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Kesä oli myös laadukasta yhdessaoloa!

Kesä oli liikunnan riemua!

• Syyskokouskutsu sivulla 3
• Alueitten syystalkoot 12.10.2019

PIKKUJOULURUOKAILU

LINTULAHDESSA

La 30.11.2019 kahdessa kattauksessa klo 13 ja 15

Pikkujoulumenu
Mustaherukkasilliä * Lämminsavulohta * Graavilohta
Keitettyjä perunoita
Vihersalaatti, Tsaarin salaatinkastiketta
Kermaista metsäsienisalaattia * Rosollia, rosollinkastiketta
Imellettyä perunalaatikkoa * Lanttulaatikkoa
Porkkanalaatikkoa
Joulukinkkua * Luumuja * Herneitä * Sinappia
Karjalanpaistia
Joululimppua * Ruisleipää * Voita * Keijua
Kotikalja * Maito * Vesi
Kahvia, haudutettua teetä, mehua
Joulutorttuja tai täytekakkuja

Ennen viisaat ihmiset kertoivat, että pihlaja
ei samana vuonna kahta kuormaa kanna.
Siis mitähän tämä marjamäärä kertoo
ensi talven lumista.
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oo, kesä oli ja meni. Pitkä syksy painaa päälle vettä ja kohta räntää. No
onhan syksyssä plussaa ne ruskan värit ja
sienet ja marjat ja taas miinusta lasten
kurahousut.
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Lehti ilmestyy 2019 neljä kertaa.
Maalis, touko-, syys- ja joulukuussa.

Ilmoitushinnat 2019:
Takasivu

kokosivu

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

Joulukuun Nupin aineisto jätettävä
2.12.2019 mennessä.

Oooo, kesän lapsi mä oon.
Aaa villi luotoni ooon

ilmoituskerta
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Kesän muistot ovat siis takana päin, kaikilla varmaankin erilaiset, muistamisen
arvoiset. Mulla taas lipsahti Hietasaari
painotteisiksi. Kun tuo velvoite päivät
vuosipaikkalaisilta poistui, masensi ja
harmitti. Nyt muutamat, jotka tunsivat
vastuuta oman alueensa imagon ja palvelujen säilymisestä hoitivat hommat. Raivostutti niin paksusti, että varasin isäntäpäiviä liikaakin, varsinkin heinäkuulle.
Heinäkuuhan on koko maassa todella
vilkas, karavaanarit liikkeellä. Hietasaari
kuuluu näköjään näihin suosittuihin alueisiin ja kun vieraspaikkoja on rajallisesti, täyttä on. Nyt kun sai kuulemma olla
vain kaksi isäntää, vauhtia riitti, mutta
polkupyörästä ei ketju loppunut, ei tullut
sitä loppupäätä, vaikka kuinka kelasi.
Hietsussa kun on tapana ottaa tulijat vastaan, antaa ympäristöoppia, saattaa paikalleen kymmenen sentin tarkkuudella.
Ja tarkastaa vielä se sähköjohtokin ja varmistaa se vaikka lainajohdolla. Säännöt
kunnossa ja turvavälit mahdollistivat
vaikka etuteltan. Tämä kaikki vaatii
aikaa ja jos ”portilla” on jonossa tulijoita,

vaunuja ja autoja, ei voi kun valittaa. Palaute on kyllä ollut yleensä, ”ei mitään
kiirettä ollaan lomalla”.
Kun heinäkuun kiireisinä päivinä alueella yöpyi yli tai alle 90 vierailevaa vaunukuntaa, Hietasaari on silloin todella
täynnä. Ja isännillä pitkät päivät. Joten
vauhdikkaastihan se minunkin kesä
kului. Hietsun toimistoa hoiti Karhun
Anu kesän ja kun hän ymmärtää meikäläisen tyhmääkin huumoria, heitin hälle
kerran, ”että voisi sitä kesän huonomminkin viettää, mutta en nyt yht` äkkiä
keksi miten”. No ei oikeesti, hyvinkin
positiivisia muistoja kesän kiireistä jäi.
Hommat tosiaan hoidettiin ja vierailijat
olivat tyytyväisiä. Se oli tärkeintä, tulevat ensi kesänä uudestaan.
Koska maailmassa on monta ihmeellistä
asiaa, yksi niistä mietitytti isäntätöissä.
Noiden sähköjohtojen adapterit. Miksi
toinen jatkopätkä on turvallinen, toinen
ei. Suko pistoketolppaan saa laillisen johdon liittää adapterilla. Entä jos on kunnollinen johto, jossa on sukoon käypä
kiinteä pistotulppa. Miksi sitä ei saa liittää nykyisenlaiseen, kolmenapaiseen sähkötolppaan asiallisella adapterilla ? ?
Veijo

Loppukesästä löytyi tällainen yhdistelmä. Kun viimekesänä tuli polkupyörällä saatettua Hietasaareen tulevat vaunut rantapaikoille. Nyt yritän ensikesäksi lainata tätä yhdistelmää
saattohommiin. Samoin voisi kerran pari kesän aikaan käydä Killerin raveissa keräämässä
loimet ja palkintopytyt kotiin.
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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

1.5.-30.9. Vuorokausimaksu jäseniltä 25€ (sis. 5 hlöä ja valosähkön),
ei jäseniltä 35€/vrk (sis. 5 hlöä ja valosähkön)
1.10.-30.4. Vuorokausimaksu jäseniltä (sis. 5 hlöä) 25€ + sähkö,
ei jäseniltä (sis. 5 hlöä) 35€/vrk + sähkö. Sisältää alueen palvelut ja
saunan yleisillä vuoroilla. Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
Perhesauna 15€/h jäsen • 25€ /h ei jäsen
Sähkömaksut 2019
• Mittarilla 0,25/kwh, minimi 1€
• Ilman mittaria 5€/vrk (1.5.-30.9.)
• Ilman mittaria 8€/vrk (1.10.-30.4.)
Ajo-ohje:
Etelästä tultaessa E-75-tietä Äänekoskelta 28 km pohjoiseen,
Lintulahden Neste-huoltoaseman jälkeen vasemmalla puolella tietä.
Pohjoisesta tultaessa E-75-tietä noin 31 km Viitasaarelta etelään,
tien oikealla puolella ennen Lintulahden Neste-huoltoasemaa.

Lintulahdessa
tapahtuu…
28.-29.9.2019 Rosvojen ja soihtujen yö,
Treffit
12.10.2019 Syyssiivoustalkoot
17.11.2019 Syyskokous Lintulahdessa
30.11.2019 Pikkujoulut
31.12.2019 Uusivuosi
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Hietasaari
Hietasaarentie 128,
41240 Kyynämöinen
hietasaari@co.inet.fi
Luonnonkaunis, erittäin
rauhallinen alue.
Lapsiystävälliset hiekkarannat.
62°28’04”, N 25°18’12” E
Lisätietoja:
www.kskaravaanarit.fi

puh. 0400 259 899

Tervetuloa!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.5.-30.9. Vuorokausimaksu jäseniltä 25€ (sis.5 hlöä ja valosähkön),
sisäoleskelutiloja
suihkut
ei jäseniltä 35€/vrk (sis.5 hlöä ja valosähkön)
wc:t, inva-wc
lastenhoitohuone
1.10.-30.4. Vuorokausimaksu jäseniltä (sis. 5 hlöä) 25€ + sähkö,
TV-huone
ei jäseniltä (sis. 5 hlöä) 35€/vrk + sähkö. Sisältää alueen palvelut
uusi monipuolinen lasten
ja saunan yleisillä vuoroilla. Joka 5. yhtäjaksoinen vrk ilmainen.
leikkialue
saunat
grillikota
Perhesauna 15€/h jäsen • 25€ /h ei jäsen
tiskipaikka
uusi monitoimikeittiö
Sähkömaksut 2019
uimarannat
• Mittarilla 0,25/kwh, minimi 1€
talvisin avanto
• Ilman mittaria 5€/vrk (1.5.-30.9.)
kalastusmahdollisuus
• Ilman mittaria 8€/vrk (1.10.-30.4.)
kemssan tyhjennyspaikat
ajokaivo
hiekkarannalla lentopallo- ja Ajo-ohje:
petankkikenttä
Uuraisilta teiden 630 ja 627 risteyksestä tietä 627 Multian
9 korinen frisbeegolf-reitti
suuntaan 9 km. Kyynämöisen kylän jälkeen vasemmalle
esterata keppihevosille
Muuraismäentielle ja sitä 2 km. Opaste neuvoo vasempaan.
veneet, polkuveneet
kaasunmyynti

