Reissaajat
SF-CARAVAN KUOPION SEUTU RY JÄSENJULKAISU 1/2019 29.VSK

Tervetuloa Talvipäiville 8.–10.3.
Ohjelmassa mm. pilkkikilpailut ja tekemistä koko perheelle!

LÖYDÄ OMA
LUONTOSI

UUSI

ŠKODA KODIAQ

Vaihtoautot kuvien kera –
klikkaa www.autoliikemiettinen.fi

Uusi ŠKODA KODIAQ avaa eteesi täysin uuden maailman. Tervetuloa koeajamaan
katumaastureiden uusi tulokas lähimmälle ŠKODA-jälleenmyyjällesi.
ŠKODA KODIAQ toimituskuluineen alk. 30 627,16 € CO2 -päästöllä 139 g/km. Yhdistetty EU-kulutus 5,0–7,4 l/100 km ja CO2 -päästöt
131–170 g/km. Hinta sisältää toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein. Kysy myös ŠKODA Huolenpitosopimuksesta ŠKODA-jälleenmyyjältäsi tai lue lisää: skoda.fi/huolenpitosopimus.

skoda.fi

Neulalammentie 2, 70780 KUOPIO, puh. (017) 264 7600
www.autoliikemiettinen.fi
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Puheenjohtajan ajatuksia
Leirintämatkailun vuosi oli erinomainen, johon vaikutti
olennaisesti SFC-alueiden panostus palveluiden laatuun
ja monipuolisuuteen. Järvi-Suomen kierrokseen osal
lis
tujia oli ennätysmäärä. 500 euron palkinnon voitti
Aki Pehkonen (20475) Keski-Uudenmaan yhdistyksestä.
Tänä vuonna 2019 Järvi-Suomen kierros toteutetaan
neljännen kerran seuraavilla alueilla: Alatalo (Kuopio),
Hiilimutka (Vieremä), Jokiranta (Joroinen), Kattivank
kuri (Sotkamo), Hietasaari (Uurainen), Lintulahti (Ääne
koski) ja Hietajärvi (Kiihtelysvaara). Tulevana kesänä
suosittelen tutustumista monimuotoiseen Järvi-Suomeen!
SFC-alueet tulevat panostamaan voimakkaasti kaikilla alueillaan laadukkaampaan kokonaispalveluun, joka
antaa matkailijalle tietopaketin lähialueen erilaisista tapahtumista ja nähtävyyksistä.
Caravan-liikkeiden ja huoltoliikkeiden kanssa teemme tiivistä yhteistyötä varmistaaksemme laadukasta palvelua leirintämatkailussa jäsenillemme.
Alatalossa laadun takeena on Vankkuriymiö vuosiksi
2019–2021, jonka laatan Puheenjohtajapäivillä saimme
vastaanottaa.

Alatalon laadun takeena
on jatkossakin
Vankkurihymiö.

sfc-kuopionseutu.net

Alatalon kuulumiset 2018
Kesä 2018 oli vierailijoiden määrässä kaikkien aikojen
ennätys, 3491 vaunuvuorokautta. Kausipaikkalaisia oli
vuoden lopussa 110 vaunukuntaa.
Onnistuimme erinomaisesti kaikissa tapahtumissa –
Talvipäivät, Juhannus, Härkäjuhlat, Rompepäivät ja Pikkujoulut. Kiitos tapahtumien vetäjille!
Keittiöhenkilöt toimivat koko vuoden tehokkaasti ja
tuloksekkaasti – kiitokset!

Alatalossa tapahtuu 2019
Panostamme alueen tasalaatuiseen palveluun myöskin
tulevana kesänä – palkataan toimistoon työntekijät sekä
”kesärenki” kesän ajaksi.
Kausipaikkalaisten isäntävelvoitepäivä tulee olemaan
erittäin tärkeä kokonaisuuden varmistamiseksi.
Karaokeillat Tipulassa kesällä ovat asiakkaille tärkeät.
Kausipaikasta kiinnostuneet kaudelle 2019–2020,
ottakaa yhteyttä aluepäällikköön puh. 050 309 8012.

Markku Miettinen, 26475
0440 647 610, markku@autoliikemiettinen.fi
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Hallitus Tehtävä- ja vastuualueet
Puheenjohtaja Markku Miettinen
0440 647 610, markku@autoliikemiettinen.fi
Vastuualueena yhdistyksen hallituksen ja
yhdistyksen johtaminen, tiedottaminen,
PR- ja suhdetoiminnan kehittäminen ja ylläpito.

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 2019
Viikoilla 9 ja 44 paperilehtenä
Viikolla 25 vain sähköinen
nettilehti
Kaikki lehdet ilmestyvät
myös sähköisessä muodossa
yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net
Valmiin aineiston jättö
Jättöviikot 6, 22 ja 40
Painosmäärä 2 000 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2019
Grano Oy, Kuopio

Varapuheenjohtaja Sanna Kaivaara
050 354 3088, sanna.kaivaara@kuh.fi
Vastuualueena on toimia yhdistyksen puheenjohtajan
sijaisena ja puheenjohtajan avustaminen.
Taloudenhoitaja, hallituksen sihteeri Pirjo Heiskanen
044 567 8027, pirjo.heiskanen65@gmail.com
Vastuualueena yhdistyksen taloudenhoito, kirjanpidon
tiliöinti ja laskujen maksu, sekä kausipaikkalaisten sähkömaksuseuranta. Hallituksen kokoussihteerinä toimiminen.
Turva- ja Ajotaitovastaava Jari Rissanen
040 213 0555, jrissanen1@gmail.com
Vastuualueena turva- ja ajotaitotapahtuman toteuttaminen.
Lisäksi sähkövalvonnan suorittaminen.

