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Tätä kirjoittaessani olemme menossa kohti aikaa, jolloin 
valoisa- ja pimeä aika ovat yhtä pitkät. Valo lyö pimeän. 
Taakse jäämässä oleva talvi on pitkästä aikaa ollut kun-
non talvi. Ihmiset ovat päässeet harrastamaan kunnolla 
erilaisia talvisia harrastuksia. Juuri nyt parhaimmillaan 
ovat kävelyt jäällä, yön pakkasten kovettamat hanget ovat 
mitä parhaimpia jääteitä. Kuten talvi väistyy, näyttää myös  
koronaepidemia hiipumisen merkkejä ja yhteiskunta pys-
tyy avautumaan, mikä vaikuttaa myös matkailuun.

Mutta uusia synkkiä näkymiä ja uutisia kantautuu Uk-
rainan suunnalta. Se on jo vaikuttanut inflaation muodos-
sa hintojen, varsinkin polttoaineiden, nousuun, joka taas 
vaikuttaa kesän matkailusuunnitelmiin. Ajetaanko ympäri 
Suomea loman aikana vai ollaanko jollakin esim. kara-
vaanialueella pitempään. Se laittaa alueilla toimijat uuden 
ajattelun eteen. Mitä me voimme tehdä, mitä me voimme 
antaa ja mitkä ovat ne keinot, joilla asiakkaat valitsevat 
juuri meidän alueemme pidempiaikaiseen oleskeluun. Ha-
lusimmepa tai sitten ei, olemme joka tapauksessa uudenlai-
sessa kilpailuasetelmassa koskien muita karavaani alueita 
– kuitenkin niin, että yhteistyökuvioita ei saa unohtaa. 

Puheenjohtajan ajatuksia

Alatalon laadun takeena 
on Vankkurihymiö. 

Lomakauden matkailuun ja rahan käyttöön sen aikana 
vaikuttaa myös se, että onko meillä lomia. Jos maailman 
tilanne kärjistyy, voi edessä olla laajamittaisia lomautuk-
sia, jotka vaikuttavat lomiin ja sitä kautta matkailuun ja 
käytettävän rahan määrään.

Edellä mainittuja asioita ei pidä ottaa negatiivisena, 
vaan käännetään se positiiviseksi energiaksi. Ollaan em-
paattisia, tehdään asioita yhdessä, ei tiuskita eikä puhuta 
toisesta pahaa ja näytetään vierailijoille kuinka otamme 
heidät joukkoomme viettämään ”laatuaikaa”.

Kevät tulee kohisten, samoin Alatalon saunan valmis-
tuminen. Tilojen kaakelointi, maalaukset sekä löylytilojen 
panelointi ovat käynnissä. Näillä näkymin ensi löylyt ote-
taan tulevana Vappuna.

Lopuksi haluan kiittää talkoolaisia tehdystä työstä 
vuonna 2021 ja toivon, että talkootyö jatkuisi tulevanakin 
vuonna, kukin voimiensa ja kykyjensä mukaan. Talkoot 
ovat luoneet ja luovat yhä edelleen sitä paljon puhuttua 
yhteen puhaltamisen ”hiiltä”, jota tällainen pieni yhteisö, 
kuin Alatalo on, tarvitsee.

Pekka Haapaniemi
puheenjohtaja 

128470

Hyvät karavaanarikaverit!
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Yhdistyksen Pikkujoulua vietettiin Alatalossa lumettomassa 
alkutalven säässä.

Tätä pikkujoulua ei voi sanoa ”perinteinen” pikkujoulu. 
Muutos haluttiin tehdä jo heti ilmoittautumisessa. Se joka ha-
lusi tulla juhlimaan, ilmoittautuminen tapahtui ensimmäisen 
kerran maksamalla ennakkoon yhdistyksen tilille ohjelmamak-
su, joka sisälsi runsaan jouluisen ruokailun, iltaohjelman ja 
tanssit. Ilmoittautuneita olikin yli 120 henkilöä. 

Perjantaina tonttuiltiin karaokessa. Oli siis tonttulakki-kil-
pailu, jossa nähtiin mitä erilaisimpia hattuja. Lakkien valmis-
tuksiin ja valintoihin oli panostettu paljon ja runsaasti. Karaoke 
aloiteltiin äänenavauksella, yhteislauluna joululaulut. 

