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Puheenjohtajan ajatuksia

Tervehdys yhdistyksemme jäsenet!!
Kesä on meillä puolessa välissä ja minkälainen kesä. Ennätysmäärä helteitä, kuivuutta, lämmintä uintivettä jne.,
jotka ovat hellinneet matkailijoita. Asuntovaunuja ja – autoja on ollut maantiet ja leirintäalueet pullollaan. Välillä
on tuntunut siltä, että korona pandemiasta ei ole tietoakaan. Alueemme on säästynyt tartunnoilta vaikka testeissä on moni joutunut käymäänkin.
Ranta-alue on saatu kuntoon ja rantapaikat on otettu
käyttöön. Vieraamme ovat ihastelleet vaunujensa ikkunoista järvimaisemia. Uimaranta on ollut ahkerassa käytössä samoin kuin subilaudat ja soutuveneet. Alueella on
kaikki pelannut niin kuin pitääkin suhteessa vierailijoiden
määrään. Vieraat ovat kiitelleet alueen siisteydestä, isäntien ystävällisyydestä ja vieraanvaraisuudesta.
Saunaprojekti etenee niin, että jos mitään katastrofia ei
tule, rakentaminen voisi alkaa lokakuun alussa jolloin olisi pieni mahdollisuus siihen, että talvipäivillä saunottaisiin uudessa saunassa.
Yllä mainitut ovat lyhykäisyydessään hyviä asioita.

Se mikä alueella tökkii, on kausipaikkalaisten välinen
suhde. Jos sitä haluaa toista loukata, niin siihen ei tarvita
korkeasti koulutettuja aivoja riittää kun sanot vain toiselle
pahasti. Olemme kuitenkin pieni vapaa-ajan yhteisö, jolla
on kaikki ulkoiset tekijät kohdallaan. Miksi siis emme
voisi opetella olemaan keskenämme yhdenvertaisia, auttaa toinen toisiamme, jättää paikkansapitämättömien tarinoiden kertominen pois. Yhdessä tekeminen ilman rajoja
luo sitä yhteenkuuluvuutta, jota perään kuulutetaan. Maailmalla on lanseerattu sana yhdemmäisyys, yrittäkää miettiä mitä se merkitsee?

Pekka Haapaniemi
puheenjohtaja
128470

Alatalon laadun takeena
on Vankkurihymiö.

sfc-kuopionseutu.net
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HALLINTO 2021–2022
tehtävä- ja vastuualueet
HALLITUKSEN JA YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA PEKKA HAAPANIEMI
Puh. 050 566 5943, pekka.haapaniemi(ät)elisanet.fi
Yhdistyksen ja sen hallituksen johtaminen, tiedottaminen,
PR- ja suhdetoiminnan kehittäminen ja ylläpito.

Julkaisija
SF-Caravan Kuopion Seutu Ry

HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJA LEENA HEIKKINEN, hallituksen jäsen
Puh. 044 364 3987, leni.heikkinen(ät)gmail.com
Yhdistyksen puheenjohtajan sijainen ja puheenjohtajan avustaminen.
Hallituksen jäsen. Naistoimikunnan jäsen.
TALOUDENHOITAJA RIITTA KEKÄLÄINEN

Päätoimittaja
Pekka Haapaniemi
050 566 5943
pekka.haapaniemi@elisanet.fi

Puh. 040 591 2550, varkauden.matkamies(ät)gmail.com
Taloudenhoito, kirjanpidon tiliöinti, laskujen maksu ja sähkömaksuseuranta.

Ilmoitusmyynti
Pekka Haapaniemi
050 566 5943
pekka.haapaniemi@elisanet.fi

HEIDI VASARA, hallituksen jäsen
Puh. 040 571 5183, heidima.vasara(ät)gmail.com
Ohjelmatoimikunnan jäsen.

Lehden ilmestymisviikot 2021
Viikot 9, 27 ja 44
Lehti toimitetaan painettuna
versiona heille, joilla ei ole
liittoon ilmoitettua sähköpostiosoitetta. Viikolla 27 ilmestyy
vain sähköinen nettilehti.
Kaikki lehdet myös
yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net
Valmiin aineiston jättö
Jättöviikot 6, 22 ja 40

HALLITUKSEN SIHTEERI JUKKA KUOSMANEN, hallituksen jäsen
Puh. 040 687 3133, jukka.kuosmanen(ät)petterinkulma.fi
Hallituksen sihteeri ja kotisivujen ylläpito. Varalla Facebook-sivujen ylläpito.

SEPPO KAISMALA, hallituksen jäsen
Puh. 0500 674 338, kaismalas(ät)gmail.com
Ohjelmatoimikunnan jäsen.
EEVA-LIISA JOKINEN, hallituksen jäsen
Puh. 050 540 5764, eevaliisa.jokinen(ät)gmail.com
Naistoimikunnan vetäjä.
PAULI NOUSIAINEN, hallituksen jäsen
Puh. 040 537 7673, paulikalevi.nousiainen(ät)gmail.com
Aluetoimikunnan vetäjä. Ohjelmatoimikunnan jäsen.
HANNU PÖYHÖNEN, hallituksen jäsen, aluepäällikkö
Puh. 045 600 1033, hannu.poyhonen(ät)kymp.net
JÄSENKIRJURI SEPPO TIILIKAINEN, hallituksen ulkopuolelta
Puh. 044 371 4426, seppo.tiilikainen(ät)dnainternet.net
Yhdistyksen jäsenkirjanpito, tervetulopaketin toimittaminen uusille jäsenille.
Karaoketoiminnan ylläpito ja kehittäminen. Ohjelmatoimikunnan jäsen.
Facebook-sivujen ylläpito. Varalla kotisivujen ylläpito.