Hallituksen jäsen Sakari Hoffrén
0400 577 085, v.s.hoffren@gmail.com
Toimiminen yhdistyksen johdon avustajana
erilaisissa tehtävissä.

Hallituksen jäsen Jorma Heiskanen
044 092 0333, jorma.heiskanen63@gmail.com
Toimiminen yhdistyksen johdon avustajana
erilaisissa tehtävissä.

Hallituksen jäsen Marko Toivanen
040 056 4388, marko.toivanen1977@gmail.com
Toimiminen yhdistyksen johdon avustajana
erilaisissa tehtävissä.
Aluepäällikkö Jussi Kurkinen (Hallituksen ulkopuolelta)
050 309 8012, (044 584 2999), jussi.kurkinen45@gmail.com
Vastuualueena Alatalon alueen hoito ja kunnossapito, toiminnan
organisointi, sähkövalvojan tehtävät, alueen työntekijöiden opastaminen. Vastaanoton järjestäminen isäntävuorojen ulkopuolella.
Jäsenkirjuri Seppo Tiilikainen (Hallituksen ulkopuolelta)
044 371 4426, seppo.tiilikainen@dnainternet.net
Vastuualueena yhdistyksen jäsenkirjanpito, tervetulopaketin
postittaminen uusille jäsenille, yhdistyksen sihteerin tehtävät,
yhteydenpito ja informointi liiton toimistoon.
Karaoketoiminnan ylläpito ja kehittäminen.
Kotisivujen ja Facebookin ylläpitäjä
Jukka Kuosmanen (Hallituksen ulkopuolelta)
0500 911 680, jukka.kuosmanen@petterinkulma.fi
Vastuualueena yhdistyksen kotisivujen ja Facebookin
kehittäminen, päivitys ja ylläpito.

Sivu 4

Sivu 4

sfc-kuopionseutu.net

Reissaajat

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n

VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 24.3.2019 klo 13.00
SFC-Alatalossa, Jänneniementie 264, 70940 Jännevirta
Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle 8 § määrätyt asiat.
Kokouksessa lisäksi käsitellään hallituksen esitys Tipulan saneeraussuunnitelmasta.
Jäsenkorttien tarkastus klo 12.00 alkaen.
Kahvitarjoilu.
Hallitus

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään maalis-toukokuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
3. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä
4. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja
hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan
5. Valitaan tilejä tarkastamaan tilintarkastusyhteisö, toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
8. Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. korvauksista
9. Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin
10. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat
Ehdotus kokouksen käsiteltäväksi esitettävästä asiasta tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle
niin hyvissä ajoin, että se voidaan ottaa käsiteltäväksi, kuitenkin viimeistään yksi (1) kuukausi
ennen kokousta. Käsiteltäväksi esitettävä asia tulee sisällyttää kokouskutsuun.

sfc-kuopionseutu.net
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Alatalo sai jälleen
Vankkurihymiön
Vankkurihymiö on SF-Caravan ry:n perustama ja hallinnoima leirintäalueiden laatujärjestelmä, jonka tavoitteena on yhteistyössä parantaa suomalaisten leirintäalueiden tasoa,
turvallisuutta, hoitoa ja hallintoa.
Vankkurihymiö-tunnus kertoo siitä, että alueen peruspalvelut ovat kunnossa ja hoidettuja.
Vankkurihymiö-tunnus kertoo, että leirintäalueella
- noudatetaan turvallisuusohjeita
- alueen rakennukset ja tekniset laitteet on huollettu asianmukaisesti
- alueella on ensiapuvälineistö
- alueen opasteet ja ilmoitustaulu ovat aina ajan tasalla
- alueella on asiakaspalautejärjestelmä
Vankkurihymiö-alueet ovat aina SF-Caravan ry:n asiantuntijoiden ja alueen pitäjän yhteistyössä auditoimia alueita.
Vankkurihymiö ansaitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksemme jäsenten omistama SFC-Alatalo sai toisen kerran
peräkkäin Vankkurihymiön. Tunnustus myönnettiin 9.2.2019 Helsingissä, Presidentti-hotellissa järjestetyillä puheenjohtajapäivillä. Tunnustuksen vastaanotti yhdistyksemme puheenjohtaja Markku Miettinen.

Vankkurihymiö-tunnustuksen vastaanottajia puheenjohtajapäivillä Helsingissä. 4. vasemmalta Markku Miettinen.
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Alatalo sijaitsee luonnonkauniilla paikalla
maalaismaisemassa Juurusveden rannalla.

Kesä kutsuu taas Alataloon
Lämpimästi tervetuloa luonnonkauniille alueellemme!
Isäntä on käytettävissä koko oleskelun ajan 1.6.–31.8. Hän
opastaa tarvittaessa haluttuun paikkaan. Isännän tunnuksena
on keltainen turvaliivi. Häneltä saa tarvittavia neuvoja ja
opastusta alueemme asioissa.
Sisääntulopihassa on päärakennus, jossa on isännän toimisto (avoinna klo 9–20), lasten pallomeri ja nuorison oleskelu
tilat erilaisine peleineen. Toisesta rapusta pääsee ihailemaan
talon tupaa, jossa on lehtiä, TV ja dvd-soitin. Alueella on myös
polkuautoja, lasten leikkipuisto, kiipeilyteline liukumäkineen
sekä kesäisin trampoliini ja kahdeksanreikäinen minigolf.
Tipulassa on oleskelusali, jossa voi viettää aikaa isommallakin porukalla. Useimmiten viikonloppuisin voi myös tanssia
ja laulaa karaokea. Yhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus
vuokrata Tipula omiin tapahtumiinsa. Juomavesipisteet ovat
huoltorakennuksen päädyssä, Caravankeittiössä, Kaivotiellä
(2 kpl), saunarakennuksen tiskipaikalla ja saunan vieressä.
Astianpesupaikat ovat Tipulan takana, saunan päädyssä sekä
keittiössä. Pyykinpesukone, kuivausrumpu, kuivauskaappi,
sähköliesi ja sähköuuni ovat korvausta vastaan käytettävissä.
Piha-alueen huoltorakennuksessa ovat WC- ja suihkutilat,
inva-wc, inva-suihku, lastenhoitotila ja kemsan tyhjennys.
Rakennuksen vieressä on harmaavesien tyhjennyskaivo.
Pihan toisella laidalla on grillikatos. Roskakatos löytyy pois
lähtiessä Koivutien varressa. Rannassa ovat toiset WC-tilat,
kemsan tyhjennys sekä sauna ja laavu. Saunan takana on kesä-