Saunomisesta ei luovuttu vaikka sauna purettiin Alatalossa 
uuden rakentamisen tieltä. Halukkaat pääsivät heti lauantai-
aamusta Vuorelaan Simpan majalle saunomaan. Lapset kävivät 
päivällä hakemassa joulukuusen pihalle aikuisten avustamana 
ja joulupukin vastaanottamana. 

Iltapäivällä nautimme erittäin hyvän jouluaterian Juhlapal-
velu Remarin tekemänä. Yhdistys tarjosi jäsenillemme herkul-
lisesta joulubuffetista ison osan hinnasta. Voimme suositella 
kuopiolaista yritystä myös lounaspaikaksi.

Illalla juhlan alussa puheenjohtaja Pekka kiitteli puhees-
saan kaikkia vuoden varrella tehneitä talkoolaisia ja luottamus-

henkilöitä. Ison kiitoksen sai myös vuoden aikana kaikkien 
aikojen suurin vierailijamäärä.

Kikka näytti taitonsa tapahtumajärjestelyn vetovastuussa 
olevana henkilönä. Avustajat toimivat hyvien ohjeiden mukaan 
ansiokkaasti. Ohjelma jatkui Niinan osittain omatekemillä jou-
lulauluilla. Laulun sanoista ja musiikista kostui monen kuulijan 
silmäkulmat.

TTK oli ohjelmaillan kilpailulaji. Kilpailun piti olla Tanssii 
Tuntemattoman Kanssa, mutta viime hetkellä kilpailu muu-
tettiin Tanssii Tutun Kanssa, joten parit arvottiinkin pariskun-
nista. Musiikiksi oli valittu eri tanssityylejä ja nehän melkein 
osattiinkin! Voittaja oli se pari joka jaksoi kaikki tanssityylit 
ja jäi parketille viimeiseksi. Voittajiksi selvisi kaksi pariskun-
taa ja kumpikin heistä heittäytyi täysillä mukaan myös yleisön 
runsaasti kannustaen. Nämä kaksi pariskuntaa antoivat ”ma-
ratontanssiksi” venyneessä kilpailussa kaikkensa parketilla 
ja heillä oli hienot koreografiat. Paidatkin menivät vaihtoon, 
saatiin samalla Mr. märkäpaitakisa. Palkinnoksi voittajat saivat 
vuoden tittelin, Alatalon TTK Tanssii Tuntemattoman Kanssa. 
Kiitos kaikille osallistujille!

Tiernapojat à la Alatalo -näytelmällä yllätettiin yleisö. Joku 
luulikin, että tämä on se vanha perinteinen Tiernapoika-näy-
telmä, mutta eipä ollut. Käsikirjoittajana oli Kirsi Rissanen, 

Pikkujoulut 21.–22.11.2021
Yhdistyksemme kiitos jäsenillemme vuoden lopussa.

Tiernapojat.
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teemana Alatalon vuoden puhutuimmat aiheet. Kyllä näistä 
näyttelijöistä saadaan vielä tulevissa juhlissa huippu esiintyjiä 
ja tanssikilpailijoista yleisön viihdyttäjiä.

Kinkkuarpajaisten kaksi kinkkua kolmesta meni Aluepääl-
likkö Jussille, jaksaapahan touhuta Alatalossa talven aikana.

Illan edetessä laulun sanoilla – Vauhti Kiihtyy – ei ollut 
Matin ja Tepon ansiota, vaan meidän iki-ihana Pöljänsuoran 
porukka Siilinjärveltä piti tanssilattialla liikkuvat kiireisenä ja 
tanssiparit vaihtuivat vilkkaasti. Kun asiakkaat haluavat Pöl-

jänsuoran soittamaan, sitä toivomusta ei voi ohittaa ja musiikki 
pelaa ja huumori toimii. Bändi on Alatalolle kuin Housebänd. 
Voidaan suositella ja ”lainata” muuallekin. Tekivät Siilinjärvel-
lä tullessaan lämmittelykeikan ennen Alataloon tuloa.