Painosmäärä 1 850 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2021
Grano Oy, Kuopio
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Kotisivumme

www.sfc-kuopionseutu.net

Facebook

https://facebook.com/SF-Caravan Alatalo

Sivu 4

sfc-kuopionseutu.net

Reissaajat

Kuuset
poistuvat
pihapiiristä
Alatalon pihapiiriä todella kauan koristaneet vanhat kuuset kaadetaan turvallisuussyistä. Koostaan päätellen ne ovat
nähneet todella moninaista toimintaa.
On ollut maanviljelystä, rippikoulua,
caravanelämää jne.
Niin ikävää kuin se onkin, niin
myrskyjen varalta niitä ei kuitenkaan
voida enää jättää pystyyn. Mikään vakuutus ei korvaa, mikäli niistä jompikumpi tai kumpikin syöksyvirtauksessa
katkeavat. Ovat ne myös melkoisia ukkosenjohdattimia.
JK

Uutta tilalle
Jos poistuvat vanhat kuuset, niin uutta
tulee tilalle. Uudet matkailuajoneuvopaikat rannassa on otettu jo käyttöön.
Laavulle on tehty uusi polku kauemmaksi saunasta, jolloin laavulle menijät
eivät niin häiritse saunojia.
Ja onkohan tuossa viimeisiä kesäkuvia vanhasta rantasaunasta, kuka tietää.
JK

sfc-kuopionseutu.net
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Keskikesän juhlaa Alatalossa
Alatalon juhannus käynnistyi tänä vuonna jo torstaina juhannusjumpalla. Jumppa oli hauska koko perheen puoli tuntinen,
leikkisä liikuntahetki. Teemahan oli 80-luku ja musiikki ja
muuvit sen mukaisia. Leikkimielisyys otti valtansa ja punnerrustuloksia vaihdettiin jäätelöön.
Tästä oli ihana jatkaa tasatunneittain vaihtuvilla naisten ja
miesten saunavuoroilla. Pulahdus sopivan viileään Juurusveteen teki terää löylyjen välissä.
Tähän väliin oli hyvä ottaa pieni lepohetki koska ilta jatkui
Tipulassa karaoketansseilla. Kattaus oli monipuolinen ja musiikkia laulettiin tanssittavaksi laidasta laitaan.
Juhannusaaton aamu alkoi koristelulla, jotta Alatalo saatiin puettua juhlapukuun. Kauniit juhannuskoivut koristivat
pihamaita ja tuoreet kukat Tipulan pöytiä. Lapsille järjestettiin
polkuautokisat, jotka toivat koko perheen mukaan tapahtumaan. Kannustusjoukut olivat huikeat ja ajosuoritukset sen
myötä huippunopeita. Kaikki osallistujat tietysti palkittiin.
Saunavuorot aloitimme jo heti puolilta päivin ja uimassa
oli mahtava käydä pitkin päivää. Saunan jälkeen sitten grillailtiin, joku porukalla kodassa ja osa karavaanariystävien kesken
omilla paikoillaan. Herkkuja oli monenlaisia ja niiden lomassa kilisteltiin kuohuvaa, jokainen omalla tyylillään.
Kello 18 kokoonnuimme vetämään suomen lipun salkoon
ja laulamaan lippulaulua. Myös puheenjohtaja avasi oman sana-arkkunsa.
Sitten koitti se jännittävin hetki, jota oli yhdessä huvittelutoimikunnan kanssa suunniteltu ja harjoiteltu, Von`Alatalon
muotinäytös. Starttasimme sen aivan mahtavassa yhteishengessä kello 20.00. Kenelläkään ei ollut tarkkaa suunnitelmaa
omista rooleistaan. Olikin hauska huomata, miten meistä ihan
jokainen heittäytyi täysillä omaan vaihtuvaan rooliinsa ja ispiraatio puhkesi kukkaan yleisön edessä. No toivottavasti ylöi-
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söllä oli yhtä hauskaa kuin meillä oli jo harjoituksissa sekä,
Tipulan kulisseissa itse tapahtumailtana. Nahkahousuissa ja
toppahaalarissa juostessa oli mukava tämän jälkeen taas pulahtaa uimaan.
Sitten juhlamekko päälle ja menoksi. Tipulassa järjestettiin levytanssit, jotka vaihtuivat illan mittaan karaoketansseiksi. Itsellä kun on vain kaksi vasenta jalkaa, niin otin mielelläni
vetovastuun karaokesta, saahan siinä samalla itsekkin laulella.
Karaoket kolunneena tiedän että, Alatalossa on erittäin hyvät
puitteet ja laitteet laulamiseen.
Lauantai alkoi taas aamu-uinnilla ja tietty tuoreella kahvilla. Päivälle oli suunniteltu koko perheen olympialaiset. Oli
kiva saada koko perhe touhuamaan yhdessä. Lajit olivat valittu
sopiviksi ihan kaikille ja suoritukset olivat huikeita. Parhaille
tietysti jaettiin palkinnot ja kaikille lapsille suut makiaksi.
Vaikka hellettä vaan pukkaa, niin kyllähän suomalainen
taas saunoo! Kun saunassa on tarpeeksi hikoiltu ja nestettä väliin tankattu, jaksaa taas Tipulassa laulaa ja tanssia. Tätä teimme alkuillasta yleisön toiveesta toteutetussa lasten discossa.
Osa lapsista oli pitämässä hauskaa ihan koko perheen kanssa.
Ja voi että miten kivaa oli minullakin discon vetäjänä. Omakin
soittolista sai muutaman uuden biisin valikoimiinsa. Lasten
disco vaihtui sitten illan myötä aikuisten karaoketansseihin.
Sunnuntaina kaiken juhlan jälkeen alkoi Alatalo olla hiljenemään päin ja vieraillemme toivoteltiin turvallista kotimatkaa. Oi voi miten meillä oli mukavaa ja ehkä toivot, että oisit
ollu mukana!
Kiitos teille, joiden kanssa sain ohjelmaa tehdä ja toteuttaa. Kiitos koko Alatalon väki ja kaikki vieraat ikimuistoisesta
juhannuksesta!
Juhannusta muistellen kausipaikkalainen
Heidi Vasara

