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PILKIT, PAELLAA, KAHVIA, LETTUJA, SAUNAT, KARAOKEA. NIISTÄ TALVIPÄIVÄT ON
TEHTY.
VIETÄMME ALATALOSSA

TALVIPÄIVIÄ 6. – 8.3.2020.

TERVETULOA NAUTTIMAAN
KEVÄTPÄIVISTÄ JA ILLAN
TUNNELMASTA.

PILKKIKILPAILUT ALKAVAT KLO 10.00 JA ILMOITTAUTUMINEN NIIHIN ON
VASTAANOTOSSA PE KLO 18 – 19 JA LAUANTAINA RANNASSA KLO 9.30 – 10.
ILMOITTATUMISMAKSU ON 5 €/OSALLISTUJA.
LAPSILLE MM. LUMIVEISTOKILPAILU
(SÄÄVARAUS).

SAUNAT PERJANTAINA JA LAUANTAINA
NAISET KLO 17 – 18 JA KLO 19 – 20.
MIEHET KLO 18 - 19 JA KLO 20 – 21.

LETUT JA MAKKARAPAELLAA
RANNASSA PIENTÄ KORVAUSTA
VASTAAN.

KARAOKEA PERJANTAINA JA LAUANTAINA.
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MAKKARAPAELLAA�
MUUSTA OHJELMASTA ILMOITETAAN KUULUTTAMALLA.
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Puheenjohtajan ajatuksia

Puheenjohtajan porinaa
Tervehdys kaikille yhdistyksemme jäsenille sekä muillekin lehden lukijoille. Vuosi on vaihtunut uudelle vuosikymmenelle. Toivotaan, että uusi vuosikymmen olisi
parempi ja arvokkaampi kuin edellinen. Yksi on kuitenkin
varmaa: meitä 60–80-vuotiaita karavaanareita tulee tänäkin vuonna lisää. Tarvitsemme siis lisää nuoria harrastajia
yhdistyksemme jäseniksi, jotka ottaisivat vastuita sekä
olisivat tekemässä talkoita ynnä muuta yhdessä senioreitten kanssa, koska tekemistä riittää. Asiasta on enemmän
toisaalla lehdessämme.
Kulunut vuosi 2019 oli yhdistykselle tuloksekas. Vierailijoitten määrä ylitti 3500 vaunukunnan rajan, yhdistyksemme treffit onnistuivat hyvin ja taloudellinen tilanne
koheni edellisestä vuodesta kiitettävästi, joten voimme
katsoa eteenpäin hyvillä mielin.
Ostetulle vesijättömaalle on saatu hyvin täyttömaata,
joten lumien sulettua keväällä jatkamme alueen muokkaamista siten, että se voi rauhassa painua haluttuun korkeuteensa. Tulevien vaunupaikkojen alapuoli tasoitetaan
ja laitetaan nurmikolle. Suuria rahoja siihen ei uhrata tulevana vuotena. Viemäriputki on vedetty rantaan sekä ylhäällä huoltorakennuksen kupeeseen. Työt jatkuvat keväällä. Samoin tulee jatkumaan keskustelu Tipulan kohtalosta sekä saunan tilanteesta. Näistä molemmista erilaisia
tunteita herättävistä asioista on tehtävä todellisia päätöksiä siitä, miten asioissa tulisi edetä.

Kilpailu tälläkin alalla (leirintä ja matkailu) on kovaa.
Kilpailemme yhdistysten välillä samoista asiakkaista kukin omalla tavallaan hyödyntäen omia vahvuuksiaan.
Mutta on myös asioita, joissa voitaisiin tehdä ennemmän
yhteistyötä matkailijoiden (varsinkin ulkomaisten; ruotsalaisten, norjalaisten jne.) houkuttelemiseksi tutustumaan Itä-Suomen karavaanimatkailuun ja niihin erinomaisiin kohteisiin, joita meillä on. Tästä aiheesta viriää
varmasti keskustelua tulevilla puheejohtajapäivillä.
Yhdistyken perinteiset talvipäivät lukuisine ohjelmineen on maaliskuun alussa. Tulkaapa joukolla mukaan
talviseen riehaan ja hauskan pitoon. Ohjelmasta löytyy
lisätietoa yhdistyksen kotisivuilta sekä Reissaajat-lehdestä. Samoin maaliskuun puolessa välissä on yhdistyksen
vuosikokous, siitäkin tietoa kyseisessä lehdessä. Tulkaapa
sinnekin osallistumaan, keskustelemaan ja päättämään
yhteisistä ja tärkeistä asioista. Toivomme molempiin tapahtumiin runsasta osanottoa.
Toivotan kaikille yhdistyksemme jäsenille ja lukijoille
riemua ja iloa talven hangille sekä aurinkoista kevään
odotusta.
Pekka Haapaniemi
puheenjohtaja
128470

