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ENTISTÄ LAAJEMPI

ŠKODA 4x4 -MALLISTO
EI KATSO KELIÄ, VAAN VARMASTI ETEENPÄIN VUODEN YMPÄRI

ŠKODA Superb 4x4

ŠKODA Octavia 4x4

ŠKODA Superb Combi 4x4

ŠKODA Octavia Combi 4x4

ŠKODA Yeti 4x4

ŠKODA Octavia Scout 4x4

ŠKODA Yeti Outdoor 4x4

ŠKODA Octavia RS 4x4

Vaihtoautot kuvien kera –
klikkaa www.autoliikemiettinen.fi

Huippu-uutuutena
ŠKODA Octavia RS 4x4

ŠKODA 4x4 -mallisto alkaen 28 102,60 €. autoveroton SVH alk. 20 925 €, arvioitu autovero alk. 6 577,60 € CO2-päästöllä 147 g/km,
yhdistetty kulutus 6,3 l/100 km. ŠKODA 4x4 -malliston yhdistetty EU-kulutus 4,4–7,2 l/100km ja CO2-päästöt 118–164 g/km. Katso
4x4-malliston tarkemmat mallikohtaiset hinnat skoda.fi. Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €. Kuvan autot erikoisvarustein. Vain
parasta autollesi – valitse ŠKODA Huolenpitosopimus. Kysy ŠKODA Huolenpitosopimuksesta ŠKODA-jälleenmyyjältäsi tai lue
lisää: skoda.fi/huolenpitosopimus
Maahantuonti: HELKAMA Vuokraus: AVIS

Tutustu: skoda.fi

Neulalammentie 2, 70780 KUOPIO, puh. (017) 264 7600
www.autoliikemiettinen.fi
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Puheenjohtajan ajatuksia
Tarkastelen mennyttä
haasteellista vuotta 2016

Katsaus tulevaan
matkailukauteen ja tulevaisuuteen

Jäsenmäärä pysyi entisellään, vaikka ikääntymisestä johtuen poistuma oli suuri. Kiitos kuuluu teille nuoret jäsenet,
jotka olette tulleet jäseniksi yhdistykseemme. Toivoisinkin teidän jatkavan markkinointia kertomalla eteenpäin
miksi kannattaa liittyä SF-Caravan ry:n jäseneksi. Jäsenenä saa hyviä etuja sekä alennuksia ja Caravan-lehti, jossa
kerrotaan caravan-matkailuun liittyvää ajankohtaista tietoa, ilmestyy 6 kertaa vuodessa.
Panostimme Alatalon haluttavuuteen; markkinointi
yhtenä asiana ja Järvi-Suomen kierroksesta saatu matkailijoiden positiivinen palaute, jonka johdosta viime kesänä
vaunuvuorokausiyöpyjien määrässä pääsimme ennätykselliseen lukuun: 3 100 (kts. mainos lehdestä sivulta 5).
Panostimme asiakkaiden vastaanottoon, jonka hoiti
toimistossa kahden opiskelijatytön tiimi sekä kesärenki,
joka huolehti alueen siisteydestä (mm. nurmikon leik
kaus). Asiakkaiden opastuksesta alueellemme ja paikoituksesta vastasivat isäntävelvoitetta hoitavat vuorokausiisäntänä toimineet kausipaikkalaiset. Tästä kokonaisuudesta saimme asiakkailtamme runsaasti hyvää palautetta.
Samaa toimintakokonaisuutta tulemme jatkamaan ja
kehittämään edelleen tulevana kesänä.
Tämän päivän suuri haaste on nettimarkkinointi,
joka lähtee omista nettisivuista. Kotisivujemme päivittäminen on ollut meillä tärkeä asia, ja sen kautta
hoidettu tiedottaminen on saanut runsaasti kiitosta
koko jäsenistöltä.
Caravan-paikkojen rakentamisen ympärivuotisiksi
saimme valmiiksi viime kesänä, joten nyt kannattaa ottaa
yhteyttä aluepäällikköön tulevan vuoden kausipaikan
varaamiseksi.

Järvi-Suomen kierroksen uskon tuovan meille lisäarvoa
nyt ja tulevaisuudessa.
Olemme mukana Caravan-liikkeiden kevät- ja syksynäyttelyissä, joissa tavoitteena on uusien jäsenten hankinta.
Alatatalon uuden rantasaunan suunnittelun ja toteutuksen vieminen eteenpäin on tämän kevään asia, ja sillä
on jatkossa meidän alueemme matkailijoiden vetovoimaan tärkeä lisäys.
Sääntöjen muutosehdotus kevätkokouksessa tiivistettynä: Tärkeimpänä asiana on vuosittain yksi kevätkokous, jossa käsitellään edellisen vuoden tilipäätöksen vahvistaminen ja kuluvan vuoden budjetti sekä
valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet ja
joka toinen vuosi puheenjohtaja.

SF-leirintäalueiden tulevaisuus on
suurien haasteiden ja muutosten edessä
Tärkeimpänä tekijänä muutoksen taustalla on talkoo
töiden hiipuminen; vanhempi sukupolvi ei jaksa ja nuoremmat haluavat kaikki palvelut valmiina. Tämän seurauksena palvelut joudutaan ostamaan ulkopuolelta – ja se
maksaa. Tähän asiaan, ns. yhteiseen harrastukseen, toivoisin nuorten perheiden tulevan mukaan.
Kausipaikkalaisten talkootyöinnostuksen hiipuminen
tulee vaikuttamaan jatkossa suuresti kausipaikan merkittävään hinnankorotukseen.
Haluan kiittää merkittävästä työstä kausipaikkalaisia.

Markku Miettinen, 26475
0440 647 610, markku@autoliikemiettinen.fi

Alatalon laadun takeena
on Vankkurihymiö.

sfc-kuopionseutu.net
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Hallitus 2017
Tehtävä- ja vastuualueet

Julkaisija
SF-Caravan Kuopion Seutu Ry
Päätoimittaja
Markku Miettinen
Telakkakuja 10 A 12
70100 Kuopio
0440 647 610
markku(at)autoliikemiettinen.fi
Ilmoitusmyynti
Markku Miettinen
Telakkakuja 10 A 12
70100 Kuopio
0440 647 610
markku(at)autoliikemiettinen.fi
Lehden ilmestymisviikot 2017
Viikoilla 10 ja 44 paperilehtenä
Viikolla 24 vain sähköinen
nettilehti
Kaikki lehdet ilmestyvät
myös sähköisessä muodossa
yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net

Puheenjohtaja Markku Miettinen
0440 647 610, markku(ät)autoliikemiettinen.fi
Hallituksen puheenjohtaja
Vastuualueena yhdistyksen hallituksen ja
yhdistyksen johtaminen, tiedottaminen,
PR- ja suhdetoiminnan kehittäminen ja ylläpito.
Varapuheenjohtaja Maija Valta
040 824 2522, maija.von.valta(ät)gmail.com
Hallituksen varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja
Vastuualueena kausipaikkalaisten sähkömaksuseuranta.
Naistoimikunnan yhdyshenkilö.
Sihteeri Seppo Tiilikainen
044 371 4426, seppo.tiilikainen(ät)dnainternet.net
Hallituksen sihteeri
Vastuualueena karaoketoiminnan ylläpito ja kehittäminen.
Reissaajat-lehden avustaminen.
Jäsenkirjuri Jari Alanen
040 581 5336, jarski.alanen(ät)gmail.com
Vastuualueena yhdistyksen jäsenkirjanpito,
tervetulopaketin postittaminen uusille jäsenille,
sekä turva- ja ajotaitotoiminnan järjestely.
Aluepäällikkö Sakari Hoffrén
0400 577 085, v.s.hoffren(ät)gmail.com
Vastuualueena Alatalon alueen hoito- ja kunnossapito,
sähkövalvojan tehtävät, vastaanoton järjestäminen
kesäajan ulkopuolella.
Sähkövalvoja Jouko Kröger
0400 409 759, jkroger(ät)suomi24.fi
Vastuualueena Alatalon sähkövalvojan tehtävät.

Valmiin aineiston jättö
Jättöviikot 6, 22 ja 40
Painosmäärä 2 000 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2017
Kirjapaino Arsmat Oy, Kuopio

Kotisivut Jukka Kuosmanen
0500 911 680, jukka.kuosmanen(ät)petterinkulma.fi
Vastuualueena yhdistyksen kotisivujen päivitys ja ylläpito,
atk-vastaava, lisäksi karaokevuorovastaava.