sfc-kuopionseutu.net
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Lasten askartelua
Olen ikäni työskennellyt lasten parissa,
mutta nyt jo eläkkeellä 14 vuotta. Alatalossa on paljo lapsiperheitä, joten ajattelin järjestää askarteluviikon. Sain Kärjen
Airin mukaan. Hän on tosi ammattilainen. Heinäkuun alussa tapasimme päivittäin viikon ajan. Oli tosi ihania ja innostuneita lapsia ja pojatkin innostuivat,

vaikka polkuauto oli se suosituin. Lapset
saivat maalata oman mukin, ja siitä jäi
muisto Alatalosta. Varasin 30 mukia ja
enempikin olisi mennyt. Oli myös mahdollisuus kutoa pienillä kangaspuilla ja
syntyi kiva olkalaukku hevosen porkkanoille ja leiville. Airin kanssa lapset huovuttivat oman saippuan mukaan. Sitä te-

kivät ainakin yli 20 lasta ja jopa aikuinen
Jukalle syntymäpäivälahja. Monenlaisia
huovutusjuttuja. Mukava nähdä aamuisin innostuneita lapsia odottamassa silmät loistaen. Jäi hyvä olo itsellekin. Vanhemmat kiittelivät ja ehkä ensi kesänä
tapaamme samoissa merkeissä.
Eeva-Liisa ja Airi

Tapahtumakalenteri 2021
Saunapäivä vesitapahtumineen ja alakentän avajaiset
Härkäjuhlat
Ajotaitomerkkien suorituspäivä (paikka avoin)
Rompepäivät ja Karavaanareiden SM-karaokekilpailu
Syyssiivoustalkoot ja kausipaikkalaisten palaveri
Pikkujoulut

24.7.
6.–8.8.
21.8.
4.–5.9.
25.9.
19.–21.11.

Tapahtumat Alatalossa, jos ei muuta mainita.
Kesä-elokuussa karaokeiltoja pidämme vähintään perjantaisin. Muuna aikana laulamme tarpeen mukaan.
Meillä on lähes 5300 kotimaista kappaletta tietokoneella Maestro ammattijärjestelmällä.
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Monipuolisesta matkailuajoneuvojen
valikoimastamme kaveri kesän reissuille!

ADRIA J. EDITION ON TÄÄLLÄ
– tutustu, ihastu ja osta ikiomaksi!

Saatavilla vain J. Rinta-Joupilta!

FIAT 140 HV MANUAALI

69 900 €

FIAT 160 HV AUTOMAATTI

76 900 €
•
•
•
•
•

J.Edition-erikoisväritys
16” aluvanteet
Markiisi
Ohjaamon ilmastointi
Vakionopeudensäädin

• Multimedialaite, jossa
navigaattori ja
peruutuskamera
• LED-päiväajovalot
• Alaslaskettava vuode

•
•
•
•
•

Iso takatalli
Rekisteröity viidelle
Mattosarja
Lattialämmitys
7 vuoden tiiviysturva

Saatavilla:
MATRIX 670 SL J. EDITION
ERILLISVUOTEILLA
MATRIX 670 SC J. EDITION
SAAREKEVUOTEELLA

64 900€

Saimme erän

• Markiisi LEDvalaistuksella
• Multimedialaite,
jossa
navigaattori ja
peruutuskamera
• Erillisvuoteet ja
alaslaskettava
vuode

BÜRSTNER
WHITE
EDITION
-matkailuautoja

• Talvipaketti sis.
lattialämmitys
• Mattosarja
• 16” aluvanteet
• Iso takatalli
• Rekisteröity 5:lle
• 10 vuoden
tiiviysturva

Saatavilla vain J. Rinta-Joupilta!

