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Hietasaari ja Lintulahti kukkii 
kesäisin kaikesta huolima�a



Kun kaikki tapahtumat on pakosta peruttu, voidaan lämmöllä muistella niitä 
hauskoja yhteisiä takavuosien tapahtumia. Nyt kun kohta on juhannus, voidaan 
naureskellen muistella juhannusta 2017. Silloinhan juhannus iltana klo 22 
tanssittiin hula hulaa ympäri Suomea. Näin myös Hietasaaren hiekalla kokon 
loistaessa noin 60 hengen iloisella joukolla.
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Lehti ilmestyy 2020 neljä kertaa. 
Maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.

Ilmoitushinnat 2020:

SF-C KESKI-SUOMI RY:N JÄSENLEHTI
N:o 2/2020, 39. 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.
  
Kesäkuun Nupin aineisto jätettävä 
19.8.2020 mennessä.  

Muuttunut maailma
Pieni, iloisen keltainen leskenlehti nousee harmaasta savesta kertomaan, 

että vaikka räntää viskoo, se kauan kaivattu kesä on tulossa.

Elämme täysin uudessa maailmassa. Ko-
rona pandemia on vitsaus, joka yllätti 

ja muutti elämän ja arvot uusiksi. Elä-
määmme tuli uusi realistinen pelko. Ai-
nahan on ollut erilaisia pelkoja, joiltakin 
on jopa synnytetty ohjailemaan mielipi-
teitämme. Esimerkkinä on näinä päivinä 
noussut keskusteluun sodanpelko. Tällä 
on mahdollistettu merkittävät ja kalliit 
varustelut aseisiin. Nyt jotta saataisiin 
lievennettyä tätä uutta pandemian pel-
koa, tulee siihenkin panostaa varautu-
mista ja investointeja. Huoltovarmuus ei 
ole varautunut näin merkittävään vitsa-
ukseen. Sairaalat ja niiden tehohoito-
osastot tulee mitoittaa uutta ajatellen. Ja 
entäs ne hoitajat. Kiitosta, kehuja ja kä-
sien taputusta riittää, mutta mites se 
palkka. Marketin kassalla saattaa hank-
kia saman tilin pienellä vastuulla.

Millaisiahan vaikutuksia tällä tilan-
teella on meidän harrastukseemme, 

tähän karavaanarin elämään. Tähän ku-
kaan viisas ei vielä pysty tyhjentävästi 
vastaamaan. Arvaillaan että mm. koti-
maan matkailu tulee lisääntymään. Vasta 
syksyllä tiedetään näkyikö se lisääntynei-
nä matkailuajoneuvojen yöpymisinä alu-
eillamme. Toivottavasti, menot kuiten-
kin pyörii ja katetta pitäisi saada. Nyt 
kun kesä- ja heinäkuun treffit ja tapahtu-
mat on peruttu, mahdolliset tulot näistä-
kin jää syntymättä.

Tämä kesä, ja ehkä koko vuosikin ele-
tään sairastumisen uhassa. Nyt kun 

kesäkuun alusta alueillamme toimii kii-
tosta saanet isäntäpalvelut, toivoisi näitä 
osaavia tekijöitä löytyvän. Pidetään vaan 
riittävästi etäisyyttä ja meidän poikien 
tulee pidättäytyä, eikä tulohalia jakaa 
kaikille alueille tuleville naisille (huono 
kevennys). Nyt on sovittu, että riskiryh-
mäläiset, ketä ne sitten onkaan, voivat 

tehdä ainakin isäntä velvoite päivänsä. 
Jos haluaa varoa tartunnan saantia, voi 
tehdä töitä, joissa ei välttämättä joudu 
ihmiskontakteihin. Uskon että vaunu-
alueillamme pystytään etäisyydet ja hy-
gienia turvaamaan. Ja raikas luonnon 
puhdistama ilma ei pahemmin pisaroita 
levitä.  

Kun tätä lehteä painetaan, ratkaistaan 
suurella etäkokouksella Hietasaaren 

saunan aloitus ja rahoitus. Tämä yhdis-
tyksemme vuosien tärkeimmän inves-
toinnin startti on tiedossa, kun tämä leh-
ti kolahtaa jäsenten postilaatikoihin. Ky-
seinen rakennus projekti on yhdistyksel-
lemme todella tärkeä ja merkittävä pa-
nostus tulevaisuuteen. Alueitamme tulee 
kehittää jatkuvasti, jotta pystymme kil-
pailemaan karavaanareiden suosiosta. Jä-
senmaksuilla ja vuosipaikka maksuilla ei 
meidän laajaa toimintaa pysty rahoitta-
maan riittävästi.

Veijo
kaan viisas ei vielä pysty tyhjentävästi 

maan matkailu tulee lisääntymään. Vasta 

kin pyörii ja katetta pitäisi saada. Nyt 

Afganistanissa vuosi vaihtuu 
kevään ensimmäisenä päivänä. 

Eurooppalaisen kalenterin mukaan 
20. maaliskuuta. Takana on kylmä ja tyly 

talvi, hiilen poltosta sakeine ilmoineen. Vuosi 
alkaa puhtaana ja raikkaana. Ihmiset 
juhlivat puhtaina uusissa vaatteissa. 

Minäkin haluaisin vuoden alun 
tuntuvan tällaiselta.
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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€ + sähkö (sis. 5 hlöä), 
ei jäseniltä 30€/vrk + sähkö (sis. 5 hlöä)

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

Telttapaikka 20€
Yöparkki (klo 20-09) 10€

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.

L i n t u l a h t i

 21.-23.8. Muikkutreffit, Treffit

 12.-13.9. Rosvojen ja soihtujen yö, treffit 

 03-04.10. Syksyn siivoustalkoot

 28.-29.11. Pikkujoulut

 31.12.2020-1.1.2021 Vuoden vaihtajaiset

Lintulahdessa 
tapahtuu…

Kesäkuun ja heinäkuun  tapahtumat peruttu!

Alueella jatkuva isäntäpalvelu koko vuoden.
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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
• 9 korinen frisbeegolf-reitti
• esterata keppihevosille
• veneet, polkuveneet
• kaasunmyynti

1.5.-30.9. Vuorokausimaksu jäseniltä 20€ + sähkö (sis.5 hlöä), 
ei jäseniltä 30€/vrk + sähkö (sis.5 hlöä)

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

Telttapaikka 20€
Yöparkki (klo 20-09) 10€

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:
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.

Hietasaaressa 
tapahtuu…

H i e t a s a a r i

 21.-23.8. Muikkutreffit, Treffit

 12.-13.9. Rosvojen ja soihtujen yö, treffit 

 03-04.10. Syksyn siivoustalkoot

 28.-29.11. Pikkujoulut

 31.12.2020-1.1.2021 Vuoden vaihtajaiset

 28.-29.08. Kynttilä-ilta, Treffit,

  Riskit herrat tanssittaa perjantaina

 10.10. Syystalkoot

 28.11. Pikkujoulut

 31.12. Uusi vuosi

Kesäkuun ja heinäkuun  tapahtumat peruttu!

KESÄKUUN JA HEINÄKUUN 
TAPAHTUMAT PERUTTU!

Hietasaaressa toimii jatkuva isäntäpalvelu 1.6. - 31.8. 
Tämän jälkeen alue toimii ns. Itsepalvelu alueena ja 
vain viikonloppuisin on isäntä palvelut. 
Tarkemmat ohjeet toimintaan löytyvät ilmoitustauluilta.
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Puheenjohtajan tervehdys

”On turha väittää, etteikö yksi ihminen 
pysty muuttamaan maailmaa”.

Sanoi mies, joka söi huonosti kypsennettyä lepakkoa.  
(Vanha kiinalainen sananlasku).

Korona-peli jatkuu

Neuvostoliitossa jaettiin ennen mitaleita työn sankareille. Mita-
listiehdokkaita löytyy meiltäkin. Hietasaaressa esimerkiksi kesä-
sauna on kokenut kevättalvella uudistumisen, josta erityiskiitos 
työtiimille Pusa & Vuori.  

Lintulahdessa taasen Grand Old Man Jouko A on todellinen vä-
liinputoaja. Kun alle 65-vuotiaat ovat töissä ja yli 70-vuotiaat 
eivät ole isännöineet, on Jouko, 66, saanut paiskia isäntätöitä Lin-
tulahdessa oikein olan takaa. Jaksaa, jaksaa….

Kiitokset kaikille teille (ja teitä on monta) jotka olette venyneet 
ja jaksaneet. Rahuriamme Jaanaa unohtamatta, joka ei ilmeisesti 
monta tuntia ole yössä nukkunut yhdistyksen asioita hoitaessaan.

Lintulahteen kioski
Lintulahden toimiston yhteyteen on avattu kioski, josta saa kaik-
kea pientä kioskikivaa. Jotta ei tarvitse viedä rahoja Nesteelle 
saakka, vaan kartutetaan oman alueen taloutta. Muistakaahan asi-
oida!

Kausipaikkamaksu voidaan nyt maksaa tililtä
Tästä vuodesta eteenpäin voimme nyt vihdoinkin maksaa kausi-
paikkamaksun uusinnan tilisiirtona ilman että uusintaa varten on 
matkustettava alueelle. Posti tuo laskun kotiin, ja laskun maksa-
malla jäsen sitoutuu (kuten laskulla mainitaan) noudattamaan 
kausipaikkasopimuksen sääntöjä. Taas yksi vaiva vähemmän.