sfc-kuopionseutu.net

tiskipaikka. Saunaranta on matalapohjainen hiekkaranta, joten
se on hyvin uimakelpoinen ja lapsiystävällinen.
Venerannassa on yhdistyksen merkittyjä veneitä (3 kpl).
Ne saa vapaasti käyttöön varaamalla isännän toimistosta. Sieltä saa myös pelastusliivit. Venerannassa voi uittaa myös perheen lemmikkejä. Kesäaikaan lemmikkien pesupaikka on
huoltorakennuksen takana. Vesialueella on mahdollisuus kalastaa. Isännän toimistosta saa pyydysmerkit ja ohjeita kalastusalueen rajoista.
Lähialueella on hyvät metsätiet ja polut lenkkeilyyn tai
pyöräilyyn (polkupyöriä lainattavissa.) Siellä voi myös marjastaa ja sienestää. Lähin (kauppa)-baari sijaitsee Jännevirralla noin kolmen kilometrin päässä ja lähin kauppakeskus sekä
pankkiautomaatti sijaitsevat noin 10 km päässä Vuorelassa –
molemmat Kuopion suuntaan.
Perhesauna on varattavissa isännän toimistosta erillistä
maksua vastaan.
Alueellamme noudatetaan SF-Caravan järjestyssääntöjä ja
alueemme erityissääntöjä. Hiljaisuus on klo 23–7. Isännälle
tulee ilmoittaa häiritsevistä hiljaisuusrikkeistä. Tipulan lähistössä saattaa esiintyä äänihaittaa tanssien aikaan perjantai- ja
lauantai-iltoina.
Lemmikit on aina pidettävä alueellamme kytkettyinä.
Lemmikkien ulkoiluttamiseen on hyvät polut lähimetsässä.
Lisätietoa: www.sfc-kuopionseutu.net
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Tuuli puhaltaa vanhan vuoden pois.

kko ja
meinen ko

ii
Vuoden v

ttilä.

jätkänkyn

Alatalossakin
se vaihtui vuosi
.

Hei huomio kello on 24.00

Vanha vuosi vaihdettiin uudeksi reilun 20 hengen porukalla.
Järjestimme perinteisesti nyyttikestit tupaan. Sinne olikin tuotu jos jonkinlaista herkkua. Oli kalaa, lihaa, uuniperunoita,
sipsejä, erilaisia salaatteja ja mausteita, vahvojakin sellaisia.
Kun oli herkuteltu, siirryttiin rantaan ampumaan raketteja.
Marko ja Anna olivat tuoneet suuren padan ja samanmoinen
oli myös yhdistyksen puolesta. Ammuttiin myös pienempiä
paukkuja. Jätkänkynttilät ja soihdut toivat oman tunnelmansa
vuodenvaihteeseen. Jonkin verran tuuli ja tuiskutti, mutta eipä
näyttänyt enemmälti juhlaporukkaa haittaavan.
Järjestimme laavulle myös Uuden Vuoden kokon ja sen
lisäksi nuotiotulet. Tuvassa ja matkailuajoneuvoissa lämpöä
riitti, joten mitäpä säistä!
JK

Sivu 10sfc-kuopionseutu.net

Reissaajat

TALVIPÄIVÄT 8. – 10.3.2019

TULE VIETTÄMÄÄN TALVIPÄIVIÄ ja pilki voitto kotiin!

Toimisto palvelee perjantaina klo 18 – 19, lauantaina ja sunnuntaina
klo 11 – 12.

Saunat perjantaina ja lauantaina
Naiset klo 17 – 18 ja 19 – 20
Miehet klo 18 – 19 ja 20 - 21
perjantaina ja lauantaina
klo 21.00 – 00.30

Pilkkikilpailut lauantaina, jos jää kestää:
Ilmoittautuminen toimistoon perjantaina
klo 18 – 19 (osallistumismaksu 5,00 €).
Varaamalla tasaraha (5,-) voi ilmoittautua myös
rannassa klo 9.30 – 10.00.
Kilpailu aika on klo 10 – 13.
Kilpailujen aikana myytävänä herkullisia lettuja, kahvia ja
makkaraa. Varaa pientä rahaa mukaan.

Lapsille ohjelmaa lauantaina klo 10 – 13.
Ruokailu lauantaina klo 14.00 – 15.30.
Hernekeitto, mehu, sämpylä, pannari hillolla, kahvi/tee ja pulla.
7 €/henkilö (alla 10v. ilmainen).
Sitova ilmoittautuminen ruokailuun (ilmoita nimesi ja henkilömäärä)
tekstiviestillä tai soittamalla 0400670206.
Ei erillistä treffimaksua.

sfc-kuopionseutu.net

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.
Sivu 11
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Pukki
vähän
pelotti

eli pikkujoulut
Alatalossa
Aluksi vähän arvelutti, mutta mukavaksihan tuo osoittautui.

Kiitos pukki.