145 811 €

Huippu-uutuus
nyt saatavilla!

Tule ja varaa omasi!
Kabe Crown on Mercedes-Benzin tehokkaalla
170 hv moottorilla ja automaattivaihteistolla
varusteltu täysiverinen talvikelien matkailuauto,
joka takaa ylellisen matkustusmukavuuden
vaativimmissakin olosuhteissa.

CROWN
i 760 LGB

Tule ja tutustu, sillä tämä matkailuauto on
kokonaisuus, jossa mukavuudet on viety tinkimättömällä ammattitaidolla huippuunsa.

J. RINTA-JOUPPI OY
Volttikatu 7, Kuopio \
Matkailuautomyynti p. 020 7881 331

PALVELEMME
ma – pe 10 – 18 \
la 10 – 15

Autokauppa, jossa on jiitä.
rintajouppi.fi

Autokauppa, jossa on jiitä.

rintajouppi.fi

OSTAMME
MATKAILUAJONEUVOJA!
Olemme kiinnostuneita ostamaan
matkailuautosi tai -vaunusi hyvään
hintaan. Myy omasi meille jo
tänään osoitteessa rintajouppi.fi tai
ottamalla yhteyttä myymäläämme!

Reissaajat

Oletko käynyt omalla
alueellasi Alatalossa?
Virtaa saa tolpasta ja saunakin on
yleensä lämmin joka ilta. Vaikka
talvella vietämmekin omatoimi
aikaa, paikalla olevat caravaanarit
saunan yleensä lämmittävät.
Käytettävissäsi ovat saunan lisäksi
mm. huoltorakennus suihkuineen,
uusi caravan-keittiö, tupa, grilli
katos ja laavu. Paikat ja palvelut
pyrimme pitämään kunnossa.
Kausipaikkalaisia alueella on tällä
hetkellä toistasataa matkailuajoneuvoa.
Kausipaikka on edullinen. Ajatellaanpa hieman, mitä vastinetta
sillä saa. Paikan hintaan saa hallintaansa matkailuajoneuvolleen
oman kunnostetun paikan säännösten mukaisine sähköpistokkeineen ja päivittäisen saunavuoron.
Lisäksi käytettävissä ovat jo edellä
mainitut rakennukset ja palvelut.
Lapsille on harrastekentällä tekemistä. On erilaisia pelejä, kiipeilyteline liukumäkineen, leikkimökki,
hiekkalaatikko, useita polkuautoja,
kiikkuja ja koripallopeli. Kesä
aikaan matala hiekkapohjainen
uimaranta. Lainaamme veloituksetta veneitä onkineen ja ankkureineen. Lähes kaiken ikäiset
voivat pelata kahdeksanrataista
minigolfia. Vuokraamme edullisesti myös SUP-lautoja ja kajakkeja.
Alatalossa järjestetään myös useita tapahtumia pitkin vuotta,
unohtamatta perjantaisia karaoke
iltoja tansseineen. Voidaanpa karaokea laulella muinakin iltoina.
Vuoden ensimmäinen tapahtuma
on perinteisesti Talvipäivät, jat
kuen sitten Pääsiäistapahtumalla
jne. Tapahtumat ovat nähtävillä
yhdistyksen kotisivuilla www.sfckuopionseutu.net sekä ilmoitustaululla Alatalossa.
Lisätietoa saa puh. 050 309 8012.

sfc-kuopionseutu.net

Huolehdi aina liikkeelle lähtiessä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulmatuet, nokkapyörä ja askelma on nostettu ylös
Ikkunat ja kattoluukut on suljettu kunnolla
Sähköjohdot irrotettu verkkovirrasta
Vaunu on kytketty huolella, myös vaunun pistoke ja varmuusvaijeri
TV-antenni on laskettu alas ja lukittu
TV tuettu niin ettei pääse liikkumaan (ei koskaan takavuoteelle)
Raskaat tavarat (mm. etuteltat) ovat kunnolla tuettuina lattialle,
mahdollisimman lähelle keskiakselia
Kaasupullot on tuettava, niin etteivät ne pääse liikkumaan
Irtotavarat on siirretty kaappeihin (esim. kahvin- ja vedenkeitin)
Kaappien ovet on suljettu kunnolla
Talvella poista lumi ja jää katolta huolellisesti ennen liikkeelle lähtöä
Aisapainon, taustapeilien ja ajovalojen tarkastus

Lähde: Caravan Leirintäopas

HUIKEAT HINTAPOMMIT!