Kiitos kaikille huippumukavista juhlista!
Sunnuntaina tapahtuman yhteenvetopalaverissa sivuttiin 

uuden saunan avajaisjuhlien järjestämistä kevään-kesän 2022 
vaihteeseen.

Kikka & Seppo

Pöljänsuora.

Remarin jouluherkut.
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Vietimme Alatalossa 11.–13.3.2022 perinteisiä Talvipäiviä  
aurinkoisessa kelissä.

Perjantaina alkoivat vieraat ja kausipaikkalaiset virittäytyä 
viikonlopun tunnelmaan Sepon vetämän karaoken merkeissä, 
hyvätuulisia laulajia oli tuvan täydeltä. Samaan aikaan myös 
”PiirakkaPirkot” valmistivat keittiöllä pelleittäin kinkkupiirak-
kaa ja voisilmäpullia illan myyntiin, edellä mainituissa tuot-
teissa voissa ei ainakaan säästelty. 

Perjantaina oli myös hernekeitto keitetty valmiiksi, sehän 
tunnetusti paranee lämmittäessä, kuten kävikin.

Lauantaiaamu valkeni aurinkoisena ja tuulettomana. ”Pii-
rakkaPirkot” kirmaisivat keittiölle heti aamutuimaan paista-
maan rukiisia riisipiirakoita sekä itse valmistamiaan voisilmä-

Talvipäivät Alatalossa
pullia ja kasvispiirakkaa myyntiin. Kioskissa oli myynnissä 
myös kahvia aamun aikana.

Ilmoittautuminen pilkkikilpailuun alkoi klo 9.00 ja jokai-
seen sarjaan tuli ilmoittautumisia, lisäksi oli kokonaiskalamää-
rän arvausta. Kaiken kalan kisa, jossa sallittiin moottorikairat 
ja kaikuluotaimet. Kilpailuaika oli 10.00–13.00. Pilkkikil-
pailun aluksi läheinen Rissalan lennosto suoritti pyytämättä 
ohilennon hävittäjillään ja kuului sieltä suunnalta myös useita 
sarjoja kunnialaukauksiakin.

Kilpailijoiden juostessa reiältä toiselle puheenjohtajamme 
Pekka Haapaniemi esitteli kiinnostuneille vielä vähän kesken-
eräistä saunarakennusprojektia. Jaana touhusi lasten kanssa 
muksukukkulalla.

Reissaajat
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Hieman ennen loppuaikaa alkoivat pilkkijät saapua pun-
nituspisteelle iloisin mielin ja sulassa sovussa, kaikki järvelle 
lähteneet palasivat takaisin ehjin nahoin. Ennen tulosten julkis-
tamista nautimme Sepon ja Hannun valmistamaa erinomaista 
hernekeittoa sekä kahvia ja jälkiruokaa.

Lauantaina oli vielä ohjelman ulkopuolelta yleisön pyyn-
nöstä Sepon ja Teijan vetäminä karaokea tuvalla.

Sunnuntaiaamuna heräsimme aurinkoiseen päivään ja osa 
edellisen päivän innoittamana jatkoivat vielä pilkkimistä ja kä-
velijät sekä hiihtäjät nauttivat ulkoilusta +5:n asteen lämmössä.

Lämmin kiitos osallistujille mukavasta viikonlopusta sekä 
järjestäjille. Kiitos myös kaikille kilpailuun palkintoja lahjoit-
taneille.

Tulokset:
• Miehet:1. Vilho Ruotsalainen 1,322 kg; 2. Pauli Nousiai-

nen 0,978 kg; 3.Antero Korhonen 0,607 kg
• Naiset: 1. Eeva Rapa 1,140 kg; 2. Hanna Voutilainen 

0,545 kg; 3. Sari Pulliainen 0,206 kg
• Lapset: 1. Julius Vainio useita varmoja todistettuja nykyjä
• Kokonaiskalamäärä oli 6,654 kg, lähemmäksi määrän 

arvasivat Vesa Pulliainen ja Leena Heikkinen (6,700 kg)

Tämän tarinan näppäili Jussi 
ja tarina on tosi.

Reissaajat
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Timppa ja Jussi punnitustöissä.

Jaana ja Muksukukkula.