Syksyllä olemme sitten viisaampia siitä, miten tämä kummallinen 
vuosi on meitä kohdellut. Toivotan jäsenille ja vierailijoille hyvää 
kesämieltä - jos kohta myös kärsivällisyyttä!  Kohdellaan toisiam-
me kunnioittavasti ja ystävällisesti. Autetaan naapuria, milloin 
apua tarvitaan. Ja vieraillaan sillä toisellakin alueella. Se auttaa 
osaltaan oivaltamaan, että meillä on yksi, suuri ja hieno yhdistys. 

Ja yksi yhteinen maali.  

Peter Tähtinen

Vaunualueet saavat olla nyt avoinna. Alkava kesä saattaa muo-
dostua jopa aiempia kesiä vilkkaammaksi, koska nyt odotetaan 

kotimaan matkailun vilkastuvan. Sattuneesta syystä. Sisätiloissa 
voi olla koolla jopa 50 henkeä ja ulkotiloissa peräti 500. Toki tur-
vavälejä soveltaen.

Hyvä uutinen: Vaunualueemme ovat heränneet eloon.    

Huono uutinen: Vielä joudumme etenemään kieli keskellä suuta 
kesän yli. Asiat voisivat toki olla huonomminkin. Me kyllä selvi-
ämme tästäkin.

Vaunualueemme olivat avoinna toukokuun loppuun vain SFC:n 
jäsenille. Silloinkin kirjattiin parhaimmillaan yli 100 (!) kävijän 
määriä. Kesäkuun alusta lukien vaunualueillemme ovat tervetullei-
ta kaikki halukkaat. Kesästä on kuitenkin tulossa erilainen, koska 
erityistä hygieniaa ja turvaetäisyyksiä ja kokoontumisrajoituksia 
olisi syytä noudattaa. Kerrataanpa keskeiset pelisäännöt:

Isäntätoiminta
Alkuvuonna sovellettu ehdoton rajoitus 70 v täyttäneiden toimi-
misesta isäntänä alueella on nyt kumottu. Kausipaikkoihin kuulu-
va isäntävelvoite koskee lähtökohtaisesti taas meitä kaikkia. Kukin 
voi oman harkintansa mukaan toimia isäntänä, mutta 70 täyttä-
nyttä isäntää ei voida velvoittaa toimimaan asiakaskontaktissa - 
ellei sitä itse halua. Nämä seniorit voivat tehdä omaan tahtiinsa 
alueiden ylläpito- ja kunnostustöitä, saunan lämmitystä unohta-
matta, oman valintansa mukaan joko liivi päällä tai ilman liiviä.

Treffit ja muut isot tilaisuudet
Treffejä me emme järjestä ennen elokuuta. Emme myöskään Hieta-
saaren perinteistä juhannuksen jumalanpalvelusta, joka on par-
haimmillaan vetänyt 100 henkeä Paville. Samoin sisällä järjestet-
tävät karaoke ja tanssit ovat toistaiseksi tauolla.

Saunat
Saunoja lämmitetään ahkerasti. Saunoissakin tulisi ylläpitää etäi-
syyttä vieruskaveriin, joten aivan tavanomaista tungosta emme 
saunoissa tule näkemään.  Pidetään kierto ripeänä, että kaikille 
riittää sauna-aikaa. Jos Hietasaaren pihasaunan rakentaminen 
alkaa, on siellä käytössä vain yksi sauna, kesäsauna.  
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Alueella on taas kohennettu paikkoja tulevaa kesää ajatellen. 
Vanhojen rakennusten, traktoritalli, maalivarasto ja verstas, 

saivat väistyä hankittujen merikonttien tieltä. Kontit sijoitettiin 
niin, että väli toimii traktoritallina. Toinen varastokontti on läm-
min, toinen kylmä. Kontit maalaillaan ja maisemoidaan. Samoin 
katolle rakennetaan harjakatto suojaamaan sateelta mm. sitä trak-
toria.

Toisen ja näyttävän remontin koki kesä-
sauna hiekkaniemen päässä. Pukutilat ja 
pesutila tuunattiin kesäkuntoon. Tärkein 
ja todella näyttävä työ tehtiin löylytilas-
sa. Seinien panelit ja lauteet hohtavat 
uutuuttaan. Samalla uusiksi meni kaikki 
muutkin puuosat. Jopa vanha oven kah-
vakin sai vaihtua. 

Hietasaaren suurin parannus ja investoin-
ti, pihasaunan purku ja uuden rakentami-
nen, toivottavasti toteutuu kesän aikana.

Veijo

Hietasaaren uudet parannukset

Korona aika synnyttää uusia ja hauskojakin keksintöjä.
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Tänä vuonna pääsiäistä juhlittiin vähän erilaisissa 
tunnelmissa, mihin moni yleensä on tottunut. 

Poikkeusolojen vuoksi kaikki yhteinen ohjelma oli 
peruttu ja alue oli tavallista hiljaisempi. Muutamia 
kausipaikkalaisia oli kuitenkin tullut vaunuilleen 
pääsiäispyhien viettoon.

Lauantain saldo oli 18 asuttua vaunua: 28 aikuista, 
15 lasta.

Isäntäpäivystyskin palveli normaalisti maanantai-
hin saakka.

Kelit vaihtelivat laidasta laitaan: aurinko pilkahte-
li, kylmä tuuli tuiversi ja välillä satoi jopa lunta ja 
rakeita. Teltan ovet sai laittaa visusti kiinni. 

Koska yleiset saunavuorot jatkuvat hamassa tule-
vaisuudessa, halukkaat saivat varata itselleen per-
hesaunavuoroja.

Iltasaunavuorojen suosion vuoksi muutamat yhdis-
telivät vuorojaan ja saunoivat kimpassa että jäisi 
useammalle mahdollisuus saunoa. Järjen käyttö siis 
sallittua myös poikkeusoloissa.

Pihasauna tosin alkoi purkaantumaan itsekseen 
kun lautoja tipahteli seinältä muutamana iltana. 
Tuumattiin että eipähän jää niin paljon purkamista 
kun ne hommat todenteolla alkaa. Isäntä kuiten-
kin kävi naulaamassa laudat paikoilleen, ehkä hie-
man esteettisemmän näköistä.

Pikku-Multialla päästiin myös askartelemaan pää-
siäisvitsoja ja pitkäperjantaina yksi pikkunoita vir-
poi muutamalla vaunulla.  Lauantaina kaksi vau-
nua vastaanotti  loput virpojat. 

Lapset viihtyivät vaunulla jälleen vaikkei normaa-
lia yhteistä ohjelmaa ollutkaan. Itse järjestetty oh-
jelma, virpominen ja kaverit riittivät! Aikuisilla-
kin oli toisistaan seuraa.

Hietasaaren 
pääsiäinen
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Mikä oli pääsiäisessä kivointa?
Mea 5v: 
- ”Se et Samin tytöt oli siellä!”
- ”Se kun päästiin virpomaan.”
- ”Et mä sain suklaata!”
- ”Et mä opin ajamaan sillä pyörällä”
- ”Et me käytiin saunassa.”
- ”Se et Salla oli siellä.”

Noniin. Olihan tuossa jo yhelle pääsiäiselle.

Marjut

Koulussa ope kysyi, jos minulla on vasemmassa 
kädessä 3 omenaa ja oikeassa 4. Niin mitä minulla 
on. Vastaatko vaikka Liisa. No ilmeisesti opella on 
isot kädet.

•
Oikeudessa: Te olitte syytetyn luona, kun hän kuristi 
anoppinsa. Yllytittekö häntä. Hyvä tuomari, ei minun 
tarvinnut.

•
- Ville makaa sairaalassa.
- Mikäs hälle on tullut, minä näin hänet eilen kapak-
assa ihan terveenä näyttävän naisen kanssa.
- Niin näki hänen vaimonsakin.

•
Ville yritti kosiskella tyttöystäväänsä.
- Jos minulla olisi isäsi osoite, menisin heti huomen-
na pyytämään häneltä kättäsi.

•
Tyttö huokasi:
- Niin se on todella vahinko. Äitikään ei ole saanut 
sitä koskaan selville.

•
Mitä yhteistä on harjoittelijalla Tikkurilan maalitehta-
alla ja JYPin puolustaja pelaajalla:
- Kumpikin saa vierestä katsoa kun tehdään maale-
ja.

•
Yhdistyksen puheenjohtaja joutui sairaalaan. Hal-
litus päätti lähettää kukkia ja kortin, jossa toivoteltiin 
äänin 6 – 3 pikaista paranemista.

Kevennystä 
karantteeniin!

Orvokeilta kysyy luonnetta tämä kevään tulo.
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Vaikka tänä vuonna ei pääsiäistä saatu viettää, niin kokko me 
Lintulahdessa poltettiin. Trullit oli karanneet kauas Kyöpe-

linvuorelle karkuun koronaa.
Pia

Lintulahden 
pääsiäinen

Muisteluita 
viime kesältä 
Lintulahdesta
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VERKKOKAUPPAMME

Tule tutustumaan tuotteisiin myymäläämme Jyväskylään tai tilaa tuotteet kotiisi! 
Caravansuurmyymälässämme yli 150 ajoneuvoa sekä 7000 erilaista tarviketta ja varaosaa!