Alatalon laadun takeena
on Vankkurihymiö.

sfc-kuopionseutu.net
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HALLINTO 2019–2020
tehtävä- ja vastuualueet
HALLITUKSEN- JA YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA: Pekka Haapaniemi
Puh. 050 566 5943, pekka.haapaniemi@elisanet.fi
Yhdistyksen ja sen hallituksen johtaminen, tiedottaminen,
PR- ja suhdetoiminnan kehittäminen ja ylläpito.

Julkaisija
SF-Caravan Kuopion Seutu Ry
Päätoimittaja
Pekka Haapaniemi
050 566 5943
pekka.haapaniemi@elisanet.fi
Ilmoitusmyynti
Pekka Haapaniemi
050 566 5943
pekka.haapaniemi@elisanet.fi
Lehden ilmestymisviikot 2020
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

HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJA: Leena Heikkinen, hallituksen jäsen
Puh. 044 364 3987, leni.heikkinen@gmail.com
Yhdistyksen puheenjohtajan sijainen ja puheenjohtajan avustaminen.
Hallituksen jäsen. Naistoimikunnan jäsen.
TALUDENHOITAJA: Raija Kaismala, hallituksen ulkopuolelta
Puh. 050 352 8928, raija.kaismala@gmail.com
Taloudenhoito, kirjanpidon tiliöinti, laskujen maksu ja sähkömaksuseuranta.
HALLITUKSEN SIHTEERI: Jukka Kuosmanen, hallituksen jäsen
Puh. 040 687 3133, jukka.kuosmanen@petterinkulma.fi
Hallituksen sihteeri ja kotisivujen ylläpito. Facebook-sivujen ylläpito.
Mauri Ojala, hallituksen jäsen
Puh. 044 219 3377, ojala.mauri@gmail.com
Ohjelmatoimikunnan jäsen.
Seppo Kaismala, hallituksen jäsen
Puh. 0500 674 338, kaismalas@gmail.com
Marko Toivanen, hallituksen jäsen
Puh. 0400 564 388, markotoivanen1977@gmail.com
Ohjelmatoimikunnan jäsen.
Juhani Kurkinen, hallituksen jäsen
Puh. 050 309 8012, jussi45@gmail.com
Aluepäällikkö, sähkövalvoja, aluetoimikunnan jäsen.
JÄSENKIRJURI: Seppo Tiilikainen, hallituksen ulkopuolelta
Puh. 044 371 4426, seppo.tiilikainen@dnainternet.net
Yhdistyksen jäsenkirjanpito, tervetulopaketin toimittaminen uusille jäsenille.
Karaoketoiminnan ylläpito ja kehittäminen. Ohjelmatoimikunnan jäsen.
Varalla kotisivujen ylläpito. Facebook-sivujen ylläpito.

Painosmäärä 1 800 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2020
Grano Oy, Kuopio
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Kotisivumme

