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Leppeimmät juhannussaunat ja löylyt nauttii 
Hietasaaressa ja Lintulahdessa! 

Kotimaan luonto tarjoaa 
vaununvetäjällä taas kauneintaan!
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SF-CARAVAN KESKI-SUOMI RY:N 
KARAOKEMESTARUUSKILPAILU

Yhdistyksemme vuoden 2017 karaokemestarit eri sarjoissa 
valitaan taas tulevana kesänä.

Lintulahdessa Muikkutreffien aikaan la 12.8. 

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 yhdis-
tyksen satojen kappaleiden levyvalikoimista, joista saa tietoa 
alueiden isänniltä. 

Kaikissa sarjoissa lauletaan kaksi osallistujan itsensä vapaasti 
valitsemaa kappaletta. Ilmoittautumiset kilpailuun tulee toi-
mittaa ennakolta yhdistyksen puheenjohtajalle joko sähkö-
postilla osoitteeseen jouko.ahonen@pp.inet.fi tai kirjeitse 
osoitteeseen Jouko Ahonen SFC Lintulantie 5, 44440 Räihä. 

Ilmoittautumiset puoleen päivään mennessä. Samassa yhtey-
dessä on ilmoitettava myös osallistujan omat yhteystiedot.

Tervetuloa osallistumaan rehtiin kilpailuun!

Kevätkokous päätti 
uutta suuntaa
Perinteisesti Lintulahdessa 23.4.2017 kokoustettu kevätkokous 
päätti uutta suuntaa yhdistyksemme toimintaan. Suurin päätös oli 
uusien sääntöjen hyväksyminen. Säännöthän olivat ennakkoon tu-
tustumista varten Nuppilehdessä 1/2017.

Paikalla kokouksessa oli 51 jäsentä. Kokous kesti n. 3 tuntia ja hy-
viä päätöksiä syntyi. Kokous hyväksyi seikkaperäiset toimintakerto-
mukset vuodelta 2016. Kummallakin alueella toimintaa on ollut 
runsaasti, voisi sanoa että ainakin tarpeeksi. Suuri asia oli myös vii-
mevuoden tilien läpikäyminen ja hyväksyminen. Tilintarkastajain 
lausunto oli myönteinen ja totesi tilien oikein kirjatuiksi. Kokous 
myönsi yksimielisesti hallitukselle vastuuvapauden.

Karavaanari liiton varapuheenjohtaja Heikki Leinosen puheen-
johdolla käytiin läpi uudet mallisäännöt, jotka hyväksyttiin myös 
yhdistyksen uusiksi säännöiksi. Moiset uudet mallisäännöt ottaa 
käyttöön tänä vuonna useat karavaaniyhdistykset meidän tapaan.
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Päätoimittaja:
Veijo Kämäräinen
Kekkolantie 11 A 5, 40520 Jyväskylä
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Veijo Kämäräinen
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Lehti ilmestyy 2017 neljä kertaa. 
Maalis, touko-, syys- ja joulukuussa.

Ilmoitushinnat 2017:

SF-C KESKI-SUOMI RY:N JÄSENLEHTI
N:o 2/2017, 36. vsk   www.kskaravaanarit.fi

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

Syyskuun Nupin aineisto jätettävä 
4.9.2017 mennessä.  

Toukokuu aluillaan, kait tää on nyt sitä 
kevättä. Väliin sataa lunta, väliin 

paistaa ja sulattaa. Monetkohan lumet 
tänä keväänä ovat sulaneet. Sitten yllät-
täin, kun päivä on lämmin ja tyyni, kai-
vautuu muistoista sen talven hautaama 
tunne, tällaista se on oikea kevätnautin-
to. 

Kevääseen kuuluu tuo ihmeellinen 
luonnon herääminen. Kylmästä kunttei-
kosta työntyy vaikka väkisin vihreä, te-
rävä lehden kärki. Ja ne tuhannet linnut. 
Jo aiemmin Kyynämöisen Lamposaaren 
suunnalta on aikaisin aamulla kuulunut 
teerien soidinta, pulputusta. Nyt kun vii-
mein jäät ovat sulaneet, soidin menot 
ovat siirtyneet ilmeisesti metsien keskel-
le, soille. 

Vuosia sitten pääsin konkreettisesti 
mukaan osaksi kiivasta soidinmenoa. Sil-
loin vielä aktiivisti harrastin moottori-
pyörällä mm. enduroa. Usein ajopaikka-
na olivat Jyväskylässä Seppälänkankaan 
maastot. Nykyisin näillä ajoreiteillä si-
jaitsee suuria automyymälöitä ja teolli-
suushalleja. 

Oli kevät ja ajoin tuttua polkua kalli-
oisen kukkulan yli. Selkään jysähti yllät-
täin jotain. En huomannut mitä, enkä 
pysähtynyt. Jonkun ajan päästä palasin 
samaa reittiä ja selkääni hyökkääjä pal-
jastui. Komea ukkometso hurjana polul-
la, tuumi varmaan että tästä et ukko tois-
ta kertaa tappelematta ohi mene. Pakko 
pysäyttää. Kiljutin konetta jotta komea 
ilmestys vähän pelästyisi ja väistäisi. Ei 
apuja. Yritin eturenkaalla tyrkkiä soidin-

paikan omistajaa edestä pois. Ei onnistu-
nut. Hän kävi hyökkäykseen. En muista 
monestiko tuo nokan naksuttaja hyppäsi 
ja yritti iskeä minuun. Onneksi oli kypä-
rä ja ajolasit päässä. Samoin hikiset pak-
sut ajokamat suojana. 

Yritin vakuutella, ettei minua nyt tällä 
hetkellä juuri sinun koppelot kiinnosta. 
Taisin silloin asua jonkun naisen kanssa, 
jota ei tosin uskaltanut koppeloksi kut-
sua. Ei auttanut vakuuttelut. Väsymys 
kuitenkin voitti. Tämä komea soidi-
nasuinen lintu väisti hiukan ja pääsin 
työntämään moottoripyöräni ohitse ja 
karkuun. 

Soidinta näkee pieni muotoisempana-
kin. Olen koko talven seurannut vaunun 
ikkunasta toimintaa naapurin kiinnittä-
män linnunpöntön ympärillä. Sinitiais 
pariskunta sitä on hallinnut ja ajanut lä-
hettyviltä talitiaisia. Ovat kai asustaneet 
pöntössä talviyöt. Nyt tuolla vakiparis-
kunnallakin näyttä olevan kosiskelut 
menossa. Uros levittää ja värisyttää siipi-
ään ja visertää vaimonsa ylistystä. Hieno 
ele, vaikkakin koko talvi on yhdessä jo 
hengailtu. 

Yhden negatiivisen havainnon tein 
tästä kevään kasvun heräämisestä. Viime 
satokauden porkkanat, perunat ja sipulit 
alkavat itää jääkaapin juureslokerossa. 
Kevään nekin haistaa.

Veijo

Kevättä!

ilmestys vähän pelästyisi ja väistäisi. Ei 
apuja. Yritin eturenkaalla tyrkkiä soidin-

Tiesittekö muuten miten pääsiäispäivä 
määräytyy, sen ajankohtahan vaihtelee 

vuosittain. Pääsiäispäivä on ensimmäinen 
sunnuntai kevätpäiväntasauksen jälkeisen 

ensimmäisen täydenkuun jälkeen. 
Eli se voi sijaita ajanjaksolla 

22. maaliskuuta – 25. huhtikuuta.
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Lintulantie 5 A, 
44440 Räihä

lintulahti@pp.inet.fi
Valtatie E-75 tuntumassa, 
aivan matkanne varrella.

WGS 84 N 62°49’19” ja  
E 025°48’08”

Lisätietoja:                     
www.kskaravaanarit.fi

puh. 040 748 5377

Tervetuloa!

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

1.5.-30.9. Vuorokausimaksu jäseniltä 20€ (sis. sähkön), 
ei jäseniltä (sis. sähkön) 30€/vrk 

1.10.-30.4. Vuorokausimaksu jäseniltä 20€ + sähkö, 
ei jäseniltä 30€/vrk + sähkö. Sisältää alueen palvelut ja saunan yleisillä 
vuoroilla. Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.  

Perhesauna 15€/h	jäsen	•	25€ /h ei jäsen

Sähkömaksut 2016
•	Mittarilla 0,20/kwh, minimi 1€
•	Ilman mittaria 1.10.-30.4. 8€/vrk

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.