Sisällysluettelo

Pidämme oikeudet painovirheisiin ja hintamuutoksiin.

shop.jyvascaravan.fi
• Yhteensä tilattavissa 20.000 tuotetta 
 Reimon valikoimasta
• Toimitusaika Reimon varastossa 
 oleville tuotteille 10-15 arkipäivää
	 verkkokauppa@jyvascaravan.fi	p.	0400	407	035

• Monipuoliset toimitustavat sekä 
 nouto myymälästämme Jyväskylästä

jyvascaravan.kamafritid.fi
• Yhteensä tilattavissa 10.000 tuotetta 
 Kama Fritid valikoimasta
• Toimitusaika Kama Fritid varastossa 
 oleville tuotteille 10 arkipäivää
	 verkkokauppa@jyvascaravan.fi	
	 p.	0400	407	035

kauppa.jyvascaravan.fi
	 ilattavissa	yli	7.000	tuotetta	varastostamme	Jyväskylästä

• Verkkokaupassamme myös runsaasti varaosia
	 oimitusaika	varastossamme	oleville	tuotteille	3-5	arkipäivää
	 verkkokauppa@jyvascaravan.fi,	p.	0400	407	035

• Monipuoliset toimitustavat sekä 
 nouto myymälästämme Jyväskylästä

100-sivuinen Hannu Laitisen ja 
Mikko Käyhkön kirjoittama 

historiakirja Jyväs-Caravan Oy –
45 vuotta perhelomailun 

parhaaksi tilattavissa ja luettavissa 
veloituksetta osoitteessa www.

jyvascaravan. /historia. Voit myös 
noutaa kirjan myymälästämme.

Katso 
yrityshistoriavideomme ja 

yritysesittelyvideomme
www.jyvascaravan.fi/videot

tai skannaa puhelimesi 
kameralla oheinen QR-koodi
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Jyväs-Caravan Oy on yksi Suomen vanhimpia 
caravan-alan liikkeitä. Luotettavaa kauppaa 

on tehty jo 45 vuotta. Tällä hetkellä työllistäm-
me 28 alan ammattilaista. Yli 3 500 m² cara-
van-suurmyymälämme sijaitsee Jyväskylän 
Seppälänkankaalla. Keskeinen sijainti valtatien 
läheisyydessä mahdollistaa sen, että meille on 
helppo tulla. Yli puolet myynnistämme tulee-
kin Keski-Suomen ulkopuolelta.

Maahantuomme ja myymme matkailuau-
toja ja retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja. Va-
rastossamme on jatkuvasti yli 150 matkailuajo-
neuvoa. Jyväs-Caravan Oy:n kautta onnistuu 
myös matkailuauton ja matkailuvaunun vuok-
raus. Lisäksi valikoimaamme kuuluu henkilö-
autoja ja pakettiautoja. Välillä myynnissä on 
myös moottoripyöriä sekä veneitä. Kilpailuky-
kyinen hinnoittelu ja laajat rahoitusvaihtoeh-
dot helpottavat ostopäätöstäsi.

Edustuksiimme kuuluvat Adria-, Bürstner-, 
Carthago-, CasaCar-, Dethleffs-, KABE-, MO-
RELO-, Sunlight- ja Sunliving-matkailuautot 
sekä Adria-, Dethleffs-, Hobby-, KABE- ja Po-
ksi-matkailuvaunut. Myymme myös uusia 
Fiat-merkkisiä henkilö- ja pakettiautoja.

Suuri näyttelyhallimme mahdollistaa yli nel-
jänkymmenen matkailuajoneuvon sisänäytte-
lyn ympäri vuoden mukavissa sisätiloissa. Kan-
nattaa tulla tutustumaan laajaan valikoimaan 
kauempaankin. Hyvä ja joustava asiakaspalve-
lu on meille tärkeää. Myyntimme palvelee tar-
vittaessa myös aukioloaikojen ulkopuolella. 
Pidämme yllä osaamistamme koulutuksissa ko-
timaassa ja ulkomailla. Haluamme palvella asi-
akkaita eri elämäntilanteiden tarpeissa, ja joita-
kin perheitä palvelemme jo toisessa polvessa.

Olemme aktiivisesti mukana alan messuilla 
sekä kotimaassa että ulkomailla. Uudet ja käy-
tetyt ajoneuvot ovat nähtävillä myös verkkosi-
vuillamme. Vaihdokkimme myymme koepon-
nistettuina. Opastamme laitteiden käytössä 
asiakkaiden tarpeiden mukaan. 

Perheyrityksemme toiminta-ajatuksena 
on mahdollistaa asiakkaillemme laadukas va-
paa-ajan vietto matkailuajoneuvoilla. On it-
sestään selvää, että huolehdimme asiakkaasta 
myös ajoneuvokaupan jälkeen. Tämä tarkoit-
taa, että hoidamme takuu-, varaosa, lisävarus-
te- ja tarvikeasiat ammattitaidolla. Teemme 
kolarivauriokorjaukset yhteistyössä vakuutus-
yhtiöiden kanssa. Meillä on myös valtuutettu 
Fiat-huolto ja -varaosapalvelut. Käytössämme 
on 700 m² huoltotilat, joissa työskentelee yh-
deksän ammattitaitoista mekaanikkoa. 

Yli 700 m² tarvikemyymälästämme löydät 
alan tarvikkeet. Varastossamme on yli  000 
erilaista varaosaa ja tarviketta. Meillä on myös 
kolme verkkokauppaa, joissa tarjoamme kym-
menien tuhansien tuotteiden valikoiman toi-
mittajiemme kautta. Varastossamme olevat 

tuotteet toimitamme nopeasti suoraan Jyväsky-
län liikkeestämme.

Verkkokaupoissamme on monipuoliset 
maksu- ja toimitusvaihtoehdot. Meillä on moni-
puoliset yhteydet tarviketukkureihin ja valmis-
tajiin Suomessa ja Euroopassa.

Toimitamme muun muassa seuraavien toi-
mittajien ja valmistajien tuotteita: Reimo, 
Camp4, Movera, Kama Fritid, GoCamp, Berger, 
Caravan Tukku ja Brunner -tarvikkeet, Adria, 
Bürstner, Cabby, Carthago, Dethleffs, Fiat, Glo-
becar, Hobby, Kabe, Poksi, Polar, Solifer, Sun-
light, Sunliving, Alde, AL-KO, BlazeCut, Calix, 
Dometic, Defa, Dwt, Electrolux, Fiamma, IndelB, 
Prostor, Isabella, Thule, Omnistor, Peitz, BpW, 
Primus, Kenwood, Sonax, Star Brite, Svenska 
Tält, Kampa, Thetford, Trumatic, Waeco ja Zenec.

Toimintamme peruspilari on ollut luotta-

mus ja rehellisyys asiakkaiden ja yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Olemme pyrkineet 
hyvään ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja pitä-
mään hyvät suhteet kaikkiin alan toimijoihin. 
Yrityksemme tarvitsee kymmeniä eri yhteistyö-
kumppaneita ja sidosryhmiä toimiakseen: ta-
varantoimittajia, päämiehiä, rahoitusyhtiötä, 
pankkeja, viranomaisia ja tietenkin tärkeimpä-
nä Teitä, asiakkaita.  Tarvitsemme yhteistyötä, 
osaamista, sitoutumista ja kumppanuutta.

Olemme halunneet huolehtia myös yhteis-
kunnallisista yritystoiminnan velvoitteista ja ra-
kentaa yhteiskuntaa tarjoamalla työpaikkoja ja 
maksamalla veroja. Ympäristövastuuta olem-
me halunneet hoitaa kuulumalla Suomen Au-
tokierrätykseen, Suomen Rengaskierrätykseen 
ja Akkukierrätykseen. Olemme myös Matkai-
luajoneuvotuojat ry:n, Autoalan Keskusliiton, 
Suomen Yrittäjien ja Keskuskauppakamarin jä-
senyritys.

Yrityksemme toimintaa on kehitetty kas-
vun myötä ja asiakaspalautteiden perusteella. 
Toimitiloja on laajennettu yrityksen ja toimin-
tojen kasvaessa. Edustuksissa ja tuotevalikoi-
massa on huomioitu myös tuotteiden laatu ja 
jälkimarkkinointipalvelut. Palautetta toimin-
nastamme on kerätty asiakaskyselyin ja nykyi-
sin some-aikana saamme palautetta runsaasti 
myös sähköisten kanavien kautta. Kiitos kaikes-
ta palautteesta!

Osaava henkilöstö on ollut voimavaranam-
me, ja hyvästä henkilöstöstä on haluttu pitää 
kiinni. Meillä onkin useita yli 20 vuotta kestä-
neitä työuria. Henkilöstön määrää on lisätty tar-
peen mukaan toiminnan kehittyessä. Olemme 
halunneet panostaa myös henkilöstön osaami-
seen ja hyvinvointiin erilaisten koulutusten ja 
työhyvinvointihankkeiden kautta. Osallistum-
me monenlaisiin koulutuksiin kotimaassa ja ul-
komailla.

Jos haluat kokeilla matkailuajoneuvohar-
rastusta, meiltä voit vuokrata uudenkarhean 
matkailuauton tai -vaunun. Jos kokeilu johtaa 
ajoneuvokauppaan kanssamme, hyvitämme 
vuokrahinnan kaupanteon yhteydessä. Lomai-
lemme itsekin matkailuajoneuvoilla, näin tie-
dämme parhaiten, mitä huolettomaan lomaan 
tarvitaan.