www.sfc-kuopionseutu.net

Facebook

https://facebook.com/SF-Caravan Alatalo
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Alatalon tapahtumavuosi 2020
Onkohan nyt liian aikaista puhua keväästä. Ei kai. Sehän on
jo aivan ovella ja caravaanarit alkavat kaivella pikkuhiljaa
reissuvälineitä lumen alta. Heti aluksi kannattaa vain totutella
ja suunnata vaunulla tai autolla Alataloon jutustelemaan ja
saunomaan.
Aloitamme kesän tapahtumarallin talvipäivistä 6.–8.3.
Pilkkikilpailut ovat muodostuneet jo perinteeksi ja kalasaalistakin on tullut. Viime vuonna saalis oli lähes ennätystasoa.
Haukiakin tuli. Jos kalaa ei kuitenkaan tule, niin lettuja
kahvin kera sekä paellaa on aina saatavilla.
Pääsiäisen (9.–13.4.) vieton lisäksi voisi mainita Vapun
(30.4.–1.5.), jolloin olemme yleensä pukeutuneet tuntemattomiksi naamiaisten merkeissä.
Orkesteritanssit (5.6.) Tanssijalka vipattaa, kun Alatalossa
tanssitaan oikein yhtyeen tahdittamana.
Juhannuksena (19.–21.6.) nostamme lipun korkealle,
poltamme kokon, pelaamme minigolfia ja ratsastamme
keppihevosilla ym. Sauna ja vesiurheiluakin on luvassa.
Härkäjuhlat (7.–9.8.) ovat vetäneet paikalle runsaasti
porukkaa. Härkäjuhlilla on yleensä nautittu pientä korvausta
vastaan joku erityinen, yleensä liharuoka.
Ajotaitomerkkejä kannattaa käydä suorittamassa 22.8.
Merkkien ajo on helppoa ja niitä voi yrittää useammankin
kerran. Yleensä paikalla on ollut henkilö myös liiton puolelta. Tätä tapahtumaa ei voida järjestää Alatalossa, mutta lähiseudulla kuitenkin.
Rompepäivät ja karavaanareiden SM-karaoke (4.–6.9.)
SM-karaokemestarit on eri sarjoissa ratkaistu ja rompe on
käynyt kaupaksi.
Vuoden päätämme pikkujouluihin (20.–22.11.), joissa
Joulupukkikin vierailee.
Muita tapahtumia ovat Yhdistyskokous (15.3.),
kevätsiivoustalkoot (9.5.), syyssiivoustalkoot (26.9.).
Katso lisää kotisivulta https://www.sfc-kuopionseutu.net/
Tapahtumaohjelmia tipahtelee sinne aika ajoin.
Olemme myös Facebookissa.
Alatalossa on minigolf, liukumäki, pallomeri, kajakit, Suplaudat ja vaikka mitä. Tervetuloa käymään omalla alueellasi!
Ai niin. Kausipaikkojakin on saatavana. Kausipaikka on
kätevä konsti vaikkapa säilyttää matkailuajoneuvoa. Silloin
siellä voi käydä reissuun lähdön merkeissä tai muuten vaan.
Kysy 050 309 8012.
Sivu 6
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Yhdistyksen 45. uusi vuosi
pyörähti käyntiin
Vuodesta 1975 on kulunut jo 45 vuotta.
Voisitteko uskoa.
Tarkemmin sanottuna, yhdistyksemme perustettiin 26.10.1975 klo 15.00
Vuorelan kuntoutumiskeskuksessa alkaneessa kokouksessa. Siitä alkaen on
uuden vuoden vaihdetta juhlistettu erinäisin menoin.
Vuoden 2020 vaihtuminen ei tehnyt
poikkeusta. Uuden vuoden aaton sattuminen tiistaille hieman vähensi juhlijamäärää, mutta oli meitä kuitenkin reilut
30 juhlijaa. Juhlamieli oli ylimmillään
tuvassa, kun nautimme paellapannun ja
nyyttikestipöydän tuotteita. Uusi paellapannu saikin kasteensa sopivasti jatkovuosia ajatellen. Hyvä sillä oli paistella.
Tietenkin tanssittiin ja laulettiin karaokea. Välillä kävimme rannassa paukuttamassa raketit ja polttamassa suurehkon kokon.
Ulkona ei tarvinnut pelätä kovaa
pakkasta, niin kuin ei muutenkaan tänä
talvena.
JK
sfc-kuopionseutu.net
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KOKOUSKUTSU
SF Caravan Kuopion seutu ry:n
sääntöjen mukainen

VUOSIKOKOUS
pidetään Alatalossa
os. Jänneniementie 264, 70940 JÄNNEVIRTA

sunnuntaina 15.3.2020 klo 13.00.
Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 12.00.