 Lasten sarjan voitti Julius Vainio.

Miesten keittiövuorossa Hannu ja Seppo.
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Tapahtuma- ja ohjelmatoimikunnan 
pj Kikka ja vpj Mauri.

Viljo Ruotsalainen voitti miesten sarjan.

Leni Heikkinen ja Vesa Pulliainen.

Naisten sarjan 1. Eeva Rapa.
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Jo aiemmat hallitukset olivat tutkineet ainakin jollakin tasol-
la juhlatila Tipulan rakenteita. Jouduttiinpa sinne aikoinaan 
tehtyjen rakennusvirheiden seurauksena, kattorakenteitakin 
uusimaan. Rakennus on myös epäkäytännöllinen, yli viisi-
kymmentä vuotta vanha rakennus, jota ei ole suunniteltu ny-
kyisenlaiseen käyttöön. Sen elinkaari alkanee muutenkin olla 
lopussa. Ei toisi lisäarvoa sitä enää suurella rahalla korjailla. 
Tipulan uusiminen olisi kuitenkin erittäin tähdellistä, joten eh-
dimme senkin suunnittelussa jo niin pitkälle, että pyysimme 
hirsistä alustavia tarjouksia, jotta saisimme selville, paljonko 
tuollainen tulisi suurin piirtein maksamaan. 

Sittenpä se jysähti hallituksen pöydälle kinkkinen asia, 
eli piti päättää, aletaanko uutta Tipulaa suunnittelemaan, vai 
rakennetaanko kuitenkin ensin sauna. Asiaa edelleen pähkäil-
tyämme, päädyimme saunan kannalle syystä, että siitä oli jo 
niin kauan puhuttu ja suunniteltu, että nyt oli sen aika. Onhan 
saunalla myös huomattavasti enemmän käyttöä kuin juhlatilal-
la, joten nyt oli aika päivittää se. Kunnollinen sauna tuo myös 
osaltaan leirintäalueellemme lisäarvoa. Tiedossa oli, että aika 
rakentamiselle ei ole kaikkein suotuisin, rajusti nousseiden  
rakennustarvikehintojen vuoksi, mutta nyt tai ei koskaan.

Valitsimme ensin rakennussuunnittelijan, jolle annoimme 
alkeellisen piirustuksen muodossa tilatoiveemme ja kerroim-
me, että nämä tilat tulisi sovittaa n. 150–160 m2:n sisälle. Hy-
vin hän sai tilat 150 m2:iin sopimaan. Eiväthän ne huljakat ole, 

Ensin Tipula, eipäs kun sauna
mutta neliömäärääkin harkitsimme aikamme, koska johonkin 
oli kustannuksissa raja vedettävä. Rahalla saisi ja hevosella 
pääsisi.

No suunnitelmat tietenkin suunnittelun aikana muuttui-
vat useastikin. Täytyy kiittää pääsuunnittelijaa, että ei täysin 
hermojaan menettänyt, koska ylimääräistä työtä ne varmasti 
teettivät. Suunnitelmat ovat nyt kuitenkin hyvä kompromissi, 
sanoi kuka mitä tahansa. Sen, että rakennamme hirrestä, pää-
timme hallituksessa muistaakseni melko yksimielisesti, vaikka 
muitakin vaihtoehtoja oli tarjolla. Hirsi kestää isältä pojalle ja 
ei ole niin herkkä kosteusongelmille.

Pyysimme urakasta avaimet käteen tarjoukset ja päädyim-
me nykyiseen urakoitsijaan, jonka valinnan yhdistyskokous 
sitten siunasi. Kun hinta rakentamiselle ja entisen rakennuk-
sen purkamiselle sekä sähkökeskuksen uusimiselle oli selvillä, 
neuvoteltiin rahoitus kuntoon. Omaa rahaa meillä oli onneksi 
säästössä kohtuullinen summa. Avustuksen saamiseksi päätim-
me neuvotella Leader Kalakukko ry:n kanssa ja tehdä sinne 
avustushakemuksen. Kalakukko ry. puolsi hakemustamme 
ja Ely-keskus, joka rahakirstun päällä istuu, myönsi meille                   
avustusta 35 % alvittomasta hinnasta. Suuri kiitos Kalakuk-
ko ry:lle ja Ely-keskukselle, sekä Suomen valtiolle ja pitänee 
kiittää myös EU:ta siitä, että kehittävät tällaisiakin kohteita, 
matkailua ja maaseutua. Eivät pääse paikat Suomen maassa 
ränsistymään.
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Kun haettava avustus oli alustavasti selvillä, haettiin Osuus-
pankista lainaa urakan loppuosan kattamiseksi. Toki pankin 
mielipidettä oli jo aiemmin udeltu. Suuri kiitos siis myös 
Osuuspankille rahoituksesta ja luottamuksesta meitä kohtaan.