Ihmisten vapaa-aika lisääntyy, ja ekologisuus 
ja lähimatkailu lisäävät suosiotaan. Matkailu-
ajoneuvoalan tulevaisuus näyttää valoisalta. 
Haluamme olla jatkossakin Teidän asiakkait-
temme luottamuksen arvoisia. Teitä yhteistyö-
kumppaneita tarvitsemme edelleen tiiviiseen 
yhteistyöhön kanssamme. Osaavaa henkilö-
kuntaa tarvitsemme asiakkaittemme unelmi-
en toteuttamiseen. Toivomme, että saamme 
jatkossakin yhdessä toteuttaa unelmianne ja 
mahdollistaa laadukkaan vapaa-ajan viettämi-
sen matkailuajoneuvoilla!

Tervetuloa täyden palvelun 
caravan-suurmyymäläämme Jyväskylään!
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Miten alkuun caravan-harrastuksessa?
Kysy tutuilta
Tunnetko sellaisia perheitä, jotka käyttävät 
matkailuajoneuvoa kesät talvet? Näiden per-
heiden kanssa keskusteleminen olisi loista-
va alku. Lähes poikkeuksetta kaikki näitä ajo-
neuvoja käyttävät ovat niistä innostuneita ja 
kertovat mielellään. Muista pitää vain mie-
lessäsi omat kysymyksesi.

Vuokraa
Voit kokeilla matkailuajoneuvoja vuokraa-
malla meiltä auton tai vaunun viikonlopuk-
si tai koko viikoksi. Käytät sitä juuri niissä elä-
mäntilanteissa, joihin etsit vaihtelua, mutta 
kodinomaisia olosuhteita.

Koko porukka koeajolle
Koeta saada koeajolle mukaan kaikki ne, jot-
ka mahdollisesti käyttäisivät tulevaisuudes-

sa ajoneuvoa. Vuokrattuun ajoneuvoon on 
helppo siirtää matkan ajaksi kotoa tarpeel-
lisia ja henkilökohtaisia tavaroita. Monissa 
vuokra-ajoneuvoissa hintaan kuuluu mm. 
keittiö- ja ruokailuvälineet. Kaikissa niissä on 
käytön edellyttämät varusteet kuten kaasu-
hella, jääkaappi/pakastin, kaasupullot ja rai-
kasvesisäiliö täytettynä.

Ajaminen on aika helppoa…
Henkilöautoa suuremman matkailuauton 
ajaminen ei ole erityisen vaikeata mm. lois-
tavan näkyvyyden ja monipuolisten peilien 
avulla. Matkailuvaunun vetämisessä ei ole 
oudompaa kuin peruuttaminen, jonka oppii 
helposti harjoittelemalla. Molempien koh-
dalla on syytä muistaa, että ajoneuvot ovat 
kooltaan henkilöautoa suuremmat. Neljäl-
le henkilölle tarkoitetun matkailuauton tai –
vaunun vetämiseen tarvittavan auton ajami-

seen riittää yleensä tavallinen henkilöauton 
B-ajokortti.

Sopii monelle kukkarolle
Matkailuvaunut ovat matkailuautoja edulli-
simpia, mutta ne vaativat vetoauton. Tarjol-
la on runsaasti molempia myös käytettyinä, 
huollettuina ja tarkistettuina. Keskihinta uu-
sille matkailuautoille on 60-70000 euroa, 
käytettyinä 25–35000 euroa. Uuden matkai-
luvaunun saat käytetyn auton hinnalla, käy-
tetyt vaunut maksavat 15–25000 euroa.

Auto vai vaunu?
Ensimmäisen matkailuajoneuvon hankinta 
on monelle iso asia. Rahallisen panostuksen 
lisäksi kyse on tutustumisesta uuteen harras-
tukseen. Moni asia on epäselvä ja kysymyk-
siä on paljon. Tärkein asia on miettiä oma 
tarve.  Koettakaa perheen voimin ja käyttö-

tarpeen ja talouslaskelmien avulla arvioida 
ensimmäinen tuntuma tavoitteestanne: au-
to vai vaunu ja minkä kokoinen?

Vertaile
Meiltä löydät yli 150 vaihtoehtoa, Vertaile ja 
pyri saamaan tuntumaa erilaisiin pohjarat-
kaisuihin,  varusteisiin, vuoteisiin, istuimiin, 
pöytiin, pesuhuoneisiin ja vaatekaappeihin. 
Autojen osalta löytyy eroja myös alustan, 
moottorin ja ohjaamon suhteen.

ysy	niiltä,	joilla	jo	on
Myyjiltä voit saada myös perheiden nimiä, 
joilla on tietty auto tai vaunu ja jotka ovat lu-
vanneet kertoa kiinnostuneille lisää.

Suunnista Jyväs-Caravaniin
Meillä on 150 vaihtoehtoa varastossa. Loista-
va tilaisuus vertailla kerralla koko tarjontaa!

  Matkailuajoneuvon hankintaan kannattaa 
käyttää aikaa, koska asiaan liittyy monia ky-
symyksiä, joihin on hyvä olla vastaus ennen 
ostopäätöksen tekemistä.
Ensimmäisen matkailuajoneuvon hankinta 
on monelle iso asia. Rahallisen panostuksen 
lisäksi kyse on tutustumisesta uuteen harras-
tukseen. Moni asia on epäselvä, kysymyksiä 
on paljon ja hyviä vastauksia monesti vaikea 
saada. 

Aloita tarpeesta
Matkailuajoneuvon hankintaan liittyvät tar-
peet ovat hyvin erilaisia. Lapsiperheet ar-
vostavat eri asioita kuin pariskuntana mat-
kustavat. Eri käyttäjäryhmille on kuitenkin 
tunnistettavissa paljon myös yhteisiä tar-
peita.

Mieti vähintään seuraavia asioita
• onko käyttö ympärivuotista vai käytätkö
 vain kesällä?

• liikutko paljon vai oleskeletko mieluummin
 paikallaan pidempiä aikajaksoja?
• liikkuisitko matkailuajoneuvolla paljon
 kaupungeissa vai riittääkö isot väylät
 siirtymiin?
• mikä on tilantarve – onko käyttäjiä paljon?
• kuljetatko mukana matkoilla paljon tava-
 raa esimerkiksi harrastuksesta johtuen
• mieti hankintabudjettia suhteessa 
 tarpeeseen

Kumpi sopii meille?
Oikeata vastausta kysymykseen ei ole, on 
vain hyviä arvauksia, joihin löytyy aina poik-
keuksia. Matkailuvaunu sopii hyvin lapsiper-
heille ja pidempiä aikoja paikoillaan viihty-
ville. Vaunussa on yleensä enemmän tilaa, 
sen voi jättää paikalleen ja tehdä henkilö-
autolla retkiä ympäristössä tai palata aina 
omalle tutulle paikalle. Vaunun hankinta-
hinta ja vuotuiset käyttökustannukset ovat 
selvästi pienemmät kuin matkailuauton. Ve-

toauton suhteen vaunun hankinta tuo tiet-
tyjä edellytyksiä. Auton on sovelluttava vau-
nun vetoon muun muassa moottoritehon ja 
vetokykynsä (vetopaino/vaunun kokonais-
paino).

Matkailuauto sopii paljon liikkuville. 
Matkailuautot ovat sisätiloiltaan yleensä 
pienempiä kuin vaunut. Perheiden kohdal-
la on selvitettävä tarkkaan virallisten turva-
vyöllisten matkustajapaikkojen lukumää-
rä. Monessa autossa nukkumapaikkoja on 
enemmän kuin turvavyöpaikkoja. Yli neljän 
hengen paikkaluvun matkailuautoissa on 
syytä selvittää ja laskea myös auton koko-
naispainon (yleensä 3500 kg) ylittymisris-
ki. Jos ajoneuvon kokonaispaino lastattuna 
ylittää 3500 kg, on kuljettajalla oltava vähin-
tään C1-ajolupa.

Oma vai vuokrattu?
Paras tapa miettiä omia tarpeita ja tunte-
muksia karavaanariharrastukseen on ensin 

vuokrata matkailuajoneuvo muutaman ker-
ran ja mielellään vielä erilaisella pohjarat-
kaisulla ja eril ajankohtina. Vuokrauksen ai-
kana muodostuu yleensä hyvä käsitys siitä, 
millainen oman hankinnan ajoneuvon tuli-
si olla. Lisäksi vuokrauksen aikana on hyvä 
mahdollisuus tutustua harrastukseen käy-
tännössä. Oman matkailuajoneuvon han-
kinta on turvallisemmalla pohjalla, kun on 
muodostunut käsitys millainen ajoneuvon 
tulisi olla.

Uusi vai käytetty?
Karavaanariharrastusta aloittavan kannat-
taa hankkia ensimmäinen oma matkailuajo-
neuvo käytettynä. Jos omat tarpeet on täysin 
selvillä ja harrastukseen sitoutuminen on 
vahva, on uuden ajoneuvon hankinta perus-
teltua. Matkailuajoneuvon osto kannattaa 
tehdä järjestäytyneeltä matkailuajoneuvo-
myyjältä, jolta saa hankintaan liittyvää neu-
vontaa ja tarkastetun ajoneuvon.

Matkailuauto vai -vaunu?

Matkailuajoneuvoharrastuksen voi kiteyttää sanaan ”va-
paus” ja sanontaan ”Jos et aja, et näe”. Karavaanarina ku-

kin voi toteuttaa unelmiaan omalla tavallaan.
Kiinnostus matkailuajoneuvoharrastukseen on kasvanut 

merkittävästi viime vuosina. Liikkumista ja harrastamista mat-
kailuajoneuvolla pidetään trendikkäänä myös nuorempiin 
ikäluokkiin kuuluvien keskuudessa.