Turva- ja Ajotaitovastaava Jari Rissanen
040 213 0555, jrissanen1(ät)gmail.com
Vastuualueena turva- ja ajotaitotapahtuman toteuttaminen.
Lisäksi sähkövalvonnan suorittaminen.

Hallituksen jäsen Mirja Hietala
050 343 3453, mirkku53(ät)suomi24.fi
Vastuualueena tapahtumien ja luottamushenkilöiden
tehtävien täydentäminen.
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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
sunnuntaina 9.4.2017 klo 13.00
SFC-Alatalo, Jänneniementie 264, 70940 Jännevirta
Kokouksessa käsitellään:
- yhdistyksen sääntöjen 4§ määräämät asiat
Lisäksi kokouksessa päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.
- Hallitus esittää yhdistyksen säännöiksi liiton mallisääntöjen mukaista vuosikokousmallia.
Lisäksi kokouksessa käsitellään jäsenten esittämät asiat jotka on toimitettu
10 vuorokautta ennen kokouksen alkua hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkavat klo 12.00.

TERVETULOA! 		
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n hallitus

Järvi-Suomen kierros
Yöpyessäsi näillä Järvi-Suomen
SFC-leirintäalueilla yhteensä 5 yötä
saat 6. yöpymisvuorokauden ilmaiseksi!

Kattivankkuri
Hiilimutka

Alatalo

Hietajärvi
Lintulahti
Hietasaari

Säännöt: 5 leiman keräämiseksi on yövyttävä vähintään
kolmella eri alueella. Etua ei voi käyttää treffiviikonloppuna.
Voimassa 1.6.–30.8.2017. 1 leima/yöpyminen (maksettu/vapaa).

Hietasaari, Uurainen
www.kskaravaanarit.fi

Hiilimutka, Vieremä
www.sfc-ylasavo.fi

Lintulahti, Äänekoski

Jokiranta, Joroinen

Hietajärvi, Kiihtelysvaara

Kattivankkuri, Sotkamo
www.kattivankkuri.fi

Rekiniemi, Lieksa

www.sfcjokiranta.net

sfc-kuopionseutu.net

Jokiranta

Kierrä yhteensä 7 aluetta –
osallistut 1000 euron palkinnon
arvontaan marraskuussa 2017!

Alatalo, Kuopio

www.sfc-kuopionseutu.net

Rekiniemi

www.kskaravaanarit.fi

www.sfc-hietajarvi.fi

www.pielisenkarjala.fi
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KILPAILUJEN AIKANA
RANNASSA TARJOLLA
LETTUJA JA MAKKARAA
ERILLISMAKSUSTA,
VARAATHAN PIENTÄ
RAHAA
Sekä muuta ohjelmaa
tipulassa kilpailujen
aikaan.
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Pyytäisimme ilmoittamaan ruokailun ennakkoon 7.3 mennessä
Sitovat ilmoittautumiset nimineen, henkilömäärineen sekä mahdolliset
erikoisruokavaliot.
Maija Valta
maija.von.valta@gmail.com tai viestillä 040 8242522
Jukka Kuosmanen
seija.jukka@sci.fi tai viestillä 040 6873133
JÄRJESTÄJÄ PIDÄTTÄÄ OIKEUDET MUUTOKSIIN

sfc-kuopionseutu.net
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ADRIA JA BÜRSTNER
matkailuautot ja -vaunut
J.Rinta-Joupilta Kuopiosta

ADRIA
Suomen myydyin
matkailuauto
2016

NEXXO TIME EDITION 30
T 569, T 660, T 690Galkaen

61.700€

etusi alkaen
6.350€

KAIKKIIN UUSIIN MATKAILUAJONEUVOIHIN TODELLINEN
VUOSIKORKO AINOASTAAN

Ostamme

Runsaasti uusia
Adria 2017-malleja
varastostamme
heti toimitukseen!

Huippuvarusteltu
Bürstner Edition 30
–juhlamallisto
aivan erityiseen
hintaan

0,99

%
ilman muita kuluja*

Max 10 vuoden ikäisiä hyväkuntoisia
matkailuautoja ja -vaunuja

Rahoitustarjouksen esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25 000€, käsiraha 5 000€, rahoitetaan 20 000€, korko 0,99 %, perustamiskulu 0 €, käsittelymaksu 0€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5000 €, kuukausierä 221,80€.
Luottokustannukset yht. 746,60€. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 20 746,60 €, todellinen vuosikorko 0,99%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Nordea rahoitus, Aleksis Kiven katu 9, 00500 Helsinki.

Volttikatu 7, Kuopio
puh. 0207 881 330
rintajouppi.fi

Runsas valikoima uusia ja käytettyjä matkailuajoneuvoja
suoraan varastostamme
UUSI

83.690,-

UUSI

UUSI

72.200,-

79.200,-

Adria Matrix Supreme M 687
SBC ALDE Renault 2,3 DCI -17
ALDE-nestekeskuslämmitys sähköllä ja
kaasulla, nestekiertoinen lattialämmitys

Adria Matrix M 670 SL
Platinum Fiat 2.3 JTD 150 -17
Erillisvuoteet, alaslaskettava vuode, lkeittiö, isompi Trumatic, lattialämmitys

UUSI

66.600,-

69.890,-

Burstner Ixeo Time IT 734
Edition 30 Fiat 2.3 JTD -17

Takana saarrekevuode, alaslaskettava
vuode, iso takatalli, pöytäryhmä, nahkaverh.

UUSI

Adria Matrix Axess M 600 SC
Citroen 2,0 BlueHDi 130 -17

Takana kiinteä saarekevuode, pöytäryhmä,
rek. 4:lle, sähköt. alaslaskettava vuode

Burstner Nexxo Time T 690 G
Edition 30 Fiat 2.3 JTD -17

Takana erillisvuoteet, pöytäryhmä, isompi
Trumatic-lämmitys, rek. 4:lle, sivukeittiö

UUSI

54.800,-

54.655,Adria Twin 600 SP Platinum
Fiat 2.3 JTD 130
-17

Trumatic, takana parivuode, pöytäryhmä
keskellä, nukkumap. 3:lle, rek. 4:lle.

Adria Coral S 650 SP
Fiat 2.3 JTD 130hv

Dethleffs Rt 6614 Esprit
Renault Master 2.5 Dci -06

-11

Kabe Royal 720
GXL KS Matkailuvaunu -07

29.900,-

19.900,Dethleffs Camper
470 FR

72 tkm, suositulla pohjaratkaisulla oleva
Alde-auto, markiisi, pp-teline, iso jääkaappi

-13

1 tkm, siisti laatuvaunu ensimmäiseltä
omistajalta. Trumatic + lattialämmitys

Knaus Sky TI
Renault 3.0 140hv

-17

Kabe Royal 560 XL
KS ALDE+Dometic

Uusi. Huippusuosittu ja tilava pohjaratkaisu
lapsiperheille! Kerrosvuode, parisänky

Weinsberg Caraone 450 FU
Matkailuvaunu
-14

1 tkm, uuden veroinen vaunu. 1. omistajalta,
Trumatic, Trumatic ultraheat, lattialämmitys

Hobby 540 UFE
Exclusive Asuntovaunu -11
1 tkm, Trumatic-ilmakeskuslämmitys,
kitkavetopää, pussimarkiisi, suihku

Knaus Traveller 580
Fiat 2.5 Tdi Alkovi

-08

Adria Adora
613 HT

13.800,-11

1 tkm, Näppärän kokoinen suosikkivaunu.
Makuupaikat 4, Trumatic + Lattialämmitys

Fendt Diamant
SF 510 TG

Huolto:
Ari Hynynen
p. 040 519 0618

-06

1 tkm, Suomivaunu, alumiinivanteet,
Trumatic lämmitys, ilmast., kaasuliesi

Matkailuajoneuvoasioissa Kuopiossa sinua palvelevat:

Myynti:
Panu Niiranen
p. 040 7120 456

-13

1 tkm, ALDE nestekiertoinen keskuslämmitys, erillisvuoteet, makuup. 4:lle

Meille käyvät vaihdossa myös henkilö- ja pakettiautot
– tarjoa rohkeasti.

Myynti:
Ossi Laukkanen
p. 040 7119 827

-98

217 tkm, ilmast. asunto-osassa, Trumatic-lämmitys, navi, makuup. 6:lle, rek. 5:lle

22.900,-

1 tkm, erik.vant., ilmast., ALDE

Hobby Excellent
440 SFR

61 tkm, markiisi, polkupyöräteline,
lattialämmitys, Trumatic 6E lämmitys

-08

133 tkm, Trumatic lämmitys, ikäisekseen
todella siisti Rellun alustalla!