Alkuvaikeuksista huolimatta olemme nyt vihdoin päässeet 
tähän pisteeseen. Rakennus on jo jonkin aikaa muistuttanut 
oikeaa rakennusta, komeine hirsineen ja terasseineen. Hirret 
rakennukseen ovat tulleet pohjoisen Pellosta ja niitä ei juuri 
voine moittia.

Lisäkulujahan suuremman saunarakennuksen ylläpidosta 
tulee rutkasti ja sen lisäksi rahoituskulut. Mutta ei kannata  
hätkähtää, kyllä me yksi sauna saadaan maksettua ja ehkäpä 
tuleva Tipulakin, se vain vie tovin.

Rakennuksen lämmitys- ja vedenlämmityskuluja pyrimme 
pienentämään katolle tulevilla tyhjiölämmönkeräimillä. Sauna 
sijoittuukin tontilla erinomaisesti, joten keräimet saadaan suo-
raan etelään auringon puolelle, eikä puita ole varjostamassa. 
Keräimet tuottavat rutkasti lisälämpöä juuri silloin, kun sau-
nalla kuluu eniten lämmintä vettä, eli kesällä. Lämmittävätpä 
ne myös lattialämmityksen vettä keväästä syksyyn. 

Alatalon pääsulaketta, jonka takana on Alatalon koko kulu-
tus, ei onneksi tarvinnut saunan vuoksi suurentaa, koska tästä 
olisi myös tullut suurehko vuosittainen lisäkulu. Saunan kiu-
kaat ja boilerit kun vuorottelevat, joten kerrallista kuormaa ei 
tule yli sulakkeen kestorajan. Oma sähköpääkeskus uusittiin 
syystä, että entiseen ei olisi voinut saunalle menevään linjaan 
laittaa suurempaa sulaketta. Keskus oli jo muutenkin vanhan-
aikainen.

Nyt rakennuksella tehdään jo hyvää vauhtia sisäpuolen 
hommia. Olemme valinneet sinne laatat ja kiukaat ym. Ulko-
maalista tunnuttiin olevan montaa mieltä. Olemme kuitenkin 
valinneet sinne mielestämme hyvän värityksen. Apuna suun-
nittelussa oli myös värisuunnittelun ammattilainen. Aivan 
kaikki värit eivät suuremmalla pinnalla näyttäneetkään samalta 
kuin pienemmissä koepaloissa. Urakoitsija tekee maalaukset 
lämpimämmillä keleillä. Saunan terassin eteen rakennamme 
talkoilla suurehkon pation, jota aluetoimikunta parasta aikaa 
suunnittelee.

Entisen saunarakennuksen purkamisesta on kuulunut kri-
tiikkiä, että miksi sitä ei kierrätetty johonkin muuhun käyttöön. 
Kun tarjouksia purkamisesta pyydettiin, meille selvisi, että nämä 
tarjoukset, joissa rakennus olisi purettu ns. käsipelillä ja pys-
tytetty jonnekin muualle, olivat kaksi-kolme kertaa kalliimpia 
kuin saamamme konepurkutarjous. Toisin ehkä olisi olettanut.                                                                                                                                       
Ei liene Kuopion yhdistyksen asia maksaa tuhansia euroja täl-
laisesta kierrätyksestä, niin suositeltavaa kuin se muuten olisi 
ollutkin.

Projektin rakennussuunnittelijana ja valvojana on toiminut 
Rakentajapalvelu Kalpio, Jarno Kalpio, Kuopiosta, LVIA-
suunnittelijana ja valvojana on toiminut Mikko Rissanen 
Kuopiosta, sähkösuunnittelijana ja valvojana on toiminut JP-
Company ky. Kuopiosta.