Tervetuloa!

Alatalo tiedottaa
Ranta-alue kohentuu keväällä ja
matkailuajoneuvopaikat merkitään

Kausipaikkalaisten
tulo- ja lähtöilmoitukset

Alatalon saunan vieressä oleva ranta-alue, jolla laavu sijaitsee, on saanut syksyn ja talven aikana paljon lisämaata eri työmailta.
Tällä maalla rannan aluetta ja yläpuolella sijaitsevaa matkailuajoneuvoille tarkoitettua aluettakin on voitu korottaa ja
leventää. Yläpuolen alueelle saataneen muutamia uusia paikkoja vieraidemme käyttöön.
Ranta-alueelle voimme sitten rakentaa laavun lisäksi muutakin. Toivomme jäseniltämme ideoita tämän alueen kehittämiseksi.
Alueita ei vielä ensi kesänä saatane täyteen käyttöönsä
johtuen siitä, että paksujen maakerrosten on annettava painua
2–3 vuotta, mutta tilapäisesti niitä voidaan käyttää. Pyrimme
kuitenkin niitä ulkonäöllisesti maisemoimaan kevään aikana.

Kausipaikkalainen, huomioithan, että tulo- ja lähtöilmoituksen tekeminen on lakisääteistä. Viranomaisen tulee koko
ajan ajantasaisesti tietää se, paljonko alueella on henkilöitä.
Tämä lienee turvallisuusjuttukin.
Yhdistys joutuu ilmoittamaan määrät poliisille vuosittain.
Henkilötietoja ei ilmoiteta.
Olemme lisänneet ilmoituslomakkeita rannan wc:lle ja
yläkentän huoltorakennukselle, josta niitä saa kätevästi.
Ilmoitukset pudotetaan edelleen yläpihalla olevaan postilaatikkoon. Kiitos!

Matkailuajoneuvopaikkojen numeroinnista tuli jäseneltämme aloite yhdistyskokouksessa jo jokunen vuosi sitten ja
hallitus päätti nyt ottaa siitä onkeensa, tilaamalla paikoille numerokyltit. Kyltit asennetaan kevään aikana. Sen jälkeen mm.
hälytysajoneuvojen pitäisi olla helpompi löytää paikalle.
JK
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Kauan kaivattu viemäri
on viimeinkin vedetty
Karttulan vesiosuuskunta on saanut viemäriputken vetourakan
Alataloon saakka valmiiksi ja liittyminen viemäriverkostoon
tapahtunee vielä helmi-maaliskuun aikana riippuen säistä.
Helpotus tulee olemaan suuri, kun säiliöiden täyttymistä ei
enää tarvitse vahdata ja kallista jätekuljetusta tilata. Jätteen
säiliökuljetus on ollut sen verran tyyristä, että säästökin tullee
olemaan melkoinen.
Alatalon kaksi imeytyskenttääkin olivat siinä iässä, että ne
olisi jouduttu joka tapauksessa pian uusimaan. Uusiminen ei
olisi ollut ilmaista, vaan puhutaan helpostikin viisinumeroisesta summasta, joka onneksi jää nyt pois. Näin ajatellen,
vaikka viemäriverkostoon liittyminen maksaa noin 50.000 €,
ei se ole asiaa laajemmin laskeskellen loppukustannusten suhteen koko totuus.
Viemäriurakasta olemme nyt maksaneet 7500 € ja loppukustannuksen maksusta päätetään urakan valmistuttua ja kun
mahdolliset muut rahan tarpeet tarkentuvat.
JK

Kaasun hinta vastaan sähkön hinta

						
Yksi kilo nestekaasua tuottaa 12,8 kWh energiaa.
Nestekaasupullosta (11kg) saa 140,8 kWh energiaa.
140,8 kWh sähköenergiaa (20,0 snt/kWh) maksaa 28,16 €.
						
Jos kaasupullo maksaa
1 kWh maksaa
€			
snt
19,00			13,5
20,00			14,2
21,00			14,9
22,00			15,6
23,00			16,3
24,00			17,0
25,00			17,8
26,00			18,5
27,00			19,2
28,00			19,9
29,00			20,6
30,00			21,3
						
Laskelman mukaan, jos sähkö maksaa 20,0 snt/kWh,
kaasu on edullisempi vielä 28,00 € /pullohinnalla.
						