Vapautta ja  viihtymistä 
Harrastuksen ehdottomasti paras etu on vapaus. Voit itse 
päättää milloin ja missä harrastat, kenen kanssa ja kuinka 
kauan. Harrastajajoukkoon mahtuu hyvin aktiivisia ja sosiaa-
lisia ihmisiä, mutta myös omissa oloissaan viihtyviä ihmisiä. 
Kaikille on tilaa. Toinen merkittävä etu on ympärivuotisen har-
rastamisen mahdollisuus. Lähes kaikilla matkailuajoneuvoil-
la voi liikkua ja asua ympäri vuoden. 

Sopii kaikille 
Suurin harrastajajoukko löytyy lapsiperheistä ja pariskunnis-
ta. Perheille ajoneuvomatkailu antaa hienon mahdollisuu-
den liikkua lasten kanssa helposti: omat tutut tavarat, vuoteet, 
keittiö ja pesutilat ovat aina mukana ja voit pysähtyä silloin, 
kun siihen on tarve. 

Ilman lapsia liikkuville pariskunnille harrastus mahdollistaa 
monenlaisen näkemisen ja kokemisen omien halujen mukaan 
tai leppoisan oleskelun tutulla ja turvallisella leirintäalueella. 

Matkailuajoneuvo mahdollistaa monialaisen käytön ym-
päri vuoden. Voit vaihtaa maisemaa joko kotimaassa tai ulko-
mailla juuri silloin kun se sinulle sopii ja käyttää sitä mitä eri-
laisimmissa tilanteissa. Voit käyttää ajoneuvoa oleskeluun ja 
majoitukseen vaellusmatkoilla, kalastusreissuilla, omien tai 
lasten harrastusmatkoilla, kulttuuririennoissa tai vain ihan 
lomailuun ja rentoutumiseen. Liikkuminen ei ole kuitenkaan 
tämän harrastuksen itseisarvo. Harrastaa voi yhtä hyvin ole-
malla vakiopaikalla leirintäalueella, jonne voi aina palata, kun 
siihen on mahdollisuus.

Vapautta kohtuullisella 
rahamäärällä
Jos tunnistat itsessäsi edellä esitettyjä piirteitä ja/tai haluja, 
voit hyvin olla tuleva matkailuajoneuvon käyttäjä. Helpoim-
min pääset tutustumaan harrastukseen vuokraamalla. Suo-
messa on useita luotettavia matkailuajoneuvojen vuokraa-
moja. 

Harrastukseen kuluva rahamäärä vaihtelee hyvin paljon. 
Toimivan matkailuvaunu-yhdistelmän (auto+vaunu) saa run-
saalla 20 000 eurolla. Sama määrä rahaa tarvitaan toimivan 
matkailuauton hankintaan. Muista kuitenkin aina myös vuok-
rausvaihtoehto.

Tervetuloa vapautta ja viihtymistä tarjoavan 
harrastuksen pariin.

Liity trendikkääseen harrastajajoukkoon!

Lataa www.jyvascaravan. /ostajanopas
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Verkkokauppa   kauppa.jyvascaravan.fi – 7000 tuotetta!VERKKOKAUPPA

atso	kaikki	tuotteet	kauppa.jyvascaravan.fi

Omakotitaloon

Veneilyyn

Autoiluun

Caravaanarille

Mökille

etkelle,	marjaan,	kalaan

Mökille kaasu

Moottoripyöräilyyn

Muistathan huolehtia 
pesäpaikoista myös 
lintukaravaanareille.
Linnunpönttö
T99-152C

Leikkimatkailuauto
681810

Fiat 500 potkuauto
6002350289

Tuoli EA Mesh 
120 kg musta
730670

Tarjotin 43,5 x 29,5 cm
Blue Ocean
0830081N.C8C

Astiasto 
Blue Ocean 
12-osainen
0830148N.C8C

Porta Potti 165 Qube 
harmaa
TF 92806

Miniuuni 9L  Tristar 
40x30x
24cm 
800W
449550

Jääkaappi Sunwind 
Ventus 100 
valkoinen
541910

Parker 1-liekkinen 
kaasutaso
542051

Hiustenkuivain 
12 V 150 
804190

Hyönteistuhoaja 
Li y 230V
903913

Vesikannu
60035

Kuljetuskärry kaasupullon 
tai vesiastian 
kuljettamiseen.
T17-32

Suodatinpussiteline 
17cm korkea 
94041

Retkijakkara 
Atom Adventure
312731

Vatupassi, jolla 
mitataan 
ajoneuvon 
asento.
91227

Säilytystasku 60x20cm
Tessa 3
919264

Gocamp 
kiinnityshihna-
sarja
T19-294A

Hyönteis-
suoja eväille 
49x49x30cm
915002

20€

10€55,90€

70€

20€ 60€ 89€

45€

825€ 85€

15€

13,90€

35€ 35€ 229€ 40€

10€ 390€ 15€

44,90€ 99€ 10€

20€

25€

20€ 35€ 3€ 5€

2€ 10€ 20€ 2,50€

Keraaminen sähkö-
lämmitin Mika 
1500w 
811525

Oviverho
100x120cm 
91243

Kuivanapito-
lämmitysohjain 
Promod Lite II
PROMODLITEII

Retkipöytä 
Malte 
80x60cm
910560

Uppopumppu 10 l/
min 12 V
0600500

Kompressori-
kylmälaukku 
FR34
9600000537

Kannettava 
wc sangolla 22l
270070

Kylmälaukku 
Airam Basic Cooler 
20L 12V
9300060

Kaasuhälytin
(narkoosi)
akulla 
Sunwind
465048

Tine 
teepannu 2L
922192

Kääntyvä 
tuuletin 12 V
462880

Kahvinkeitin 
12V/150
91855
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MORELO Palace Liner 93 LSB Eurocargo  361.315€
2020. 5:lle rekisteröity Palace Liner erillisvuoteilla. Life-sisustus, Diesellämmitin, Kaksoisäänitor-
vi, Hydrauliset tukijalat, vetokoukku irrotettava, Premium kojelauta, Irrotettava ratti, Ilmajousitetut 
Luxus-istuimet ohjaamossa, Baari-istuinryhmä, nahkasisustus, Säleverhot edessä ja takana Silver, ma-
tot, ulkosuihku, Kassakaappi, Keskuspölynimuri, Varashälytin, 3 0  kamera, Aurinkopaneeli 2 0 , 
DVB-T antenni, Navigointi 9

Sunlight A 70  63.770€
ucato	140	2020. Kuuden hengen alkoviauto isolla takatallilla. Tehokkaampi Fiat Ducato 2.3JTD 

150hv, Alustapaketti, Basic-paketti, Alusta-Comfort paketti, Turvallisuuspaketti, Sähköinen lattialämmi-
tys, Truma Combi  E kaasu/sähkölämmitin, Asuinosan mattosarja, TV-teline, Korkea jääkaappi, Maui 
Beach verhoilu.

Sunlight Cliff 600  47.650€
2,3	J 	120	2020. Edullinen 5,99 m pitkä retkeilyauto. Ohjaamon manuaali ilmastointi, etumatkus-
tajan turvatyyny, vakionopeuden säädin, ohjaamon kaiuttimet ja kattoantenni, korkeussäädettävä etu-
matkustajan istuin, Captain-Chair-istuimet sis. 2 käsinojaa, Kansi suihkualtaaseen, Midi-Heki-kattoik-
kuna, suihkuvarusteet, pesuhuoneen ikkuna, ohjaamon pimennysverhot, vaatetanko suihkutilaan, 
leveä asunto-osan askelma, hyttysverkko-ovi, pöydänjatke isuinryhmään, Truma Combi 6E.

Carthago Liner For Two 53 L  201.165€
2.3	J 	1 0	Autom.	2020. Auton takaosassa istuinryhmä ja auton etuosassa erillisvuoteet. Super-
paketti tuplalinssikameralla, toimisto ja tv-paketti, automaattivaihteisto, radion ohjaus ratista, alumii-
nivanteet, hopea ulkoväri, Midi-Heki erillisvuoteiden väliin, alumiiniri apelti takatalliin, iso jääkaap-
pi/pakastin uunilla, kapselikeitin, LED-tv 40 , isompi peili kylpyhuoneen oveen, 3. ja 4. istumapaikka, 
sähkötoiminen tv-lepotuoli, Relax-niskatukisarja istuinryhmään, nahkaverhoilu, vuodepaketti.

Matkailuautot

atso	kaikki	150	vaihtoehtoa	www.jyvascaravan.fi

Kabe Travelmaster 740 LB  88.854€
2.3	130	hv	2019. Kabe laatua suositulla parivuodemallilla. Nahkaratti ja nahkainen vaihdevipu, Pe-
ruutuspeiliin asennettu antenni, Pilotti-istuimet, Pitkävartiset sivupeilit, Pohjoismainen varustelu, Polt-
toainesäiliö 0 litraa, Sandwich-rakenne, sävytetyt kaksikerroslasit, Valaistu kuormatila  ym.