Rakennuksen pääurakoitsijana toimii HPM-Rakennus Oy 
Kuopiosta ja entisen saunan purki PTA-Palvelut Oy Kajaa-
nista. LVI-urakoitsijana toimii Kuopion Ilmastointitekniikka 
ky Kuopiosta ja Sähköurakoitsijana Esko Ahonen Nilsiästä. 

Sähköpääkeskuksen ja muun alueen sähköjen suunnitelmissa 
meillä on jälleen ollut arvokkaana apuna jäsenemme Jukka Si-
kanen. Kiitos Jukka.

Tulemme järjestämään keväällä koelöylyt. Seuraa tapah-
tumia.

Jukka Kuosmanen
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Tervetuloa J. Rinta-Joupin osastolle Caravan 
Show -messuille Turun messukeskukseen!

Esittelemme Kaben, Adrian ja Bürstnerin  
uutuusmalleja. Lisäksi löydät osastoltamme  
vuoden kovimmat caravan-tarjoukset.

Tervetuloa J. Rinta-Joupin osastolle Caravan 
Show -messuille Turun messukeskukseen!

VANTAA Kistolantie 3, p. 09 2525 7500 
SEINÄJOKI Jouppilantie 18, p. 06 4201800 
KUOPIO Volttikatu 7, p. 017 3683 000

J. RINTA-JOUPPI OY
Matkailuajoneuvomyynti

ma – pe 10 – 18  \  la 10 – 15

mukana

PALJASTAMME HINNAT JA 
TARJOUKSET MESSUILLA!TARJOUKSET MESSUILLA!
Hyödynnä huippuedut ensimmäisten joukossa!

Tervetuloa tutustumaan ja
tekemään elämäsi kaupat!tekemään elämäsi kaupat!

VIIKONLOPPUNÄYTTELY MYYMÄLÖISSÄMME 29.-30.4.2022!

Esittelemme Kaben, Adrian ja Bürstnerin 
uutuusmalleja. Lisäksi löydät osastoltamme 
vuoden kovimmat caravan-tarjoukset.

Tervetuloa J. Rinta-Joupin osastolle Caravan 
Show -messuille Turun messukeskukseen!

PALJASTAMME HINNAT JA 
TARJOUKSET MESSUILLA!TARJOUKSET MESSUILLA!
Hyödynnä huippuedut ensimmäisten joukossa!

Kaikkiin uusiin matkailu-

ajoneuvoihin mahtava  

rahoitustarjous!

LAHTI Tupalankatu 7, p. 020 7881 311
LAPPEENRANTA Lentokentäntie 5, p. 020 7881 352 
RAISIO Soininkatu 3, p. 020 7881 450

OULU Takojantie 1, p. 040 5190 611

Autokauppa, jossa on jiitä.

AFFINITY-RETKEILYAUTO
J. Rinta-Joupin osastolla!

NÄE JA KOE

AFFINITY-RETKEILYAUTO
J. Rinta-Joupin osastolla!J. Rinta-Joupin osastolla!J. Rinta-Joupin osastolla!
ENSIESITTELYSSÄ!  
Viihtyisä retkeilyauto neljälle 
hengelle. Moderni ja dynaami-
nen muotoilu, tilavat asuintilat 
ja kattavat varusteet. Paljon 
ominaisuuksia, joita ei olla 
retkeilyautoissa ennen nähty!

Huippuhyvitys matkailu-
ajoneuvostasi vaihtaessasi uuteen!

ADRIA MATRIX SUPREME
670 SL ALDE

KABE AMETIST
GLE King Selection

ADRIA ASTELLA
644 DP

KABE AMETIST

ADRIA MATRIX SUPREME

ADRIA MATRIX
Axess 670 SL



Tervetuloa J. Rinta-Joupin osastolle Caravan 
Show -messuille Turun messukeskukseen!

Esittelemme Kaben, Adrian ja Bürstnerin  
uutuusmalleja. Lisäksi löydät osastoltamme  
vuoden kovimmat caravan-tarjoukset.