Hietasaaressa
tapahtuu…
12.10.2019
2.11.2019

Syyssiivoustalkoot
Halloween Treffit

17.11.2019

Syyskokous
Lintulahdessa
Pikkujoulu
Uusivuosi

23.11.2019
31.12.2019
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Puheenjohtajan tervehdys
Syksyn saapuessa

K

esäsesonki alueillamme on pikkuhiljaa
hiipumassa. Jonkin verran alueitamme
käyttävät vielä Lapin ruskaretkeläiset ja
tietysti omat kausipaikkalaiset. Joten vaikka alueillamme on sesonkia hiljaisempaa,
ei toiminta kuitenkaan ole keskeytyksissä.
Mennyt kesä oli jälleen vilkas ja työteliäs,
sillä alueillamme oli paljon kävijöitä ja erilaiset tapahtumat kuormittivat aktiivijäseniämme. Lintulahdessa tekijöitä kyllä riitti
kiitettävästi, mutta Hietasaaren mahtavat
tapahtumat ja suuret kävijämäärät kuormittivat yhä vähenevää talkooväkeä välillä
jopa kohtuuttoman paljon. Hyvin aktiiviset toimijat kuitenkin kesän hoitivat, josta
kuuluu antaa erityinen kiitos heille.
Viime kevätkokouksen jälkeen keskustelutti ihmisiä Lintulahden taloustilanne. Siitähän kerrottiin mm. kevään Nuppi-lehdessä, joka sai myös alueillamme vierailleet
henkilöt ottamaan asian esille. Nyttemmin
kun on seurattu tämän vuoden talouskehitystä, on huomattu todennäköiseksi syyksi
Lintulahden viime vuoden huonoon tulokseen se, että Lintulahden toimistoremontti
on kirjattu kuluksi vaikka sen oikea paikka
olisi ollut tase eli siis omaisuuden lisäys.
Tälle todennäköiselle syylle antaa lisää perusteita se, että vuoden ensimmäisen puoliskon (1 – 6/19) tarkistamaton tuloslaskelma osoittaa Lintulahden tuottaneen noin

140 kertaa enemmän rahaa yhdistykselle
kuin Hietasaari, jonka tulos oli nippa
nappa positiivinen. Tosin varmaankin tilanne on heinä- ja elokuun aikana kehittynyt päinvastaiseen suuntaan, joten tuota
ensimmäistä vuosipuoliskoa ei ole syytä
tuijottaa yleisenä kehityssuuntana. Muutenkaan ei ole kovin hedelmällistä vertailla kahta aluettamme, sillä meillä on vain
yksi yhdistys ja sen sisällä eri toimipaikkojen tulokset, investoinnit, kulut jne. vaihtelevat vuosittain.
Syyskokous lähestyy ja toivotaan mahdollisimman monen osallistuvan siihen. Jo nyt
aluetoimikunnat ja hallitus valmistelevat
esityksiään syyskokoukselle, joka on yhdistyksemme korkein päättävä elin. Syyskokouksessa ruoditaan melkoisen paljon yhdistyksemme asioita kun päätämme toimintasuunnitelmasta, Hietasaari-toimikunnan
esityksestä aiempien vuosien kaltaisen isäntävelvoitteen palauttamisesta uudelleen
käyttöön sekä muista ensi vuoden toimintaan liittyvistä asioista. Ja varmasti talousarvio ja siihen liittyen Hietasaaren uuden
saunan rakentamisen jatko ja rahoitus keskusteluttavat kokousta. Tulkaa siis runsain
joukoin paikalle, sillä jäsenistö viime kädessä päättää yhdistyksemme asioista. Muut
elimet vain valmistelevat esitykset.

Vaikka syksy saapuukin, on alueillamme
vielä toimintaa. Esimerkiksi siivoustalkoot
työllistävät jäseniämme ja molemmilla alueillamme on vielä tapahtumia syksyn aikana. Ja kaiken kruunaa pikkujoulut, jolloin
on jo huokaista helpotuksesta sillä tämä
vuosi alkaa olla ”pulkassaan”.
Haluan lämpimästi kiittää kaikkia jäseniämme, yhteistyökumppaneitamme ja vierailijoita erinomaisesti sujuneesta kesästä ja
samalla toivotan nautinnollista syksyä ja
loppuvuotta.
Jouko Ahonen SF-C 41830

SF-Caravan Keski-Suomi ry:n
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään sunnuntaina 17.11.2019 klo 12.00
alkaen Konginkankaan Lintulahden Caravan-alueella Lintusalissa.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu aloitetaan klo 11.30.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksemme sääntöjen mukaiset syyskokoukselle kuuluvat asiat,
mm. hyväksytään toimintasuunnitelma/toimintaohje, kausipaikkasopimus ja talousarvio vuodelle 2020
sekä valitaan tilintarkastajat ensi vuodelle. Kokouksessa valitaan myös yhdistyksen puheenjohtaja sekä
muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraaviksi kahdeksi vuodeksi.
Lisäksi kokouksessa käsitellään myös Hietasaaren aluetoimikunnan esitykset, jotka liittyvät
ns. isäntävelvoitteen palauttamiseen edellisvuosien tapaan ja sähkömaksuun erillisenä eikä aluemaksuun sisältyvänä.
Tervetuloa kokoukseen päättämään yhteisistä asioistamme.
SF-Caravan Keski-Suomi ry:n hallitus
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Lintulahden kesä rävähti käyntiin…
Lintulahden kesä rävähti käyntiin railakkaasti kun alueella päiväkäynnillä vierailleet kaksi orkesteria järjestivät iltapäiväjamit.
Voodoo ja Viimeinen Kevät bändit pitivät ilmaiskonsertin karavaanareille ylägrillillä ensimmäinen päivä kesäkuuta. Konsertin
jälkeen bändit jatkoivat matkaansa keikalle Suolahteen sateen
saattelemina, suomen kesä oli saatu käyntiin.
Pekka-nen

Hyvänolon
viikonloppu
Lintulahdessa
Hyvänolon viikonloppua vietettiin perinteisin menoin. Ulkoiltiin
ja saunalla tehtiin jalkahoitoja. Lapset tekivät ruuaksi makaronilaatikkoa ja se kyllä maistui kaikille.
*Pia M*
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Anne Nieminen ja Timo Piilonen

Olli Rusi

SF-Caravan ry:n
liittokokous 25.5.2019
Järvenpäässä
Y

hdistyksemme virallisina edustajina Jaana Rasilainen ja Ari
Lahtinen sekä Irja ja Matti Andersin lähdimme edustamaan
Keski-Suomen yhdistystä vuosittain jäseniämme koskettavien asioiden päättämiseen. Toinen pariskunta ehkä enemmän jännittyneinä, kun taas toiset olivat jo aiemmin olleet vastaavassa tapahtumassa. Reissu oli hyvin antoisa ja mielenkiintoinenkin, eikä siellä vältytty pieniltä kommelluksiltakaan. Ensimmäisenä kun saavuttiin hotellin aulaan, pärähti hälytykset päälle, arvelimme sen
johtuvan liian suuresta kokous innosta mutta siitä selvittiin.

Marianna Virta
viihdytti meitä
savolaisvitseillä.