TOT SUOMEN EDULLISIMMIN HINNOIN
UUDET JA UUDENKARHEAT MATKAILUAU
S!
MERKKI KUIN MERKKI – PYYDÄ TARJOU

90 €
9
8
6

59 9

90 €

Adria Matrix Axess 670 SL Limited 2021
rek.. 5:lle,
rek
5:ll
:lle
e, vuoteet
vuo
vu
oteet 6:lle,
6:ll
:lle
e, pituus
pitu
pitu
ituu
us 7,38
7,38 m
7,
erillisvuoteet,
erill
er
illisv
ill
isvuo
isv
uoteet
uo
teet,, laskuvuode,
teet
lask
lask
sku
uvuod
uode
e, iso
iso takatalli
taka
tak
atall
allii

52 990

€

Weinsberg Pepper 2021, SUPERVARUSTEIN
rek.. 4:lle,
rek
4:ll
:lle
e, vuoteet
vuo
vu
oteet 2+1+1,
2+1+1, pituus
pitu
tuu
us 6,74
6,74 m
erill
er
illisv
ill
isvuo
isv
uoteet
uo
teet,, m
teet
yöss p
yö
arivu
vuod
odema
od
emallin
ema
llina
llin
a
erillisvuoteet,
myös
parivuodemallina

65 990

€

Weinsberg 600 ME 2021, HUIPPUSUOSITTU Karmann 4x4 AWD NELIVETO 2021 uutuus
rek. 4:lle, vuoteet 2+1+1, pituus 5,99 m, Rek. 4:lle, vuoteet 2+1, pituus 5,99 m
erillisvuoteet pitkittäin, talvilämmin, upea Ford 170 hv, talvilämmin, uudistunut malli

MYÖS VUOKRAUS
EDULLISESTI
€ / viikko!
Uudet laadukkaat matkailuautot alkaen vain 790

retkiauto.fi
Oppipojankuja 2, Kuopion Leväsellä

Kysy lisää 0400 672 900, myös iltaisin ja viikonloppuisin
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HINNAT SIS. ALV 24%

SAUNA ON
LÄMMIN.
TERVETULOA!

OHJEITA KARAVAANARILLE:

RAHOITUSTARJOUS 1,2 %

Hei jäsen!

Reissaajat
Reissaajat
Maantieteellisesti ajateltuna Alatalon rompepäivät sijaitsevat
ihanteellisella paikalla kahden valtakeskuksen Kuopion ja Siilinjärven välissä ja ysitien kupeessa ja joka jatkuvasti Kuopiossa asioiville koillissavolaisillekin on sopivasti matkan
varrella. Alueelle majoittuville karavaanareillekin markkinat
ovat kaivattua vaihtelua.
Savonkin kesä on jo sinällään täynnä kaikenlaista ja kaikenkirjavaa kesätapahtumaa. Mutta sanoisinpa, että kesäpäivä
Jännevirralla, keskellä kauneinta Suomea, on niin viehko ajatus, että ei sitä raaski jättää väliin. Rompetta, rakkautta, ruokaa
ja reipasta menoa – jo vain niistä mainion kesätapahtuman saa.
Mitä tuohon musiikkiin tulee, valmis valssikin on rompepäivän tarpeeksi jo olemassa. Kesäpäivä Jännevirralla -kappaleen sävelsi 1970-luvulla Kuopion pelimanneissa soittanut
ammattikoulunopettaja Alvar Närhi ja pelimannit ovat sen
taas ottaneet ohjelmistoonsa muutaman vuosikymmenen hiljaiselon jälkeen.

Reissaajat

Ja onhan Jänneniemellä myös oma nimikkotarinansa, jonka kesän rompepäivässä Savon murremestari Mikko Kokkonen kertoi soiton lomassa. Juttu, joka saa alkunsa Kokkosen
käydessä ostamassa porsaan Hannu Hyväriseltä – presidentti
Martti Ahtisaaren Eeva-puolison veljeltä – tuoksuu kyllä sianpaskalle, mutta on muuten niin makoisa, että sillä Kokkonen
tarinoi itsensä koko Suomen murremestariksi kesällä 2019.

Jukan ja Annen matka Savoon

Sähköinen lehti
paperilla

Jukka Niemen ja Anne Syrjän harrastus karavaanariksi alkoi
Maisansalon talvikausipaikalta vuonna 1988. Maisansalo oli
silloin SFC-Pirkanmaan talvialueena ja kesäisin Lomaliiton leirintäalueena. Harrastus alkoi kiinnostaa yhä enemmän ja alkuvuosina kausipaikkalaisuus muuttui Tampereelta 200–250 km
säteelle. Paikaksi valikoituivat esim. Etuniemi Hirvensalmella,
Hietasaari Uuraisissa. Tilkunpelto Lammilla oli myös useasti
käyty kohde. Myös kaukaisempi paikka Tasapää Kiteellä oli
mieluinen kohde kesäisin kahdenkymmenen vuoden ajan. Täällä oli lapsilla mieluista tekemistä, joten lasten ehdoilla matkailu
oli jo silloin todettavissa. Karvion leirintäaluekaan Heinävedellä ei jäänyt tuntemattomaksi Jukan kalastusharrastuksen myötä.
- Viikonloppu- ja lomareissut liikuttiin etupäässä lasten urheiluharrastusten mukaan, muistelivat Anne ja Jukka. Tulipa
nähtyä vuonna 2010 myös Hietasaaren myrskyn täystuho.
Jukka muisteli, että Anne oli lähtenyt autolla käymään Tampereella ja hän jäi kaverinsa kanssa karavaanialueelle, kun suihkuvirtaus tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta tyynen sään
keskeltä. Vaunun kori säilyi isommilta kolhuilta, mutta aisan
vääntyminen rikkoi vaunun rungon. Autokin säästyi Annen
Tampereen matkan vuoksi.
Jukka ja Anne muistelivat kuulleensa jostakin, että Alatalo
Kuopiossa olisi hyvä paikka. Ensimmäinen tutustuminen Alatalon karavaanialueeseen tapahtui kesällä 2010. Savolainen
järvimaisema kiinnosti, samoin kuin savolaisten immeisten
lupsakkuus. Varsinkin alkuaikoina joutui miettimään savolaisten vieräleukojen huumoria ja vitsejä, että kertovatko he tarinaa vitsinä vai onko tarina tosi. Kummallakaan ei ole sukujuuria Savossa, joten hämälaisen hitaus auttoi ajattelemaan savolaisen sanoman tosi tarkoitusta.
No sen verran kuitenkin Kuopio oli entuudestaan tuttu,
että Jukan sisko asui Kuopiossa.
Sivu 8