Tervetuloa J. Rinta-Joupin osastolle Caravan 
Show -messuille Turun messukeskukseen!

VANTAA Kistolantie 3, p. 09 2525 7500 
SEINÄJOKI Jouppilantie 18, p. 06 4201800 
KUOPIO Volttikatu 7, p. 017 3683 000

J. RINTA-JOUPPI OY
Matkailuajoneuvomyynti

ma – pe 10 – 18  \  la 10 – 15

mukana

PALJASTAMME HINNAT JA 
TARJOUKSET MESSUILLA!TARJOUKSET MESSUILLA!
Hyödynnä huippuedut ensimmäisten joukossa!

Tervetuloa tutustumaan ja
tekemään elämäsi kaupat!tekemään elämäsi kaupat!

VIIKONLOPPUNÄYTTELY MYYMÄLÖISSÄMME 29.-30.4.2022!

Esittelemme Kaben, Adrian ja Bürstnerin 
uutuusmalleja. Lisäksi löydät osastoltamme 
vuoden kovimmat caravan-tarjoukset.

Tervetuloa J. Rinta-Joupin osastolle Caravan 
Show -messuille Turun messukeskukseen!

PALJASTAMME HINNAT JA 
TARJOUKSET MESSUILLA!TARJOUKSET MESSUILLA!
Hyödynnä huippuedut ensimmäisten joukossa!

Kaikkiin uusiin matkailu-

ajoneuvoihin mahtava  

rahoitustarjous!

LAHTI Tupalankatu 7, p. 020 7881 311
LAPPEENRANTA Lentokentäntie 5, p. 020 7881 352 
RAISIO Soininkatu 3, p. 020 7881 450

OULU Takojantie 1, p. 040 5190 611

Autokauppa, jossa on jiitä.

AFFINITY-RETKEILYAUTO
J. Rinta-Joupin osastolla!

NÄE JA KOE

AFFINITY-RETKEILYAUTO
J. Rinta-Joupin osastolla!J. Rinta-Joupin osastolla!J. Rinta-Joupin osastolla!
ENSIESITTELYSSÄ!  
Viihtyisä retkeilyauto neljälle 
hengelle. Moderni ja dynaami-
nen muotoilu, tilavat asuintilat 
ja kattavat varusteet. Paljon 
ominaisuuksia, joita ei olla 
retkeilyautoissa ennen nähty!

Huippuhyvitys matkailu-
ajoneuvostasi vaihtaessasi uuteen!

ADRIA MATRIX SUPREME
670 SL ALDE

KABE AMETIST
GLE King Selection

ADRIA ASTELLA
644 DP

KABE AMETIST

ADRIA MATRIX SUPREME

ADRIA MATRIX
Axess 670 SL



Uteliaisuushan se on ihmisen pahe sekä hyve ja tämän aja-
tusmaailman myötä käänsimme auton nokan kohti pohjoista 
ja Suomutunturia perjantaina, 25.2. Olin nähnyt Facebook:ssa 
karavaanarin kommentin että hiihtolomaviikoilla 08, 09 ja 10 
karavaanipaikka Suomutunturilla olisi muuten ilmainen mutta 
sähkö maksaisi 8,- per vuorokausi. Mietin mielessäni että voi-
ko se olla mahdollista ja varmistin asian soittamalla Suomutun-
turille ja kyllähän se piti paikkansa. Siispä sinne matkaamaan 
ja uuteen paikkaan tutustumaan. 

Tarkoitus oli yöpyä vähän etelämpänä mutta kun kuskin 
virkaa tekevä Arto oli niin virkeää poikaa niin hänpä pyyhkäi-
si ajaa lauantaiyötä vasten Kuusamoon asti; siellä yövyimme  

Suomu- ja Sallatunturi valloitettu!
P-paikalla ja auringon paistaessa keväisesti jatkoimme matkaa 
Suomulle lauantaina. Tiet pohjoisessa olivat vähän polanteiset 
joten tarkkana sai olla tien päällä. Kiinnitimme huomiota että 
karavaanareita oli liikkeellä odotettua vähemmän. 