L i n t u l a h t i

Lintulahdessa tapahtuu…
 9.-11.6.2017 Hyvänolon viikonloppu ja lastentapahtuma 
  TREFFIT sekä Adria-kokoontuminen
 23.-25.6.2017 Juhannus TREFFIT. Esiintyjänä Matti Hämäläinen
 21.7.2017 Kabe-kokoontuminen
 11.-13.8.2017 MuikkuTREFFIT, yhdistyksen Karaokekisa
 15.-17.9.2017 Soihtujen ja rosvojen yö TREFFIT
 14.10.2017 Syyssiivoustalkoot.
 2.12.2017 Pikkujoulu
 31.122017 Vuodenvaihtajaiset



33
nuppi 2/2017nuppi 2/2017

33333
nuppi 2/2017

 10.-11.6.2017 Lasten tapahtuma TREFFIT
 23.-25.6.2017 Juhannus TREFFIT, esiintyjänä Pekka Parsola Duo
 21.-23.7.2017 Heinärieha, naamiaiset TREFFIT, 
  esiintyjänä ElinaH Duo
 9.-10.9.2017 Kynttiläilta TREFFIT, 
  esiintyjänä Riskit Herrat
 30.9.-1.10.2017 Syyssiivoustalkoot.
 25.11.2017 Pikkujoulut
 31.12.2017 Vuoden vaihtajaiset

Hietasaarentie 128,  
41240 Kyynämöinen

hietasaari@co.inet.fi
Luonnonkaunis, erittäin 
rauhallinen alue.  
Lapsiystävälliset hiekkarannat.

62°28’04”, N 25°18’12” E

Lisätietoja:                       
www.kskaravaanarit.fi

puh. 0400 259 899

Tervetuloa!

•	sisäoleskelutiloja 
•	suihkut 
•	wc:t, inva-wc
•	lastenhoitohuone
•	TV-huone 
•	uusi monipuolinen lasten 

leikkialue
•	saunat 
•	grillikota 
•	tiskipaikka
•	uusi monitoimikeittiö 
•	uimarannat
•	talvisin avanto 
•	kalastusmahdollisuus
•	kemssan tyhjennyspaikat
•	ajokaivo
•	hiekkarannalla lentopallo- ja 

petankkikenttä
•	veneet, polkuveneet
•	kaasunmyynti

1.5.-30.9. Vuorokausimaksu jäseniltä 20€ (sis. sähkön), 
ei jäseniltä (sis. sähkön) 30€/vrk 

1.10.-30.4. Vuorokausimaksu jäseniltä 20€ + sähkö, 
ei jäseniltä 30€/vrk + sähkö. Sisältää alueen palvelut ja saunan 
yleisillä vuoroilla. Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.  

Perhesauna 15€/h	jäsen	•	25€ /h ei jäsen

Sähkömaksut 2016
•	Mittarilla 0,20/kwh, minimi 1€
•	Ilman mittaria 1.10.-30.4. 8€/vrk 

 

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

H i e t a s a a r i

Hietasaaressa tapahtuu…
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Puheenjohtajan tervehdys

Tunnelmallinen Juhannus 
järvien Keski-Suomessa 

23.-25.6.2017

Koleasta keväästä huolimatta ovat mie-
lemme jo väistämättä ”kesälaitumilla”. 

Mielessä pyörii monenlaisia suunnitelmia, 
joita on taas tarkoitus kesän aikana toteut-
taa. On tarkoitus käydä vakioreittien lisäksi 
mahdollisesti useassakin uudessa paikassa ja 
totta kai on mielissä myös omat hienot ka-
ravaanarialueemme ja monenlaiset puuhat 
ja tapahtumat niillä. Hyvin tyypillistä on 
monellekin, että suunnitelmia on enem-
män kuin ennättää toteuttaa, mutta minkä-
pä sille omalle mielelleen ja mielihaluilleen 
voi. Ja onhan siinä pelkässä suunnittelussa-
kin oma viehätyksensä ja ne, mitä ei tänä 
vuonna ehdi toteuttaa voi hyvällä omalla 
tunnolla jättää odottamaan taas seuraavaa 
kesää. Eihän kesän nautinnollisista riemuis-
ta tietenkään pidä stressiä ottaa vaan naut-
tia täysillä niistä retkistä ja tapahtumista 
joihin osallistuu unohtamatta myöskään 
ihan pelkästään paikallaan ”löhöämistä” te-
kemättä yhtään mitään. 

Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin 
Lintulahdessa huhtikuun lopulla. Kokous-
kahvien jälkeen päästiin itse asiaan ja meil-
lä oli kunnia saada paikalle myös liittomme 
varapuheenjohtaja Heikki Leinonen, joka 
toimi kokouksen puheenjohtajana. Asioi-
den käsittely sujui rutiinilla ja toimintaker-
tomus sekä tiliasiat tuli käsiteltyä perusteel-
lisesti. Tilivelvollisille myönnettiin vastuu-

Kesän kynnyksellä
vapaus viime vuoden toiminnasta yksimie-
lisesti ilman ”soraääniä”. Kokouksessa oli 
esillä myös sääntömuutosesitys, joka oli jo 
ennakkoon esillä edellisessä Nuppi-lehdes-
sä. Se hyväksyttiin yksimielisesti, joten nyt 
yhdistyksellä on uudet, ajanmukaiset sään-
nöt. Syyskokoukseen on tarkoitus tuoda 
vielä uudistettu kausipaikkasopimus käsi-
teltäväksi. Kevätkokoukselle oli tehty kah-
den henkilön toimesta useitakin esityksiä, 
jotka käsiteltiin ja hallituksen vastaukset 
niihin hyväksyttiin yksimielisesti ja todet-
tiin esitykset loppuun käsitellyiksi. Esitän-
kin suurkiitokset kaikille mukanaolijoille!

Kesäsesonki on alkamassa ja alueet on 
siivottu hyvään kuntoon ottamaan vastaan 
niin vieraat kuin omatkin jäsenet. Talkoo-
laiset ovat ahkeroineet todella kiitettävästi 
ja talkootyötä toki riittää pitkin kesää, sillä 
molemmilla alueillamme on useita mielen-
kiintoisia ja viihdyttäviä tapahtumia. Ja 
varmaan upeilla alueilla käydään muulloin-
kin kuin tapahtumien aikana edellisvuosi-
en tapaan. 

Toivotan kaikille alueillamme vierailevil-
le sekä omille jäsenillemme oikein virkistä-
vää ja rentouttavaa kesää. Alueillamme ta-
vataan!

Jouko Ahonen 
SFC 041830

ESITYKSET SYYSKOKOUKSELLE
Uusien sääntöjen mukaan jäsenistön esitykset kokouksille tulee mainita ko-
kouskutsussa. Tästä syystä esitykset syyskokoukselle tulee toimittaa kirjallise-
na hallitukselle kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä, jolloin ne voi-
daan liittää syyskuun Nupissa ilmestyvään syyskokouskutsuun. Huomioikaa 
tämä muutos!

Hallitus
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Tunnelmallinen Juhannus 
järvien Keski-Suomessa 

23.-25.6.2017

Runsaasti kesäistä ohjelmaa aikuisille ja lapsille!

 KARAOKEA!

Lintulahden juhannuskokon 
loisteessa aattoillan tanssittaa

Hietasaaren hiekalla roihuaa 
taas juhannuskokko.

Treffimaksut 15 ¤

Aaton yöttömän yön tanssittaa

Pekka 

Parsola Duo

Hietasaaressa rannalla 
Juhannuspäivän jumalanpalvelus

Matti

Hämäläinen
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Olipa kevät myöhässä tai talkoot aikaisessa, mutta kuitenkin 
Hietasaaressa ei talkoissa oikein vielä puutarha, ranta ja maala-

ushommiin kyetty kauniista aurinkoisesta ilmasta huolimatta. 
Mutta vaikka jäi tekemättä asioita luonnon vuoksi, niin kuitenkin 
tehtiin ja paljon.

Roskakatoksen laajennus on lähes valmis, prinsessaveskin ympä-
rille rakentui terassi turvallisuutta varmistamaan, kesäsaunan re-
montti on vaiheessa mutta etenee jne. Polkupyörät sekä polku-
autot saivat myös huollon ja näin on turvallista ajella kesän aika-
na. Hietasaaren polkupyörät ja polkuautot on merkitty Hietasaari-
tarroin, joten lainattavat ajoneuvot tunnistaa alueen asukkaiden 
omista ajoneuvoista. Näitä Hietasaari-tarroin merkattuja pyöriä 
saa lainata alueella.

Jotta jaksaa painaa pitkää päivää, oli talkooruoka tarpeellinen ja 
odotettu. Ihana tuoksu leijaili alueella keittiön Rouvien padoista. 
Hernekeitto sekä lihakeitto maistuivat ja opittiinpa uuttakin, kel-
taiset herneet sopivat keittoon erinomaisesti ja maku oli maittava. 
Emäntien keittotaidot oli kohdallaan, sen verran maukasta oli 
keitto ja kiisseli kahveja lisukkeineen unohtamatta.

Hietasaaren kevättalkoot…

Kun talkoolaiset illalla painoi pään tyynyyn, niin eipä aamun lu-
mipeitettä osannut arvatakkaan. Aamulla oli kymmenisen senttiä 
lunta maassa ja edellisen päivän työt onnellisesti tehtyinä. Olihan 
se tietysti hurja tunne, kun edelliseltä päivältä keräämättä jääneet 
lehtikasat oli lumen alla näkymättömissä.

Sinä alueen vakikäyttäjä kausipaikkalainen, Sinua varmasti 
kiinnostaisi olla kehittämässä aluettasi. Yksi mainio tapa on 
toimia aluetoimikunnissa. Aluetoimikuntiin voi liittyä näin 
kesken kaudenkin. Hietasaaren toimikunta ainakin kutsuisi 
Sinut tervetulleeksi ryhmäänsä ja tekemään oma osuus Hiet-
sun parhaaksi. Innokkuutta ja uusia ideoita aina tarvitaan. 