Lauantaiaamusta ennen Joulupukin saapumista haimme porukalla lähimetsästä
kuusen, koristelimme sen jouluiseksi ja
askartelimme monen moista muutakin.
Illalla sitten kokoonnuimme Tipulaan odottelemaan jännityksellä Joulupukkia. Missä lienee viipynyt, kun ei
alkanut kuulua. Odotellessa nautimme
pikkujoulukahvit ja glögiä.
Lopulta oveen kolkutettiin ja vähän
ehkä punainen nuttu ja valkoinen parta
pelottikin. Ei Joulupukki kuitenkaan niin
paha ollut, kun häneen lähemmin tutustui, ja antoihan hän lapsille lahjojakin.
Toistasataa pikkujoulun viettäjää –
pienempää ja isompaa – oli kokoontunut
Alatalon pikkujouluihin 16.–18.11.2018.
Söimme jouluruoan kinkkuineen
kaikkineen ja yhdistys julkaisi yhdistyksen vuoden 2018 karavaanarit, jotka
olivat matkailuautolla maapallomme
ympäri kiertäneet Päivi ja Pekka
Heiskanen. Ei ole joka pojan ja tytön
hommaa kiertää koko maapallo. Onnea
Päivi ja Pekka! Myös muita henkilöitä
palkittiin yhdistyksen eteen tehdystä
työstä.
Lauantaina loppuillasta pistettiin
jalalla koreasti Duo Sami Soinisen ja
Duo Kasinon tahdissa.
Sunnuntaina saunottiin läksiäissaunat ja paluu kotimatkalle saattoi alkaa.
Kiitos juhlavieraillemme ja talkoolaisille.
JK

Sain vielä tikkarinkin.
Sivu 12sfc-kuopionseutu.net
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Sylissä on turvallisempaa.

Nytkö se jo lähtee, no juhla jatkuu.

Merkitse kalenteriin!

Pääsiäinen
Alatalossa

Vappu
Alatalossa

18 - 22.4.2019
Tervetuloa pääsiäisen viettoon ulkoilun,
pelien, kilpailujen, musiikin ja seurustelun
merkeissä.
Valmistelemme ohjelmaa julkaistavaksi.

27.4 – 1.5.2019
Tervetuloa vapun pitkään viikonloppuun.

Seuraa sivuja
www.sfc-kuopionseutu.net
Facebookissa SF-Caravan Alatalo

Vapun valmisteluja voit seurata kotisivuilta
www.sfc-kuopionseutu.net
Facebookissa SF-Caravan Alatalo

sfc-kuopionseutu.net

Edellisiä huippunaamiaisia voit katsella
kotisivujen ”KUVAT”-galleriasta.
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Varastossamme
huippuvalikoima
uusia matkailuautoja
ja -vaunuja
Yli 500 matkailuajoneuvon valikoima: rintajouppi.fi

Rahoituskorko

0,99 %* + kulut

Tule ja tutustu -19 mallistoon!

ADRIAN
AINUTLAATUISET
OMINAISUUDET
Puoli-integroidussa Coralissa
on Adrian ainutlaatuinen Skylounge
ja taivaskattoikkuna.
Innovatiivinen sinisen taivaan filosofia on
yhdistetty muihin huippuominaisuuksiin
kuten tasainen lattia koko pituudelta, lisää
pääntilaa ja avaruutta koko autossa.
Tervetuloa tutustumaan
Kuopion Volttikadulle.

J.RINTA-JOUPPI OY, MATKAILUAJONEUVOMYYNTI /
KUOPIO Volttikatu 7, p. 017 368 3000 /
Palvelemme ma – pe 10 – 18, la 10 – 15
HÄMEENLINNA

|

HELSINKI

|

KOTKA

|

KUOPIO

|

LAHTI

|

LAPPEENRANTA

|

SEINÄJOKI

|

TAMPERE

|

VANTAA

AINA ON OLEMASSA TÄYDELLINEN KABE

BÜRSTNER
EDITION 30
Sporttisesti hienostunut
Kaikki Edition 30 -mallit on suunniteltu
asiakkaiden toiveiden mukaan kaikissa
mallisarjoissa ja vakuuttavat muotoilullaan
ja design-ekstrallaan kuten aluvanteilla,
mustalla jäähdyttäjän säleiköllä ja integroidulla
LED-valaistuksella varustetulla markiisilla.
Ja lisäksi Edition 30 -malleissa on
vakiona huippuvarusteet.

*Rahoitusesimerkki: Adria Matrix Plus M 670 SL Alde. Auton hinta 79 800 € + tk 900 € + = kokonaishinta 80 700 €. Käsiraha 20 175 €, luoton perustamiskulu 215 €, luoton määrä 60 740 €.
Laina-aika 72 kk, viimeinen suurempi erä 29 859 €, korko 0,99 %, käsittelymaksu 12 €/kk, kk-erä 478,90 €. Luottokustannus 3814,80 €, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä
84 514,80 €, tod. vuosikorko 1,39 %. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Nordea Rahoitus Suomi Oy, Aleksis Kiven katu 9, 00020 NORDEA.

MYYNTI

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELUT
PANU
NIIRANEN
p. 040 7120 456

SEBASTIAN
VENÄLÄINEN
p. 040 7119 827

TUOMAS
KOPONEN
p. 040 7120 459

ARI
HYNYNEN
jälkimarkkinointipäällikkö
p. 040 5190 618

Matkalla maailman ympäri
Jatkokertomuksen osa 2: Etelä-Amerikka

Pohjois-Chilessä, Atacaman autiomaassa sijaitsevan Valle de Lunan
maisemat ovat unohtumattomat, etenkin auringonlaskun aikaan.