Varsinainen kokous olikin sitten se tärkein asia, jota varten matkaan lähdettiin. Pientä tärkeyttä tuntien seurasimme kokouksen
kulkua äänestysliput kourassa, milloin niitä tarvitaan. Aluksi saimme kuulla ”stadin slangilla” Esko Vepsän esitelmän kuinka heistä
tuli karavaanareita. ”Mitään ei ymmärretty, mutta hauskaa oli”,
tätä kuunnellessa olisi hyvä ollut olla jonkinlainen ”tulkki” suomentamassa muu-tamia sanoja tai edes Stadi-Suomi sanakirja.
SF-Carvan ry:n puheenjohtaja Olli Rusi avasi kokouksen molemmilla kotimaisilla kielillä. Liitokokoustreffit järjestävä SF-Caravan
Helsinki Ry:n edustaja puheenjohtaja Kim Saarikoski toi tervehdyk-sen kokoukselle toivottaen kokousväen Tervetulleiksi yhdistyksen 50-vuotisjuhlaan Vanhankylän Kartanolle. Helsingin yhdistys on ensimmäinen 50-vuotta täyttävä Caravanyhdistys. Samoin Järvenpään kaupungin tervehdyksen toi kaupunginjohtaja
Olli Naukkarinen.
Matti, Irja, Jaana ja Ari
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lähettikin terveisiä ja suositteli että yhdistykset anoisivat ja muistaisivat ahkerammin yhdistyksen toimijoita, nyt ansiomerkkejä
anotaan liian vähän.

Kaatosade ei latistanut tunnelmaa

Vihdoin kokous päästiin alkamaan ja virallisia edustajia oli 53 yhdistystä 150 edustajaa sekä kunniajäsenet ja liiton johto.
Kokouksen kulku oli joustavaa ja nopeatempoista eikä mitään suurempia muutoksia tullut niin vihdoin päästiin äänestämään hallituksen jäsenet, joista läpi menivät Pirjo Kuisma, Hanna Jokinen ja
Hannu Kivikoski. Vuoden 2020 liittokokous järjestetään 21-24.5
Lahden Sibelius talossa, jolloin samalla on Lahden yhdistyksen
50-vuotis juhlateffit. Lopuksi puheenjohtaja Olli Rusi kiitti kokousedustajia hyvin sujuneesta kokouksesta ja sai raikuvat aplodit.
Sitten menikin hetkeksi Jaanalla ja Irjalla ns. sormi suuhun, kun
emme olleet huomanneet varautua Helsingin yhdistyksen 50-vuotisjuhla onnitteluihin, mutta hätä keinot keksivät, lähdimme kaupungille hankkimaan onnittelu viemiset ja niinhän sekin asia tuli
hoidettua ja mukava oli olla edustamassa Keski-Suomea, vaikka
vettä tuli kaatamalla, nähtiinhän siellä tuttujakin. Kävimme muiden yhdistysten ja liiton edustajien kanssa mielenkiintoisia keskusteluja. Ja samalla pääsimme juhlimaan, kun Suomi kaatoi Venäjän
jääkiekon MM-kisojen välierissä ja pääsi pelaamaan kultamitalista.
Tässä kertomusta kokouksesta ja tuleville edustajille voidaan vaan
sanoa, että kannattaa kokea tämäkin, jää paljon muisteltavaa.

Jaana ja Irja

Ja taas tapahtui hotellilla sellaista, jota porukalla ihmeteltiin, Irjan
huoneen avain katos nousi ns. ilmaan...mutta löytyihän se lopulta
ja sen saa jokainen arvailla mistä. Muutama metri huoneiden välissä ja sillä matkalla avainkortti katosi. Kotisivuilla (https://www.
kskaravaanarit.fi/nuppi/) voit ottaa osaa kilpailuun ja jättää oman
arvauksesi löytöpaikasta. Oikein vastanneiden kesken arvotaan tilaussauna tunniksi joko Hietasaaressa tai Lintulahdessa. Vastausaikaa on lokakuun loppuun. Luonnollisesti yhdistyksen liittokokousedustajat eivät saa osallistua.
Kokousterveisin! Jaana, Ari, Irja ja Matti

Esko Vepsä

SF-Caravan Helsinki ry:n puheenjohtaja Kim Saarikoski
vastaanottamassa onnitteluja.
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Juhannukseen kuuluu sauna, uinti, koivut ja lemmikitkin.

Lintulahden juhannus
J

uhannusta saatiin viettää
suurimmaksi osaksi kauniissa
säässä. Kokkoa ei päästy polttamaan, joten se jäi odottamaan
parempaa hetkeä. Onnelassa
tanssittiin Sinikuu-orkesterin
tahtiin.
Kaikki me viihdyttiin ja ehkä
jopa joku teki juhannustaikoja.
*Pia M*

Onnelassa tanssittiin koivun oksien tuoksussa.
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Lintulahden muikkutreffit
M

uikkutreffejä vietettiin perinteiseen tapaan. Paljon
oli taas kokoontunut ihmisiä treffeille. Muikkuja saatiin niin paistettuna kuin savustettunakin.
Karaokekilpailutkin käytiin ja kannustua oli mukavaa.
Illalla sitten pistettiin jalalla koreaksi orkesterin tahdissa
ja olihan meillä karaokeakin.

SF-Caravan Keski-Suomi ry:n
karaokemestaruuskilpailu 2019
Nuoret alle 16 vuotiaat: Voimala Eveliina
Holm Laura-Kaisa
Karhulahti Iina
Naiset 16-59 vuotiaat:

Karhulahti Marjo
Meriläinen Pia
Voimala Emilia

Naiset yli 60 vuotiaat:

Kolehmainen Merja
Nyrönen Eija
Kunelius Irma

Miehet 16-59 vuotiaat:

Karhulahti Kim
Blå Pekka
Manner Janne

Miehet yli 60 vuotiaat:

Pusa Tapani
Andersin Matti
Vuorenmaa Juha

jana
Tanssitta ri,
rkeste
oikea o
it.
limann
Kyläpe
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Helteellä alkoi Hietsun juhannus

K

errankin juhannuksen sää suosi aattopäiviä. Useinhan sää on
moisen juhlan aikaan sateinen ja kylmä. Aaton aatto aurinkoinen, lämpö hellerajalla houkutteli alueen lähes täyteen keskikesän
juhlijoita. Yli 300 yöpyjää, näistä lapsia 67.
No ei se säätyyppi malttanut pysyä lämpimänä koko viikonloppua.
Viileni ja vähän vihmoi vettäkin periteiseen juhannuksen tapaan.
Juhannuksen ohjelma oli muutoin perinteinen lipunnostoineen,
kilpailuineen , ym, mutta kokoa ei voitu polttaa, oli kulovaroitustila. Aattoillan kruunasikin Petri Forsman Duon tanssitahdit Pavilla.
Juhannuspäivän jumalanpalvelus veti Pavin täyteen sanankuulijoita. Palveluksen hoiti Uuraisten seurakunnan pastori Antti Toivio. Toinen tapahtuma joka täytti tuon tilan, oli arpajaisvoittojen
arvonta. Ulkona sateli ja oli vain 15 astetta lämpöä, näin sisätilat
oli tarpeen. Juhannuspäivän vieton päätti sunnuntain puolelle
kestäneet karaoket.
Veijo

Kirkkoherra Antti Toivio hoiti juhannuksen jumalanpalveluksen.
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Helin koripuoti.

Arpajaiset täytti Pavin salin sateen sattuessa.

Petri
Duo
Forsman

nuppi

11
11
3/2019

Suuri syysnäyttely
Korkotarjous uusiin
matkailuajoneuvoihin
*Rahoitustarjous: Esimerkkilaskelma: Rahoitettava summa 30000€, luotonperustamiskulut 219€, tilinhoitopalkkio 10€/kk, luottoaika 60kk, viimeinen erä 10000€. Kuukausierä 369,59€. Todellinen KSL:n mukainen
luottohinta 31815,41€, KSL:n todellinen vuosikorko 1,81%. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Tarjous on voimassa uusiin varastossa oleviin matkailuajoneuvoihin 15.10.2019 saakka ja koskee
uusia tilaussopimuksia 1.9.2019 alkaen.

Esillä 2020 uutuuksia!
Esillä
150 ajoneuvoa!