Millaiselta esimerkiksi haluaisit alueen näyttävän. Toimin-
nassa voi olla omien mahdollisuuksiensa mukaan. Silloin 
kun aikaa ja tarmoa tunnet. 

Kysy lisää asiasta toimikuntalaisilta tahi toimikuntien pu-
heenjohtajilta, Hietasaari Veijo Kämäräinen, 050 582 595. 
Lintulahti Heikki Heino 0400 468 251.

Tule toimintaan mukaan

Kiuas kuntoon!
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Kevättalkoot Hietasaaressa eivät menneet ajan-
kohdan takia ihan putkeen. Lauantaina 29.4 

oli vielä Kyynämöinen täydessä jäässä. Näin ei 
esimerkiksi veneitä, poijuja ja uimalauttaa saatu 
veteen. Samoin ensi yrittämällä jäi vielä paljon 
tehtävää alueen kesäkuntoon saamiseksi.

Järjestettiin uusi yritys 20.5. Nyt saatiin suu-
rimmat tehtävät ja ympäristö kuntoon ja odotta-
maan kesän vieraita. Aivan samaan talkoolaisten 
määrään ei uusinnassa ylletty. Jos eka yrityksellä 
ahkeroijia oli reipas 60, nyt mukana oli noin 40 
ahkeraa tekijää. Mutta niin kuin joku totesikin, 
ei se määrä vaan laatu. Lauantain päätteeksi ve-
dettiin vielä tosi vauhdikkaat talkootanssit Pavil-
la.

… ja Vappu 2017

Hietasaaren lopputalkoot

Vaikka Vapun sää olikin aamusta hyvin luminen tai oikeastaan 
loskainen, oli Vappuohjelma ajoitettu oikein ja aamun ”sai” köllö-
tellä rauhassa. Iltapäivällä oli posket kipeinä naurusta, kun ilmapal-
lojen kanssa munkkeja kahvin ja siman kanssa maisteltiin. Nimit-
täin ohjelma koostui pallopeleistä. Lapset rikkoivat ilmapalloja 
toistensa jaloista – voittaja Evellä oli pallo nilkassa ehyenä. Ja nai-
set sai aikuisten pelissä särkeä miehen työn – miehet puhalsi, naiset 
kuljetti ja istahti. Voittajan pallot oli siis ensiksi täynnä sekä rik-
koutuneina, onnelliset ja nopeat voittajat aikuisten puolella olivat 
Kimi ja Marita.

Illan karaoketanssit perinteisesti vappuaattoiltana veivät jalalla 
koreasti ja Vappupäivän lipunnosto ja marssi keräsi mukavan jou-
kon perinteiselle marssille iloisia ihmisiä. Sima ja munkki maistui 
aurinkoisella Suvipuodin terassilla.

Onnelliset voittajat: Marita ja Kimi.

Vesijohto vedettiin Ruususelle.
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Caravan -suurmyymälä keskellä Suomea. Tervetuloa!

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä
info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan 

Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15 tai sop.mukaan.

0400 407 066
myynti@
jyvascaravan.�

Tommi Kuismin 050 434 0408 
Kari Pienmäki  0400 640 139
Jyrki Lehtonen 040 728 6006
Juha Käyhkö 0400 642 842
Timo Käyhkö 0400 642 699
Tuomo Käyhkö 0400 545 133
Simo Käyhkö 0400 769 332

Meillä yli 
150 ajoneuvoa!
Katso ajantasalla
oleva varasto-
tilanteemme 
www.jyvascaravan.�

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

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

Fiat-huolto ja 
varaosat 
0400 407 154
�at@jyvascaravan.�
Vuokraus
0400 620 445
vuokraus@jyvascaravan.�

JälkimarkkinointiMyynti Myyjät

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

Hyvä Keski-Suomen karavaanari, tulevan kesän caravanlomat 
ovat aivan käsillä. Caravan-ala on ollut mukavassa nousuvauh-

dissa, alan rekisteröintitilastot huhtikuun loppuun ovat 7 % kas-
vussa. Me Jyväs-Caravanissa olemme varautuneet kesäsesonkiin 
ajoneuvo- ja tarvikepuolen runsaalla valikoimalla. Meillä on laaja 
valikoima uusia matkailuautoja ja -vaunuja varastossamme nope-
aan toimitukseen. Tutustu valikoimaamme tässä lehdessä tai inter-
netissä www.jyvascaravan.fi. Olemme saaneet vaihdossa myös usei-
ta hyväkuntoisia käytettyjä matkailuajoneuvoja. Vaihdossa meille 
käy matkailuajoneuvojen lisäksi myös henkilö- ja pakettiautot, 
moottoripyörät ja veneet. Tarjoa rohkeasti!  Ostamme myös mat-
kailuajoneuvoja tai vaihdamme henkilö- ja pakettiautoihin. Kysy 
tarjousta meiltä!

Jatkamme karavaanarin seinäkalenterissa aloittamaamme Suomi 
100-vuotta juhlavuoden teemaa. Tarjoamme sataan uuteen matkai-
luajoneuvoon rahoitustarjouksen, jossa korko alkaen 1,00 %. Lue 
tarkemmat rahoitustarjouksen ehdot seuraavalta sivulta. Tarjoam-
me myös myymillemme uusille Fiat-matkailuautoille Fiat-alustan 
osalta laajennetun 5 vuoden / 100.000 km takuun. Fiat Maximum 
Care Camper on valmistajan tarjoama palvelu, joka kattaa myös 
tiepalvelun Euroopassa laajennetun takuuajan. Käytettävissä on 
koko Fiat Professional huoltoverkosto ympäri Euroopan. Kysy tar-
kemmat tiedot ja ehdot myyjiltämme. Olemme ainoa valtuutettuja 
Fiat-huolto- ja varaosapalveluita tarjoava caravanliike Suomessa.  
Lisäksi hyödynnä seuraavat merkkikohtaiset kampanjat, jotka ovat 
voimassa vain kesäkuun 2017 loppuun saakka:

*Uusiin Kabe-matkailuvaunuihin 1500 euron lahjakortin kau-
pan päälle

* Uusiin Dethleffs Trend-matkailuautoihin 3125 euron arvoisen 
alustapaketti

* Uusiin Fiat ja Citroen alustaisin vm 2017 Adria matkailuautoi-
hin LUX+ paketti kaupan päälle (etusi 5100-6000e) (ei koske 
Twin, Matrix Supremea eikä Sun Living –autoja malleja 

Edut koskevat uusia tarjouksia ja tilaussopimuksia. Nyt on siis 
meillä oivat tarjoukset päivittää kalusto uuteen!

Jälkimarkkinointipuolella uudet asiakaspalvelutiskit ovat osoit-
tautuneet toimiviksi. Uudet keväällä aloittaneet työntekijämme 
ovat omaksuneet hyvin uudet työtehtävät.  Olemme myös kehittä-
neet puhelinjärjestelmäämme, jotta tavoitettavuutemme olisi pa-
rempi. Toukokuussa asensimme paikalleen myös uudet tarvikehyl-
lyt. Tule tutustumaan! Olemme lisänneet valikoimaamme myös 
tarvikepuolella. Verkkokauppamme uudistui ulkoasultaan, ja olem-
me lisänneet sinne runsaasti tuotteita, kuvia ja tuotekuvauksia. 

Kesäterveiset Jyväs-Caravanista
Verkkokauppamme on nyt myös helpompi käyttää mobiililaitteilla 
ja tabletilla.

Olemme nuorekas nelikymppinen ja hyödynnämme aktiivisesti 
myös sähköisiä palveluita ja markkinointia voidaksemme palvella 
teitä entistä paremmin. Kotisivuiltamme löydät ajantasaiset tiedot 
valikoimastamme. Tarvikkeiden ja varaosien verkkokauppamme si-
sältää nyt yli 7000 tuotetta. Facebook-sivuillamme tiedotamme uu-
tuuksista ja tapahtumistamme. Käy tutustumassa ja tykkäämässä 
meistä. Seuraa meitä myös Youtube ja Instagram-kanavillamme  ja 
tilaa kuukausittain ilmestyvän sähköisen uutiskirjeen sähköpostiisi 
kotisivuiltamme. Näin saat tarjoukset aina ensimmäisenä tietoosi.

Yrityksemme tarkoitus on mahdollistaa asiakkaittemme laadukas 
vapaa-ajan vietto matkailuajoneuvoilla. Tätä päämäärää varten 
olemme työskennelleet jo yli 40 vuoden ajan. Olemme olemassa 
asiakkaitamme varten ja haluamme kehittää palveluitamme ja toi-
mintaamme yhdessä kanssanne. Palautetta toiminnastamme ja ke-
hitysideoita voi antaa sähköpostissa info@jyvascaravan.fi tai Face-
book-sivuillamme.

Lämpimästi tervetuloa! Poiketkaa näyttelyssämme tai kesäloma-
matkallamme meillä kahvilla! Palvelemme myös kesälauantaisin 
klo 10-15! Juhannusaattona ja juhannuspäivänä olemme suljettu. 
Paljon nähtävää koko perheelle! Ajantasaiset tiedot ja valikoi-
mamme löydät kotisivuiltamme www.jyvascaravan.fi. Tutustu myös 
caravanlehden välissä tulleeseen asiakaslehteemme! Nähdään liik-
keessämme!