14.800,-

15.900,-

Dethleffs Globebus i 001 Fiat
2.3 JTD 130hv Integroitu -09

12.800,-

24.800,-

Adria Adora 593
UK Platinium ALDE

17.900,-

-12

54 tkm, suosittu erillisvuode malli, Trumatic-ilmakeskuslämmitys sähkövastuksella

-06

66 tkm, 1-om., h-kirja, lohkol., ilmast., p.
kamera, Trumatic, rek. 4:lle, makuup. 4:lle

29.340,-

Erik.vant., ilmast., ALDE, 2xrenk., aluvant.

39.700,-

Adria Sport S 572 SL
Fiat 2,3 JTD 130hv

32.600,-

Adria Izola S 687 SP
Renault 2.5 DCI

26.500,-

Hyväkuntoinen royal-varustetasoinen
Kabe myös talvikäyttöön, 2-omistajaa

-12

50 tkm, p.kamera, markiisi, Trumatic,
B-kortti, rek. 5:lle, makuupaikat 6:lle

34.800,-

-08

76 tkm, 1-om., ilmast., lohkol., CD, 2xrenk.

Kabe Royal
560 LXL KS

32 tkm, vähän ajettu Matrix isolla
takatallilla, makuupaikat 6, rek. 5:lle

Adria Matrix Axess M
680 SP Fiat 2.3 JTD

33.900,-

37.900,-

45.500,-

52.800,-

Adria Matrix Axess M 680 SP
Fiat 2.3 JTD
-13

Matkailuajoneuvojen
varustelu:
Olli Hukkanen

Pikkujouluyleisöä.

Pikkujouluista jouluun ja
edelleen uuteen vuoteen –
näin se vaan menee vuodesta toiseen
Yhdistyksen pikkujoulut päättävät toimintavuoden, tai näin
ainakin oli ennen. Monta vuotta sitten tästä myytistä on luovuttu, koska vielä on kaksi juhlaa ennen kuin vuosi päättyy.
Loppuvuoden marraskuussa vietettiin Alatalossa yhdistyksen pikkujoulua. Onneksi mielikuva on monella selkeytynyt
eikä enää ajatella, että juhla on vain Alatalolaisten juhlaa. Onhan Alatalo kaikkien meidän Kuopion karavaaniyhdistyksen
jäsenten omistama paikka, myös sinun, joka jäsenenä nimelläsi olet saanut tämän lehden. Monen kymmenen ”Alatalolai-

sen” lisäksi juhlaan saapui toistakymmentä yhdistyksemme
jäsentä perheineen ja ajoneuvoineen. Taisi olla joku myös
muunkin yhdistyksen jäsen, kiitos myös heille tapahtumassa
mukana olleena.
Perjantai-ilta vierähti saunomisessa ja seurustellessa. Tavattiin monen kuukauden jälkeen tuttuja, vaihdettiin kuulumisia ja vaihdettiin kesän matkailukokemuksia. Musiikki on se
joka yhdistää tavalla tai toisella ihmisiä yhteen, kuten nytkin
perjantai-iltana Alatalon tuvassa. Tupaan oli järjestetty karao

Uuden vuoden vastaanottajia. Oikealla vuoden karavaanari 2016 Sakari Hoffrén ja palkinnon luovuttaja Markku Miettinen.
Sivu 10sfc-kuopionseutu.net
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keilta. Nykyään karaokelaulaminen ei ole enää vain laulamista, vaan kehityksen myötä on monista kehittynyt hyviä laulun
tulkitsijoita ja esittäjiä. Välillä laulun tulkinnat ovat jopa nautinnollista kuunneltavaa.
Lauantaina valmistauduttiin varsinaiseen juhlaan. Lapset
olivat mukana joulukuusenhakureissulla ja juhla-askareissa.
Osittain tupa, Tipula ja pihapiiri olivat koristeltu jo ennen
viikonloppua. Päivällä saunottiin hyvissä ajoin, ruokailtiin
taas hyvää Pian Herkkuhetken tarjoamaa jouluateriaa. Illaksi
pimeän tullen viimeisteltiin ulkovalaistukset ja valmistauduttiin pääjuhlaan. Juhlan alkajaisiksi kuultiin yhdistyksen
puheenjohtajan Markku Miettisen kuluneen vuoden kuulumiset, kiitokset ja tulevaisuuden suunnitelmat. Palkittiin muutamia ansioituneita henkilöitä ja arvottiin muutama joulukinkku arpajaisissa. Ilta päättyi tansseihin, jota tällä kertaa tahditti
El Moskiitto solistinaan Pekka Rautio Kuopiosta.
Varsinaista joulua on totuttu viettämään useiden perheiden
kesken jo monen vuoden aikana Alatalon lämpimän pirtin
suojissa. Monelle paikka olisi kuin mummola, varsinkin
ikääntyneelle väelle, jos vain olisivat mukana kokemassa tunnelman. Joulun viettoa tiedotetaan hyvin aktiivisesti suullises-

ti ja kerätään nyyttikestiläisiä. Kaikki jouluksi tulevat henkilöt
ovat tervetulleita ja pääsevät yhteisesti hiljentymään joulun
viettoon Alatalon tupaan. Joulupöytä on aina ollut mitä mainioin ja monipuolisesti katettu. Lämmin iso leivinuuni tuo
oman tunnelmansa pirttiin. Tupavalaistus himmennetään niin,
että joulun kauniit koristeet ja jouluvalot kimaltelevat ja loistavat kauniisti. Taustalla soi joulumusiikki hennosti. Tuvan
täyttää jouluruokien tuoksu. Kellään ei ole kiire, ei minnekään. Tuntuu kuin olisi voittanut jotain – sen arkisen kiireen.
Uusivuosi antaa toivon jo pitenevään ja valoisampaan päivään. Yhä useammat karavaanarit ovat tottuneet kokoontumaan yhteen ja tulemaan mukaan ottamaan vastaan uutta
vuotta. Vuoden vaihteessa rakettien ammunta ja jo monen
vuoden ajan kokon poltto on kuulunut Alatalossa ohjelmaan.
Nyyttikestein koottu juhlaruokailu on ollut erittäin kattava ja
ruokaa on jäänyt naposteltavaksi vielä vuoden ensimmäiselle
päivällekin. Mennyt vuosi on kuopattu ja uusi vuosi on aloitettu toiveikkain mielin.
Jos nyt et päässyt tulemaan mukaan, toivoa on vielä tänäkin vuonna.
Seppo T 81442

KABE-yhdistys Järvi-Suomeen
Tammikuun seitsemäntenä päivänä kokoontui pieni aktiivinen
ryhmä Kabelaisia, Caravan Larvannolle Kuopioon, perustamaan Kabe-yhdistystä. Toivomus kerhon tai yhdistyksen perustamisesta oli ollut ”merkkihenkilöillä” jo muutaman vuoden ajan. Vaikka sää oli erittäin huono, kaukaisin perustaja
jäsen tuli Joensuusta saakka. Yhdistyksen tarkoitus onkin tarjota jäsenyyttä koko toimialueen Kabelaisiin ja toimia koko
Järvi-Suomen alueella.
Yhdistyksen perustamiselle oli oikea ajankohta, koska
Kabe-edustus, -varaosamyynti ja -merkkihuolto tulivat tänne
Itä-Suomen alueelle Caravan Larvannolle 2016 kesän ja syksyn aikana. Yhdistyksen nimeksi päätettiin Kabe Järvi-Suomi
ry ja sen toiminta-alueeksi Järvi-Suomen alue, joka kattaa

suunnilleen Kajaanin kohdalta, Pohjois-Karjalan, Kesälahden,
Mikkelin, Pieksämäen, Vesannon, Keiteleen, Kiuruveden
kautta takaisin Kajaaniin. Tämän alueen sisällä on yli kolmesataa Kabe-ajoneuvoa.
Hallinto ja toiminta on tarkoitus pitää kevyenä ja mukavana niin, ettei kellekään tulisi harrastus työn omaiseksi. Koska
yhdistykselle täytyy määrätä joku kotipaikka, kotipaikaksi
määrättiin Kuopio. Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Heikkinen Kuopiosta. Yhdistyksellä ei ole mitään kiinteää kokoontumis- tai toimintapaikkaa, vaan kokoonnutaan siellä missä
jäsenet haluavat ja käytetään mahdollisuuksien mukaan leirintäyrittäjien ja karavaaniyhdistysten alueita. Vaikka ensimmäinen kokoontuminen ja vuosikokous ovat viikko ennen juhannusta Kuopion Alatalossa, paikka on valittu siksi, koska viime
kesänä kolme muuta suomessa olevaa Kabe-kerhoa ovat tehneet päätöksen kokoontua Alataloon. Kabe Järvi-Suomi ry:n
oma kokoontuminen on tarkoitus järjestää loppukesän aikana
jossain toiminta-alueella olevassa paikassa. Kabelaisten kannattaa liittyä yhdistykseen ja tehdä ehdotuksia toiminnan toteuttamiseksi. Tervetuloa!
Yhdistyksellä on omat kotisivut ja jo muutamia yhteistoimijoita. Kotisivut ovat osoitteessa http://kabejarvisuomi.fi/.
Suomessa on jo useita muitakin merkkikerhoja, mm. Cabby, Carthago, Dethleffs, Hymer, LMC ja Solifer.
Seppo T
malli Kabe Onyx

sfc-kuopionseutu.net
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Silta väistyy pikkuhiljaa

