi-toimikunta vuodelle 2016
Puheenjohtaja
Veijo Kämäräinen,
Kekkolantie 11 A 5,
40520 Jyväskylä
puh. 050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

Irja Andersin

Lönnrotinkatu 6 B 26,
44100 Äänekoski
puh. 0400 916 761
teijo.a@hotmail.fi

Taipaleentie 24 C 24,
42300 Jämsänkoski
0400 468 251
heikki.heino@pp.inet.fi

Jarmo Eskelinen

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

Puheenjohtaja
Heikki Heino
Taipaleentie 24 C 24,
42300 Jämsänkoski
0400 468 251
heikki.heino@pp.inet.fi
Katja Lindlöf, vpj
Pasi Kallio, sihteeri
Hakalax Håkan
Hård-Kunelius Marjut
Karuaho Juhani
Kumavaara Terttu
Kumavaara Veikko

Heikki Heino
Jarmo Pihlavamäki
Valtteri Ahonen
Hanna Martikainen
Pekka Hintikka

Kunelius Eino
Kunelius Irma
Kunelius Jouko
Lappalainen Hannele
Lappalainen Juha
Lindlöf Sinikka
Lindlöf Veikko
Naukkarinen Jorma
Pasanen Asko
Salminen-Sarja Sanna
Sarja Jesse
Sarkkio Olli
Tiilikka Maija
Turpeinen Tauno

Edustajat liiton tilaisuuksiin

Rahastonhoitaja

Puheenjohtaja
Jouko Ahonen puolisoineen,
sekä varapuheenjohtaja puolisoineen.

Varalla ovat
Jarmo Eskelinen puolisoineen
ja Seppo Hirvonen puolisoineen.

Yhdistyksen nettisivut
Tuula Pietiläinen

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

24
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Jaana Rasilainen
Puuppolantie 707 as. 2, 41120 Puuppola
Puh. 0400 428 042
jaana.rasilainen@kolumbus.fi

Jaana Rasilainen

Puuppolant. 707 as. 2, 41120 Puuppola
Puh. 0400 428 042
jaana.rasilainen@kolumbus.fi
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Turvaetäisyydet ovat kaikkien vastuulla
Nuo neljän metrin turvaetäisyydet ovat olleet pitkään SFCaravan alueilla käytössä. Mutta aina on parannettavaa.
Usein tuntuu että vierailijat noudattavat hyvin isäntien
ohjeita, mutta vuosipaikkalaiset tuntuvat soveltavan sääntöjä. Tuo soveltaminen tapahtuu lähinnä autojen pysäköinneissä. Nämä ns. vetoautot pysäköidään liian kapeisiin vaunujen väleihin. Samoin aisojen edessä olevat autot täyttävät liikaa kulkutietä. Ajotiethän pitää olla pelastuslaitosten ohjeiden mukaan vähintään 5 metriä leveitä.

Siis alueen isännät, turvahenkilöt eikä toimikunnat ole
näitä sääntöjä keksineet. Heidän, joskus hankalakin velvollisuus on näistä huomauttaa ja pitää asiat tältäkin osin
lakien mukaisina. Siis eiköhän ryhdistäydytä ja hoideta asiat omalta kohdalta kuntoon.

Turvaväli pitää olla vähintään 4 metriä.

ä
t
i
y
h
y
L
ä
t
i
y
h
y
L
Lyhyitä
Tänäkin vuonna ollaan mukana yhteiskampanjassa.

Parasta
painolaatua!

Viime vuonna oltiin ”vienosti” kokeilumielellä YT-alueiden
yhteistyökampanjassa mukana. Kesällä se oli nimeltään JärviSuomen kierros. Mukana seitsemän aluetta. Kun kolmelta alueelta
keräsi yöpymisleimoja viisi, sai yhden ilmaisen yöpymisen.
Tulevalle kesäkaudelle valmistetaan uusi painotuote leimojen keräykseen. Keräysaikaa on nyt jatkettu ja niin että yöpymisleimoja
saa toukokuusta syyskuuhun asti. Heti kun näitä keräyspapereita
alueillemme ilmestyy, ottakaapa omaan vaununne/autoonne mukaan jos kesäreissut suuntautuu Järvi-Suomeen.

Kirjasin Bell Gothic STD

Keski-Suomen Painotuote Oy

Teollisuuskatu 7, 44150 Äänekoski
p. 014 518 1400, toimisto@kspaino.fi
www.kspaino.fi

SF-CARAVANIN
JÄSENKORTILLA
Voimassa
vuoden 2016
loppuun

KATSASTUSPAKETTI 55 €

Henkilö- ja pakettiautot
sis. tarvittavat päästömittaukset. Matkailuvaunut 40 €.
Seppälän Citymarketia vastapäätä, Vasarakatu 26, 40320 JKL.
Myös aikaa varaamatta! P. 020 795 9900