Olemme riemuissamme, kun otamme vastaan Eukor Morning
Cindy rahtialuksen Montevideon satamassa, Uruguayssa.
Tuohan jättialus sisuksissaan matkailuautomme Epelin kuukauden mittaiselta merimatkalta. Odotusaikanamme olemme
hoitaneet kaikki laivaukseen liittyvät asiat kuntoon huolitsijan
kanssa sekä hommanneet matkailuautollemme tarvittavat
vakuutukset. Nyt voimme aloittaa tutustumisen meille kokonaan uuteen maanosaan, Etelä-Amerikkaan.
Täällä pääsen treenaamaan opiskelemaani espanjan kieltä
ihan tosissani, ja aluksi olen hieman hämilläni erilaisesta lausumistavasta sekä monista vieraista sanoista ja sanonnoista.
Olo on kuin savolaisella Helsingissä. Muuten elämänmeno
Uruguayssa vaikuttaa leppoisalta. Eurooppalaistyyppinen
Uruguay on Etelä-Amerikkaan tutustujalle helppo aloitusmaa,
sillä se on monia naapurimaitaan rikkaampi ja kehittyneempi
valtio. Nautimme erityisesti Punta del Esten hienoista hiekkarannoista, Santa Teresan ja Capo Polonion kauniista luonnonpuistoista sekä historiallisen Colonia del Sacramenton
kuvauksellisesta arkkitehtuurista. Maistelemme karvasta vihreää matea, joka on uruguaylaisille yhtä tärkeä piristävä kuuma juoma kuin kahvi suomalaisille.
Argentiina on tunnettu tulisesta tangostaan, mureasta pihvilihastaan sekä rakastetusta Evita Peronistaan. Niihin mekin
tutustumme jo heti alkajaisiksi maan pääkaupungissa, Buenos
Airesissa. Totuttelemme myös uudenlaiseen päivärytmiin, sillä täällä vietetään iltapäivisin viisi tuntia kestävä siesta, jonka
aikana kaikki kaupat ja virastot ovat kiinni. Valtavan laajan
maan läpi ajaessamme kohtaamme monenlaisia maisemia:
tuulista pensasaavikkoa, pampaa, Andien vuoriston korkeita
lumihuippuja, Perito Morenon jäätikön ja Mendozan rehevän
viinialueen. Suurimman vaikutuksen meihin tekee eteläisen
Tulimaan karulla tavalla kaunis luonto runsaine eläinlajei-

neen. Pääsemme valokuvaamaan mm. villejä laamaeläimiä,
guanakoita, strutsimaisia nanduja, patagonianpingviinejä,
etelänmerinorsuja ja merileijonia. Ajettuamme maailman eteläisintä tietä sen päätepisteessä sijaitsevalle tutkimusasemalle
tunnemme tulleemme maailman päätepisteeseen. Nyt vastassa
on vain hyinen meri ja sen takana Etelämanner.
Chilessä kohtaamme muutamia yllättäviä haasteita. EteläChilessä öinen myrsky irrottaa maa-ainesta kallioista ja irronneet kivenmurikat tekevät automme kylkeen näkyvät ”matkamuistot”. Con Conin pikkukaupungissa autoomme murtaudutaan särkemällä kuljettajanpuoleinen ikkuna. Peñuelasin luonnonpuistossa uppoamme sateen pehmittämään mutaan, minkä
seurauksena lapioimme uutterasti kaksi päivää ja meitä hinataan usealla eri vehkeellä, ennen kuin saamme jälleen kovaa
maata renkaiden alle. Puconissa pankkikorttini kopioidaan ja
matkatilimme saldo näyttää yllättäen nollaa. Kaikesta tästä
huolimatta rakastumme Chilen upeisiin ja vaihteleviin mai
semiin. Huippuhetkiä koemme esimerkiksi vaeltaessamme
Villarrica-tulivuoren huipulle päästäksemme näkemään oranssinpunaisena hehkuvan laavakraatterin, katsellessamme vaaleanpunaisten chilenflamingojen tanssia peilityynillä suola
järvillä ja ihaillessamme auringonlaskua pastellisävyjen kyllästämässä Atacaman autiomaassa.
Matkamme pisimmät autiot hiekkarannat löydämme Brasiliasta. Atlantin aallot loiskivat täällä vaaleaan hiekkaan yli
300 kilometrin matkalla. Nautimme leppoisasta elämän
menosta suositulla Santa Catarinan saarella, jossa tutustumme
myös merikilpikonnien suojeluun. Herkuttelemme monilla
eksoottisilla hedelmillä, joita emme tätä ennen tienneet olevan
olemassakaan. Florianopolisin kaupungissa ihailemme komeita siltoja ja vanhoja, portugalilaistyyppisiä rakennuksia.
Huikaisevan luontoelämyksen koemme sademetsän ympä-
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röimällä Iguazun vesiputousalueella, missä 2,7 km2 alueella
kohisee kaikkiaan 275 vesiputousta. Eipä ihme, että tämän
luonnonnähtävyyden sanotaan olevan yksi maailman seitsemästä ihmeestä.
Köyhässä ja rähjäisessä Paraguayssa reittimme kulkee
pitkin Ruta Jesuiticaa – jesuiittojen tietä. Kiertelemme useita
kohtalaisen hyvin säilyneitä jesuiittaraunioita, joista Unescon
perintölistalle kuuluva, 1600-luvulta peräisin oleva Trinidad
on mielestämme vaikuttavin, varsinkin opastetulla kierroksella öiseen aikaan. Tutustumme myös Paraguayn alkuperäis
väestön, guaranien, kulttuuriin ja kieleen. Lähellä maan pääkaupunkia, Asuncionia, osumme yllättäen eurooppalaisten
ylläpitämälle leirintäalueelle, jossa tapaamme paljon karavaanareita Keski-Euroopasta. Vietämme hauskoja iltoja nuotiotulen äärellä matkakokemuksiamme vaihtaen.
Ajaminen maailman suurimmalla suola-aavikolla, Salar de
Uyunilla, Boliviassa on jännittävä kokemus. Eksymisvaaran
lisäksi meitä uhkaavat upottavat, vetiset ”suolasilmät”. An
dien vuoristoteillä ajaudumme umpikujaan, ja joudumme
yöpymään lähes viiden kilometrin korkeudessa. Se on savolaistytön päänupille liikaa. Sairastun kohtalaisen vakavasti
vuoristotautiin. Pekalla on täysi työ ajaa mahdollisimman nopeasti alas, sillä Bolivian ylänköalue on laaja. Titikaka-järven
rannalla Copacabanassa saan paikallisilta ihmisiltä munjayrttiä oireitani helpottamaan, mutta vielä kolme seuraavaa
viikkoa kärsin tasapaino-ongelmista.
Yksi matkamme suosikkimaista on ehdottomasti Peru.
Perusta tekee omaleimaisen Cuscon ympärillä sijaitsevat lukuisat inkarauniot sekä arkeologien kiistaton mekka, Machu
Picchu. Meille tärkeää on tavata World Vision-kummilapsemme perheineen pienessä Pitumarcan kylässä. Perun Andeilla