3
5
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Adria Coral Platinum 690 SC  77.040€
iat	2,3	 jet	150	 v. Saarekevuoteella upea ja tyylikäs Platinum sarjan puoli-integroitu. Truma combi 

6e, Ikkunallinen ulko-ovi. Ohjaamon kapteeni-istuimet.  Panoraamakattoikkuna, valaistu kehys. Kattoik-
kuna x2. Seitz combi plise verhokasetit. Pesuhuoneessa erillinen, ovellinen suihkutila. Jääkaappi 141 l. 
3-Liekkinen liesi. Tilava lämmitetty takatalli, ovet molemmin puolin. Roiskeläpät edessä. 

3
4

B

Bürstner Travel Van T620  68.330€
iat	2,3	 jet	130hv. Hieman kapeampi erillisvuodemalli isolla takatallilla hyvin vakiovarustein. Tru-

matic-ilmapuhalluslämmitys, Sähkölämmitys, Lämmin vesi, Lattianlämmitys, Eristetty ja lämmitetty 
harmaavesisäiliö, Markiisi, Peruutuskamera, Navigointisoitin, Kaasun ulosotto, Ulkosuihku, Ulkopisto-
rasia, Nahkaverhoilu.

3
4

B

Dethleffs Globeline T 6613  99.110€
2.3	130	hv	2020. Erillisvuoteinen uutuus Dethleffs Mercedes Sprinter alustalla. MB alustapaketti, Te-
hokkaampi MB Sprinter 190 hv:n moottori, Style-paketti mm. Hopeanvärinen asunto-osa, Talvipaket-
ti Truma, Assistenz-paketti: Aktiivinen etäisyysavustin DISTRONIC+, WetWiper-pyyhkijät, Automaat-
tivaihteisto 7GH-Tronic Plus sis. Hold-toiminnon, Aktiivinen kaista-avustin, Sadetunnistin, Attention 
Assist -väsymysvaroitin, Kaukovaloavustin.

2
4

B

6
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Kabe Royal 600 XL KS  61.405€
2020. Vaativan pariskunnan vapaa-ajan viettoon tilava parivuodemalli. Keskuspölynimuri, Ulkopuo-
linen nestekaasuliitäntä grillille kaasupullokotelossa, Vaatekomero eteisessä, Yhtenäinen lukitusjär-
jestelmä, yksi avain kaikkiin lukkoihin. Tehdaslisävarusteina tässä vaunussa: Dometic ilmastointilai-
te. Mikroaaltouuni.

Adria Alpina 903 HT  51.950€
2020. Adrian lippulaiva tilavalla päätykeittiöllä, koko takaosan kylpyhuoneella, kerrosvuoteiila, tila-
valla oleskeluryhmällä ja poikittaisella saarekevuoteella. Ylävuodekaappi pienen istuinryhmän päällä. 
USB x 2, Patjanpäällys ja koristetyynyt, LCD TV -teline, Kattoilmastoinnin asennusvalmius, Koristekat-
tokaiteet, Pyörän suojalevy telttakiskolla, Vetoaisan peitelevy, Cityvesi liitäntä, Astinjakkara, irrallinen, 
Roiskeläpät,  Koristetyynyt 4 kpl,  Vakioverhoilu Mocha Brown.

Hobby 660 WFC Prestige 38.835€
2020. Hobbyn Prestige-malli pariskunnan pohjaratkaisulla. Nyt toimiva malli pariskunnalle vaikka 
kausipaikalle. Väljyyttä oleskelutilassa ja tilava pesuhuone/wc. Alde nestekeskuslämmitys, Etuteltan 
ulkopistorasia, Sähkö/kaasu lämmitys, USB kaksoispistorasia, Lattialämmitys 230V, TFT ohjauspaneli, 
Tv antennimasto, Tilava suihku/wc, LED-valaistus, Iso jääkaappi, Kitkavetopää, Liesituuletin, Akku+latu-
ri+akkukotelo, Mattosarja, Parivuode, Päiväpeite, Sammutin.

Poksi 126 NTL 14.790€
2020. Uudistunut, tummilla ikkunoilla varustettu suosittu ja perinteinen Poksi 126. Tässä NTL mallissa 
on saatu pitkittäiset erillispedit lyhentämällä vaatekaappia. Pöytää laskemalla saadaan levitettyä poi-
kittaiset vuoteet kolmelle.Erikoismalla tumman harmaalla yläosalla ja punaisilla raidoilla. 2 erillistä 
makuupaikkaa (185 x 60 cm) tai iso vuode (185 x 193 cm), wc, kaasuhella, jääkaappi Dometic, lämmi-
tyslaite Truma VarioHeat, sähköpumpulla toimiva vesisäiliö 10 l. Thetford wc kasetti, vaatekomero ym.

Dethleffs Nomad 560 RFT 40.680€
2018. Tilava pitkittäisellä parivuoteella ja takaosan koko vaununlevyisellä sanitettitilalla oleva paris-
kunnan liikkuva lomakoti. Tyylikäs sisustus, kattavat vakiovarusteet kauniiden yksityiskohtien kera. A lde 
nestekiertoinen lämmitysjärjestelmä ja nestekiertoinen lattianlämmitys, Foam-eristys ja Airplus-ilman-
kierto sisätiloissa antaa asumismukavuutta talvellakin.

Adria Adora 673 PK  36.540€
2020. Suosikiksi noussut perhevaunu, jossa molemmissa osastoissa oma sisäänkäynti. 4 erillistä ti-
laa: vanhempien huone, oleskelutila, pesutilat erillisellä suihkuhuoneella ja oma ”nuorisotila” jossa: 
ylimääräinen kerrosvuode – eli makuupaikat jopa kolmelle, TV-teline, USB -pistokkeet, oma bluetooth 
– ja oma ovi. Saatavana siis myös yksiovisena. Kaikki vuoteet 2000mm ja yli. Yksiakselinen. Panoraa-
makattoikkuna parivuoteen päällä. 7 metrinen Adora –mukavat makuupaikat jopa 7:lle.

Hobby 470 KMF Ontour 24.030€
2020. Tilaihme Hobby joka ei liikaa paina. Trumatic ilmakeskuslämmitys, Truma Therme-lämminvesi-
varaaja, USB pistoke kerrosvuoteissa, USB kaksoispistorasia, TFT ohjauspaneli, Kerrosänky 3:lle, Kitka-
vetopää, Akku+laturi+akkukotelo, Päiväpeite, Sammutin.

Dethleffs C’Joy 460 LE 20.050€
2020. Edullinen, kevyt erillisvuodemalli. DYNAMIK-PAKETTI: AKS 3004 -turvakytkin, iskunvaimenti-
met, raikasvesisäiliö 44L, vedettävä pyörillä varustettu harmaavesisäiliö kaasupullokotelossa(22L), va-
rapyöräteline kaasupullokotelossa, tavaraluukku. TOURING-PAKETTI C´JOY: Truma Therme lämminvesi, 
Midi-Heki-kattoikkuna, kiertoilma Truma-lämmitykseen (230V) ja ilmasolat.  VAPAANA-PAKETTI C´JOY:
Akku (95 Ah), laturi, 12 V -pääkatkaisija, jännitteen näyttö. 12v puhallin lämmityslaitteelle.

Matkailuvaunut

atso	kaikki	150	vaihtoehtoa	www.jyvascaravan.fi
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VERKKOKAUPPA

Sorastajantie	6,	40320	Jyväskylä
Avoinna	ma-pe	9-17,	la	10-15
Juhannuksena	19.-21.6.	olemme	suljettu

info@jyvascaravan.fi
facebook.com/jyvascaravan 

Meillä yli  150 ajoneuvoa!
Katso ajantasainen 
varastotilanteemme  
www.jyvascaravan.fi

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

JälkimarkkinointiMyynti
0400	407	066		myynti@jyvascaravan.fi
Myyjät
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

Verkkokauppa  24h
Yli 7000 tuotetta suoraan varastosta 
kauppa.jyvascaravan.fi
shop.jyvascaravan.fi
www.jyvascaravan.fi/kamashop
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Keski-suomalainen caravan alan suurmyymälä, Jyväs-Caravan 
oy täytti talven aikana 45 vuotta. Merkittävä saavutus todella 

kilpailulla toimi alalla. Yritys päätti juhlia vuosilukua julkaise-
malla historiikin,” 45 vuotta perhelomailun parhaaksi”. 100 si-
vuinen, A4 kokoinen näyttävä painotuote. Sain kirjan lahjaksi ja 
tutustui suurella mielenkiinnolla. Se kertoo runsaasti Martti 
Käyhkön ja hänen vaimonsa Annin elämästä 1967 luvulta, jol-
loin elämään astui mukaan yrittäjyys. Samoin kirja kertoo histo-
riaa eri yrittäjyys muodoista ja ajoista aina Rovaniemeltä Jyväs-
kylään Sorastajantielle.

Lukuteoksenakin kirja on mainio. Kertoen innokkaan yrittäjän 
elämän vaiheista ja perheestä. Minulle teos tarjosi myös kotikau-
punkini Jyväskylän historiaa. Yksi kuva erityisesti sivuilta pomp-
pasi. Esson huoltoasema ja konttori Vapaudenkadun ja Kilpisen-
kadun kulmassa, se vanha funkkis huoltamo. Se oli Martin en-
simmäinen työpaikka Jyväskylässä. Olin kaupungin rakennuslau-
takunnassa pari vaalikautta. Samaan aikaan kun päätettiin pur-
kaa tuo rakennus. Vastustin ehdottomasti moista upean arkkiteh-
tuurin tuhoamista. 