Loput
esittelyajoneuvot
erikoisehdoin!
12
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Jyväskylässä
Pullakahvi ja
makkaratarjoilu!

pe 27.9. klo 9-18
la 28.9. klo 10-16
su 29.9. klo 11-15
Tarviketarjouksia!
7000 tuotteen valikoima!

Valitse Sin
ulle
sopivin etu
.
Nyt meiltä kaikkiin uusiin matkailuautoihin kaupan päälle

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

tai MARKIISI asennettuna
tai TALVIRENKAAT VANTEILLA
Tarjous on voimassa varastossa oleviin uusiin Fiat-matkailuautoihin 15.10.2019 saakka.

Myyjät

Tommi Kuismin
Kari Pienmäki
Jyrki Lehtonen
Juha Käyhkö

Meillä yli 150 ajoneuvoa!
050 434 0408
0400 640 139
040 728 6006
0400 642 842

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

Katso ajantasainen
varastotilanteemme
www.jyvascaravan.fi

Verkkokauppa 24h

Yli 7000 tuotetta suoraan varastosta
kauppa.jyvascaravan.fi
shop.jyvascaravan.fi
www.jyvascaravan.fi/kamashop

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

Caravan-huolto
0400 407 055
huolto@jyvascaravan.fi

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

Vuokraus
0400 620 445
vuokraus@jyvascaravan.fi

Vauhdikkaasti kohti juhlavuotta

Jyväs-Caravanin kokonaispalvelut
asiakkaiden parhaaksi

Jyväs-Caravan Oy:lle tulee ensi vuonna täyteen komea 45 vuoden taival maamme matkailuajoneuvoharrastajien palveluksessa. Pitkänäköisten toimintatapojen
kautta Jyväs-Caravanista on kasvanut todella monipuolinen yritys, jolla on tarjota
erittäin kattava valikoima uusia autoja ja vaunuja, runsaasti käytettyä kalustoa, tehokkaat jälkimarkkinointipalvelut sekä toimiva verkkokauppa. Laajan toiminnan
edellytyksenä ovat tietenkin henkilökunnan ammattitaito sekä palvelun korkea taso, joiden toteuttaminen on Jyväs-Caravanille ollut aina kunnia-asia.

J

yväskylän Seppälänkankaan sijoittautuminen maantieteellisesti mukavasti keskelle Suomea on aina toiminut vahvuutena Jyväs-Caravanin toiminnalle. Etäisyydet joka
puolelta Suomea pysyvät maltillisena ja karavaanihenkiselle asiakkaalle muutaman sata kilometriä ei oikean ajoneuvon löytyessä merkitse mitään. Juuri sen sopivan yksilön löytyminen

on Jyväskylässä myös helppoa, sillä tusinan eri
matkailuauto ja -vaunumerkin uuden kaluston
tai kymmenien käytettyjen vaunujen ja autojen
joukosta löytyy varmasti sopiva ratkaisu jokaiseen makuun ja taloudelliseen panostukseen.

Morelo täydentää valikoimaa

Jyväs-Caravanin vastuullinen ja asiakasystä-

Jyväs-Caravanin Mikko Käyhkö lupaa yrityksen jatkossakin kehittyvän tarkoin asiakaskunnan toiveiden mukaisesti. Asiakastyytyväisyys onkin aina ollut Jyväs-Caravanissa alan huippuluokkaa.

vällinen palvelu näkyy suoraan yritykselle
myönnettyjen merkkiedustusten määrässä.
Laatutietoiset matkailuauto-sekä -vaunuvalmistajat vaativat edustajiltaan paljon ja Jyväs-Caravan onkin voittanut usean huippumerkin luottamuksen. Adria, Bürstner, Casa Car, Carthago,
Dethleffs, Kabe, Sunlight sekä Sun Living tarjoaa harvinaisen kattavan valikoiman matkailuautoja ja vaunupuolella Adria, Dethleffs, Hobby, Kabe sekä Poksi ovat helposti verrattavissa
saman katon alla. Kokonaispakettiin lisättävät
kattavat takuu-, huolto- sekä varaosapalvelut
kertovat omaa kieltään Jyväs-Caravanin laajasta asiantuntemuksesta ja palvelujen kokonaismäärien hallinnasta.
Viime syksyllä Jyväs-Caravanin valikoimaan
liittyi myös saksalaisen Morelon kattava matkailuautovalikoima sekä sen huolto- ja varaosapal-

Dethleffs on edelleen vahva merkki maamme karavaanaripiireissä.
Pulse-mallisto on ollut suosittu, ja sitä on saatavana puoli-integroituna ja integroituna.
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velut. Morelo -matkailuautot täydentävät asiakkaiden toiveiden mukaisesti Jyväs-Caravanin
suurempien matkailuautojen valikoimaa ja tarjolla on ajoneuvoja Iveco Dailyn, Iveco EuroCargon, Mercedes-Benz Ategon ja Mercedes-Benz
Actrosin -alustoille. Ylellisille matkailuautoille on
olemassa oma asiakuntansa ja Jyväs-Caravan onkin jo myynyt useita kappaleita yksilöllisiä Morelo-luksusajoneuvoja eri puolelle Suomea.

Mainos

piirissä.
alan ajoneuvo- ja tarvikeuutuuksiin. Valitsimme
Kehitystä vahvistetaan jatkuvan koulu- messuilta taas kiinnostavimmat uutuudet ajotuksen kautta ja hyvänä esimerkkinä toimii neuvo- ja tarvikevalikoimaamme.
Düsseldorfissajärjestettävämaalimanjohtavan
alan messutapahtuma. Elokuun lopussa 25 JyTeksti: Tapani Palo / Ammattiautot
Kuvat : Tapani Palo ja Jyväs-Caravan
väs-Caravanin henkilökunnan jäsentä tutustui

Syysnäyttely ja kevään omat
caravanmessut tulossa

Kuluvan syksyn aikana Jyväs-Caravan on oman
perustoimintansa lisäksi vahvasti mukana myös
muissa tapahtumissa. Syyskuun 19.-22. päivä
yritys esittelee tuotteitaan Lahden Caravanmessuilla ja seuraavana viikonloppuna on vuorossa
oma näyttely Seppälänkankaalla. Kummassakin näyttelyssä on esillä runsaasti kiinnostavia
uutuuksia ja luonnollisesti myös mielenkiintoisia erikoistarjouksia niin tuotteista kuin palveluista kannattaa kysyä paikan päällä.
Viime toukokuussa Jyväs-Caravan järjesti
mittavan karavaanitapahtuman omissa toimitiloissaan ja onnistunut tapahtuma houkutteli
paikalle yli 4000 vierasta. Tarjolla oli myös maksuton matkaparkki, jonne tiensä löysi yli 200
ajoneuvoa joka puolelta Suomea. Oman tarjonnan lisäksi messuilla esittäytyi myös runsaasti
eri alojen asiantuntijapalveluita ja kaiken kaikkiaan tapahtumasta muodostui hyväntuulinen
ja rento tilaisuus kaiken ikäisille karavaanipuolen konkareille sekä uusille tutustujille.
Hyvien kokemusten kautta omat caravanmessut järjestetään asiakkaiden parhaaksi
myös ensi vuonna samaan tyyliin ja päivämääriksi ovat varmistuneet 15.-17. toukokuuta.
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Kauppa käy monipuolisesti

Jyväs-Caravanin valikoiman laajuus näkyy positiivisesti myös myyntitilastoissa. Isommalla
puolella esimerkiksi Carthago E-line -mallisto
on ollut suosittu mallisto ja keskikokoluokassa Dethleffs Trend ja Pulse-mallistot ovat olleet
kysyttyjä. Uutuutena Dethleffsin mallistoon tuli kesällä Globeline -mallisto uuden Mercedes-Benz Sprinterin alustalla. Karavaanipuolta
täydentää osuvasti myös Fiathenkilö- sekä pakettiautovalikoima jälkimarkkinointipalveluineen, joka kertoo omaan kieltään Fiat-palveluiden ammattitaidosta. Ajoneuvomyynnin lisäksi
Jyväs-Caravanin vahvuutena toimii myös kattava verkkokauppa, jossa oman laajan malliston
lisäksi on saatavilla myös Reimon sekä Kama
Fritidin valtavat varaosa- ja tarvikevalikoimat.
Jyväs-Caravanin vuosikymmenten menestystarina ei sattumien summa, sillä kaikki pohjautuu tarkkaan ennakointiin sekä jatkuvaan
kehittymiseen ja valmiutena uusiin askeliin.
Merkittävä osa onnistumista on hyvän henkilökunnan aikaansaama tekemisen meininki, mikä näkyy työn tehokkuudessa ja yleisessä ilmaMyyjät

Tommi Kuismin
Kari Pienmäki
Jyrki Lehtonen
Juha Käyhkö

10 ammattitaitoista mekaanikkoa huolehtivat ajoneuvostasi kokonaisvaltaisesti.