Mikko Käyhkö

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

… siinä heti Lintulahden liittymässä!
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Valikoimissamme  yli 150 matkailuajoneuvoa.

Tarvikemyymälässämme laaja 
valikoima tarvikkeita ja varaosia.

Meiltä löydät  myös teltat ja  muut lisävarusteet.

28 alan ammattilaista  valmiina palvelukseen!

Lämpöisissä sisätiloissa 
40 ajoneuvon jatkuva näyttely.

Nykyaikaisissa  huoltotiloissa  työskentelee 8 mekaanikkoa.

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

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

Facebook
Facebook.com/jyvascaravan
Tilaa uutiskirje kotisivuiltamme!

Laadukasta vapaa-ajan 
viettoa matkailuajoneuvolla
Vapaa-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, että 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. Toiselle matkailuajoneuvo tarjoaa aina joka yöksi uudet 
maisemat, caravanystävät ja elämykset. Caravanharrastus myös muuntuu moneksi 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.  Meillä on runsaasti vaihtoehtoja moniin tarpeisiin, 
edustuksiimme kuuluu 13 eri merkkiä.

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. Myymälässämme ja verkkokaupassamme on yli 7000 tuotetta 
nopeaan toimitukseen suoraan Jyväskylästä. Esillä on myös runsaasti markiiseja, telttoja ja muita 
lisävarusteita. 

Olemme panostaneet paljon jälkimarkkinointiin ja henkilöstöstämme 15 henkilöä työskentelee 
huollon, varaosien ja lisävarusteiden parissa. Kymmenen mekaanikkoa huolehtii lomakodistanne niin 
korin kuin myös Fiat-alustan osalta. Kaikkiaan käytössänne on 28 alan ammattilaista luottamuksella 
ja ammattitaidolla, kun elämäntilanteenne tai tarpeenne muuttuu. Yli 40 vuoden aikana olemme 
iloksemme saaneet palvella myös perheiden toista sukupolvea. Caravanharrastusta voi myös kokeilla 
kauttamme vuokraamalla.

Mielellämme kerromme lisää paikan päällä tai puhelimessa tai sähköpostilla. Meille on 
helppo tulla eripuolelta Suomea. Seuraa tapahtumiamme myös Facebookista, Youtubesta 

ja Instagrammista. Kotisivuiltamme voit tilata uutiskirjeemme sähköpostiisi. 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!

Jyväs-Caravan Oy:n henkilökunta

Tarvikemyymälässämme laaja 
valikoima tarvikkeita ja varaosia.

Meiltä löydät  myös teltat ja  muut lisävarusteet.

28 alan ammattilaista  valmiina palvelukseen!

Nykyaikaisissa  huoltotiloissa  työskentelee 8 mekaanikkoa.

Matkailuautot

Matkailuvaunut

Varastossamme on jatkuvasti 
150-200 ajoneuvon valikoima. 

Tule tutustumaan laajaan valikoimaan 
matkailu- ja retkeilyautoja.

Tule tutustumaan 
matkailuvaunuihimme.

Katso koko valikoima 
internetissä www.jyvascaravan.�

Henkilö- ja pakettiautot
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Yritys ja henkilöstö
ASIANTUNTEVA JA
JOUSTAVA  PALVELU
Kehitämme ammattitaitoamme 
koulutuksissa kotimaassa ja ulkomailla. 
Palvelemme myynnin puolella sovittaessa 
myös aukioloaikojen ulkopuolella!

TURVALLINEN JA 
VAKAVARAINEN YRITYS
AAA-luottoluokitus, Keski-Suomen 
yrittäjäpalkinto ja vuoden matkailu-
ajoneuvokauppias -tunnustukset. Kanssa-
mme käyt luotettavaa kauppaa. Olemme 
Autoalan Keskusliitto ry:n ja Matkailua-
joneuvotuojat ry:n jäsen.

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.

Ajoneuvomyynti

KILPAILUKYKYINEN 
HINNOITTELU 
UUSISSA JA KÄYTETYISSÄ 
Vaihdokeista hyvä kysyntä,  vaihdossa
kelpaavat myös henkilö- ja pakettiautot, 
veneet, moottoripyörät ym. 
Tarjoa vaihdossa! 

UUSIIN FIAT-MATKAILUAUTOIHIN 
MEILTÄ FIAT-ALUSTAN
LAAJENNETTU 5V/ 100.000KM 
TAKUU KAUPAN PÄÄLLE. 
KYSY LISÄÄ!

YKSI SUOMEN SUURIMMISTA
VALIKOIMISTA YHDESSÄ 
TOIMIPISTEESSÄ 
Nopeasti vaihtuva, ajantasalla oleva
valikoima internetissä kuvien 
kanssa www.jyvascaravan.�

LUOTETTAVAT  EDUSTUKSET
Adria, Bürstner, Carthago, Dethle�s, 
Fiat, Globecar, Hobby, Kabe, Poksi, 
Sunlight ja Sunliving. 
Pitkäjänteinen toiminta valmistajien 
kanssa, useita merkkejä olemme 
edustaneet yli 20 vuotta.

16 Hyvää syytä asioida meillä

Vuokraus

HYVÄT TOIMITILAT 
3000m2 Caravansuurmyymälä: 
40 ajoneuvoa lämpöisissä 
sisätiloissa ja runsaasti tarvikkeita.

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

LOMAILEMME ITSEKIN 
MATKAILUAJONEUVOILLA
Niin mukavaa se on ja 
osaamme kertoa siitä muillekin!

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

Jälkimarkkinointi

TOIMIVA JÄLKIMARKKINOINTI, 
TAKUU- JA VARAOSAPALVELU
Yhteydet ja varaosatoimitukset useimpiin 
merkkeihimme suoraan tehtailta.
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KATTAVA HUOLTOPALVELU
Huollamme matkailuautot ja -vaunut 
kokonaisvaltaisesti. Valtuutettu kaasu- ja 
sähköasennusliike. Meiltä myös kolari-
vauriokorjaukset. Valtuutettu Trumatic, 
Alde, Dometic ja Thetford-huoltopiste.

FIAT HUOLTO JA 
VARAOSAPALVELUT
Fiat huolto- ja varaosapalvelu
Meillä valtuutettu Fiat-huolto ja 
alkuperäiset Fiat-varaosat.

YKSI SUOMEN SUURIMMISTA 
TARVIKE- JA LISÄVARUSTE-
VALIKOIMISTA MYYMÄLÄSSÄMME 
JA VERKKOKAUPASSAMME 
yli 7000 tuotetta varastossamme - 
nyt myös verkkokaupassamme 
kauppa.jyvascaravan.�

Yritys ja henkilöstö

Tervetuloa meille!
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Teltat ja katokset

Markiisit

Meiltä laaja valikoima telttoja!

Myymälässämme ja
verkkokaupassamme yli 7000 tuotetta

Tutustu 
myymälässämme tai 
verkkokaupassamme

http://kauppa.jyvascaravan.fi

VesijärjestelmäMassat ja 
kemikaalit

KorinosatSähkötarvikkeet

Kaasu-
tarvikkeet

GrillitRetkipöydätRetkituolit

Jääkaapit ja 
kylmälaukut

LisävarusteetKemialliset WC:t, 
aineet ja 
tarvikkeet

Lelut ja 
leikkiautot

YleistarvikkeetTV/SAT 
tarvikkeet

Turvallisuus-
tuotteet

Lisäpeilit

LämmityslaitteetTarvikkeet 
keittiöön ja 
siivouskomeroon

Jyväs-Caravan on kokenut matkailuvaunu- ja mat-
kailuautohuoltoliike. Huollamme kaikenmerkkisiä 
matkailuvaunuja ja -autoja. Huoltomme on valtu-

utettu huoltopiste Adria-, Bürstner-, CasaCar-, Carthago-, 
Dethle�s-, Fiat-, Globecar-, Hobby-, Kabe-, 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 ilmastointi-
laitteiden huoltoliike. Toimitamme edustamiimme tuote-
merkkeihin myös alkuperäiset varaosat ja tarvikkeet.

Teemme myös matkailuautojen ja pakettiautojen alus-
tahuollot, alustan ilmastointilaitteen huollot,  koripuolen 

vuosihuollot, kolarikorjaukset, katsastushuollot ja lisätar-
vikeasennukset. Huoltaminen on aina edullisempaa kuin 
korjaaminen!

Käytössämme on 700 neliön nykyaikaiset korjaamotilat, 
jossa on tarvittavat nosturit ja erilaiset työkalut matkailu-
autoille ja vaunuille. Huollossamme työskentelee 10 am-
mattitaitoista mekaanikkoa.

Matkailuajoneuvon säännöllinen huoltaminen kan-
nattaa, 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.