HUOLTOTARJOUS

Kuva Mikko Korkelainen

Viitostieltä Joensuuhun päin ajettaessa ei ole voinut olla huomaamatta vanhaa jo vuonna 1951 valmistunutta Jännevirran
kääntösiltaa. Moni karavaanari varmaan muistaa, että Alataloon käännytään heti sillan jälkeen tai Joensuusta tultaessa
juuri ennen sitä, eli silta on myös tärkeä maamerkki.
Sillan suunnittelu aloitettiin 1936 ja rakentaminen 1938,
mutta sota keskeytti rakennustyöt. Ne jatkuivat vasta 1940-luvun lopulla ja silta valmistui 1951. Kapeasta sillasta ajetaan
vuorokaudessa läpi lähes 7000 kertaa ja silta joudutaan avaamaan vesiliikenteelle 400–500 kertaa vuodessa.
Uusi nykyisen sillan eteläpuolella rakenteilla oleva silta
tulee helpottamaan liikennöintiä paljon. Ei kuitenkaan ilmaiseksi, koska urakan kustannusarvio on lähes puolet Kallansiltojen urakasta eli reilusti yli 40 miljoonaa euroa. Rakentaminen vaati myös 17 erillisen rakennuksen purkamisen sisältäen
lossivahdin talon. Uusi silta on kuitenkin välttämätön.
Uusi silta tulee olemaan 617 metriä pitkä ja sen kansi nousee reiluun 30 metriin, joten hyvät ovat varmaan sillan päältä
näkymät. Sillan on tarkoitus valmistua vuonna 2018.
Alatalon liittymäkin siirtyy reilusti Joensuuhun päin, joten
toisilla matka lyhenee ja toisilla pitenee muutaman sata metriä. Karavaanarithan on luotu kulkemaan, joten heihin tällä ei
ole minkäänlaista vaikutusta.
JK

Olemme valtuutettu huoltokorjaamo:

KUOPION VAUNUHUOLLOSTA

CARAVAANAREILLE!
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Telkkistentie 12, 70460 Kuopio
017 364 3899
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Muista myös parhaat pesuaineet!

KU

sisältää vuosihuollon, kosteusmittauksen
(tiiveysturvamittaukset +60 €), koeponnistuksen.
Ilmoita varatessasi ”Reissaajat-tarjous”.

MYÖS
VARAOSAT!
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Paransimme
rantaa
Idea Alatalon rannan ruoppauksesta lähti tarpeesta siistiä
rantaa ja syventää sitä. Myös vesi vaihtuu rannalla paremmin ja veneelläkin on helpompi liikkua. Lisäsimme myös
hiekkaa uimarannan jatkoksi ja kaislikkokin väheni.
Ruopatut maat eivät suinkaan menneet hukkaan, vaan
ne siirrettiin ostetun vesijättömaan täytteeksi. Tavoitteena
oli nostaa mm. laavun edustaa ja alueen puoleista reunaa
tulvavesien yläpuolelle. Ruopattava alue oli venerannan
edustalta uimarannan reunaan.
Syyskokous antoi siunauksensa ruoppaukselle ja sen
budjetille yksimielisesti. Ruoppaukseen saatiin lupa Elykeskukselta ja työ pääsi alkamaan jo ennen helmikuun
puoliväliä.
Työn suoritti Kuljetus Antikainen Oy tela-alustaisella
kaivinkoneella ja maat urakoitsija siirsi kuorma-autolla.
Kaikkiaan massaa siirtyi n. 500 m3.
Ennen työn aloittamista vaadittiin suhteellisen rankka
jäädytystyö. Talkoolaiset Mikko Vesterinen, Toni Hämäläinen ja Arto Suihkonen suorittivat jäädytyksen Sakari
Hoffrénin valvonnassa. Jotta jää kesti ruoppaukseen tarvittavat koneet, täytyi se Sakun mukaan saada 70–80 cm
paksuksi.
Jäädytys aloitettiin jo joulukuun puolella ja sitä tehtiin
viikonloppujen lisäksi osittain myös viikolla. Taisipa
ahkerin ”jäämies” olla työmaalla jo ennen viittä aamulla
ja tuhat litraa minuutissa pumppaava uppopumppu sammui vasta iltahämärissä. Jää saavutti vaadittavan paksuuden vaihtelevista säistä huolimatta jo helmikuun ensimmäisellä viikolla.
Vettä jäälle pumpattiin miljoonia litroja. Huolena olikin, että riittääkö järvessä vesi, tai että sulaakohan ranta
ennen elokuuta. Täytyisikö meidän uida kesälläkin avannossa. No onneksi kaivinkone rikkoi jään ja kesä on pelastettu.
Jäädyttäjät tekivät töitä lähinnä grillimakkaran voimalla. Olivatpa nimenneet grillimakkaran Karjaportin loheksi,
jotta maistuisi paremmalta. Tosin olihan Toni tehnyt yhtenä päivänä laavulla oikein gourmee-pihvit lohkoperunoin
ja kylläpä sitä taas jaksoi ahertaa.
Kiitos ahkerien jäädyttäjien homma onnistui. Ilman
heitä ranta olisi ruoppaamatta.
Uimarannalle hankitaan tai tehdään menneiden vuo
sien malliin lautta. Lautalla voivat sitten uimarit auringossa levähtää.

Jäämiehet tauolla.

Riittääkö järvessä vesi?

Ja vettä tulee!

JK

Tästä se alkoi.
sfc-kuopionseutu.net
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Asuntoautot ja matkailuvaunut joka lähtöön!

BestCaravan tarjoaa asuntoautot sekä matkailuvaunut kattavasti eri tarpeisiin.
Meiltä saat niin uudet, kuin käytetytkin asuntovaunut ja -autot monipuolisesti.
Voit valita sopivimman menopelin mieltymystesi mukaan, olitpa sitten matkalla
kauas tai lähelle. Asuntoautot ovat markkinoiden parhaimmilta valmistajilta
edullisin hinnoin, kuten myös matkailuvaunut.

Dethleffs
Esprit I 7150-2 EB

ID 8520

I
UUS

Dethleffs
Trend T 7017

109 195 € tai

68 975 € tai 815 €/kk

1 281 €/kk

Vuosimalli 2016

Vuosimalli 2017

Ajokortti C1

Ajokortti B

Paino 3499 kg

Paino 4250 kg

4 vuodetta, henkilömäärä 1+3

Erillisvuoteet

ID 8638

Erillisvuoteet

4 vuodetta

Henkilömäärä 1+3

Huippuhieno Esprit erillisvuoteilla ja
automaattivaihteistolla.

Dethleffs
Trend T 7057 DBM

I
UUS

Adria
MATRIX M 590 SG

ID 9273

72 170 € tai 850 €/kk

57 900 € tai 726 €/kk

Paino 3499 kg

Mittaril. 44500 km

Vuosimalli 2016

Käytt.ottovuosi 2014

Ajokortti B

Paino 3500 kg

Ajokortti B

Saarekevuode
4 vuodetta

Henkilömäärä 1+3

4 vuodetta, henkilömäärä 1+3

Kilpailukykyiseen hintaan saarekevuoteella.

Hobby OPTIMA
DE LUXE T65 HFL

ID 11625

I
UUS

Hymer
B 644 ID 9916
34 900 € tai 565 €/kk

Vuosimalli 2017

Käytt.ottovuosi 2002

Ajokortti B

Paino 3500 kg

Paino 3500 kg

Mittaril. 135000 km
Ajokortti B

Parivuode

Valmiiksi varusteltu Hobby,
erillisvuoteilla ja isolla takatallilla.

Alaslaskettava vuode

Retkiauton mitat – asuntoauton tilat.