Tarvike- ja varaosapuolen kattavuus on Jyväs-Caravanille kunnia-asia. Yrityksen
ammattitaitoinen henkilökunta auttaa asiakasta löytämään sopivat ratkaisut
kaikkiin tarpeisiin ja karavaanarin matka pääsee näin jatkumaan aina nopeasti
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Lapsien Hietsu tapahtuma
H

einäkuun ensimmäisenä viikonloppuna vietettiin lasten oma
tapahtuma. Mukana mainiosti lapsiperheitä, tarkemmin 125
aikuista ja 60 lasta. Viikonlopun ohjelma oli rakennettu nuorille
sopivaksi. Askartelujen aihe oli nyt keppihevosten, keppareiden
tekoa. Villasukka olikin monen hevosen tärkein osa.
Lauantai iltapäivällä pidettiin tasokkaat kepparikisat hiekkaniemen esteradalla. Yleisö sai ihailla todella hienoja eri ikäsarjoissa.
Kuudesta toista osallistujasta ainoana poikana Juho voitti 7 – 10
vuotiaat. Ja Juhon suritus oli kaikki luokat huomioiden nopein.
Kouluratsastuksen kilpailu taas käytiin rannan petanki kentällä.
Frisbeegolf kilpailulle kävi nolosti. Vain muutama heitto ja rankka
ukkossade keskeytti kilpailun. Hietasaaressa kerran viikossa käyneet Uuraisten 4H yhdistyksen pojat rakensi mainion pujotteluradan polkuautoille. Iltapäivällä oli lapsille oma karaoke dicko. Joka
sitten myöhemmin muuttui aikuisille tanssi-illaksi.

Tuloksia
Esteratsastuksesta:

Mahtavan upea lauantai-illan auringonlasku vaihtui sunnuntai
aamun sakeaan sumuun. Sumun hälvettyä, pääsi lapset ponilla ratsastamaan ja kiesiajeluun.

0 – 6 vuotta
1. Heta H.
2. Veera L.
3. Selma K.
4. Sohvi K.
5. Siiri J.

Veijo

heppa
Sade
Norppa
Lilja
Anni
Aatos

7 – 10 vuotta
1. Juho K.
2. Viivi J.
3. Selina J.
4. Hilda H.
5. Siiri T.
6. Saana P.
7. Viivi T.
8. Anni T.
9. Aliisi L.

Hulivili
Lumi
Sasha
Taika
Kirsikka
Koffi
Toffee
Mustikka
Pyry

11 – 15 vuotta
1. Jenna Y.
Lipsi
2. Aino K.
Leija
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Oranssiliivit hoiti taas hommat.
Mikko Käyhkö istui mielellään kuvaan ryhmän kanssa.

Mepä hoidettiin Grafila
J

yväs-Caravan järjesti ensimmäiset Caravan Messut 17.19.5.2019 tiloissaan Seppälän kankaalla.

Pyysivät apuja yhdistykseltämme. Mulle lankesi matkaparkin
hoito Grafilan pihakentälle viiden muun osaavan jäsenen kera.
Hommahan hoidettiin kiitoksen arvoisesti vaikka oli kova helle ja
yöpyneitä vaunukuntia lähes 200 vilkkaimpana perjantain ja lauantain välisenä yönä. Vaunut sijoitettiin jonoihin tarvittavin turvavälein. Myös niin, että kentältä pääsi lähtemään vaikka takarivistä. Jos oli perjantai kovapäivä, ei ollut lauantaikaan helpompi.
Mutta lähtijöitä sentään enemmän kuin tulijoita.
Sisällä messutiloissahan oli yhdistyksellä pieni osasto, joka teki tehokasta jäsenhankintaa ja kertoili kävijöille miksi Lintulahdessa
ja Hietasaaressa kannattaa poiketa. Jyväs-Caravaanin järjestäjät
olivat tapahtuman onnistumiseen tyytyväisiä. Kuulemma messut
saavat jatkoa ensi keväänä.

Messuilla oli yhdistyksen osasto kertomassa karavanalueistamme.

Meillä Grafilan punaliivisillä isännillä oli taas helppo sunnuntaipäivä. Toivoteltiin vain lähtijöille hyvää matkaa ja kuunneltiin
kiitoksia. Jaa a, pitäisiköhän ensivuoden kalenteriin ruksata eräs
viikonloppu.
Veijo

nuppi
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Kabe-kerhot Lintulahdessa
L

intulahdessa vietettiin Kabelaisten kokoontumista heinäkuun
toiseksi viimeisenä viikonloppuna. Punaraita vaunuja alkoi kerääntyä alueelle jo torstaina ja perjantaina aavikko olikin lähes
täysi. Viralliset juhlallisuudet aloitettiin yhdistysten lipunnostolla.
Isot Kabe kyltit oli viritelty jo aikaisemmin toivottamaan vieraat
tervetulleiksi. Lipunnoston jälkeen päästiin saunomaan. Loppuilta
sujahti rattoisasti seurustelun ja Onnelassa järjestetyn tanssi-illan
merkeissä. Musiikista vastasi alueen oma mestari Hämäläisen Matti
sekä Hannu Laitinen.
Seuraava päivä olikin sitten raakaa kisailua mölkyssä ja petankissa,
siinä ei armoa annettu eikä pyydetty, vaan taito ratkaisi ja ehkä
ihan vähän tuurikin. Toki leikkimielellä kisaa käytiin, mölkkymestaruus meni Järvi-Suomen yhdistykselle, mutta me keskisuomalaiset päästiin sentään hoppeelle. Kabe-palaverin ja kahvittelun jälkeen oli vuorossa odotettu palkintojen jako ja arpajaiset. Sen verran onni potki että pitää ruveta suunnittelemaan Alatalon reissua
Kuopion suunnalle. Saunat ja karaoketanssit päättivät vaiheikkaan
päivän.
Sunnuntai aamupäivän keppijumpan jälkeen päästiin vetreinä kotimatkalle. Tulospalvelusta saamieni virallisten tietojen mukaan
petankkikisan voitti Jarmo Savikko, Niklas Jormanainen sijoittui
toiseksi ja Raija Solin kolmanneksi. Yhdistysten viisijäseniset joukkueet kilpailivat mölkkykisassa, joka tarkkojen heittäjien ansiosta
ratkesikin jo reilun kierroksen heitoilla. Voiton vei Järvi-Suomen
Kabe yhdistys, toisena Keski-Suomen Kabelaiset, kolmantena Pohjois-Suomen Kabe-yhdistys ja neljäntenä Turun Kabe-klubi, onnittelut voittajille. Kiitokset järjestäjille ja kaikille mukana olleille
karavaanareile.
Pekka-nen
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Matti Hämäläinen ja Hannu Laitinen viihdyttivät
Onnelassa tanssikansaa

LINTULAHTI
LINTULAHTI

Kilpailuja, jumppaa ja ennenkaikkea ympäri Suomen tulleitten
kabelaisten yhteistä kesänviettoa.

•
•
•
•

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

… siinä heti Lintulahden liittymässä!
… siinä heti Lintulahden liittymässä!
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Heinäkuun naamiaisrieha
Prinsessoja, mörköjä, remppamiestä ym. lasten hauskoissa naamiaisissa.