Huoltopalvelut

Huoltotarjoukset
Öljynvaihdot alkaen 145 €
Määräaikaishuollot alkaen 340 €
Jakohihnan vaihdot alkaen 470 €
Jäähdytinnesteen vaihto 125 €
Manuaalivaihteistonöljyn 

 vaihto 119 €
Jarrunesteen vaihto 99 €

Katso tarkemmat huoltosisällöt kotisivuiltamme www.jyvascaravan.�

Hoidamme edustamiimme merkkeihin varaosat ja 
lisävarusteet. Useimpiin merkkeihin toimitukset 
suoraan tehtaalta. Laaja valikoima yleisempiä 

varaosia myös myymälässämme ja verkkokaupassamme. 

Ilmoita matkailuajoneuvosi merkki, malli ja vuosimalli. 
Jääkaapin/lämmittimen varaosatiedusteluun tarvitsemme 
laitteen tyypin ja sarjanumeron.

Vuokratulla matkailuautolla tai asuntovaunulla 
matkaillessa voit nauttia vapaudesta. Matkanteko 
on aikatauluista riippumatonta eikä yöpymispaik-

kaa tarvitse kaukaa hakea. Matkailuautoloma on helppo 
yhdistää omiin harrastuksiin, ja rakentaa matkareitti 

esimerkiksi gol�n, vaelluksen, kalastuksen tai kulttuuri-
kohteiden ympärille. Meillä Jyväs-Caravanilla matkailuau-
ton tai matkailuvaunun vuokraus on helppoa!
Tiedustele ja varaa vuokrakalusto numerosta 0400 
620 445 tai vuokraus@jyvascaravan.�

Varaosapalvelut

Vuokrauspalvelut

Ilmastointihuollot alkaen 79 €
Matkailuauton asunto-osan 

 vuosihuolto alkaen 250 €
Matkailuvaunun vuosihuolto alk. 275 €
Matkailuvaunun katsastus-

 huolto alkaen 175 €
Tiiveystarkastus alkaen 85 €
Koeponnistus 60 €

Vuokraus-
hinnat

Parivuodemalli 4:lle henkilölle / 
Kerrosvuodemalli 6:lle henkilölle

Hinta 1.6. - 30.8. 1050 € / vko

Hinta 1.9. - 30.5. 700 € / vko

Lisäpäivät 1.6. - 30.8. 150 €/ vrk

Lisäpäivät 1.9. - 30.5. 100 € / vrk

Parivuodeversio 4:lle henkilölle / 
Kerrosvuodeversio 6:lle henkilölle

Hinta 1.6. - 30.8. 490 € / vko

Hinta 1.9. - 30.5. 350 € / vko

Lisäpäivät 1.6. - 30.8. 70 €/ vrk

Lisäpäivät 1.9. - 30.5. 50 € / vrk

Matkailuautot Matkailuvaunut
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Jyrki Lehtonen
Myynti

040 728 6006

Juha Käyhkö
Myynti

0400 642 842

Tommi Kuismin
Myynti

050 434 0408

Timo Käyhkö
Myynti

0400 642 699

Minna Honkala
Myyntisihteeri 

040 744 8802

Jenni Leinonen
Myyntisihteeri, kirjanpito

040 744 8802

Tuomo Käyhkö
Myynti

0400 545 133

Simo Käyhkö
Myynti / Toimitusjohtaja

0400 769 332

Myyntiryhmä

N 62°16.398’’
E 025°46.981’’

Vaajakoskentie
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Tuomiojärvi
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 Caravan-suurmyymälä keskellä Suomea

Jyväs-Caravan Oy
Sorastajantie 6, 40320 JYVÄSKYLÄ
www.jyvascaravan.�
Verkkokauppa: kauppa.jyvascaravan.�
info@jyvascaravan.�, etunimi.sukunimi@jyvascaravan.�

www.facebook.com/jyvascaravan

Myynti
Ma-Pe 9-17
La 10-15 
tai sopimuksen mukaan. 
Puh. 0400 407 066
(Numero ei vastaanota tekstiviestejä)

myynti@jyvascaravan.�

Huolto
Ma-Pe 8-16.30
Puh. 0400 407 055 (Numero ei vastaanota tekstiviestejä)

huolto@jyvascaravan.�

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

varaosat@jyvascaravan.�
Verkkokauppa 24/7 kauppa.jyvascaravan.�
verkkokauppa@jyvascaravan.�

Vuokraus
Ma-Pe 9-17
Puh. 0400 620 445 (Numero ei vastaanota tekstiviestejä)

vuokraus@jyvascaravan.�

Fiat-huolto ja varaosat 
Ma-Pe 8-16.30
0400 407 154(Numero ei vastaanota tekstiviestejä)

�at@jyvascaravan.�

p. 0400 214 400

Uutta! Nyt meiltä kaikkiin uusiin Fiat-matkailuautoihin kaupan päälle 

FIAT MAXIMUM CARE CAMPER 
FIAT- ALUSTAN LAAJENNETTU  TAKUU 5 vuotta / 100 000 km!

Ainoana alan liikkeenä Suomessa 
meiltä myös valtuutettu Fiat huolto- ja varaosapalvelut!
Valmistajan tarjoama palvelu, käytettävissä koko Fiat Professional huoltoverkosto ympäri Euroopan. Sisältää tiepalvelun 
Euroopassa 5 vuoden / 100.000 km ajan. Kattaa takuuna mekaaniset ja sähköiset viat, ei kata takuuna huoltoa, kuluvia 
osia, matkailuauton asento-osan liittyviä kokonaisuuksia tai komponentteja joita Fiat ei ole asentanut alunperin.
*Koskee 6.3.2017 jälkeen tehtyjä uusia kauppasopimuksia/tarjouksia

MAXIMUM CARE CAMPER tuote on saatavilla myös maksimissaan 12kk ikäiseen Fiat-alustaiseen matkailuautoon myös 
jälkikäteen hintaan 1240 euroa.  Kysy lisää ja tarkemmat ehdot meiltä.



1717
nuppi 2/2017nuppi 2/2017

Mitä kaikkea voikaan keite-
tyllä kananmunalla tehdä? 

Ensimmäisenä mieleeni tulee 
syöminen, mutta Hietasaaressa 
ne ”litskattiin” ensin ja sen jäl-
keen herkku taisi mennä aina-
kin pieniin mahoihin. Kyllä, 
”kananmunanlitskaus” oli pelin 
nimi ja naurusta ei meinannut 
tulla tämän kisan aikana lop-
pua. Kyllä ei moni meistä ollut 
näin tarkkaan keitettyä kanan-
munaa tutkinut, saati koittanut 
saada kuorta pysymään ehyenä- 
Tarkoitus kun oli, että kaksi ka-
nanmunaa napsautetaan yhteen 
ja jatkoon menee hän, kenen 
muna on ehyt kuoren osalta. 
Näin jatketaan ja lopulta oli 
lasten, naisten ja miesten voit-
taja selvillä.

Askartelussa lapset ja lasten 
mieliset pääsivät tekemään kau-
niita pääsiäiseen kuuluvia as-
karteluja. Varmoin ottein 
muuttui paperi, pahvi ja muut 
materiaalit näyttäviksi taidete-
oksiksi eri-ikäisten askartelijoi-
den käsissä. Upeita askarteluja 
ja mahtavia piirustuksia osaavat 
Hietasaaren pienet taiteilijat 
luoda. Mutta, kun pääsiäismu-
nat samoilta lapsilta katosivat, 
niin kylläpä nämä pienet suun-
nistajat osasivat kartan avulla 
suunnistaa alueelta piilotetut 
piirrosmunatkin. On taitavaa 
porukkaa, kun moni asia onnis-
tuu ja kartanlukutaitokin on 
hallussa. Kun radan oikein kier-

VOITTAJAT:
Munanlitskaus
lapset  Mauri
naiset  Hanna
miehet  Henkka

Pääsiäinen 2017 Hietasaaressa

si ja kaikki kirjaimet oikealle 
kohdalle asettui, oli paperissa 
sana PÄÄSIÄISPASHA ja pää-
siäismuna tienattu. Tarkkaa ja 
touhukasta oli etsijöiden touhu.

Lääkäri Mauno Rauramo 
opasti tietoiskussaan vitamiini-
en käytöstä ja niiden toimin-
nasta elimistön hyvinvointiin. 
Mauno korosti vitamiinien tar-
vetta sairaanhoidollisessa sekä 
yleisen hyvinvoinnin kannalta. 
Tietoisku oli oikein tykätty ja 
herätti lisäkiinnostusta asiaa 
kohtaan. Monenlaiseen vaivaan 
voivat vitamiinit auttaa.

Pääsiäisvalkialle kerääntyi 
alueen asukkaita ja komia oli-
kin valkian loisto sekä muka-
vasti hohti lämmönhenkäys 
katsojiin pimenevässä illassa. Ei 
taida kyllä tämän kokon jälkeen 
noitien teot Hietasaarelaisia 
vaivata tulevina kuukausina.

Hanna
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Lintulahden pääsiäistä vietet-
tiin kylmässä ja  pilvipoutai-

sessa säässä.
Lapset olivat koristelleet koi-

vunoksista kauniita koristeelli-
sia oksia maljakkoihin joita oli 
kaikissa pöydissä sekä muita 
kauniita koristeita.

Perinteinen Pitkäperjantain 
hartaushetki veti taas Lintusa-
liin kuuntelijoita, kahvitarjoilu 
oli hartaushetken jälkeen.