72 060 € tai 849 €/kk

Henkilömäärä 1+3

I
UUS

ID 11205

4 vuodetta

Henkilömäärä 1+5

6 vuodetta

Asiallinen integroitu Hymer hyvillä varusteilla ja
kahdella pöytäryhmällä.

Dethleffs
760 ER Nomad

Hobby
540 UL de luxe

ID 10183

ID 9450

41 700 € tai 526 €/kk

28 900 € tai 369 €/kk

Paino 2000 kg

Paino 1500 kg

Käytt.ottovuosi 2015
Vuodepaikat 4

Erillisvuoteet

Huippuhieno Dethleffs valmiiksi varusteltuna.

Solifer
Finlandia 690 PH

Käytt.ottovuosi 2014
Vuodepaikat 5

Erillisvuoteet

Asiallinen erillisvuoteinen kovalla varustuksella
oleva Hobby.

Hobby
Excellent 540 Uff

ID 9757

ID 10922

36 900 € tai 545 €/kk

28 205 € tai 339 €/kk

Paino 2000 kg

Paino 1500 kg

Käytt.ottovuosi 2011
Vuodepaikat 4

Parivuode

Huippuhieno Solifer kovilla varusteilla.
Tällaisia harvoin tarjolla!

Hobby
650 UFf Premium

ID 6613

Vuosimalli 2017

Hobby suositulla saarekevuoteella.

I
UUS

Solifer
560 Finlandia

Käytt.ottovuosi 2006

Paino 2000 kg

Vuodepaikat 4

ID 10618

18 700 € tai 308 €/kk

Vuosimalli 2015

Saarekevuoteella hieno Premium-malli.

Vuodepaikat 4

Parivuode

35 780 € tai 428 €/kk

Saarekevuode

I
UUS

Paino 1400 kg
Parivuode

Vuodepaikat 7

Nyt todellinen tilaihme joka on hyvin pidetty!!!

Miiluranta 1 A, 70800 Kuopio • www.bestcaravan.fi
Reijo Jauhiainen 010 832 4546 • Tuija Korhonen 010 832 4547 • Huolto 010 832 4529
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Vinkkejä:

Mitä henkisiä kuormitustekijöitä
on syytä ajatella reissuun lähtiessä?
Ennen kuin lähdetään matkalle,
kohdistuu kuljettajaan monia
kuormittavia tekijöitä.
Ohessa olevat kuvat valaisevat asiaa miten. Hyvin suurena
tekijänä on työviikon raskaus.
Tällöin täytyisi miettiä onko
lähdettävä välttämättä töiden
jälkeen, mutta monesti perjantai
kutsuu tielle varsinkin kesäaikana. Matkan pituus ja aikataulutus on syytä ottaa huomioon
matkalle lähdettäessä. Aikataulussa on otettava huomioon tauot
varsinkin pitemmillä matkoilla.
Suositeltava yhtäjaksoinen ajoaika on kaksi tuntia ja vähintään
15 minuutin tauko.
Muita matkalla huomioon
otettavia tekijöitä ovat esimerkiksi yllättävät reittimuutokset,
sääolosuhteet, sekä myös liikenteestä aiheutuva häiriö. Matka
puhelimen ja navigaattorin käyttö kuormittavat kuljettajaa varsinkin vilkkaassa liikenteessä
ajettaessa. Vaikka nykyiset navigaattorit osaavat aika hyvin perille, aivan oudoissa maisemissa
ympäristön hahmottaminen on
hankalampaa, varsinkin kun tulee tuota ikää lisää.
Lapset ja kotieläimet on syytä ottaa huomioon, esim. koirat
ajon aikana häkissä ja lapsille
mielekästä puuhaa.
Näistä asioista voisi kirjoittaa pitkiäkin tarinoita, mutta
aloitellaan näin.
Seppo Heikkinen
SFC-82676
EA-kouluttaja
Liikenneturva

Sivu 16sfc-kuopionseutu.net
Sivu 16

Reissaajat

Alatalon sähköjen lähihistoriaa
Vuonna 2011 silloinen SF-Caravan Kuopion seutu ry:n hallitus pyysi allekirjoittanutta selvittämään olisiko Alatalon sähköasioissa jotakin päivitettävää. Ensimmäisenä tuli mieleen
nämä tarkastusasiat, ja pyysin valtuutettua sähkötarkastajaa
VTS 056 Seppo Asikaista käymään ja tekemään tarkastuksen
Alatalon sähkölaitteistoihin.
Alatalon on suuruudeltaan ja laajuudeltaan sähköjen osalta
sellainen, että se kuuluu ns. määräaikaistarkastuksen piiriin.
Määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan, että sähkölaitteiston käyttö on turvallista, sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon
tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä, ja että sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on
tehty asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat. Tarkastuksen voi
tehdä valtuutettu sähkötarkastaja.
Vuonna 2011 tehdyllä määräaikaistarkastuksella (joka oli
ensimmäinen Alatalon historiassa), löytyi jonkin verran huomautettavaa ja korjattavaa. Siitä alkoi melko laaja sähköasennusten saneeraus- ja korjausurakka.
Sähköjen parannustöitä on nyt jo tehty usean vuoden ajan.
Vanhat ilmalinjat on kaapeloitu maahan, kaikki pistorasia
kotelot on uusittu vastaamaan tämän päivän vaatimustasoa,
pääkeskus on laskettu pylväästä maahan, ulkovalaistus on rakennettu, saunan ryhmäkeskus on uusittu, päärakennuksen
sähköt on uusittu, sekä Tipulan että keittiön sähköt on uusittu.
Näistä asennus- ja korjaustöistä on pitänyt sähköurakoitsijan tehdä käyttöönottotarkastus ennen sähkölaitteiston käyttöönottoa. Tarkastuksen tekee sähköurakoitsija.
Käyttöönottopöytäkirjasta tulee käydä ilmi kohteen yksilöintitiedot, sähkölaitteiston rakentajan ja sähkötöidenjohtajan nimi
ja yhteystiedot, selvitys sähkölaitteiston säännösten ja määräysten mukaisuudesta, yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä sekä tarkastuksen, testausten ja mittausten tulokset. Tarkastuksen tekijän on allekirjoitettava tarkastuspöytäkirja.
Suurin osa Alatalolla tehdyistä sähkötöistä olivat laajuudeltaan suuruudeltaan sellaisia, että niihin täytyi tehdä käyt-

Seppo Asikainen tarkastustyössä.
töönottotarkastuksen lisäksi vielä varmennustarkastus. Varmennustarkastuksen voi tehdä valtuutettu sähkötarkastaja.
Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 edellyttää varmennustarkastuksen suorittamisen kaikissa kohteissa, jonka työalueen
ylivirtasuojan nimellis- tai asetteluvirta ylittää 35 A, tähän eivät kuulu kiinteistöt kuten vapaa-ajanasunnot, omakotitalot ja
kahden huoneiston asuinrakennukset.
Valtuutettu sähkötarkastaja Seppo Asikainen on käynyt tekemässä useita varmennustarkastuksia Alatalolla sähköasennusten osalta, ja hän on todennut alueen täyttävän nyt kaikki
tämän päivän lait ja asetukset. Aittarakennuksen sähköt, josta
tuli korjauskehoitus, saneerataan vielä lähiaikoina.
Kaikkien sähkölaitteistojen haltijoiden tulee muistaa, että
sähkölaitteiston haltija on aina vastuussa sähkölaitteidensa
sähköturvallisuudesta. Eli matkailuajoneuvon haltija vastaa
siitä, että sähkölaitteet ovat matkailuajoneuvossa määräysten
mukaisessa kunnossa.
Turvallista alkanutta matkailuvuotta 2017.
Jukka Sikanen
SFC-50038

Uudet jäsenet 17.9.2016–14.1.2017
153695-0 Kainulainen Simo
Kuopio
100277-0 Sinda Kaarina
Pielavesi
083988-0 Leskinen Hannu
Kuopio
047044-0 Kosunen Esko
Hiltulanlahti
122182-0 Heikkinen Piia
Iisalmi
157345-0 Turunen Riina
Pöljä

sfc-kuopionseutu.net

157348-0 Voutilainen Esko
Heinävesi
157360-0 Eskelinen Seija
Kuopio
157364-0 Henriksson Seppo
Varkaus
111161-0 Heinonen Kari
Kuopio
157448-0 Rantalainen Arja
Hiltulanlahti
157454-0 Partanen Jouni
Kuopio

157485-0 Korhonen Pekka
Juankoski
128319-0 Eskelinen Risto
Kuopio
157542-0 Jukarainen Heikki
Suonenjoki
157569-0 Puolakka Nina
Kuopio
076476-1 Leskinen Jarkko
Kuopio
157582-0 Mönkkönen Mika
Kuopio
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Matka Norjan Lofooteille
12.–26.7.2015
Ajatuksia Sirpa Markkasen päiväkirjan sivuilta, osa 3
Lauantai 18.7.