Mitä mieltä olet yhdistyksemme toiminnasta?
SF-Caravan-liiton jäsenmäärä on nyt ollut hienoisessa
kasvussa ja myös matkailuajoneuvokauppa on virkistynyt.
Olemme hallituksessa miettineet päämme puhki, miten
kaupan piristymistä voisi hyödyntää ja houkutella yhdistykseemme lisää uusia jäseniä.
Haluaisimme edelleen piristää toimintaamme.
Jäsenetunahan meillä on muun muassa Alatalo, jota
pidämme yllä pitkälti talkootyönä. Jäsenemme saavat sen
lisäksi, että tämä jäsentemme oma alue on yleensäkin olemassa, alennusta siellä majoittumisesta.
Majoittuminen Alatalossa sisältää tilojen vapaan käytön (tupa, sauna, huoltorakennukset, grilli, laavu, uimaranta ym.) ja sähköliittymän sekä harrastemahdollisuuksia.
Lisäksi jäsenillemme postitetaan tämä yhdistyksen Reissaajat-lehti. Myös liiton kautta tulee runsaasti etuja.
Olisiko sitten mahdollista taloudellisesti tai muuten
lisätä etuja ja palveluja ja mitä nämä edut ja palvelut olisivat, siinäpä kysymys. Haluaisimme ottaa Teidät jäsenet
mukaan kehittämään toimintaa.

sfc-kuopionseutu.net

Kuulisimme mielellämme, mitä mieltä olet yhdistyksemme toiminnasta ja mitä itse kaipaisit siihen lisää ja
miten luulisit muidenkin caravaanareiden innostuvan
yhdistykseen liittymisestä.
Lähetä ideasi postilla osoitteeseen:
SF-Caravan Kuopion seutu ry,
Jänneniementie 264, 70940 JÄNNEVIRTA
tai kirjoita sähköpostia: sfcalatalo@outlook.com
31.5.2020 mennessä.
Muistathan laittaa yhteystietosi mukaan!
Kaikkien vastanneiden kesken arvomme aktiivisuusrannekkeen (OVH 80 euroa). Kannattaa osallistua, koska voiton mahdollisuus on nyt varsin hyvä.
Arvonnan voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja
voittaja julkaistaan kotisivullamme.
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Varastossamme
huippuvalikoima
uusia matkailuautoja
ja -vaunuja
Yli 500 matkailuajoneuvon valikoima: rintajouppi.fi

Tule ja tutustu
2020 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.

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

Uusia Vankkurihymiö-alueita.

Liitto jakoi tietämystä
ja Vankkurihymiöitä
Käytiin puheenjohtajan ja sihteerin voimin Oulussa viisastumassa. Siellä järjestettiin tänä vuonna SF-Caravanliiton puheenjohtajapäivät. Päiville oli ilmoittautunut 97 yhdistysten
toiminnassa mukana olevaa puheenjohtajaa ja sihteeriä ympäri Suomen. Päivät olivat kaksipäiväiset ja ensimmäinen päivä
oli yhteinen. Toisena päivänä jakaannuttiin eri koulutustiloihin ja koulutus kohdistui intensiivisemmin kyseisille rooleille.
Esityksissä käytiin läpi tutkimukseen perustuvaa karavaanareiden rahan käyttöä. Matkailutulot heidän osaltaan eivät olekaan aivan pienet, sillä yksi karavaanari käyttää keskimäärin 104 €/päivä ja matkaseurue keskimäärin 237 €/päivä.
Näitä kuluja kertyy harrasteista, ruoasta, ostoksista, polttoaineesta ym. Verotuloja kertyy vuodessa n. 80 miljoonaa euroa.

Puheenjohtajapäiville osallistui lähes 100 kurssilaista.