H

ietasaaressa heinäkuu perinteisesti päätetty riehakkaasti naamiaisiin. Näin mentiin nytkin ja kunnon hellesäässä, 31 astetta.
Alue aivan täynnä, 310 asukasta ja näistä kolmannes lapsia. Lauantaina oli paljon alueella paljon myyntipöytiä. Oli hattumyyntiä,
hopeakoruja, Helin koreja, Jyväs-Caravaanin kalustoa ja tarvikkeita sekä Suvipuoti. Pikku kilpailuja, mutta päivän tärkein ohjelma
oli lasten naamiaiset. Oli prinsessaa, puuha-peteä, oja-asukkia
(melkoinen otus), ym. Hienoja asuja ja rooleja. Kaikki palkittiin.
Illalla ja yöllä Pavilla tanssitti Pia Lång Duo. Näiden tanssien aikaan paikalle ilmestyivät aikuiset naamioituneina. Se oli riehakasta. Mielettömiä rooliesiintymisiä. Rooleistaan palkittiin Ratsulan
Panu, nimi oli kuulemma pakko vaihtaa teini-iässä, kun kasteessa
pappi oli sotkenut kirjaimet uut ooksi. Toinen mainittava hahmo
oli vauhdikas ja naisten mieleinen Merirosvo Baron. Yön herkuista
kannattaa muistaa yökrillin herkut, makkarat ja mahtavat hampurilaiset.
Veijo

20

Kukkahattutytöillä oli arpajaisissa onnea.

Olisko vedenlämpö 26°C?
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Kisatuloksia:
Lasten nännikumi:
alle 10 v
1. Siiri 2/9
1. Jooa 2/9
3. Viivi 1/9
Hulvaton meno aikuisten naamiaisissa.

yli 10 v.
1. Ronja 5
1. Tuisku 5
3. Justus 4
kaikkiaan 13 osallistujaa

7 muuta ei saanut tulosta

yli 10 v.
1. Sofia 1/9
1. Justus 1/9

Lasten koris
1. Siiri 1/3
1. Aarre 1/3
1. Oiva 1/3

10 muuta eivät saaneet tulosta

6 muuta eivät saaneet tulosta

Lasten hernepussi:
alle 10 v.
1. Oiva 3
1. Siiri 3
3. Viivi 1

Yli 10 v.
1. Jonne 2/3
2. Emilia 1/3
2. Viljami 1/3
2. Joonatan 1/3
2. Justus 1/3
2. Sofia 1/3

4 muuta eivät saaneet tulosta

5 muuta eivät saaneet tulosta

Suomen hienoin terassi, Suvipuoti.

Pia Lång Duo.

Heinät seipäälle heinäriehassa.
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Venetsialaiset Hietsun tapaan

J
i
oni hoit
Ronja-p
kset.
y
it
d
y
ky
hienosti

ostain rannikolta, Kokkolan seudultahan on alkanut perinteinen
tapa viettää Venetsialaisia elokuun vaihtuessa syyskuuksi. Silloin
on soihduin, kynttilöin ja valoin juhlittu mökkikauden päätöstä.
Meren rannoilta juhla on levinnyt myös sisämaahan ja meidän
vaunualueillekin.
Hietasaaressa juhlan nimi on Kynttilä ilta. Viikonloppu aloitettiin
perjantai-illan ja yön karaokella. Jonka jälkeen monet istuivat pitkälle yöhön rannalla ihaillen kirkasta tähtitaivasta ja vuodenaikaan aikaisia revontulia Kyynämöisen yllä.
Lauantaina, varsinaisena juhlapäivänä oli tarjolla mm. poniajelua.
Ronja poni hoiti hommansa tyylillä ja veti monta hymyhuulista
kyydittävää. Viehättävä Pelimanni-Nelle sai Suvipuodin terassilla

Päivällä ja illalla sama veden pärske.
Jade´s Band Duo
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Kuvassa Pinja, Viivi, Julia ja Jasmin.

mainiolla esiintymisellään ja musiikillaan
väen yhtymään yhteislauluihin. Samalla Suvipuoti tarjosi laulajille ja kuulijoille pullakahvejaan. Runsas Kynttilä illan viettäjä
joukko ( yli 200 henkeä) oli päivään ja lämpimään säähän tyytyväisiä.
Illalla alueella syttyivät tuhannet kynttilät,
lyhdyt, padat ja valonauhat. Jade`s Band Duo
tahditti tanssijalkaa Pavilla ja yökrillin herkut antoivat voimaa tanssittaa vaikka aamuun.
Sunnuntain arpajaisvoittojen jako oli hauska
tapahtuma. Päävoittona oli Tähtisen Peterin
lahjakortti, jolla hän vie voittajaparin Keski-

Suomen taivaalle yksityiskone lennolle. Hän
keksi spontaanisti kutsua kaikki lapset arpajaispöydän ääreen. Hän lupasi viedä taivaalle
lentämään neljä lasta. Arvonta tapahtui niin,
että Peter nosti ylimääräisiä arpalippuja ja jos
numero oli alle 30 hän kysyi, kenen syntymäpäivä silloin on. Näin löytyi neljä onnellista,
jotka suuntasivat välittömästi Tikkakosken
kentälle. Peterin kone pyörikin pitkään ja
näyttävästi Hietasaaren yllä. Lapsista jännintä oli kuulemma kun lentäjä teki nousuja ja
laskuja, niin että tunsi olevansa tosi kevyt ja
taas tosi painava.
Veijo

Yö täynnä kynttilöitä ja lyhtyjä.
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Kesää muistellen…
K

esä meni, aivan liian nopeaan, mutta niinhän sillä on tapana joka vuosi mennä.

Oli ihania kelejä, muistorikkaita tapahtumia ja ennen kaikkea
aivan ihania ihmisiä. Niin entuudestaan tutumpia kuin uusiakin
tuttavuuksia. Saatiin uida, grillata, saunoa, pelailla pelejä tai vaan
nauttia olemisen ihanasta keveydestä, laulettiin myös usein korkealta ja kovaa karaokea. Kesään mahtui myös mukavia tapahtumia.
Ollaan saatu nauttia meidän ihanasta rakkaasta alueesta, auringon
säteiden lämmittäessä ja ajoittain vesisateen rummuttaessa.
Ollaan myöskin saatu nauttia meidän uusista väreistä lasten leikkipaikalla ja kesäkeittiössä. Oli ihanaa tanssia juhannusvalsseja entistä ehommassa Onnelassa. Ja kyliltä kuultuna, ehostukset ovat
saaneet hyvän vastaanoton. Kesäkeittiö on ollut kovassa käytössä
ja lapset viihtyneet iloisemmissa väreissä.
Pienillä asioilla voidaan saada isoja aikaan. Mikä sen paremmin
kohottaa yhteishenkeä kuin yhdessä tekeminen. Ja kun kaikilla on
sama päämäärä, kohentaa ja parantaa entisestään meille niin tärkeää aluetta, pienilläkin teoilla saadaan aikaan suuri puro. Lopussahan usein kiitos seisoo.
Vaikka kesä nyt kääntyy syksyn puolelle, varmasti on luvassa mukavia kelejä, voimme nauttia syksyn väriloistosta, kuulaista aamuista ja pimeistä illoista kynttilöitä poltellen.
Tulossa on myös mukavia tapahtumia piristämään arjen harmautta.
Saadaan edelleen viettää ihanaa vapaa-aikaa ihanien ihmisten
kanssa.
Syksyisin terkuin Pia Meriläinen

Hymyillään jälleen kun tavataan
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Tarpeettomat kyltit
Hietasaaressa varauduttiin edellisvuosien tapaan ”alue täynnä”
kylteillä. Osoittautuivat tällä kertaa onneksi tarpeettomiksi.
Mutta muutamana iltana oli hilikulla.