koemme ehdottomasti matkamme haastavimmat tieosuudet,
kapeat serpentiinitiet pilvien yläpuolella eivät unohdu koskaan mielikuvistamme. Perussa juhlimme elokuun alussa
Andien uutta vuotta maistelemalla marsupaistia ja seuraamalla upeita, värikkäisiin kansallisasuihin pukeutuneita tanssikulkueita.
Päiväntasaajan ylitys Ecuadorissa on mielenkiintoinen
kokemus. Turistit parveilevat Mitad del Mundon monumentin
ympärillä tehden monenlaisia temppuja kameroiden räpsyessä. Minäkin kokeilen juoksua pallonpuoliskolta toiselle ja takaisin – eikä siihen täällä kulu montakaan minuuttia! Ymmärrän, miksi Ecuadorin pääkaupunkia, Quitoa, kutsutaan koko
Etelä-Amerikan kauneimmaksi pääkaupungiksi, kun katselen
basilikan kellotornista avautuvaa palapelikuvaa muistuttavaa
maisemaa. Bañosin pikkukaupungissa yövymme koko reissumme pienimmällä leirintäalueella – Vulcano Campingille
mahtuu juuri ja juuri yksi matkailuauto!
Kolumbiassa tutustumme kahvin viljelyyn Ocason kahvitilalla ja ihastelemme luonnon monimuotoisuutta sisämaan
vuoristoisella alueella. Huumekartelleistaan tunnetut Calin ja
Medellinin kaupungit ohitamme nopeasti. Keskitymme sen
sijaan nauttimaan Cartagenan vanhankaupungin lumoavasta
tunnelmasta sekä snorkkeloinnista koralliriutoilla Tayronan
luonnonpuistossa ja El Canton paratiisisaarella. Useita viikkoja kestäneen paperisodan sekä yhdeksän tuntia kestävän
huumetarkastuksen jälkeen Epeli on jälleen valmis uuteen
laivaukseen, tällä kertaa kohti Keski-Amerikkaa.
Teksti: Päivi Heiskanen
Kuvat: Pekka Heiskanen

Bolivian Salar de Uyuni on maailman suurin suola-aavikko.
sfc-kuopionseutu.net
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Heiskasten maailmanympärysmatkan kuvakimara viereisellä sivulla:
1 Epeli saapuu Montevideon satamaan Uruguayssa kuukauden mittaisen merimatkan jälkeen.
2 Punta del Este on suosittu rantalomakohde Uruguayssa. Kaupungin tunnuksena on hiekasta nouseva käsi.
3 Maisemat Tulimaan kärjessä ovat upeat. Taustalla Beaglen kanaali.
4 Argentiinan ja Brasilian rajalla kuohuvat Iguazun vesiputoukset on luokiteltu kuuluvan
maailman seitsemän luonnonihmeen joukkoon.
5 Trinidadin jesuiittarauniot ovat Paraguayn suosittu matkailunähtävyys.
6 Perun muinaisen inkakulttuurin keskus Machu Picchu ei jätä ketään kylmäksi.
7 Ecuadorissa, Bañosin kaupungissa sijaitsevalle leirintäalueelle mahtuu vain yksi matkailuauto kerrallaan.
8 Tayronan luonnonpuistossa Kolumbiassa on hienojen rantojen lisäksi mahdollisuus snorkkeloida
värikkäillä koralliriutoilla.

Onnea Päivi ja Pekka!
Näitä sanoja kuulimme yhdistyksemme pikkujouluissa
julkaistessamme Vuoden karavaanaria.
Yhdistys palkitsee nimikkeellä ”Vuoden karavaanari”
melkein poikkeuksetta joka vuosi henkilön tai henkilöt,
jotka ovat jollain tavalla olleet vaikuttamassa yhdistyksemme toimintaan tai näkyvyyteen.
Viime vuoden valinta Vuoden karavaanareiksi oli yhdistyksemme jäsenet, Päivi ja Pekka Heiskanen, jotka
tekivät asuntoautolla kaksi vuotta kestäneen maailmanympärysmatkan. Tarkkasilmäisimmät ja -kuuloisimmat
ovat voineet useissa medioissa seurata ja kuulla matkan
eri vaiheita.
Matkalle pääset vielä mukaan ja suunnittelemaan omaasi
osoitteessa: http://www.epeliontheroad.com
Seppo T