Sähköinen lehti paperilla
Reissaajat-lehti tulee jatkossa yhden kerran painettuna ja kaksi kertaa sähköisessä muodossa.
Sähköinen lehti on nykyaikaa ja säästää se luontoakin. Olemme kuitenkin päättäneet toimittaa vielä
toisen sähköiseksi tarkoitetun lehden postitse. Lehti on kädessäsi, ole hyvä.

Seppo Kononen
Koska korona-pandemia esti 15. Karavaanareiden SM-karaokekilpailun, musiikki korvattiin viikonloppuna karaoketuotannon esittelyllä, yhteislauluilla, piha-alueella markkinataustamusiikilla ja Soitinyhtye Savonian reippaalla kansanmusiikilla ja vanhalla tanssimusiikilla

Savo-Karjala on aina ollut mieluinen suunta matkustaa
ja viettää lomaa. Luonteenpiirteeltään savolainen on utelias
verrattuna esim. hämäläisiin. Savolainen on yleensä se, joka
aloittaa ensimmäisenä jutustelun ulkopaikkakuntalaisten seurassa.
Kymmenen vuotta Alatalossa käyneenä tänne on tullut
paljon hyviä tuttuja ja ystäviä. Talvella pidetään puolin ja toisin yhteyttä viestittelemällä kuulumisia. Vakiintuneita tapoja
ja rituaaleja on tullut kavereiden keskuudessa. Kumpu-Ukko
oli kaveri, joka keitti joka kesä kaalikeiton vaikka ei sitä luvannutkaan. Hoffrenin Sakun erikoisuun on ollut savuhaukimakaronilaatikko, erittäin hyvä sekin.
Täältä Alatalosta ei ole päässyt lähtemään pois alle neljän
viikon, tuumi Anne ja Jukka. Pisimmät kesälomat ovat olleet
kaksi ja puoli kuukautta. Kun olisi ollut suunniteltu lähtöpäivä, lähtökahvien järjestäminen ystävien puolelta on usein siirtänyt kotiin lähtöä Tampereelle.
- Mites sitten te täällä Savossa aikanne kulutatte, kysyin
haastatellessani.
Anne käy lenkillä, marjassa, käy Kuopion nähtävyyskohteissa kuten museoissa, torilla ja siellä missä useat muutkin
Kuopiossa kävijät käyvät. Jukkakin lähtee Kuopioon kaupungille mielellään, kun lapsen lapset ovat käymässä täällä ainakin viikon lomalla. Lasten kanssa kohteena saattaa olla esim.
kaupungin puistot, Väinölänniemi ja suuret leikkikentät puhumattakaan laivaristeilyistä. Jukan ”oma” harrastus on Sakun
kanssa kalastaminen.
Sosiaaliset juttutuokiot saunan yhteydessä ovat Jukan mielestä mukavat, koska itsekään Jukka ei oikein tiedä, että olisiko ”roolissa” vieras vai melkein kausipaikkalainen. Asioita
voi seurata vähän niin kuin kärpänen katossa. Jukan mieleisiä
ajankulun töitä on kavereiden ja tuntemattomienkin auttamisfc-kuopionseutu.net

Tarkistathan, että olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi SF-Caravan liittoon. Näin saat jatkossa
sähköiset lehdet. Heille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, lehti toimitetaan edelleen myös postin
välityksellä. Lehdet ovat luettavissa lisäksi yhdistyksen kotisivulta https://www.sfc-kuopionseutu.net/
Mukavia lukuhetkiä!