Sunnuntai 19.7.

Marjon takapihalla Lete siivosi heti kalat ja pian komeat fileet
olivat valmiita nautittavaksi, osa niistä laitettiin pakastimeen
kotiin vietäviksi.
Marjo keitti vielä lähtökahvit, halattiin, kiitettiin vieraanvaraisuudesta ja jatkettiin matkaa. Lauttamatka Melbysta Lofooteille kesti 35min, taksa 307 NOK/auto.
Kun lautta alkoi lähestyä Lofootteja, aukesi eteemme satumaa. Sanoin kuvaamattoman kaunista, huikeita lumipeitteisiä
vuoria, turkoosia merta, hiljaisuutta ja sydämen läikähdyksiä.
Eivätpä olleet kehuneet paikkaa suotta. Tuskin koskaan olin
nähnyt mitään näin uskomattoman kaunista ja upeaa. Tuli
sanaton mieli.
Camping Orsvågver As löytyi pian sopivasti ajoreittimme
varrelta. Saatiin mukavasti vierekkäiset nurmipaikat rannan
läheisyydestä rinteeltä. Ritu laittoi pannun kuumaksi ja paistoi
vastasaalistettua seitä. Keitettiin perunoita ja tehtiin salaattia.
Autojemme ohi kulki ihana pieni perhe. Äidin kanto
repussa nökötti maailman suloisin poikalapsi, jonka isot
ihmettelevät silmät hurmasivat hetkessä meidät kaikki. Paljon
täällä näkee retkeläisiä, perheitä ja yksinäisiä vaeltajia ja telttailijoita. Mikä voisi ollakaan parempi ympäristö retkeilyyn?
Me neljä voimme vilpittömästi suositella paikkaa kaikille
muille.

Aamuvirkkuina herättiin jälleen ajoissa. Tänään oli suunnitelmissa körötellä Lofoottien eteläkärkeen Å:hon. Hyvään nimeen
ei joskus tarvita, kuin yksi kirjain. Sää oli selkeä ja lämmin.
Maisemat jatkui upeina, sukellettiin välillä meren alle tien
kulkiessa tunnelia pitkin meren pinnan alapuolella. Tien
varsilla lampaat nauttivat köllöttelystä kesäisillä niityillä. Huikeat vuoret siinsivät kaukana merenlahden tuolla puolen, välillä kapea tie puikkelehti aivan vuoren kyljessä. Meri hohti
turkoosin syvissä sävyissä ja lukuisat kaarisillat veivät saarelta toiselle. Tie Å:hon oli todella kapea. Oli ajettava kieli keskellä suuta, ettei autojen sivupeilit hipoisi toisiaan. Välillä oli
yksisuuntaisia siltoja, joihin onneksi oli laitettu liikennevalot
ohjaamaan vuorokulkua. Matkan varrella oli ihania pikku taloja, kauppoja ja kahviloita. Olisi kieltämättä tehnyt mieli pysähtyä ja puikahtaa tutkimusmatkalle pikkuputiikkiin.
Vihdoin saavuimme isolle parkkipaikalle, joka oli täynnä
autoja. Lähellä sijaitsi valtaisat turskakuivaamot. Tuhannet
turskan päät oli kuivumassa telineillä ja kärpäset pörräsi niiden ympärillä. Nämä turskat oli kuulemma menossa Kiinaan,
jossa se on kuulemma suurta herkkua. Ihmettelenpä suuresti.
Paikallisesta turistirysästä ostimme postimerkit ja pojat
löysivät komeat Lofootti-lippikset. Me jäätiin Ritun kanssa
autoon kirjoittelemaan kortteja ja miehet menivät tutustumaan
läheiseen kalastajakylään. Siellä oli ollut esillä pienoismalli-
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sia veneitä, kalastajakylän mökkejä ja venevajoja. Nähtiin onneksi kuvia sieltä.
Kun kortit oli kirjoitettu ja viety postilaatikkoon oli aika
jatkaa matkaa.
Matkan varrella piti olla jokin sotamuistomerkki, mutta
opasteet olivat mallia ”Kajander”, joten muistomerkki jäi löytymättä.
Kohta vasemmalla puolen tietä komeili iso ja näyttävä Viikinkimuseo. Autot sujuvasti parkkiin ja reippaasti sisälle museon aulaan. Aulassa oli jos jonkinmoista turistihoukutinta,
ravintolaa, kahvilaa, matkamuisto- ja vaatemyymälää sekä
lipunmyyntipiste.
Tuliaiset oli vielä ostamatta, joten päätettiin sukeltaa suorinta tietä vaateputiikkiin. Ritu ja Esko löysivät sieltä lapsenlapsille kivat t-paidat. Museo päätettiin jättää tällä kertaa
väliin, sillä pitkän päivän ohjelma ja nälkä alkoivat jo antaa
oireita. Museon ulkopuolella seisoskeli kiltti hevonen seinän
vieressä ihan vapaana. Olisiko se ollut jonkinlainen houkutus
turisteille. Ihana heppa, jonka ilme ei värähtänytkään, kun yritin tapani mukaan lässyttää sille jotain hempeää.
Päätettiin etsiä majapaikka mahdollisimman läheltä. Tienviitassa luki Brustranda Camping, joten käännyttiin sinne.
Ajettiin ja ajettiin, mutta minkäänlaista camping-aluetta ei
näkynyt, eikä kuulunut missään. Oltiin jo ajettu ”Huitsin
Nevadaan” saakka, joten oli viisainta tehdä u-käännös ja palata päätielle.
Tuumattiin yhteistuumin, että oli viisainta ajaa viimeöiselle Campparille takaisin. Saatiinpa melkein samat paikatkin nurmikentältä vierekkäin. Ei muuta, kun kesäkeittiö pystyyn ja päivällisen loihdintaan. Tänään karavaanareiden meny
sisälsi lihapullia ja paistettuja perunoita.
Illalla kuunneltiin musiikkia ja napsittiin rommikolaa.
60–70-luvun musiikki sai aikaan tyttömäisen olon. Ihanat nuoruusmuistot tulvahtivat mieleen kipeinä ja ah, niin haikeina.

Maanantai 20.7.
Herättiin sateen ropinaan. Nopeasti autot lähtökuntoon ja matkaan. Juuri, kun päästiin satamaan, lautta lähti nokkamme
edestä. Koska saimme näin ylimääräistä aikaa, niin päätimme

Maisematunneli Lofooteilla.
sfc-kuopionseutu.net

ajaa keskustaan tappamaan aikaa. Ensimmäiseksi vietiin janoiset automme juottolaan ja tankattiin säiliöt täyteen löpöä.
Sieltä kaarsimme kauppakeskuksen parkkiin ja sukelsimme
ostoparatiisiin ostohysterian hiipiessä pikku hiljaa ajatuksiimme. Esko Muumi-fanina näki kaupan ikkunassa Muumimukeja, eikä voinut vastustaa Muumin anovaa katsetta, joten
kokoelma kasvoi jälleen yhdellä iloisella mukilla. Muut hankintamme olivat tällä kertaa juustoja, valkoviiniä ym. pientä.
Kioskista ostimme herkulliset croissantit ja hörppäsimme
kahvit Vähämaiden autossa.
Satamassa katsoimme aikataulua ja luulimme seuraavan
lautan lähtevän klo 14.00, mutta se olikin vuoro, joka kävi
kääntymässä lähisatamassa. Varsinainen vuoro lähtikin vasta
klo 16.00.
Emme jääneet sormi suussa odottelemaan, vaan pukkasimme auton keittiön pystyyn ja loihdimme Lofootit-pussikeitoista kala/katkarapukeiton. Se teki terää. Vihdoin Röst-lautta
oli valmiina starttiin. Matka perille kesti kaksi tuntia. Laivan
kahviossa juotiin vohvelikahvit ja käytiin kannella ihailemassa maisemia. Laiva liukui läheisen pikku kylän satamaan, jonka rannan punaiset ja keltaiset talot näyttivät mereltä päin
todella ihastuttavilta. Yksinäinen kulkukissa luikki sataman
laiturilla etsien mukavaa loikomispaikkaa.
Perillä määräsatamassa oltiin aikataulussa klo 18.00. Matkaa taitettiin 70 km, kunnes saavuttiin Shell Service Hilling
centeriin. Camping alueen respaa piti paikallinen huoltoasema. Taksa oli halvin tähän astisista eli vain 130 NOK. Ihana
paikka meren rannalla, jonka sileät rantakalliot tekivät maisemasta hyvin ahvenanmaalaismaisen. Alueen keskelle oli laitettu piristykseksi puusta veistettyjä iloisia hahmoja.
Alueella ei ollut wc-tiloja, eikä suihkua, mutta niitä pystyi
vuokraamaan läheisestä motellista. Toki huoltoaseman vessa
oli myös tarvittaessa käytettävissä.
Huoltoasemalta ostettiin hodarit ja iltanaposteltavaa. Näin
myös me naiset saatiin vapaailta ruoanlaitosta. Otettiin iltarommit ja kuunneltiin ihania valsseja. Sateisesta säästä huolimatta olo oli rento ja onnellinen.
Matkapäiväkirja jatkuu seuraavassa painetussa lehdessä.
Osat 1 ja 2 julkaistu Reissaajat-lehdissä vuonna 2016.