sfc-kuopionseutu.net
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Synttäritanssiaiset 5.1.2019
Niin kuin santa vierii vuodet elämämme.
Se peittää jäljet pienten kenkien.
Me tuskin tämän päivän vaellusta näämme.
Mut joskus nousee alta sannan sen
kuin hennot kukat, vaiheet lapsuuden.
		 Oiva Paloheimo
Tutustuin tähän runoon nuorena ja se on
seurannut minua elämän eri vaiheissa, so
pien aina kuhunkin tilanteeseen. Kuten nytkin se kertoo muistoista ja tapahtumista.
Muistan ensimmäisen automatkan isovanhempieni kyydissä Kallan siltojen yli ja siitä
on kyllä jo tosi kauan. Ne olivat silloin aika
uusi juttu, aiemmin yli oli kuljettu lossilla.
Nythän meillä on jo uusi silta tehty Kuo
piosta pohjoiseen ja uusi hieno silta myös
Jännevirralla. Sieltä suuntaa kukin mielenkiintonsa mukaan taipaleelle tutustumaan
kauniiseen Suomen luontoon ja joskus paljonkin kauemmas.
Olen miettinyt viimeisten kuukausien aikana paljon ajankulumista ja mitä kaikkea
olen jo ennättänyt tehdä, nähdä ja kokea.
Ikä on vain numeroita, sanotaan, mutta on se
muutakin. Se on kokemuksia, iloja, suruja,
monenlaisia matkoja lähelle ja kauas. Minua on onnistanut, koska olen saanut tehdä
monenlaisia asioita ja tavata monia mielenkiintoisia ihmisiä.
Varsinkin nyt, kun olemme olleet yli kymmenen vuotta karavaanareina, olen hämmästynyt, miten hienoja kohtaamisia näihin
vuosiin on mahtunut. Laulua, naurua, tanssia, tapahtumia, herkuttelua, pelejä, hienoja
keskusteluja, leipomisia, yhdessä tekemistä
ja uimista, saunomista.
Kiitoksia kaikille karavaanarinaisille iloi
sista saunahetkistä ja yhteisistä maail
manparantamisyrityksistä. Varmasti osittain
maailma onkin siksi hieman parempi paikka. Ystävyys on hyvin tärkeä voimavara
meille kaikille. En tiedä löytyykö muista
harrastuspiireistä yhtä avuliasta väkeä kuin
mitä minä olen kohdannut näissä piireissä.
Siksipä olikin luonnollista, että kun Sepon kanssa aloimme miettiä näitä elettyjä
vuosia ja vuosikymmeniä heräsi ajatus vietSivu 20sfc-kuopionseutu.net
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tää yhteinen iloinen hetki karavaanareiden seurassa. Tarkoituksemme olikin
järjestää pienet ”pippalot” tanssin ja
herkuttelun merkeissä. Lehdessä esitetty kutsu mahdollisti sen, että kaikkien
halukkaiden tanssin ja musiikin kara
vaanariystävien olisi mahdollista halutessaan osallistua.
Kaikki alkoi siis 60 vuotta sitten, synnyimme rautalankamusiikin tahtiin.
Siispä tanssit elävän musiikin tahtiin ja
kuumaa kahvia piirakoiden ja täyte
kakun kyytipojaksi, olisi Sepon ja
minun tapa juhlistaa ”vanhenemista”.
Nautimme Teijan kanssa juhlien järjestämisestä. Se että niin moni jaksoi vielä
talvisaikaan tulla kanssamme juhlimaan
lämmitti mieltämme. Laulun ja naurun
tahtiin leivoimme Teijan kanssa ja valmistelimme iltaa yhdessä koko porukalla totuttuun tapaan.
Reilu neljäkymmentä ystävää oli
päässyt paikalle näin talvisaikaankin ja
sanonta, että vieraat tekevät juhlan
toteutui. Oli tosi mahtavaa nähdä niin
monia ystäviä paikalla Alatalossa. Onnitteluja saimme paljon myös monilta,
jotka eivät nyt päässeet paikalle – kiitos
heillekin, heidän kanssaan voimme
kesällä juoda ne kahvit. Suuret kiitokset
Sepolta ja minulta vielä kerran kaikille,
toivottavasti keväällä tapaamme.
Birgitta

sfc-kuopionseutu.net
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Kattivankkuri
Hiilimutka

Alatalo

Yöpyessäsi näillä Järvi-Suomen
SFC-leirintäalueilla yhteensä 5 yötä
saat 6. yöpymisvuorokauden ilmaiseksi!
Säännöt: 5 leiman keräämiseksi on yövyttävä vähintään
kolmella eri alueella. Etua ei voi käyttää treffiviikonloppuna.
Voimassa 1.6.–30.8.2019. 1 leima/yöpyminen (maksettu/vapaa).
Alatalo, Kuopio

Kattivankkuri, Sotkamo

Hiilimutka, Vieremä
www.sfc-ylasavo.fi

Hietasaari, Uurainen
www.kskaravaanarit.fi

Jokiranta, Joroinen

Lintulahti, Äänekoski
www.kskaravaanarit.fi

www.sfc-kuopionseutu.net

www.sfcjokiranta.net

Hietajärvi
Lintulahti
Hietasaari

Jokiranta

Kierrä yhteensä 6 aluetta –
osallistut 500 euron palkinnon
arvontaan marraskuussa 2019!
Hietajärvi, Kiihtelysvaara
www.sfc-hietajarvi.fi

www.kattivankkuri.fi

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

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

Jäsentilastoa
31.12.2018
• Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli 1619 jäsentä.
• Uusia jäseniä liittyi vuoden
aikana 169 jäsentä.
• 021 SF-Caravan Kuopion Seutu
ry on 10. suurin yhdistys.
• SF-Caravan ry:ssä on 80 (78)
jäsenyhdistystä.
• Liiton henkilöjäsenmäärä on
62247 jäsentä.