Historiikissa on runsaasti kuvia jotka liittyvät vanhoihinkin ta-
pahtumiin. Värikästä on ollut tuon innokkaan yrittäjän Martin 
toiminta Jyväskylässä. Hänellä oli hoidettavanaan kaksikin huol-
toasemaa alkavan vaunumyynnin lisäksi. Huvila kauppaa, auto-
vuokrausta, Äijälän salmella jopa polttoaineen jakeluasema. 
Matkailuvaunujen myynti ja hankinta koki 70 luvun alusta voi-
makkaan lisäyksen. Leirintä alueiden teltoista siirryttiin innolla 
pyörien päälle. Näin perustettiin tilanteeseen sopivasti Jyväs-Ca-
ravan oy 1975. Huoltamot vaativat työaikaa ja vaunumyyntiä 
käytiin ohessa ympäri kaupunkia. Ensimmäinen pelkästään vau-
numyyntiin sopiva paikka löytyi kaupungin kanssa tehdyn vaih-
tokaupan jälkeen 80 luvun alusta Taulumäeltä. Paikka oli hyvä, 

45 vuotta perhelomailun parhaaksi
nelostien varressa, siihen aikaan hyvin suositun Tuomiojärven 
leirintäaluetta vastapäätä.

Vaunumyynti ja huolto työllistivät niin että oli löydettävä niille 
sopivammat ja riittävät tilat. Seppälän kankaalta hankittiin 
nämä tilat kuormaajan tieltä. Myynnin, huollon ja varaosat 
saman katon alle. Tässä vaiheessa, 88 v, mukaan tuli myös uusi 
tuote, matkapuhelimet. Samoihin aikoihin myös Martin lapsista 
osa tuli töihin kuka mihinkin osaamisensa ja ikänsä mukaan. 
Toiminta kasvoi 90 luvulla niin että oli luontevaa, kun Sorasta-
jan tien teollisuuskiinteistö vapautui, otettiin se yritystoiminnan 
keskukseksi. Nykyinen yritys työllistää vakituisesti 28 ammatti-
laista. Suuret tilat 3 500 neliötä mahdollistavat nykyaikaiset tilat 
yhdelle maamme merkittävimmistä alan liikkeistä. Halleissa ja 
ulkotiloissa on myytäviä vaunuja ja autoja yli 150. Nykyisin 
Martti Käyhkö on siirtynyt sivuun ja hänen 5 poikaansa omista-
vat yrityksen ja asenne on näköjään opittu isältä. Kaikkia talon 
töitä tehdään ja osataan.

Suosittelen historiikkia. Se on laaja teos moneen makuun. Siinä 
on paljon tilastoja ja liikkeen johtamiseen liittyvää tietoa, joita 
ei niin mielenkiinnolla lueskele tämmöinen tavallinen vaunuili-
ja, mutta ne ovat tärkeää tietoa tällaiseen historia teokseen. Sa-
moin odotin joitain kevennyksiä ja sattumuksia, joita varmaa oli 
runsaasti vuosien varrelta. Eräs Olli Koskisen muistelu jäi mie-
leen. Olli oli yrityksessä noin 50 vuotta. 70 luvulla Alpinen vau-
nuissa sytytettiin kaasulla toimiva jääkaappi vaunun ulkoseinän 
luukusta. No hän oli tätä puuhaa tekemässä leirintä alueella, kun 
joku tuli ihmettelemään mitä ihmettä sinä teet. Olli vastasi rinta 
rottingilla, yritän tässä sytyttää jääkaappia palamaan.

Historiikkia saa ilmaiseksi esimerkiksi Jyväs-Caravaanilta.
Veijo Kämäräinen

8

VERKKOKAUPPA

Sorastajantie	6,	40320	Jyväskylä
Avoinna	ma-pe	9-17,	la	10-15
Juhannuksena	19.-21.6.	olemme	suljettu

info@jyvascaravan.fi
facebook.com/jyvascaravan 

Meillä yli  150 ajoneuvoa!
Katso ajantasainen 
varastotilanteemme  
www.jyvascaravan.fi

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

JälkimarkkinointiMyynti
0400	407	066		myynti@jyvascaravan.fi
Myyjät
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

Verkkokauppa  24h
Yli 7000 tuotetta suoraan varastosta 
kauppa.jyvascaravan.fi
shop.jyvascaravan.fi
www.jyvascaravan.fi/kamashop



1818
nuppi 2/2020

Myrskyinen talvitapahtuma Hietsussa

Talvitapahtuma oli todellakin parilla tapaa myrskyinen. Sään ja 
maaliskuun alkavien rajoitusten takia. Nyt tapahtuma kärsi 

väen vähyyttä, vain reipas 30 henkeä vietti hauskan viikonlopun 
myrskyisistä tuulista huolimatta. Potkukelkkaa liukkaalla jäällä, 
tappikelkkaa ja muuta ulkoilua. 

Perjantai-iltana vuorokausi vaihtui karaoken parissa. Lauantaina 
ulkoilun lisäksi oli sisätiloissa tarjolla mm. lautapelejä. Myös ko-
rona peli oli viritetty. Kodalla oli tarjolla oman maun mukaan 
paistettuja lettuja ja makkaraa. Juomana mehua ja nokipannu 
kahvia. 

Vuoden suurimman kalan Kyynämöisestä pyydysti 
viime vuonna Seppo Jääskeläinen.

Parisuhdetesti.
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SF-Caravan 
Keski-Suomi ry:n nettisivut

www.kskaravaanarit.fi

Ennakko ohjelmassa oli toiveikkaasti luvattu pulkkamäkeä sää-
varauksella. Muutamasta lumikokkareesta ei hyvällä tahdolla-
kaan olisi pulkkamäkeä saanut rakennuttua. Lumitykilläkin olisi 
saanut jauhaa lumikasaa useamman päivän. Tällainen talvi ja ta-
pahtuma.

Tämän viikonlopun jälkeen maassamme alkoivat tiukat liikku-
misten ja kokoontumisten rajoitukset. Tämän tapahtuman toimi-
kunta ehti jäsenille järjestää. Seuraavaa tapahtumaa saakin sitten 
odotella. Toivotavasti se olisi Juhannus Treffit, vai meneekö koko 
vuosi ilman tapahtumia.

Veijo

Myötätuuleen pääsee luistimilla tuulen voimalla.

Korona-ajan suosikki peli.
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Hietasaaren karavaanialuehan on rauhallinen ja kaunis keidas 
luonnon keskellä. Laatuaikaa voi viettää vaikka kuuluisilla 

rantahiekoilla aurinkoa ottaen ja perheen kera kesästä nauttien. 
Mutta aktiivista ajanviettoa haluaville löytyy myös palveluja.

Sanotaan, että lenkkeily olisi parasta liikuntaa. Siihen tarjoaa 
hyvät mahdollisuudet Huutoniemen jäkäläpolut. Alueelta pääsee 
poluille nousemalla vieressä oleville harjuille. Alueella on runsas 
hyväkulkuisten polkujen verkosto. Eksymisvaaraa ei ole. Poluilta 
voi ihastella Kyynämöisen ja kahden lammen rantoja. Aikaisin 
keväällä on mm. Mustamuikku nimisen lammen rantaruovikoissa 
melkoiset sammakoiden hääseremoniat. Kesenpänä voi ihailla 
vesilintujen poikueita. Metsät polkujen ympäriltä löytyy myös 
marjaa ja sieniä.

Aktiivinen Hietasaari
Jos soutelu ja vesillä oleilu kiinnostaa, alueen veneet ovat kaikki-
en vapaassa käytössä. Aleen veneet tunnistaa tarrasta. Samoin 
vuokrattavaa Suppi-lauttaa myös voi käyttää. Kelluntaliivejä löy-
tyy kaiken kokoisille. Jos kalastus kiinnostaa, lupia voi kysellä 
toimistolta. Kyynämöinen on melkoisen suuri järvi ja tarjoaa pie-
niä saaria ja luotoja retkeilyyn ja seikkailuun.

Alueella on kesäisin kepparirata. Keppihevosten harrastajille löy-
tyy toimistolta laina hevosta jos oma on jäänyt kotitalliin. Yksi 
mainiota liikunta ja yhdessä olon tarjoa on frispee golf. Harjujen 
päältä metsästä löytyy 9 korinen reitti. Kiekkojakin voi lainata 
toimistolta.

Yhtenä melko viileänä huhtikuun aamuna jaksoin jonkin aikaa 
seurata saunan portailla tämän pariskunnan puuhia. On niin 

kaunis ja upea lintu, mutta miksi niille on luotu niin paha ääni.
Jaksaa kuitenkin seurata niiden touhuiluja.

Pia

Tunnelmia Lintulahdesta
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Kesän tuloa kovasti odotellaan!

Siispä ylös,ulos ja bongailemaan!
Hietsun luontobingossa bongaillaan ruuduissa ole-

via asioita. Viivoille voit kirjoittaa päivämäärän mil-
loin olet kyseisen kohteen nähnyt ja missä. Oma ha-

vainto-ruutuun voit piirtää itse jonkun luontoon liitty-
vän bongauksen. Yritä saada kaikkiin ruutuihin mer-
kintä!

Bingon taiteillut Mea 5v.
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Kiitokset
Kiitoksia Hietasaaren toimikunnalle ja 

Hietasaaren ystäville, 
kun 7.3. tulin miehen ikään ja täytin 80 vuotta.