Messumatka Lahteen
Yhdistys ja Jyväs-Caravan järjestää messumatkan Lahden caravan
messuille 22.9. Ilmoittautumiset Lintulahden isännille 040 748
5377. Tarkemmin matkasta nettisivuilla.

Laita kalenteriin
Ensivuoden Pohjoismaiset Karavaanipäivät pidetään Suomessa.
Tarkemmin Kuopion Rauhanlahdessa 6.-10.7.2020. Nyt siis päivä
kalenteriin ja tapahtumasta tarkemmin tietoa ensivuoden puolella.

Äänestä vuoden Caravan-alue
Vuoden 2019 alue nimetään jäsenäänestyksen perusteella. Äänestäminen parhaasta SF-Caravan alueesta ja yleisestä leirintäalueesta
tehdään ilmeisesti sähköpostilla SF-Caravan ry:n nettisivuille.

13.8.2019 Uistellen
Kyynämöisestä hauki 8kg,
1.10cm pitkä.
Saalistaja Seppo Jääskeläinen

Anu Karhu
hoiti Hietsun toimiston kesäkuukausina. Kuvassa Anu ei ole työasussa, vaan varhais-keskiaikaisen leskirouvan, puolalaisen majatalon emännän Brygidan rooliasussa. Tämä leskirouva on haluttu
vaimo. Varakas nainen kun menee avioon, siirtyy hänen omaisuutensa miehelle ja hän itse joutuu nyrkin ja hellan väliin. Tosin ei
tainnut niitä helloja silloin olla, mutta olihan joku avotuli padan
alla. Moisen harrastuksen lisäksi Anu laulaa suuressa Kurkiaurat
yhtyeessä, niin ja ajaa tyylikkäällä jenkkiautolla.

Kiitokset
Lämmin kiitos
merkkipäiväni huomioimisesta.
Heikki Raatikainen, 110824

Pysähtyneet vankkurit
Jaakko (Matti) Matias Tiala
s. 11.3.1932 k. 23.2.2019
SFC 41175
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Keski-Suomi ry
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Hietasaaren linnut
A

lueen matalissa puissa ja pensaissa asustelee hernekerttu. Sen
ääni muistuttaa vieriviä herneitä. Paras tuntomerkki on tummanharmaan pään ja valkean posken selvärajainen väriero. Tämä
yksilö vieritteli herneitään rantasaunan tontilla olevassa kukkivassa lepässä.
Keväällä huhtikuun 19. päivä kurkiauroja tuli toinen toisensa
jälkeen alueen yli. Keli oli kylmä ja tuulinen. Istuimme rantavaraston takana tuulensuojassa ja palelimme, mutta ei malttanut mennä
vaunuun, kun auroja tuli vain toinen toisensa perään. Osa aivan
päämme yli.
Keväällä Ylä-Multian portaiden vieressä olevassa pajussa ruokaili
tiltaltti. Se lauleli syödessään TILT TALT TILT TILT TALT, eikä
arastellut kuvaajaa. Suorastaan poseerasi kameralle. Hyvin samannäköinen pajulintu on ulkonäöltä mahdoton erottaa tiltatista.
Laulu sen sijaan on hyvin erilainen. Peippomainen, mutta surumielisesti alaspäin laskeva sävel ilman loppupirskausta. Tämä pajulintu viihtyi kodan lähellä sijaitsevassa rantakoivussa.
Keväällä seisoin hiekkarannalla, kun jotain lensi saaresta Ruususen mutkaa kohti. Nappasin äkkiä pari kuvaa ja katsoin jälkeenpäin, mitä sattui kameraan. Suureksi ilokseni uivelopariskunta ja
kuvat olivat vielä terävät. Yläpuolisen naaraan hyvä tuntomerkki
on ruskeasta päästä erottuva valkea poski. Vaalealla uroksella on
musta naamio päässään ja niskatöyhtö. Ne ovat pohjoisen lintuja,
jotka muuttavat tästä ohi, kuten myös Kyynämöisellä näkemäni
mustalinnut, pilkkasiivet ja allit. Nämä kaikki ovat vesilintuja.
Eräs aamu huomasin vaunun ikkunasta, että Piippuhyllyn yläpuolisissa männyissä lentelee kaksi erikoisen näköistä haukkaa. Ne
näyttivät hyvin nuorilta yksilöiltä valkeine väreineen. Pyysin jälkeenpäin kahdelta todelliselta himobongarilta varmistuksen lajinmääritykseen. Ensimmäinen sanoi hiirihaukka ja toinen mehiläishaukka. Lohdutti kovasti, että ei se ole vaikea lajipari vain minulle. Poikkeuksellisen vaaleita nämä yksilöt olivat kummaksi vaan.
Onneksi kuvia oli paljon ja selailin kahden lintukirjani tekstejä ja
kuvia ja vertasin valokuviin ja aikamoisen varma olen, että kyseessä on kaksi poikkeuksellisen vaaleaa mehiläishaukkaa, joita nähdään harvinaisena Keski-Suomessakin. Ei siinä kerkeä vaatteita
pukea, jos meinaa ehtiä kuvaamaan. Yöpaita päällä juoksin kameran kanssa lähemmäksi ja kerkesin. Jälkeenpäin vähän nauratti,
mutta ajattelin, että jos ne joutuvat näkemään minut bikineissä,

kyllä kai ne yöpaidankin kestävät (karavaanarit, ei haukat). Tosin
kiittäkööt onneaan, että en nuku alasti.
Selkälokki on voimakkaasti taantunut laji. Harmaalokki uhkaa
voimakkaasti sen asemaa. Selkälokin tuntee mustasta selästä, joka
taas harmaalokilla on harmaa. Meillä Hietasaaressa on onni seurata
saaren itälaidan kivillä pesivää selkälokkipariskuntaa. Toivottavasti
pesintä onnistui ja lokit palaavat seuraavanakin kesänä.
Istuin grillaamassa eräänä pimeänä heinäkuun iltana, kun kuulin
venerannan suunnalta helmipöllön poikasen kerjuuäänen. Joku
sanoi pöllön alueella nähneensäkin. Ne käyvät syöttämässä jo pesästä lähteneitä poikasiaan. Harvoin tapahtumaa onnistuu pimeässä näkemään, mutta melkoinen siipien läpse ja kahina siitä kuuluu
hiljaiseen kesäyöhön.
Saaressa pesii valkoviklo, joka on yleinen kahlaaja. Se on kooltaan selvästi suurempi kuin hyvin toistensa näköiset pienemmät
kahlaajat: rantasipi, metsäviklo ja liro. Sen ääni on kuulunut varsinkin iltaisin saaresta koko alkukesän. VITJA VITJA VITJA
VITJA sekä surumielinen DJY DJYY. Neljä poikasta näytti seuraavan vanhempiaan heinäkuussa. Lentelivät edestakaisin. Elokuussa
äänet olivat jo vaimenneet, kun perhe oli lähtenyt muuttomatkalle
etelään.
Mustavalkoinen isokoskelokoiras on monille tuttu. Tuntemattomampi voi olla ruskeapäinen, koukkupäänokkainen taakse sojottavalla takatukalla varustettu naaras. Ne saalistavat poikastensa