Lisäksi tällä matkailulla on suuri työllistävä vaikutus. Kaikki
kuntapäättäjätkään eivät ehkä tätä rahan tuloa aivan sisäistä.
Caravanalueet tuovat toiminnallaan kuntiin paljon rahaa.
Käytiin läpi myös liiton toimintatavoitteita. Saatavilla tulee jatkossakin olla laadukkaita SF-Caravan-leirintäalueita.
Etuna ulkomaalaisille matkailijoille on ehdotettu, että kun
hän saapuu suomeen, hän voisi liittyä jäseneksi lyhytaikaisesti, vaikkapa kolmeksi kuukaudeksi ja saisi näin etuja. Tällainen on käytössä mm. Portugalissa.
Käsittelimme myös alueiden markkinointia ja palkatun
työvoiman hankkimista sekä siihen haettavissa olevia tukia.
Esillä oli myös rakennus- tai muihin investointeihin saatavat
avustukset. Näitä myöntävät mm. paikalliset Leader-hankkeet. Avustusten saannista on olemassa lukuisia esimerkkejä.
Jokainen Leader-hankeryhmä tekee päätöksensä itsenäisesti
tarpeen ja hyvän suunnittelun pohjalta ja rahoitus tulee pääsääntöisesti Ely-keskuksen kautta.
Kuulimme myös esimerkkejä eri yhdistysten toiminnasta
ja yhteistyöstä alueiden lähiseudun yritysten ja toimijoiden
kanssa.
Toisena päivänä puheenjohtajien puolella keskityttiin pitkälti liiton toimintasuunnitelmaan ja sihteerien puolella käytiin läpi kokoustekniikkaa sekä liiton sähköisiä palveluja.
Muutama yhdistys on myös alkanut tai alkamassa toimittamaan tiedotteensa jäsenilleen sähköpostitse. Tämä säästäisi
muun muassa luontoa. Tätä tulenee harkita myös SF-Caravan
Kuopion Seutu ry:n tiedotteille.
Tapahtuman päätteeksi jaettiin alueille vielä uusia Vankkurihymiöitä.
JK
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Oletko käynyt omalla
alueellasi Alatalossa?
Virtaa saa tolpasta ja saunakin on
yleensä lämmin joka ilta. Vaikka
talvella vietämmekin omatoimi
aikaa, paikalla olevat caravaanarit
saunan yleensä lämmittävät.
Käytettävissäsi ovat saunan lisäksi
mm. huoltorakennus suihkuineen,
uusi caravan-keittiö, tupa, grilli
katos ja laavu. Paikat ja palvelut
pyrimme pitämään kunnossa.
Kausipaikkalaisia alueella on tällä
hetkellä toistasataa matkailuajoneuvoa.
Kausipaikka on edullinen. Ajatellaanpa hieman, mitä vastinetta
sillä saa. Paikan hintaan saa hallintaansa matkailuajoneuvolleen
oman kunnostetun paikan säännösten mukaisine sähköpistokkeineen ja päivittäisen saunavuoron.
Lisäksi käytettävissä ovat jo edellä
mainitut rakennukset ja palvelut.
Lapsille on harrastekentällä tekemistä. On erilaisia pelejä, kiipeilyteline liukumäkineen, leikkimökki,
hiekkalaatikko, useita polkuautoja,
kiikkuja ja koripallopeli. Kesä
aikaan matala hiekkapohjainen
uimaranta. Lainaamme veloituksetta veneitä onkineen ja ankkureineen. Lähes kaiken ikäiset
voivat pelata kahdeksanrataista
minigolfia.
Alatalossa järjestetään myös useita tapahtumia pitkin vuotta,
unohtamatta perjantaisia karaoke
iltoja tansseineen. Voidaanpa karaokea laulella muinakin iltoina.
Vuoden ensimmäinen tapahtuma
on perinteisesti Talvipäivät, jat
kuen sitten Pääsiäistapahtumalla
jne. Tapahtumat ovat nähtävillä
yhdistyksen kotisivuilla www.sfckuopionseutu.net sekä ilmoitustaululla Alatalossa.
Lisätietoa saa puh. 050 309 8012.
JK
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Huolehdi aina liikkeelle lähtiessä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Lähde: Caravan Leirintäopas