Toivo ”Topi” Leskinen

Kevät on ollut haasteellista aikaa Lintulahdessa niin kuin var-
maan muuallakin.  Koronasta en sen enempiä kirjoittele, siitä 

kirjoitetaan jo muutenkin niin paljon. Mutta tottahan se on, et-
tä se pieni virus on vaikuttanut myös meidän toimintaan tapah-
tumia perumalla. 

Tokikaan ei me silti olla oltu täysin toimettomina. On yritetty 
nyt kevään korvalla tehdä pieniä parannuksia ja yleistä huoltoa 
tiloihin, että matkailijat ja me itse viihtyisimme paremmin.  

Alkukeväästä päivitettiin kaikkien kolmen saunan terasseja. 
Hiukan maalia pintaan ja heti näyttää erilaiselta. Verhotkin ke-
säsaunalle päivitettiin.

Lintulahden kevättä

Koska haluamme palvella mahdollisimman hyvin ja monipuoli-
sesti kaikkia matkailijoita ja myös meidän omaa väkeä, yri-

tämme miettiä mitä uutta alue kaipailisi. Joten nyt on työn alla 
Lintusalin eteen tuleva terassi ja toinen kesäkeittiö Ruikonperäl-
le. Sinne me saatiin jo puuhella.

Pienimuotoista kioskin pitoa myös kokeillaan ensi kesäksi. Nyt 
valikoimissa pieni määrä makeisia, virvoitusjuomia ja jäätelöä.

Pia
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Jäin miettimään miten paljon olen elämääni saanut tämän har-
rastuksen myötä. Roppakaupalla uusia ihania ihmisiä. Paljon 

erilaisia kokemuksia ja tapahtumia. Paljon myös vastuuta ja asi-
oita hoidettavaksi, joita hoidan mielelläni. Mietin joskus, että 
olen tullut kovin vanhaksi, koska hommasin vaunun. Mieli 
muuttuu matkatessa ja nyt mietin, kuinka paljon olen nuorentu-
nut tämän elämäntavan parissa. Olen löytänyt myös itsestäni uu-
sia ulottuvuuksia, kuin esim timpurin taitoja. (Nauran täällä it-
sekseni timpurin taidoille). 

Saan olla oma hullu/omituinen itseni. Saan toteuttaa omia visi-
oitani asioissa. Saan myös olla tekemättä mitään jos se sillä het-
kellä tuntuu hyvältä. Harvoin kuitenkaan olen tekemättä mi-
tään.  Liian paljon sinkoilee ajatuksia päässä.  

Saan elää ja saan nauttia siitä ihanasta tunteesta, jonka joka 
kerta koen, kun pääsen vaunulle. Se on minun keidas keskellä 
hektistä elämää. Paikka missä voin rentoutua ja nauttia pelkäs-
tään omasta seurastani jos niin haluan. Se on paikka missä koen 
yhteisöllisyyttä, jos olen sillä päällä.  

Se on paikka missä voin tehdä asioita, joista nautin ja toteuttaa 
itseäni. Se on paikka jota olen oppinut rakastamaan niin hyvässä 
kuin pahassa. Se on iso osa mun elämää mun rakas vaunu. Ja 
minun vaunu löysi tiensä maailman parhaaseen paikkaan Lintu-
lahteen. 

Omia mietteitä

Meidän iäkkäämpien vaunujen omistajille tulee silloin tällöin 
ohjelmaa. Laitteet eivät pelitäkkään toivotusti. Onko nyt 

purettava etuteltat ja vedettävä mieluinen loma-asumus irti vuo-
sipaikan terassiltaan ja hinata se huoltoon. Huoltoihin tuntuu 
olevat pitkätkin jonot (Jyväs-Caravan). Vai yrittäisikö itse korja-
ta ongelmat. Mielestäni kannattaa yrittää.

Talven aikana kaasulämmitykseni pottuili. Parin sytytys yrityk-
sen jälkeen käynnistyi, jos silloinkaan. Samoin saattoi sammua 
lämmityksen aikana, eikä syttynyt uudelleen, vaikka kaasua pul-
lossa oli. No ei ongelmaa, sähkölämmitys toimii. Eräs ystävä 
epäili että kaasulämmitystä ohjaava ”musta laatikko” ei ole kun-
nossa. No moisen rasian irrotus onnistui kohtuu helposti. Vein 
sen Jyväs-Caravaanin huoltomiehille. Voisko testata onko tämä 
rasia kunnossa. Ei kuulemma sellaista testeriä ole. 

Remppaa omin kätösin
Huoltomies kysyi kuinka vanha minun Soliferi on ja onko siinä 
Alden lämmitin. Kerroin vuosimallin olevan 2003 ja lämmitti-
men olevan tuon. Hän oli mielestään varma, että polttimen syty-
tyslangat ovat vialliset.

Uskoin ammattimiestä ja aloin purkaa lämmitintä. Istuin sohva 
pois, samoin suurta sanallista syntiä tehden suojapellit irti. Pien-
tä kikka kakkosta käyttäen irtosi myös tuo viallinen osa. Ja siinä-
hän oli tarvittavasti vikaa. Uusi varaosa paikalleen ja kun kokei-
lu testi oli positiivinen. Suojat ja sohva kasaan ja paikalleen. 
Onnellisena saa taas kuunnella kaasupolttimen pöhinää. Olisi-
han tämä työ tullut ammattimieheltä hoitunut paljon paremmin. 
Mut tulipahan tehtyä.

Veijo

Näin kevään korvalla olen toki vanhan rouvan eli Piatzun ympä-
ristöä hiukan kohennellut. Nämä lienee niitä jokaisen karavaana-
rin kevätpuhteita. Laittaa terassia kuntoon ja istuttaa kesäkukkia. 

Nautitaan kaikki tulevasta kesästä. 

Hymyillään kun tavataan!
 Rakkaudella Pia
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SF-Caravan Keski-Suomi ry toimihenkilöt vuodelle 2020

Veijo Kämäräinen

puh. 050 582 5595
veijokaravaanari@gmail.com

Risto Järvikallio

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

HALLITUS

Jarmo Eskelinen
varapuheenjohtaja
puh. 040 517 7458

jarmo.eske1947@gmail.com

Tapani Pusa

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

Mia Vaarakallio

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

Yhdistyksen kotisivut: www.kskaravaanarit.fi

Jaana Rasilainen
Puh. 040 357 2595

Tuula 
Pietiläinen

Puh. 0400 283 300
tuula.pietilainen@

joutsantyp.fi

Jäsenkirjuri

Jaana 
Rasilainen

Puh. 040 357 2595
sfc.rahuri@

outlook.com

Puh. 040 357 2595

Rahastonhoitaja

Lintulahti-toimikunta 2020Hietasaari-toimikunta 2020

Laskutus

Verkkolaskujen vastaanotto
Verkkolaskuosoite: 003707460536

Operaattori: OpusCapita Oy - Itella
Välittäjän tunnus 003707460536

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

Yhdistyksen osoite

SF-Caravan Keski-Suomi ry
Peter Tähtinen

Constella, Asemakatu 4, 40100 Jyväskylä

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

Kumavaara Veikko varapj.
Liimatainen Kari, sihteeri 

Pirjo Liimatainen
Pia Meriläinen
Nina Kianto
Seija Pehkonen
Tomi Rahkonen
Mia Vaarakallio

Järvikallio Risto, pj.
puh. 040 142 0975 
risto.jarvikallio@pp1.inet.f

Koivukoski Sami, varapj.
Järvikallio Virpi, siht.

Sonja Aho
Markus Alanko

Irja Andersin
Matti Andersin
Mika Laine
Risto Levälahti
Tapani Pusa
Terhi Tähtinen 
Jaana Rasilainen
Sirkka Antjärvi 
Kari Antjärvi

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

Pia Meriläinen
Tuija Harju
Marjut Hiltunen

Nuppi-toimikunnan nykyiset jäsenet

Peter Tähtinen
puheenjohtaja

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

Peter Tähtinen

Kari Liimatainen
hallituksen sihteeri
puh. 0500 644 104

kari.liimatainen.kl@gmail.com



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 
Hietasaareen 

tulijoille! 

Farkkuliivit ja muut tuotteet
kierrätysfarkusta

www.farkkusauma.fi
Ahjok. 12  40320 Jyväskylä (Löytötexin vieressä)Ahjok. 12  40320 Jyväskylä (Löytötexin vieressä)
Ma-Pe 10-17, La 10-13 p. 050 584 4923

kierrätysfarkusta
Myös korjausompelua

Farkkuliivit ja muut tuotteet

Ompelimo/myymälä 
Farkkusauma

Kirjasin Bell Gothic STD

Ympäristöystävällistä
painopalvelua

Keski-Suomen Painotuote Oy
Teollisuuskatu 7, 44150 Äänekoski
Puh. 044 742 3250, 044 742 3251
www.kspaino.fi

Löydät meidätkin facebookista

Kirjasin Bell Gothic STD

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

OFFSET- TAI DIGIPAINO!
Aina tarpeen mukaan, soita!

10 % alennus 

Caravaanareille!

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

… siinä heti Lintulahden liittymässä!

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

… siinä heti Lintulahden liittymässä!



MÄÄRÄAIKAIS-
KATSASTUSPAKETTI!

SF CARAVAANARI-kortilla: • KAIKENKOKOISET HENKILÖ- 
 JA PAKETTIAUTOT  49 €
• O2 PERÄVAUNUT  40 €