Isokoskelonaaraat

Harmaahaikarat

Lentävä valkoviklo
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Istuva valkoviklo
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Uivelopari

kanssa porukassa ajaen pikkukalaparvia ringissä matalampaan ja
matalampaan veteen ja sitten hyökkäilevät ringin keskelle hakemaan saalista.
Yllätyksiäkin sattuu kuvatessa. Kuvasin alueen pensaissa olevia
lintuja, kun parkkipaikan luona näin pensaassa kamerani läpi käenpiian. Se on yleensä niin piilotteleva ja arka, että sitä on ollut
todella vaikea saada edes kiikariin, kun se piukuttaa reviirillään,
yleensä isossa koivussa maalaistalon pihapiirissä. Mutta siinä se
vaan oli. Olikohan tämän kesän poikasia ja lähdössä jo muuttomatkalle trooppiseen Afrikkaan?
Rantavaraston kulmilla elelee harmaasieppo. Se on väriltään tasaisen harmaa lintu, jonka laulukin on vaatimatonta tiuskahtelua
ja vaimeita tirskaisuja. Ei voi edes varsinaisesti lauluksi sanoa. Se
istuu pylvään päällä tai kelo-oksalla ja lehahtelee perhosmaisesti
hakemaan hyönteisen lennosta ja palaa takaisin päivystyspaikalleen.
Harmaahaikara on nähty useasti lentelemässä alueen lähistöllä.
Sillä on kuulemma vakio-oksa saaren itäpäässä, josta se tähystelee
ympäristöään. Harmaahaikarat ovat voimakkaasti levinneet pohjoiseen ja eivät ole mitenkään harvinainen näky Keski-Suomessakaan.
Tuija
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Äiti ihmetteli, kun lumenaurauskasan seassa oli paljon hiekoitushiekkaa.
Veeti kolme vee valisti, että nyt pystyvät mummotkin kiipeilemään.
Lola Odusoga turkulaisena on kertonut Turkuvitsin.
- mikä on parasta Turussa
- moottoritie Helsinkiin
Laihialainen isäntä vei pyydetyn virtsanäytteen labraan. Häntä tutkinut
lääkäri soitti ja kertoi näytteen olleen puhtaan, olette siis terve.
Isäntä kertoi kotona, että koko perhe on terve yhteisen
virtsanäytteen perusteella.
Kallehan on kova matematiikassa. Vieläkö sinä Sisko seurustelet hänen
kanssaan. No en, Kallella oli aina vaan mielessä suhdeluvut,
lähinnä yhden suhde kymmeneen.
Mistä tietää että on bulimikon polttareilla.
Siitä että niissä kakku hyppää ulos tytöstä.
Nuorikko kertoi lounaalla uudelle miehelleen
osaavansa tehdä jo kalakeittoa ja nakkikeittoa.
--no kumpaas tämä on.

Lintulahden toimistoa on tänä kesänä hoitanut pääsääntöisesti nuorimies Jyväskylästä, Miika Vaarakallio. Karavaanikokemusta hän kertoo omaavansa parilta kesältä ja viettää kesää
perheensä kanssa kausipaikalla Lintulahdessa.
Miika kertoo harrastavansa teatteria, laulua, ym.kulttuuritoimintaa sekä järjestötoimintaa. Tänä kesänä hän on ahkeroinut toimistotyön lisäksi mm Kuusan Kanavateatterin lavalla
Metsolat-näytelmässä. Lukion jälkeen jatko-opintojen suhteen kiinnostavinta olisi politiikka, journalismi, näyttämötaide. Myös tuleva työ olisi hyvä löytää jonkin luovan, monipuolisen, kiinnostavan ja tietenkin hyödyllisen ammatin parista, toteaa Miika.
Kesätyössään hän kertoo viihtyneensä mainiosti, ihmiset ovat
ihania, meno rentoa ja työkaverit vaihtuvat viikottain. Tottahan on että asiakkaat täällä ovat lomafiiliksissä eikä täällä turhaan pingoteta pipo kireällä, ainakaan kovin usein. Mieleenpainuvin muisto kesätyöstä lienee ensimmäinen onnistunut
vuosikortin myynti sekä päiväkaraoket.

Torstai on huono päivä mennä naimisiin.
Pitää paikkaansa, miksi ihmeessä torstai olisi joku poikkeus.
Raumalainen tapahtumamainos:
Harvo mahtu yhte ainuvam bäevähä niim bali lysti ja eritotte hyvä
musiikki ko Rauma Bluessihi. Stää kalaassi fiirata Rauman gusteill joka
suvi siinp Pitsviikon gyljes heinguu viimsittem bäevitten gorvill.
Sillo o suviki juur parhamillas.

Menestystä tuleviin opiskeluvuosiin, toivotamme sinulle ja
kiitokset mukavasta kesästä.

Pekka-nen
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2019
HALLITUS
Varapuheenjohtaja

Puheenjohtaja

Risto Järvikallio

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

Jouko Ahonen

Veikko Lindlöf

Risto Järvikallio

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

puh. 0404145556
veikko.lindlof@viitasaari.fi

puh. 040 142 0975
risto.jarvikallio@pp1.inet.fi

puh. 040 517 7458
jarmo.eske1947@gmail.com

Sihteeri
Veijo Kämäräinen

Teijo Arkkukangas

Irja Andersin

puh. 050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

puh. 0400 916 761
teijo.a@hotmail.com

puh. 040 500 5244
iikku.andersin@pp.inet.fi

Lintulahti-toimikunta 2019

Hietasaari-toimikunta 2019
Järvikallio Risto, pj.
puh. 040 142 0975
risto.jarvikallio@pp1.inet.f
Koivukoski Sami, varapj.
Järvikallio Virpi, siht.

Turpeinen Tauno, pj
0500 616 863,
turpeinentauno@gmail.com)

Aho Sonja
Alanko Markus
Levälahti Risto
Paasonen Anne
Laine Mika

Kumavaara Veikko varapj.
Liimatainen Kari, sihteeri
Heino Heikki
Kianto Nina

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

Jäsenkirjuri

Liimatainen Pirjo
Liimatainen Kari
Lindlöf Veikko
Meriläinen Pia
Rahkonen Tomi
Pursiainen Janika,
Purmonen Marko
Pehkonen Seija

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

Hintikka Pekka
Hiltunen Marjut
Ahonen Valtteri
Heino Heikki
Pihlavamäki Jarmo

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

Rahastonhoitaja

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

Yhdistyksen osoite
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Tuula Pietiläinen

Jaana Rasilainen

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

Puh. 040 357 2595
sfc.rahuri@outlook.com
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Jouko Ahonen
Suuruspääntie 2 A 24, 40520 Jyväskylä
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Kohtauspaikka
Lintsillä
Kohtauspaikka sai uuden
elämän kesäkeittiönä. Seinät saivat uutta väriä pintaansa ja Fiskarsin kaivinkoneen kuljettaja Seppo
kaivoi uuden syöttökaapelin että saatiin liedet ja uunit pelaamaan. Siitä tulikin oiva picnic paikka
matkalaisille

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

Vinkki
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Parasta
painolaatua!
Ompelimo/myymälä
Farkkusauma
Farkkuliivit ja muut tuotteet
kierrätysfarkusta
Myös korjausompelua

Kirjasin Bell Gothic STD

www.farkkusauma.fi
Ahjok. 12 40320 Jyväskylä (Löytötexin vieressä)

Ma-Pe 10-17, La 10-13 p. 050 584 4923

Keski-Suomen Painotuote Oy

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

Jyväskylässä
siisti, kuiva, lämmin ja
edullinen

KAUSISÄILYTYSPAIKKA
tilaa 1500 m², entinen
taloustavaratalo.

• Tilan korkeus 5,4 m, oviaukon
korkeus 3,35 m,
leveys 3,3 m
• Lämmin, valvottu
turvallinen tila
• Sijaitsee Jyväskylässä Kirrissä
7 kilometriä
Jyväskylän keskustasta
• Talvisäilytyskausi
lokakuu-huhtikuu 7 kk

www.kausisailytys.fi

Karavaanari -jäsenalennus -5%

Henkilöautot pituuden mukaan 42 - 69 € /kk
Matkailuvaunut ja -autot 64 - 114 € / kk koon mukaan
Veneet ja vesiskootterit 28 - 141 € /kk koon mukaan
Koko kauden hinta on kkhinta x 7 kk= kausihinta!
Kysy tarkka hinta ajoneuvollesi
puh. 0400 653752 Erkki tai 040 5592167 Tuomo
tai kysy tekstiviestillä tai sähköpostilla
toimisto@taloustalo.fi ja kerro samalla ajoneuvosi
mitat: pituus, leveys ja ( korkeus, jos yli 3 metriä).

SF CARAVAANARI-kortilla:

MÄÄRÄAIKAISKATSASTUSPAKETTI!

• KAIKENKOKOISET HENKILÖJA PAKETTIAUTOT
49 €
• O2 PERÄVAUNUT
40 €