toivoo toimitus

nen kaikenlaisissa tarpeissa. Samalla pääsee immeisten kanssa juttelemaan niitä näitä asioita.
- Alueen kehityksen olemme nähneet kymmenen vuoden
aikana. Joka vuosi on tullut jotain uutta asiaa Alataloon, joten
itsekin tänne tullessamme on säilynyt mielenkiinto, että mitäs
uutta taas viime kesästä on tullut, tuumivat Anne ja Jukka.
Aina alueelle tullessamme ensi silmäys pihapiirissä on osoittanut hyvän toimivan alueen merkit. Täällä aina on otettu vastaan niin kuin vieras konsanaan, eikä varmaan kukaan muukaan ole tuntenut itseään pihalla vastaanottovaiheessa turistiksi. Tämä on vieraalle se merkki, että tänne olet tervetullut ja
sinusta pidetään täällä huoli. Viimeistään isäntien ohjaamana
vieras rantapaikoille, vieras huomaa, että täällä asiakas taitaa
olla oikeasti huomioon otettu.
- Jos jotain parannettavaa pitäisi etsiä ja nimetä, huoltotilojen vähyys näkyy paikan ollessa täysi. Asia korjaantunee jos
alueelle rakennetaan uudet saunatilat. Sosiaalitilat ovat siistit
ja hoidetut, mutta ruuhka-aikaan niitä saisi olla enemmän.
Kesäkeittiö olisi hyvä lisä alueelle ja jos keittiön yhteydessä
olisi vielä ruokailumahdollisuuskin, se olisi melkein täydellistä. Pieni puute on käsipyykkipaikan puuttuminen. Lasten aktiviteettejä täällä on hyvästi, mutta jotain lisääkin voisi vielä
olla, kuten erillinen liukumäki leikkikentällä, toteaa Jukka
lapsen lasten leikkiessä mukavassa pihapiirissä. Plussaa saa
polkuautojen määrä ja niissä lisävarusteena olevat peräkärryt,
sekä hyvä lapsiystävällinen hiekkapohjainen uimaranta. Aikuisten aktiviteettejä on täällä hyvin. Täällä on lenkkipolut,
veneet, kajakit, SUP-laudat ja kalastusmahdollisuus. Myös
nuotiopaikat riittävät kokoontumiseen makkaran paiston
yhteydessä. Kokonaisarvosanaksi Jukka ja Anne toteavat, ei
täydellinen, mutta 9+.
Jukka ja Anne ovat edelleen vakiokausipaikkalaisia SFCMaisansalossa.
Teksti ja kuvat Seppo Tiilikainen

Jukka ja Anne viihtyvät Alatalon rantamaisemissa.

sfc-kuopionseutu.net
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Reissaajat-lehti tulee jatkossa yhden kerran painettuna ja kaksi
kertaa sähköisessä muodossa. Sähköinen lehti on nykyaikaa ja
säästää se luontoakin.
Tarkistathan, että olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi SFCaravan liittoon. Näin saat jatkossa sähköiset lehdet. Heille, joilla
ei ole sähköpostiosoitetta, lehti toimitetaan edelleen myös postin
välityksellä. Lehdet ovat luettavissa lisäksi yhdistyksen kotisivulta
https://www.sfc-kuopionseutu.net/
Mukavia lukuhetkiä! toivoo toimitus

Monipuolinen Matkailuauto- ja Vaunukorjaamo
Monipuolinen Matkailuauto- ja Vaunukorjaamo
Palveluihimme kuuluvat mm
Palveluihimme
kuuluvat
mm
Matkailuauton
alustan huollot
ja korjaukset
Matkailuauton alustan huollot ja korjaukset
Moottori- ja jarruhuollot
Moottori- ja jarruhuollot
Matkailuauton ja -vaunun asunto-osan huoltotyöt
Matkailuauton ja -vaunun asunto-osan huoltotyöt
Kaasu- ja sähkölämmittimien huollot
Kaasu- ja sähkölämmittimien huollot
Kolari- ja kosteusvauriokorjaukset
Kolari- ja kosteusvauriokorjaukset

Tarvikkeet ja varusteet
Tarvikkeet ja varusteet

Käy yhteyttä
katsomassa
facebook-sivuilta
tarjoukset!
Ota
ja varaa
aika asiantuntevaan
asuntoauto- ja
vaunuhuoltoon!
Ota yhteyttä ja varaa aika
asiantuntevaan
asuntoautoja
Osmon
Vaunupalvelu
Ky
vaunuhuoltoon!
Sammakontie 33

Osmon Vaunupalvelu Ky
72100
KARTTULA
Sammakontie
33 (KUOPIO)
Puh.
040
553
8771
72100 KARTTULA (KUOPIO)
info@osmonvaunupalvelu.com
Puh. 040 553 8771
info@osmonvaunupalvelu.com

Lukijoillemme!
Oletko innokas maan tai maailman kiertäjä? Suuntautuiko lomareissusi paikkoihin, joista
haluaisit jakaa tietoa ja kokemuksia toisillekin? Saitko uusia ja mieleisiä elämyksiä matkaltasi?
Kerro meille muille lukijoille mieleen jäävistä kokemuksistasi, paikoista, nähtävyyksistä, leirintäalueista, SFCalueista ym. Tai kerro muuten
vaan miten karavaaniharrastuksemme on muuttunut vuo
sien varrella? Ilmaise tarinasi
sanoin ja kuvin. Et tarvitse olla
kynänikkari, etkä kirjailija, riittää kun saat tuotettua tekstiä
joko sähköpostilla toimitettuna
tai paperille kirjoitettuna. Juttusi voidaan taltioida vaikka
keskustelumme
yhteydessä.
Tehdään sinunlaisesi juttu,
vaikka yhdessä!
Juttusi kuvineen voit toimittaa meille sähköpostilla tai
tilata vaikka tarinatuokion
kanssamme. Ole rohkeasti yhteydessä ja laita hyvät kokemuksesi kiertoon.
Jutut ja kuvat voit laittaa
osoitteeseen: seppo.tiilikainen@
dnainternet.net tai pekka.haapaniemi@elisanet.fi.
Tai ole yhteydessä ja soita
Jukka 040 687 3133 tai Pekka
050 566 5943.