Saunat olivat hyvissä ajoin. 
Illalla oli sitten karaoken vuoro 
ja kokonpoltto joka ei suostu-
nut syttymään savusi ja sam-
mui…kokkoainekset olivat eh-
käpä liian märkiä.

Noitiakin vilisteli luutineen, 
kahvipannuineen ja suk-
laamunineen.

Lauantai meni pelejä pelates-
sa ja päivänokosia ottaessa.

Sunnuntai päivällä oli kodal-
la nokipannukahvin  ja makka-
ran myyntiä. Bingoa pelattiin 
joka kokosi salin täyteen poruk-
kaa.

Pääsiäinen 
Lintulahdessa:

Maanantaina koitti kotiin-
lähdön aika kuka mihinkin 
suuntaansa.

SFC-85219

HIERONTA/JÄSENKORJAUS JARMO PIHLAVAMÄKI
jarmo.pihlavamaki@elisanet.fi 

jarmo@mourulanvaari.fi

www.mourulanvaari.fi

Laikuttajantie 9 A, 40340 Jyväskylä

Puh. 044 522 4496MTD-terapiaa
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Lintulahden Vappu!

Lintulahden Vappusää oli aurinkoinen mutta melko viileä.
Vappuaamuna lapset olivat ahkeroimassa aikuisten opastuk-

sella vappumunkkien leipomista ja simaa oli myyntiin. Kodalla oli 
nokipannukahvit, sekä makkaranmyyntiä….mukavasti oli poruk-
kaa kodassa, hyvä että istumaan mahtui…ulkoilmassa monet naut-
tivat kahvin ja makkaransa. Vappuaattona oli karaoketanssit joka 
vetikin porukkaa tanssahtelemaan ja laulamaan.

Vappuaamuna oli perinteinen Lippumarssi joka käveltiin Nes-
teelle ja sieltä takaisin. Marssin jälkeen oli  munkki ja simamyyn-
tiä.

Taas koitti aamu jolloin oli suunnattava kotiin tai jonnekkin 
kauemmas.

SFC-85219
elena.torkko@hotmail.fi
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Perinteinen Äitienpäiväjuhla pidettiin Pavilla 14.5 klo 10 alka-
en. Osallistujia oli yli 60 henkilöä. Tunnelma oli lämmin ja mu-

kava. Maritta ja Seija loihtivat tarjoilun ja Pavin koristelun. Kakku 
oli hyvää ja makeaa. Pienet sulhaspiiraat tekivät kauppansa kera 
kahvin.

   Erkki otti äidit vastaan ja vpj. Mauno piti kauniin puheen äi-
deille muistaen myös isät ja lapset. Hiljainen hetki vietettiin edes-
menneen presidentin, Mauno Koiviston kunniaksi. Emmi ja Eve 
lauloivat äideille hellyttävästi ja jakoivat ruusut. 

Seija

Koulun kemian tunnilla ope kyseli läksyinä olleita asioita. 
– Kalle, mitä se oli se H2S04 ?
– No nyt en heti muista, mutta se on ihan kielenpäällä.
– Sylkäise se äkkiä pois, nimittäin se on rikkihappoa.

•
Pizzakurmeen valmistusohje Viron matkaajalle. 
– Valmistamine ahjus: Soojenda ahi kuni 225 C. Vöta pizza pa-
kenditest välja aseta ahjuplaadile. Kuumuta pizzat 10-12 min. 
kuni juust on sulanud ja pizza läbi kuumenenud.

•
Koulussa
– Meidän ope ei ole kovin taitava matematiikassa. Hän eilen 
väitti että viisi plus viisi on kymmenen. Tänään taas laski että 
kuusi plus neljä on kymmenen. Päättäis nyt kumpiko on oikein.

Äitienpäivä Hietasaaressa

…………Hymyä ja hyvää mieltä!……………………
Meille blondeille tapahtuu :
– mistä tietää että blondi on sauvakävelyllä ? Surinasta.
– mistä tietää että blondi on työskennellyt tietokoneella ? Pääte-
ruudussa on korjauslakkaa.
– miksi blondi ottaa hiustenkuivaajan mukaan suihkuun ? No 
kun shampoo pullossa lukee ”vain kuiville hiuksille”.

•
Äiti miksi isä juoksee niin kovaa. 
– Älä kysele, vaan anna se toinen patruuna.

•
Tervetuloa anoppi. Kuinka kauan aiot viipyä ? 
– Vain sen verran että te ehditte kyllästyä minuun. 
– Ai niin lyhyen aikaa.
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LyhyitäLyhyitäLyhyitä

Uuraisten viikko 14.-23.7.2017. 
Perinteeksi muodostunut kesäinen tapahtuma viikko tarjoaa näh-
tävää ja koettavaa lähes joka päivä. Hietasaarta lähimmät löytyvät 
mm. Kynkkälän kesäkahvilassa on 20.7. suoramyyntipäivä. Myyn-
nissä paikallisia tuotteita kahvilan tarjousten lisäksi. Kynkkälän 
löytää Kyynämöisen kylältä. Samoin Höytiäpäivä la. 15.7. tarjoaa 
mainion ja tapahtumarikkaan päivän. Torimyyntien ja näyttelyden 
lisäksi siellä esiintyy Tiina Ruuska & Rosette. Lisätietoa koko Uu-
raisten Viikosta löytää netistä www.uurainen.fi.

Uudet panderollit porteille. 
Molemmille yhdistyksemme alueille on saatu porteille uudet terve-
tulleeksi toivottavat panderollit. Värikkäät kestävästä materiaalis-
ta tehdyt vaatteet ovat pitkään toivotut ja näyttävät hyviltä.

…………Hymyä ja hyvää mieltä!……………………

Uudistuksia Hietasaaressa. 
Kevään aikana Hietasaaressa on tehty merkittäviä korjauksia ja uu-
distuksia. Kesäsauna on löylykunnossa. Suurin remppa siinä tehtiin 
viemäröinnin takia. Koko rakennuksen pesuosa purettiin, jotta alle 
saatiin pesuvesien keräily toimimaan. Samoin joka puolella raken-
nusta tehtiin ehostusta. Mutta kesäsauna fiilis säilytettiin. Viime 
kesänä eräs äiti kertoi miksi he taas poikkesivat Hietsuun. Heidän 
pikkutyttönsä oli vaatinut, että mennään sinne missä on ne hienot 
suihkut. Tarkoitti niitä ämpärisuihkuja. Tästä projektista suurim-
mat työt ahkeroi Mikko ja Arvo kumppaneineen.

Toinen näkyvä korjaus on jätekatoksen laajennus. Nyt kaikki jä-
teastiat ovat katon alla ja siinä tilassa on nyt mainio siirrellä täysiä 
jäteastioita takariviin. Ei tarvitse pihalla käyttää, niin kuin viime 
suvena.

Kolmas näkyvä rakennus on Pavirakennuksen takaterassi. Tuo 
terassi liittyy rakennuksen käyttötarkoituksen vaatimuksiin. Perä-
seinällä olevasta poistumistieovesta pitää päästä ulos ilman reilun 
metrin loikkaa hiekalle. Syntyi mainio auringonlaskun ihailupar-
veke.

Samoin alueella on tehty paljon pieniä ja isoja korjauksia. Suu-
rin projekti on aluillaan. Nimittäin pihasaunan saneeraus. Uurais-
ten kunnalle on viety poikkeamislupa anomus, joka ratkeaa tänä 
vuonna. Mitä sitten tapahtuu ? Paljon ajatuksia pohditaan ja niitä 
visioita. Savolaiset kutsuvat näitä visioita herrain huaveiksi.

Kasvien nimistä.
Joskus ihmettelee mistä kaikesta joku nimi on saanut alkunsa. Kuu-
lin taannoin selityksen kevään ensimmäiselle kukkijalle, lesken-
lehdelle. Kukka aukeaa keltaisena heti lumien ympäriltä hävittyä. 
Sitten kuihtuu ja kääntyy nuokkumaan. Vasta tämän jälkeen kas-
vaa kasviin lehdet. Siis leski tuo lehti.

Pavin terassi valmistui. 
Hietasaaren juhlatalon Pavin laajennukseen liittynyt takaterassi 
valmistui kevään aikana. Juhlarakennuksessahan tarvitaan kaksi 
poistumistietä. Tähän asti takaovelta on pitänyt hypätä puolitoista 
metriä hiekalle. Siksi terassi oli lupa rakentaa. Nyt se tarjoaa kol-
me metriä leveänä vaikka mainion oleskelu ja uimareiden tauko-
paikan. Tanssi-iltoina siltä on mainiot mahdollisuudet ihailla Kyy-
nämöisen upeita auringonlaskuja.

Miksi miesten on niin vaikeaa säilyttää katsekontakti keskustel-
lessaan naisen kanssa ? Koska silmät eivät sijaitse tisseissä.