Kävijämäärät Alatalossa
•
•
•
•

2015: 2477 vaunuvrk
2016: 3146 vaunuvrk
2017: 3155 vaunuvrk
2018: 3491 vaunuvrk.
8396 henkilövuorokautta

Kausipaikkalaisten
vaunuvuorokaudet
• 2018: 7215 vrk,
11721 henkilövuorokautta

Sivu 22sfc-kuopionseutu.net
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Hei jäsen!

SAUNA ON
LÄMMIN.
TERVETULOA!

Kiinnitystarvikkeiden ja
työkalujen erikoisliike

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.

KOLMISOPENTIE 18 B 70780 KUOPIO

PUH. 044 700 7580

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.
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.

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

Lisätietoa saa puh. 050 309 8012.
JK

sfc-kuopionseutu.net

*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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Katso tarjoukset
www.savonpalokalusto.fi

SAMMUTIN
TARKASTUS
ALATALOSSA
la 25.5.2019
Alkaen kello 10.00

AD VaraosaMaailma
Volttikatu 2
p. 044-7835040

ASIANTUNTIJA
VALMIINA
AUTTAMAAN
Liipasintie 8, 70460 Kuopio, puh. (017) 264 7220
www.savonpalokalusto.fi
myynti@savonpalokalusto.fi

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 2019
TALVIPÄIVÄT – Alatalo
VUOSIKOKOUS – Alatalo
PÄÄSIÄINEN – Alatalo
KAUSIPAIKKASOPIMUSTEN TEKO – Alatalo
VAPPU – Alatalo
KEVÄTSIIVOUSTALKOOT – Alatalo
TURVAPÄIVÄ JA ISÄNTÄKOULUTUS – Alatalo
JUHANNUS – Alatalo
HÄRKÄJUHLAT – Alatalo
AJOTAITOMERKKIEN SUORITUSPÄIVÄ
Paikka tarkentuu myöhemmin

8.–10.3.2019
24.3.2019 klo 13.00
18.–22.4.2019
27.4.2019
27.4.–1.5.2019
4.5.2019
25.5.2019
21.–23.6.2019
9.–11.8.2019
24.8.2019

ROMPEPÄIVÄT JA SM-KARAOKE – Alatalo
SYYSSIIVOUSTALKOOT JA
KAUSIPAIKKALAISTEN KESÄPALAVERI – Alatalo

6.–8.9.2019

PIKKUJOULUT

15.–17.11.2019

28.9.2019

Kesä-elokuussa karaokeiltoja pidämme vähintään perjantaisin. Muuna aikana laulamme tarpeen mukaan.
Meillä on yli 5000 kotimaista kappaletta tietokoneella Maestro ammattijärjestelmällä.

YT-alueen tapahtumat
Lettukestit, Hiilimutka
Heinärieha, Hietasaari
Härkäjuhlat, Alatalo
Muikkutreffit, Lintulahti
Rosvopaisti, Jokiranta
Valonjuhlat, Hietajärvi
Muikkumarkkinat, Rekiniemi
Ruskatreffit, Kattivankkuri
Seuraa kotisivujamme
Facebookissa

sfc-kuopionseutu.net

24.–26.5.2019
20.–21.7.2019
9.–11.8.2019
17.–18.8.2019
3.–4.8.2019
24.–25.8.2019
21.9.2019
27.–29.9.2019
www.sfc-kuopionseutu.net
https://facebook.com/SF-Caravan Alatalo
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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.




OHJEITA KARAVAANARILLE:

Huolehdi aina
liikkeelle lähtiessä
Oheisen listan kohtien tarkistamisen pitäisi muodostua rutiiniksi
ennen jokaista liikkeelle lähtöä:
• 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

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.
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Reissaajat

Alatalon leirintäalueen maksut
1.5.2019–30.4.2020
Aluemaksut
Vuorokausi		kesä 1.5.–31.8.2019
Jäsen, SFC
25,00 € 			
Jäsen, 021
23,00 € 			
Ei jäsen
28,00 € 			
		Joka 6. vrk ilmainen.

talvi 1.9.2019–30.4.2020
30,00 €
28,00 €
33,00 €

Kausipaikka
Jäsen, 021

			

500,00 €, jonka voi maksaa kokonaan kauden alussa
tai kahdessa erässä, ensimmäinen erä 260,00 €, kauden alussa
ja toinen erä 260,00 € viimeistään 1.9.2019 mennessä.
Hinta sisältää vaunun/auton ruokakunnan.
Vierailijat maksu 3,00 € hlö/vuorokausi.
Kausipaikka jyvitettynä 1.10.2019–30.4.2020 300,00€
Jyvitettyä hintaa voivat käyttää henkilöt, jotka haluavat
kausipaikalle syksyllä.

Muun yhdistyksen jäsen 600,00 €

Venepaikka

70,00 €

Käyttökorvaukset
Tipulan varaus

1.5.–30.10. 250,00 €/vrk + siivouskorvaus tarvittaessa 50 €
1.11.–30.4. 500,00 €/vrk + siivouskorvaus tarvittaessa 50 €
Keittiön vuokra 100,00 €/vrk
Käyttöaika sopimuksen mukaan aluepäällikön kanssa.

Perhesauna 		
Pyykkikone 		
Kuivausrumpu tai kaappi
Hella/uuni 		
Yleisavaimen korvaushinta
Sähkön myyntihinta

15,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
10,00 €
0,20 €

45 min
kerta
kerta/kpl
2 tuntia (ei peritä vuorokausihinnan maksaneilta)
(maksua ei palauteta)
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.
Kuopiossa 20.1.2019 HALLITUS

sfc-kuopionseutu.net

Jäsenmaksut
yhdistyksen osuus
(voimassa toistaiseksi)
Varsinainen jäsen
22 €
Perhejäsen
5€
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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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