Uutta! Voit maksaa korjauksen tai huollon osissa vaikka
puolen vuoden maksuajalla (vaatii hyväksytyn luottopäätöksen).

Sivu 12sfc-kuopionseutu.net
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Reissaajat

Tarvitsetko vara-avaimia

Vakuutuspalvelut
Teemme matkailuautojen
kaukolukitusavaimet.
Kysy myös asuntovaunujen avaimet!

Käymme tarvittaessa
ohjelmoimassa
kaukolukitusavaimet paikan
päällä.

Karavaanarin vakuutukset
www.if.fi/karavaanarit
PUHELIN 010 19 19 19
AVOINNA ma–pe 8.00–20.00

Korvauspalvelut
PUHELIN 010 19 18 18
AVOINNA ma–pe 8.00–18.00
(henkilökorvaukset 9.00–18.00)

Siikaranta 4, 70620 Kuopio • 0400 469 530 • www.konesolmu.fi

sfc-kuopionseutu.net
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Reissaajat

Alatalon leirintäalueen maksut
Aluemaksut
Vuorokausi		kesä 1.5.–31.8.
Jäsen, SFC
22,00 € 			
Jäsen, 021
19,00 € 			
Ei jäsen
35,00 € 			

talvi 1.1.–30.4. ja 1.9.–31.12.
27,00 €
24,00 €
40,00 €

Vuorokausimaksu sisältää mm.: sähkö, sauna, wc:t, kemiallisen wc:n tyhjennys, uinti, suihku,
grillikodan ja laavun käyttö. Joka 5. vrk ilmainen.

Kausipaikka
Jäsen, 021

			

470,00 € / 1.5.–30.4.
Jäsen (021) voi maksaa kausipaikan kertasuorituksena ennen
sopimuksen tekoa tai kahdessa erässä à 235 € (viimeinen erä sopimusvuoden 30.9. mennessä). Kausipaikalta lähteminen ei oikeuta toisen
erän maksamatta jättämiseen. Maksu on sopimuskohtainen.
Kausipaikka jyvitettynä 1.10.–30.4. 300,00 €.
Jyvitettyä hintaa voivat käyttää henkilöt, jotka haluavat
kausipaikalle syksyllä.

Muun yhdistyksen jäsen 585,00 € / 1.5.–30.4.

Venepaikka

55,00 € / 1.5.–30.4.

Käyttökorvaukset
Tuvan varaus
- 021 jäsen
- ulkopuolinen
Tipulan varaus
- 021 jäsen

100 €/vrk + siivouskorvaus tarvittaessa.
250,00 € + siivouskorvaus tarvittaessa. Käyttöaika sopimuksen mukaan.

- ulkopuolinen

1.4.–31.10. 100,00 €/vrk ja 1.11.–31.3. 130,00 €/vrk
(sis. lämmitys 30 €/vrk) + siivouskorvaus tarvittaessa.
250,00 € + siivouskorvaus tarvittaessa. Käyttöaika sopimuksen mukaan.

Tilaussauna

15,00 € (45 min.)

Pyykkikone

3,00 € kerta

Kuivausrumpu tai kaappi 3,00 € kerta/laite
Hella/uuni

1,00 € 2 tuntia (ei peritä vuorokausihinnan maksaneilta)

Paellapannu

20 €/vrk (ei sisällä kaasua), ei vuokrata alueen ulkopuolelle.

Kippikattila

30 €/vrk, ei vuokrata alueen ulkopuolelle.

Tekstiilipesuri

20 €/vrk, ei vuokrata alueen ulkopuolelle.

Yleisavaimen korvaus

10,00 €, maksua ei palauteta.

Sähkön myyntihinta

0,22 €/kWh (kausipaikkalaisilla mittarivelvoite)

Kausipaikka sisältää kesäisäntävelvoitteen 1 vrk/kausipaikka kesä-elokuun aikana.
Sähkönmaksu suoritetaan oma-aloitteisesti sähkömääräysten mukaisesti maksukuukausittain
vähintään (3) kolme kertaa vuodessa.
päivitetty 8.11.2020
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SFC-Alatalo

avoinna läpi vuoden.
Alue on saanut arvostetun
Vankkuri-hymiön, joka on
merkki SFC-liiton tarkastamasta laatujärjestelmästä.

- kaikki paikat uusilla EN-pistokkeilla
- kantavia paikkoja myös suurille ajoneuvoille
- sauna päivittäin kesällä
- erillinen huoltorakennus, jossa suihkut ja wc:t
- lasten leikkipaikka
- laavu rannassa
- uudet polkuautot + perävaunut
- luku- ja tv-tupa
- kemsan tyhjennys
- harmaan veden ajokaivo
- kaasua saatavana
- minigolfrata

Omatoimiaikana 1.9.–31.5.
palvelemme numerosta

050 309 8012

www.sfc-kuopionseutu.net
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