•
Oli vuosia sitten koillismaan pienessä työväentalossa viihdeta-
pahtuma. Näyteltiin Shakespearin näytelmää. Paikalle oli ke-
rääntynyt paljon kyläläisiä ja tukkijätkiä pikkumaistissa. Paikalle 
tuli myös nimismies pitämään järjestystä. No kävi niin että san-
karin vaimo kuoli, makasi selällään rajat levällään. Sankari voi-
votteli, ”mitä minä nyt teen, mitä teen” ? Salista huudettiin, 
”lemmi äkkiä ennen ku kylmenee”. Hurjan naurun remakan lo-
petti nimismies kovasanaisesti. No näytelmä jatkui ja sankari 
löysi uuden vaimon itselleen. Romanttisella hetkellä hän sanoi, 
”ah, mikä onkaan ihanampaa kuin naisen suutelo”. Silloin nimis-
mies pomppasi pystyyn ase kourassa ja karjui, ”nyt jos joku sanoo 
tähän jotain, niin minä ammun hänet heti”.
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Keski-Suomen yhdistys oli valinnut liittokokousedustajikseen 
syyskokouksessa yhdistyksen varapuheenjohtajan ja sihteerin 

puolisoineen.
Niinpä Raija ja Jarkki sekä Irja ja Matti suuntasivat auton keu-

lan kohti Lappeenrantaa 19.5.
Ajoimme Raijan kanssa Äänekoskelta Pieksämäelle, missä vaih-

dettiin autoa isompaan Matin Golfiin ja matka jatkui Matin ja 
Irjan kanssa. Saavuimme kokouspaikalle n. klo 16.00. Kirjaudut-
tiin huoneisiin ja valmistauduttiin kuulemaan vaalitenttiä, joka 
alkoi klo 18.00. 

Ensin tentti pidettiin puheenjohtajaehdokkaille joita oli 4. Jiri 
Kattelus Hattulasta, Ahti Kuikka Joensuusta, Olli Rusi Turusta ja 
Timo Tarvainen Porista. Tentissä oli ennakkoon valmisteltu tiukat 
kysymykset ja hyvin kaikki vastailivat. Jokaiselle alkoi vahvistua 
ketä äänestää. Olimme toki jo etukäteen lukeneet ehdokkaista ja 
meillä oli oma käsityksemme kuka olisi hyvä puheenjohtaja. Pu-
heenjohtajatentin jälkeen alkoi liittohallituspaikkoja tavoittelevi-
en tentti.

Heitäkin oli 4. Hannu Anttonen Hattulasta (uusi), Ari Ket-
tunen Helsingistä (uusi), Heikki J.O. Leinonen Jyväskylästä ja 
Juha Rakkola Vantaalta. Samat kysymykset esitettiin myös halli-
tukseen pyrkiville ja jälleen vahvistui tunne ketä äänestetään.

Tilaisuus kesti 20.30 asti, jonka jälkeen kävimme ruokailemassa 
ja sitten alkoi tulla jo uni silmään olimmehan ajelleet koko päivän 
ja istuneet kuulemassa ehdokkaitten mielipiteitä illan.

Seuraavana aamuna aamiainen klo 08.00 ja klo 10.00 alkoi val-
takirjojen tarkistus. Meillä oli käytettävissä 8 ääntä.

Äänimäärä muodostui yhdistyksen jäsenmäärän mukaan. 
(Olemmehan kolmanneksi suurin yhdistys Suomessa).

Klo 11.00 liittokokous lounas ja klo 12.00 alkoi liittokokous.
Liittokokous kesti n. 6 tuntia eli se loppui n klo 18.00 (hieman 

pitempi kuin meidän yhdistyksen hallituksen kokous) Kokouksen 
jälkeen kävimme onnittelemassa valittuja ja keskusteltiin Piilosen 
kanssa mahdollisesta uudesta kassajärjestelmästä, jollainen on Lo-
henpyrstössä ollut käytössä n vuoden.

Kokousantia:
Puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Juha Hämä-
läinen, koska tämä oli hänen viimeinen liittokokous ja hän halusi 
tähän virkaan. Aiemmin on aina valittu joku muu kuin yhdistyk-
sen puheenjohtaja. Lisäksi valittiin toiseksi puheenjohtajaksi Kari 

Heikkonen SF-Caravan Saimaan Seutu, tämä siksi, että parissa 
kohdassa Hämäläinen oli jäävi toimimaan puheenjohtajana. Sih-
teerinä oli Petriina Punkari-Mäkiaho Liiton toimistosta.

Kokous sujui jouhevasti, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin 
vastuuvapaus hallitukselle. 

Timo Piilonen esitteli tilit ja toimintakertomuksen seikkaperäi-
sesti aukaisten kaikki euromäärät yms.

Sitten tuli puheenjohtajavaali: jokainen sai kirjoittaa yhden 
nimen äänestyspaperiin (meillä oli jokaisella 2).

Kokous keskeytettiin ääntenlaskun ajaksi (0,5 tuntia).
Seuraavaksi ilmoitettiin tulos: uusi puheenjohtaja vuosille 2018-

2020 on OLLI RUSI ylivoimaisella äänten enemmistöllä.
Seuraavana liittohallituksen jäsenten vaali samaan tapaan. Vali-

tuksi tulivat Heikki J.O. Leinonen ja Juha Rakkola selvällä ääni-
määrällä. Eli siis erovuorossa olevat uusivat pestinsä. 

Muuta: Liiton jäsenmaksu nousee 2 ¤. nyt 27 ¤ uusi 29 ¤. Rin-
nakkaisjäsenmaksukorotus samoin 2 ¤.

Uusi liittymismaksu 48 ¤.
Leirintäyöpymiset kasvaneet edellisvuodesta. Liitolla on jäsen-

yhdistystensä leirintäalueiden tason parantamiseen tähtäävien toi-
menpiteitten rahoittamista varten leirintämatkailun kehittämisra-
hasto.

Liittohallitus voi ohjata varoja tästä sellaiseen tarkoitukseen, 
hankkeeseen tai projektiin josta voidaan katsoa olevan valtakun-
nallista vaikuttavuutta ja hyötyä leirintämatkailussa. 

Tarkoitus oli kokouksen jälkeen käydä kylpylässä, mutta se jäi 
haaveeksi, koska illallinen alkoi jo klo 20.00.

Seuraavana aamuna aamupalan jälkeen kamppeet kasaan ja 
kotia kohti.

teksti: Jarmo Eskelinen 
kuvat: Irja Andersin 

SF-Caravan Ry:n liittokokous 
Lappeenrannassa 19.-21.5.2017

SF-Caravan Keski-Suomi ry:n nettisivut

www.kskaravaanarit.fi
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Tervetuloa mukaan 
ja toimintaan!

SF-Caravan Keski-Suomen uudet jäsenet 01.2.2017-31.05.2017

145360-0 Pitkäaho Seppo Käsämä
146678-0 Sarja Jesse  Äänekoski
151023-0 Taimola Katja Muurame
139428-0 Mutanen Kimmo Puuppola
140188-0 Leppämäki Matti Saarijärvi
128125-0 Laitila Leo Jyväskylä
132035-0 Vierola Aimo Jyväskylä
131450-0 Kilpiö Kalevi Jyväskylä
087605-0 Koskinen Oiva Karstula
086383-0 Peltonen Jorma Keuruu
081816-0 Kinnunen Janne Karstula
046783-0 Hartikainen Irma Heinola
055706-0 Flyktman Hannu Äänekoski
095473-0 Leppänen Raija Äänekoski
157706-1 Piispanen Ari Muurame
157763-0 Vikman Reijo Joutsa
068958-0 Rautiainen Sulo Pieksämäki
132674-0 Majanen Jari Sumiainen
057280-0 Saarikoski Kari Vaajakoski
108648-0 Ahonen Kari Vaajakoski
148708-0 Peura Hannu Näätämö
157855-0 Ruokola Keijo Koskenpää
157862-0 Tuomaala Juhani Tammijärvi
157863-0 Jylhä Jani Jämsä
157872-0 Soanjärvi Matti Haapaniemi
011760-0 Manninen Esko Kannonkoski
157890-0 Kelloniemi Katja Keuruu
157926-0 Liimatainen Kari Hietama
027235-0 Köykkä Jorma Leppälahti
157957-0 Piiroinen Miia Jyväskylä
157966-0 Lappalainen Outi Jyväskylä
157975-0 Löytökoski Ahti Saarijärvi

079864-0 Manninen Aaro Saarijärvi
158012-0 Mattila Kaisa Myllymäki
158018-0 Hämäläinen Jyrki Vaajakoski
042064-0 Konttila Ari Pieksämäki
146354-0 Koskinen Marko Palokka
039077-3 Tähtinen Jaakko Jyväskylä
157926-1 Liimatainen Pirjo Hietama
158123-0 Kivelä Aki Vaajakoski
158061-0 Jäppinen Esa Jyväskylä
158078-0 Jaatinen Anssi Keuruu
158079-0 Pokki Jukka Jyväskylä
158103-0 Luusua Tarja Tikkakoski
158108-0 Leppänen Joel Laukaa as
127867-1 Hämäläinen Matti Lievestuore
158061-1 Nyström Jaana Jyväskylä
158178-0 Lahtinen Elisa Uurainen
130021-0 Vattulainen Kim Äänekoski
158247-0 Partala Sirkka Tarvaala
158249-0 Järvinen Ari Varkaus
148390-0 Väisänen Tauno Kangasniemi
079689-1 Ruuska Juha Vaajakoski
055216-0 Glad Pentti Jämsänkoski
158274-0 Flyktman Sirpa Huttula
147253-1 Karhulahti Marjo Kuikka
015800-0 Sivula Kauko Vehniä
158290-0 Korpela Esa Joutsa
136519-0 Kautto Sami Hietama
158315-0 Nykänen Jukka Pieksämäki
101127-0 Palander Sirpa Kouvola
158345-0 Fiessinger Thomas Jyväskylä
105503-0 Hirvonen Eeva Jyskä
078787-0 Ronkainen Martti Muurame