HUIKEAT HINTAPOMMIT!
SUOMEN EDULLISIMMIN HINNOIN
UUDET MATKAILU- JA RETKEILYAUTOT
S!
MERKKI KUIN MERKKI – PYYDÄ TARJOU
€

90
64 9

56 99
0

Adria Matrix Axess 670 SL 2020
rek. 5:lle, vuoteet 6:lle, pituus 7,38 m
erillisvuoteet, laskuvuode, iso takatalli

50 990 €

€

Weinsberg Pepper 2020, SUPERVARUSTEIN
rek. 4:lle, vuoteet 2+1+1, pituus 6,74 m
erillisvuoteet, myös parivuodemallina

64 990

Weinsberg 600 ME 2020, HUIPPU-UUTUUS
rek. 4:lle, vuoteet 2+1+1, pituus 5,99 m,
erillisvuoteet pitkittäin, talvilämmin, upea

€

Karmann 4x4 AWD NELIVETO uutuus
Rek. 4:lle, vuoteet 2+1, pituus 5,99 m
Ford 170 hv, talvilämmin, hyvin varustein

MYÖS VUOKRAUS
EDULLISESTI
€ / viikko!
Uudet laadukkaat matkailuautot alkaen vain 690

retkiauto.fi
Oppipojankuja 2, Kuopion Leväsellä

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

SAUNA ON
LÄMMIN.
TERVETULOA!

OHJEITA KARAVAANARILLE:

RAHOITUSTARJOUS 1,2 %

Hei jäsen!

Reissaajat

J
oe
nne
st
ään mainio
ist
a
v
ak
uut
uk
sist
at
ul
i juuri
jo
pa 5% pare
mpia.
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.

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

Tarvikkeet ja varusteet
Tarvikkeet ja varusteet

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

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

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




Uutta! Voit maksaa korjauksen tai huollon osissa vaikka
puolen vuoden maksuajalla (vaatii hyväksytyn luottopäätöksen).
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Onhan sähköpostiosoitteesi kunnossa?
Tarkoituksenamme on jatkossa lähettää
Teille jäsenet tietoa myös sähköpostitse.
Saamme sähköpostiosoitteen liiton kautta, mikäli olet sinne liittyessänne sen
ilmoittanut tai olet sen sinne myöhemmin päivittänyt.
Jäsentietoja pääset päivittämään kirjautumalla osoitteessa: https://www.karavaanarit.fi/. Kun olet kirjautunut, valitse jäsensivut ja sen jälkeen jäsentiedot.
Käyttäjätunnus näille liiton sivuille on muotoa 012345-0. Eli tässä esimerkissä 012345 on jäsennumerosi. Jos
jäsennumerossasi ei ole kuutta numeroa, laita nollia eteen niin paljon, että
kuusi numeroa täyttyy. Viivan jälkeinen
numero 0 tarkoittaa, että olet varsinainen jäsen. Jos olet rinnakkaisjäsen, laita
siihen 1. Jos olet toinen rinnakkaisjäsen, laita siihen 2 jne.
Jos olet unohtanut salasanasi, klikkaa ”Tilaa uusi salasana”.

Karavaanarit.fi-sivuston kirjautumisikkuna, jossa kysytään jäsennumero (=käyttäjä
tunnus) ja salasana.

Tapahtumakalenteri 2020
Tapahtumat Alatalossa, jos ei muuta mainita.
Talvipäivät
Vuosikokous
Pääsiäinen
Kausipaikkasopimusten teko
Vappu
Kevätsiivoustalkoot
Turvapäivä ja isäntäkoulutus
Orkesteritanssit
Juhannus
Härkäjuhlat
Ajotaitomerkkien suorituspäivä
Rompepäivät ja SM-karaoke
Syyssiivoustalkoot ja kausipaikkalaisten kesäpalaveri
Pikkujoulut

6.–8.3.
15.3. klo 13.00
9.–13.4.
25.4.
30.4.–1.5.
9.5.
30.5.
5.6.
19.–21.6.
7.–9.8.
22.8. – Paikka tarkentuu myöhemmin
4.–6.9.
26.9.
20.–22.11.