Välillä tie oli näinkin kapeaa.
Sivu 19
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Hyviä retkikohteita
Alatalon
läheisyydessä
Alatalon läheisyydessä on kivoja retkikohteita vaikka päiväretkeksi. Talvella
ja varsinkin keväthangilla voit kävellä
tai hiihtää lähinnä olevaan taukopaikkaan järven toiselle puolelle. Matkaa on
linnuntietä myöten n. 3,8 km. Paikka on
suoraan Alatalon rannasta Hiekkaniemen laavu Juurusvesi. Hiekkaniemen
melontasatama sijaitsee Juurusveden
rannalla. Kohdetta ylläpitää Murtolahden kyläyhdistys. Varustus: jätepiste,
käymälä, laavu, laituri, polttopuut, tulentekopaikka, veneenlaskupaikka.

HINTAPOMMIT
esim. Weinsberg 2016
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590 €/viikko!

0400 672 900

myös iltaisin ja
viikonloppuisin

Toinen paikka on saaressa Siilinjärven
suuntaan etuvasemmalle n. 4,8 km päässä. Paikka on Honka. Laavu/kota on
rakennettu pieneen saareen Juurusvedelle vesilläliikkujien sekä moottorikelkkailijoiden taukopaikaksi. Saari
sijaitsee Tahkon vesireitin läheisyydessä. Kohteella toimii polttopuuhuolto.
Varustus: infotaulu, käymälä, laavu,
polttopuut. Tiedäthän, että meillä Alatalon palveluun kuuluu veloituksetta soutuveneet!
Kesällä retken arvoisia paikkoja ovat
n. 9,0 km päässä olevat Halmejoen
luontopolku ja Pökösenmäen patteripolku. Ranta-Toivalassa sijaitseva Halmejoen luontopolku on lähes kokonaisuudessaan Eu:n Natura-verkostoon
kuuluvalla suojelualueella. Halmejoelle
ominaisia ovat erilaiset lehdot, joista
komeimmat löytyvät alueen halki kulke
vien purojen varsilta.
Vajaan kahden kilometrin mittaisella
luontopolulla esitellään muun muassa
lehtoja ja niiden kasvillisuutta. Polulla
kulkija pääsee tutustumaan myös Halmejoen monipuoliseen linnustoon. Polku alkaa Ranta-Toivalantien varressa
olevalta parkkipaikalta ja sen pystyy
kiertämään ilman kumisaappaita. Polun
varrella on Ranta-Toivalan kylätoimikunnan ylläpitämä nuotiopaikka.

Sivu 20sfc-kuopionseutu.net
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Halmejoen luontopolulta on yhteys
noin viiden kilometrin mittaiselle Pökösenmäen patteripolulle. Kylätoimikunnan ylläpitämä polku kiertelee Suomen
sodan aikaisilla tapahtumapaikoilla.
Info sivuilta www.kuopio.fi/halmejoki.
Nilsiässä voit käydä ihailemassa savolaista kauneutta kohteessa Pisa. Se on
korkea vaara Syvärin järven eteläpäässä. Korkein huippu kohoaa meren pinnasta 270,6 metriä ja viereisten järvien
pinnasta noin 170 metriä. Vaaran rinteet
ovat joka puolella erittäin jyrkät. Yksittäisten jyrkänteiden korkeudet vaihtelevat 5–15 metriin. Tarkemmin osoitteessa www.kuopio.fi/pisa.
Maaningalla on käynnin arvoinen paikka Korkeakoski, joka on suosittu käyntikohde varsinkin keväisin lumien sulaessa, kun putous on komeimmillaan.
Korkeakosken rotkolaaksossa on
noin 35 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue. Rotkon jyrkät rinteet muodostavat poikkeukselliset maasto-olosuhteet. Alueella sijaitseva Korkeakoski
on Suomen korkein vapaana virtaava
koski. Korkeutta sillä on noin 36 metriä.
Veden virtaama vaihtelee suuresti vuodenaikojen mukaan. Tämäkin löytyy
sivuilta www.kuopio.fi/korkeakoski.
Tuusniemeltä sijaitseva Seinävuoren
Rotkolaakso on jylhyydessään näkemisen arvoinen luontonähtävyys. Rotko
on noin 500 metriä pitkä, 20–40 metriä
leveä ja korkeimmalla kohdallaan jopa
25 metriä syvä. Rotkolaakso rauhoitettiin vuonna 1964 luonnonsuojelulain
nojalla luonnonsuojelualueeksi.
Rotkolaakson retkeilykohteessa on
hyvä varustelutaso: Kookas laavu, jossa
on nuotiopaikka, näköalatasanne, laituri, opastustaulut, puuliiteri sekä käymälä. Laituri, näköalatasanne ja laavu ovat
esteettömiä.
Rotkolaakson ympäri kiertää noin
2,5 kilometrin pituinen retkeilyreitti.
Paikan suosiosta johtuen Seinävuorentiellä on talvikunnossapito. Tie aurataan
ns. alaparkkipaikalle asti sekä tehdään
pisto huoltorakennuksen edestä kodalle.
Tietä ei aurata ylös näköalatasanteelle.
Tietoa löydät sivulta www.tuusniemi.fi/fi/seinavuoren_rotkolaakso.

sfc-kuopionseutu.net

Kiinnitystarvikkeiden ja
työkalujen erikoisliike

KOLMISOPENTIE 18 B 70780 KUOPIO

PUH. 044 700 7580

Valitse kulkupeliisi
Pohjolan rahoitus ja
vakuutus, voit saada
OP-bonuksia!

Kysy edullinen
rahoitustarjous
myyjältäsi!
OP-bonuksia* kertyy ihan tavallisesta pankki- ja vakuutusasioinnista: palkkatilistä, säästöistä ja lainoista – tietysti myös
kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista. Kertyneitä OP-bonuksia käytetään esimerkiksi pankkipalveluihin ja
vakuutusmaksuihin. Tutustu osoitteessa op.fi/edut

*OP-bonuksia kertyy Osuuspankin asiakasomistajalle ja Helsingin OP Pankin asiakkaalle, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään 5 000 euroa
kuukaudessa
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Falcon-vetopeilipari

WeCamp-kaasulämmitin

83,00 €

WeCamp-kokoontaittuva astin

100,00 €

GoCamp-kaasuhälytin

63,00 €

89,00 €

WeCamp-jätevesisäiliö

AL-KO -aisalukko

66,00 €

Lasten melamiiniastiasto

83,00 €

Isabella Odin -retkituoli

13,00 €

99,00 €

kauppa.caravanlarvanto.fi

Meiltä myös etuteltat!
Caravan Larvanto Oy - Kartanonkatu 9, 70700 Kuopio - P. 017 5800 645 - www.caravanlarvanto.fi

Arkisin: 9.00 - 17.00
Lauantaisin: SOP. MUK.

Katso 50v tarjoukset
www.savonpalokalusto.fi

SAMMUTIN
TARKASTUS
ALATALOSSA
la 3.6.2017
Alkaen kello 10.00

ASIANTUNTIJA

AD VaraosaMaailma
Volttikatu 2
p. 044-7835040

VALMIINA
AUTTAMAAN
Liipasintie 8, 70460 Kuopio, puh. (017) 264 7220
www.savonpalokalusto.fi
myynti@savonpalokalusto.fi
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Huolto- ja korjaustoimintaa 26 vuoden kokemuksella
Täyden palvelun korjaamo:
-kolari- ja kosteuskorjaukset, myös ennakointi tiivistykset
-m-autoille 4-pilarinosturi, nostoteho 6,4T
-diagnoositesterit autojen vian hakuun
-eberi ja webasto huolto ja myynti
-ilmastointilaitehuolto
-alustahuollot ja korjaukset esim. määräaikaishuollot,
jakopään hihnan vaihdot, jarruremontit
matkailuautoille - laatuosilla 3 v. takuu
-vaunujen vuosihuollot
-kaasulaitekorjaukset,-huollot,-asennukset
Tarvittaessa sijaisauto käytössä.