156179-1 Vasko Jaana Äänekoski
158452-0 Paananen Hannele Tikkakoski
158457-0 Kolehmainen Merja Keuruu
158461-0 Jääskeläinen Virva Jyväskylä
158472-0 Syrjälä Ilari Palokka
158487-0 Klinga Niko Jyskä
158503-0 Säynevirta Tanja Jyväskylä
158510-0 Kuusrainen Tuomo Äänekoski
104134-0 Lindgren Leif Jyväskylä
158548-0 Hiltunen Marjut Jyväskylä
158560-0 Haukilahti Pentti Keuruu
158561-0 Nieminen Juha Äänekoski
137312-0 Mustonen Kari Palokka
066062-1 Karuaho Marja-Liisa Lievestuore
158618-0 Baltzar Markus Jyväskylä
158632-0 Pirinen Markku Toivakka
158641-0 Haveri-Heikkilä Eveliina Jyväskylä
158644-0 Humalajärvi Liisa Jyväskylä
158653-0 Eberhardt Marja Jyväskylä
158658-0 Leppänen Päivi Jyväskylä
158664-0 Raikaa Kimmo Petäjävesi
158671-0 Florin-Lindgren Satu Jyväskylä
158694-0 Sinisalo Jussi Jämsä
158711-0 Riihimäki Petri Jyväskylä
158763-0 Alakärppä Vesa Jyväskylä

Liikkuvakoti

Huhtikuun alussa oli Jyväs-Caravaanissa valtakunnallinen Liik-
kuvakoti -tapahtuma. Olin yhdistyksen ainoana edustajana ta-

pahtumassa. Jaoin materiaaleja ja kehuin Hietasaarta ja Lintulah-
tea. Varsinkin tapahtuman lauantai päivä oli vilkas.

Tapahtuman aikaan esillä oli todella ainoalaatuinen kaarnasta 
vuoltu asuntoauto, jonka voi ajaa ponttoonilautalle ja lähteä vesil-
le perämoottorin voimin. Auton ohjauspyörää kääntelemällä voi 
vesillä kulkevaa liikkuvaakotia ohjailla.

Siis tämä upea teos on Raimo Mutasen pienoismalli, joka on to-
dellakin taiteiltu kaarnasta. Noin 30 senttisen auton sisältä löyty-
vät niin ohjauspyörät, kuin polkimetkin. Ja tietysti jääkaappi, liesi, 
kemsa, siis kaikki mitä ilmeisesti Raimonkin asuntoautosta löytyy. 

Raimon harrastuksiin vuosia liittyneet kaarna työt on tuonut 
niin mainetta kuin maamme mestaruuksiakin kaksin kappalein. 
Vuosittain Vääksyssä pidettäviltä Kaarnavene päiviltä. Raimo ei 
aina osallistu venesarjaan, hänen työnsä saattavat olla mahtavia 
lentokoneita ym. No löytyy kyllä yksi kookas kirkkovene, siltä ve-
nesarjasta. 

Mielenkiintoista Raimon ( 126585 ) tekemisessä on, että hän 
vuolee kaarnojaan asuntoautossaan. Varmasti satoja tunteja vaati-
vat pienoismallit syntyvät monilla yöpymisillä eri vaunualueilla.

Veijo
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2017

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

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

Jouko Ahonen
Keskustie 17 A 9,
 40100 Jyväskylä

puh. 0400 759 871
jouko.ahonen@pp.inet.fi

Jouko Ahonen

HALLITUS

Jarmo Eskelinen 
Ilmarisenkatu 7 A 25, 

44100 Äänekoski
Puh. 040 517 7458

jarmo.eske1947@gmail.com

Jarmo Eskelinen

Puheenjohtaja

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

Heikki Heino
Jarmo Pihlavamäki
Valtteri Ahonen
Hanna Martikainen
Pekka Hintikka

Puheenjohtaja Heikki Heino

Nuppi-toimikunta vuodelle 2017

Risto Järvikallio 
Mämmensalmentie 55, 

44120 Äänekoski
puh. 040 142 0975 

risto.jarvikallio@pp1.inet.fi

Mikko Niemi
Simontie 4 G

41230 Uurainen
puh. 044 5750 194

mikko.niemi48@gmail.com

Mikko Niemi

Varapuheenjohtaja

Sihteeri

Yhdistyksen nettisivut

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

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

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

Edustajat liiton tilaisuuksiin

Yhdistyksen varapuheenjohta-
ja puolisoineen sekä yhdistyk-
sen sihteeri puolisoineen. 

Varalle hallitus valitsee edus-
tajan keskuudestaan.

Tuula Pietiläinen
Rantatie 9 as. 5, 19650 Joutsa

Puh. 0400 283 300
tuula.pietilainen@joutsantyp.fi

Jäsenkirjuri

Jaana Rasilainen
Puuppolant. 707 as. 2, 41120 Puuppola

Puh. 0400 428 042
jaana.rasilainen@kolumbus.fi

Rahastonhoitaja

Lintulahti-toimikunta vuodelle 2017

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

Veikko Kumavaara, vpj
Pasi Kallio, sihteeri

Marjut Hård-Kunelius
Eino Kunelius
Tauno Turpeinen
Asko Pasanen
Jorma Naukkarinen
Hannele Lappalainen
Marjatta Oksanen
Nina Kianto
Einari Lindberg
Sirkka Antjärvi

Risto Järvikallio

Risto Järvikallio
Mämmensalmentie 55, 
44120 Äänekoski
p. 040-5692003
risto.jarvikallio@pp1.inet.fi

Hietasaari-toimikunta vuodelle 2017

Puheenjohtaja
Veijo Kämäräinen
Kekkolantie 11 A5
40520 Jyväskylä
050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

Mauno Rauramo, vpj.
Hanna Martikainen, siht.

Virpi Järvikallio
Anna-Liisa Koponen
Jaana Rasilainen
Seija Rauramo
Risto Järvikallio
Jarmo Koponen
Jouko Martikainen

Vetäjänä 
Olli-Pekka Louniala
Ruokkeentie 163, 
40660 Jyväskylä

puh. 045 678 9024
op@pyrohelion.xyz
https://oplouniala.com
Tunnettu internet-alias: Tröpö

Vetäjänä puh. 045 678 9024

Nuorisotoimikunta vuodelle 2017



Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski • 020 632 2000 
kirjaamo@aanekoski.fi • www.aanekoski.fi Lisätietoja tonteista aanekoski.fi/tontit

Lisätietoja:
Essi Jokinen, rakennustarkastaja,  
014 267 2622
Maire Maimanen, toimistosihteeri,  
014 267 2625

HEIKKILÄNLAHDEN 
alueella kolme ranta- ja 
kolme kuivanmaantonttia 
reilun 10 km päässä 
Uuraisten keskustasta!

TONTTIEN POHJAHINNAT:
• Omarantaiset  40 000 €
• Kuivanmaan 1 €/m2 + 4 500 €

Tarjoukset jätettävä kirjallisesti kunnanhalli-
tukselle osoitettuna 31.8.2017 mennessä.

Omaa rauhaa ja 
rannan läheisyyttä Kyynämöisillä!

Muita kunnalla myynnissä  
olevia tontteja:
RINTEELÄN alueella  
Jyväskylän tuntumassa:
• Tontit n. 3 300–5 000 m2

• Viihtyisä ympäristö luonnon keskellä!

AITTOVUOREN alueella  
keskustaajamassa:
• Tontit n. 1 000–2 000 m2

• Aurinkoinen alue palveluiden lähellä!

Koko tonttitarjonnan ja hinnat löydät osoitteesta www.pihatie.fi/uurainen

www.uurainen.fi
www.pihatie.fi/uurainen

MYYDÄÄN TARJOUSTEN PERUSTEELLA! 

Parasta 
painolaatua!

Kirjasin Bell Gothic STD

Keski-Suomen Painotuote Oy 
Teollisuuskatu 7, 44150 Äänekoski 
p. 014 518 1400, toimisto@kspaino.fi 
www.kspaino.fi

Myytävänä 
Kaunis puusee rakennus. 

Ihailla voi Lintulahden Ruikonperällä. 
Rakennus myydään tarjousten perusteella. 

Tarjoukset Lintulahden toimistoon 25.8.mennessä.



t iesää.f i
Katso ajantasalla olevat
paikkakuntakohtaiset säätiedot.

Henkilö- ja 
pakettiautot

KATSASTUS-
PAKETTI

55€
sis. tarvittavat 
päästömittaukset. 

Matkailuvaunut 40 €.

SF CARAVANIN
JÄSENKORTILLA
Voimassa vuoden 2017 loppuun.