Kesä-elokuussa karaokeiltoja pidämme vähintään perjantaisin. Muuna aikana laulamme tarpeen mukaan.
Meillä on lähes 5300 kotimaista kappaletta tietokoneella Maestro ammattijärjestelmällä.

sfc-kuopionseutu.net
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SF CARAVAN ALATALO ON
KUOPIOSSA JA JÄRVI ON
SEN RANNASSA
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Siilinjärvi

puh. 050 309 8012
www.sfc-kuopionseutu.net ja Facebook

Vastaanotossa teitä palvellaan
1.6. – 31.8.
Toki alue on omatoimialueena
auki myös 1.9. – 31.5.

Vuorela
�

Alatalo

Joensuu >>

Kuopio

Osoite: Jänneniementie 264 70940 JÄNNEVIRTA

Sauna lämpiää joka päivä.
Alatalosta löytyy reilut
150 kunnostettua ja
sähköistettyä caravan-paikkaa.
Paikat rannalla on varattu
vieraidemme käyttöön.
Ne on aurattu jo kevättalvella.
Inva-paikat sijaitsevat yläpihalla
huoltorakennuksen välittömässä
läheisyydessä.
Kaikki paikat ovat kantavia ja
sorapohjaisia, joten ne ovat
käyttökuntoisia ympäri vuoden.
�
�
�
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NÄITÄ MEILTÄ LÖYTYY
�
�
�
�
�

�
Caravankeittiö
�

Wc:t, invawc, suihkut, kemssan tyhjennys ym.

Pitkälti matala hiekkapohjainen uimaranta.

Lasitettu grillikatos

Lainaamme veneitä ja onkia
sekä polkupyöriä

Laavu rannassa

Polkuautot ja peräkärryt

�

�
�

�
�
��
�Trampoliini

Koripallopeli

Ruutuhyppelypeli
�

�
�

�

�
�
�
�
�

Liukumäki, minigolf ym.

Sisällä pallomeri

Koirat ovat tervetulleita��

�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Vuokraamme

SUP-lautoja

ja kajakkeja.
�

TERVETULOA!

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Katso tarjoukset
www.savonpalokalusto.fi

Vakuutuspalvelut

SAMMUTIN
TARKASTUS
ALATALOSSA

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

la 30.5.2020
Alkaen kello 10.00

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

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

Siikaranta 4, 70620 Kuopio • 0400 469 530 • www.konesolmu.fi
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Alatalon leirintäalueen maksut
1.5.2019–30.4.2020
Aluemaksut
Vuorokausi		kesä 1.5.–31.8.2019

talvi 1.9.2019–30.4.2020

Jäsen, SFC

20,00 € 			

25,00 €

Jäsen, 021

18,00 € 			

23,00 €

Ei jäsen

25,00 € 			

30,00 €

		Joka 6. vrk ilmainen.

Kausipaikka
Jäsen, 021
			

450,00 €, jonka voi maksaa kokonaan kauden alussa
tai kahdessa erässä, ensimmäinen erä 235,00 €, kauden alussa
ja toinen erä 235,00 € viimeistään 1.9.2019 mennessä.
Kausipaikka jyvitettynä 1.10.2019–30.4.2020 300,00€
Jyvitettyä hintaa voivat käyttää henkilöt, jotka haluavat
kausipaikalle syksyllä.

Muun yhdistyksen jäsen 565,00 €

Venepaikka

50,00 €

Käyttökorvaukset
Tuvan ja Tipulan varaus
(käyttöaika sop. mukaan)

100,00 €		 021 jäsen + siivouskorvaus tarvittaessa
250,00 €		 ulkopuolinen + siivouskorvaus tarvittaessa

Perhesauna 		 15,00 € 45 min
Pyykkikone 		 3,00 € kerta
Kuivausrumpu tai kaappi

3,00 € kerta/kpl

Hella/uuni 		 3,00 € 2 tuntia (ei peritä vuorokausihinnan maksaneilta)
Yleisavaimen korvaushinta
Sähkön myyntihinta

10,00 € (maksua ei palauteta)
0,20 € 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

IISALMI
SIILINJÄRVI

9

Jännevirta

Juurusvesi

Jänneniementie 264

JOENSUU
5

Kallavesi

Puijo

KUOPIO
RAUHALAHTI

MIKKELI

5