Osmon Vaunupalvelu ky

matkailuautovuokraus

Sammakontie 33

www.osmonvaunupalvelu.com

72100 Karttula

info@osmonvaunupalvelu.com

P. 040 5538771

sfc-kuopionseutu.net

Vakuutuspalvelut

Korvauspalvelut

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

PUHELIN 010 19 18 18
AVOINNA ma–pe 8.00–18.00
(henkilökorvaukset 9.00–18.00)
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Tapahtumakalenteri 2017
Talvipäivät
Kevätkokous Alatalossa
Pääsiäinen
Kausipaikkasopimusten teko
Vappu
Naamiaiset lauantaina
Kevät-/siivoustalkoot
Turvapäivä ja isäntäkoulutus
Juhannus
Härkäjuhlat
Ajotaitomerkkisuorituspäivä Toivalassa
Rompepäivät/Karavaanareiden SM-karaokekilpailu
Syys-/siivoustalkoot
Pikkujoulut
Syyskokous

10.–12.3.
9.4.
14.–17.4.
22.4.
28.4.–1.5.
29.4.
6.5.
3.6.
23.–25.6.
4.–6.8.
26.8.
1.–3.9.
30.9.
17.–19.11.
26.11.

Kesä-elokuussa karaokeiltoja pidämme vähintään perjantaisin. Muuna aikana laulamme tarpeen mukaan.
Meillä on lähes 4200 kotimaista kappaletta tietokoneella Maestro ammattijärjestelmällä.
Seuraa kotisivujamme
Facebookissa

www.sfc-kuopionseutu.net
https://facebook.com/SF-Caravan Alatalo

YT-alueen tapahtumat
Lettutreffit, Hiilimutka
Heinärieha ja naamiaiset, Hietasaari
Härkäjuhlat, Alatalo
Elotreffit, Hietajärvi
Muikkutreffit, Lintulahti
Rosvopaistit, Jokiranta
Muikkumarkkinat, Rekiniemi
Ruskatreffit, Kattivankkuri

26.–28.5.
21.–23.7.
4.–6.8.
12.8.
11.–13.8.
26.–28.8.
23.9.
22.–24.9.

Muut tapahtumat
Valtakunnalliset Karavaanareiden Talvipäivät, Ruununhelmi, Säräisniemi
67. Youth F.I.C.C. Rally, Le Hayes Du Puits, Normandia, Ranska
85. F.I.C.C. Rally Datça, Datsa, Turkki 		
SF-Caravan ry:n liittokokous, Holiday Club Saimaa, Lappeenranta
Järvi- ja Pohjois-Suomen YT-alueiden Kesänavaus, Ruununhelmi, Säräisniemi
Kuopio Wine Festival, Kuopion satama – maan parhaat esiintyjät koko viikon
NCT 2017 / Nordic Rally, Pitkäjärvi, Kokemäki		
Siilifolk, Siilinjärven tori – esiintyjät mm. Agents & Vesa Haaja
Kuopio RockCock, Kuopio Väinölänniemi – esim. Juha Tapio, Kaija Koo ym.
Kalaryssäys kalamarkkinat, Kuopion Satamatori 		

24.–26.3.
13.–17.4
17.–26.5.
20.5
16.–18.6.
30.6.–8.7.
9.–15.7
17.–22.7.
28.–29.7.
8.–10.9.

Tarkemmat tiedot tapahtumista saat googlettamalla.
Alatalosta on hyvät kulkuyhteydet Kuopioon ja Siilinjärvelle ja matkaa on vain 20 km.
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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
(ät)dnainternet.net tai markku
(ät)autoliikemiettinen.fi.
Tai ole yhteydessä ja soita
Seppo 044 371 4426 tai Markku 0440 647 610.




Siikaranta 4, 70620 Kuopio • 0400 469 530 • www.konesolmu.fi
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LähiTapiolasta saat tutkitusti Suomen parasta palvelua.* Ja nyt myös jopa 5 % Bonusta.
Asiakkaidensa 100 % omistamassa yhtiössä eduista hyödymme me kaikki. Välitetään toisistamme.
Katso lähin toimistosi www.lahitapiola.ﬁ/savo

*EPSI Rating 2013: LähiTapiolan palvelun laatu koetaan erinomaisena; 1. sija | Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan
alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

sfc-kuopionseutu.net
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Alatalon leirintäalueen maksut
1.5.2017–30.4.2018
Aluemaksut		
1.5.2017–30.4.2018
Vuorokausi		kesä (1.5.–31.8.)

talvi (1.1.–30.4. ja 1.9.–31.12.)

Jäsen, SFC
Jäsen, 021
Ei jäsen

25,00 €
23,00 €
30,00 €

20,00 € 			
18,00 € 			
25,00 € 			

Kausipaikka		
1.5.2017–30.4.2018
Jäsen, 021
		

400,00 €, jonka voi maksaa kokonaan kauden alussa
tai kahdessa erässä, ensimmäinen erä 210,00 €, kauden alussa
ja toinen erä 210,00 € viimeistään 1.9.2017 mennessä.
Kausipaikka jyvitettynä 1.10.2017–30.4.2018 280,00 €
Jyvitettyä hintaa voivat käyttää henkilöt, jotka haluavat kausipaikalle
syksyllä. Jyvitys on mahdollista vain uusille kausipaikkalaisille.
Mikäli henkilö on ollut aikaisemmin alueella, täytyy olla 3 vuotta välissä
ennen kuin voi uudestaan käyttää jyvitystä.

Muun yhdistyksen jäsen

515,00 €

Venepaikka

40,00 €

Käyttökorvaukset

1.5.2017–30.4.2018

Tuvan ja Tipulan varaus		150,00 €
Perhesauna 		 15,00 €
Pyykkikone 		 3,00 €
Kuivausrumpu tai kaappi 		 3,00 €
Hella/uuni 		 3,00 €
Yleisavaimen korvaushinta		 5,00 €
Sähkön myyntihinta 		 0,20 €

Jäsenmaksut

yhdistyksen osuus
1.1.2017 alkaen:
Varsinainen jäsen
Perhejäsen

1vrk (< klo 12.00)
45 min
kerta
kerta/kpl
2 tuntia (vuorokausimaksajille maksuton)

22 €
5€

kWh (kausipaikkalaisilla mittarivelvoite)

Kausipaikka sisältää kesäisäntävelvoitteen 1 vrk/kausipaikka kesä-elokuun aikana.
Sähkönmaksu suoritetaan oma-aloitteisesti sähkömääräysten mukaisesti maksukuukausittain
vähintään (3) kolme kertaa vuodessa.
Käyttökorvausten muutoksista ja lisäyksistä päättää yhdistyksen hallitus.

Vahvistettu yhdistyksen syyskokouksessa 27.11.2016

Sivu 26sfc-kuopionseutu.net

Caravan-näyttely 10.-11.3.2017
perjantaina klo 10-18, lauantaina klo 10-15

Kakkukahvitarjoilu
Tervetuloa!
Matkailuajoneuvoasioissa Kuopiossa sinua palvelevat:

Myynti:
Ossi Laukkanen
p. 040 7119 827

Myynti:
Panu Niiranen
p. 040 7120 456

KEVÄTKARKELOTTARJOUS

Huolto:
Ari Hynynen
p. 040 519 0618

Varustelu:
Olli Hukkanen

WC-KEMIKAALI

9,90€

/kpl

Max 3 kpl/talous

Volttikatu 7, Kuopio
puh. 0207 881 330
rintajouppi.fi

SFC-Alatalo

avoinna läpi vuoden.
Alue on saanut arvostetun Vankkurihymiön, 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
- uudet polkuautot
IISALMI
- luku- ja tv-tupa
SIILINJÄRVI
9
- kemsan tyhjennys
Jännevirta
- harmaan veden ajokaivo
- kaasua saatavana
Kallavesi
- minigolfrata
5

Omatoimiaikana 1.9.–31.5.
palvelemme numerosta

050 309 8012

www.sfc-kuopionseutu.net

Puijo

KUOPIO
RAUHALAHTI

MIKKELI

Juurusvesi

Jänneniementie 264

JOENSUU
5