Kun pääsimme perille Suomulle, näimme henkilöautojen 
lisäksi vain yhden asuntoauton parkkipaikalla. Kaarsimme sen 
viereen ja ilmoittauduimme hotellin/ravintolan aulassa olevaan 
vastaanottoon. Vähän ihmettelin kun soittaessani minulle oli 
sanottu että karavaanialue sijaitsee metsän siimeksessä mutta 
mehän olimme parkkeeranneet parkkipaikalle kun emme näh-
neet ko. aluetta. No, seuraavana päivänä kävimme tutkimus-
matkalla ja löysimme kuin löysimmekin ”oikean” karavaani-
alueen hotellin läheisyydestä, mutta se oli melkein kokonaan 
lumen peitossa/auraamatta – vain sähkötolpat törröttivät lumen 
keskeltä. Oli siellä metsän reunassa tosin yksi vaunu parkkee-
rattuna mutta emme nähneet liikettä siellä, eli olikohan ky-
seessä kenties kausipaikkalainen joka ei silloin ollut paikalla. 

Karavaanipaikkoja Suomutunturilla olisi ymmärtääkseni 
40–50 kappaletta ja toiminta on ollut vireää aikoinaan, mutta 
nyt alueella ei ole minkäänlaista huoltorakennusta karavaana-
reille. Saimme käyttää ravintolan wc-tiloja ja hotellin saunaa 
(jossa oli myös uima-allas) ilmaiseksi. Juomavettä olisimme 
saaneet ravintolasta, mutta olimme sen suhteen omavaraisia. 
Harmaata vettä ja kemsaa emme saaneet tyhjennettyä kos-
ka siellä ei ollut paikkaa niille, joten senkin takia lähdimme 
jatkamaan matkaa keskiviikkona, 2.3. Ravintolan palveluja 
käytimme ja ruoka oli hyvää, mutta raaka-ainepuutteita sen 
suhteen oli. Pitkistä välimatkoista johtuen puutoksia ruokien 
suhteen voi olla kun kaupat eivät ole ihan lähellä (Kemijärvelle 
matkaa noin 42 kilometriä ja lähimpään kyläkauppaan noin 12 
kilometriä). 

Silmiinpistävää paikassa oli se, että ravintolan ja hotellin 
henkilökunta (omistajaa lukuunottamatta) olivat ulkomaalai-
sia ja osa ei puhunut suomea lainkaan. Alue sinänsä on hieno 
ja rinteet ovat esim. ulkomaisten maajoukkueiden suosiossa 
hyvän profiilinsa ansiosta. Osa historiallisesta hotelli Suomu-
tunturista paloi v. 2015 ja uusi rakennus on käyttöönotettu pari-
kolme vuotta sitten. Korkea paikka pelottaa.
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Murtomaahiihtolatuja ja kelkkailureittejä löytyy myös mo-
neen makuun. Oli hienoa kiivetä Suomutunturin laelle kävellen 
huoltoreittiä pitkin. Mitkä maisemat ylhäällä odottivatkaan – ja 
kevätaurinko paistoi ihanasti. Poistullessamme pistäydyimme 
latukahvioon, jossa oli erilaisia suolaisia ja makeita herkkuja 
ja pöytiintarjoilu. Juttelin hotellin omistajan kanssa ja hänel-
lä on suunnitelmia elvyttää karavaanialuetta tulevaisuudessa 
ehkäpä rakentamalla huoltorakennus? Nähtäväksi jää mutta 
mielestämme alue oli käymisen arvoinen. 

Suomutunturilta jatkoimme matkaa Sallaan Sallaiseen 
Caravan:iin. Alueella oli hyvin tilaa ja vastaanotto oli ystäväl-
linen. Kunta on vuokrannut caravan-alueen ja siellä on tapah-
tunut jonkin sortin vaihdos kun toimitusjohtajana toimii tätä 
nykyä nuorehko nainen. Liekö hän laittanut ”tuulemaan” kun 
remontti miesten saunassa oli juuri päättynyt (siellä oli kaakelit 
ja paneelit uusittu) ja naisten sauna odotti vastaavaa remont-
tia lähitulevaisuudessa. Caravan-alue sijaitsee Keselmäjärven 
rannassa laskettelurinteiden juurella. Alue on siisti ja se on kä-
velymatkan päässä esim. ruokapaikoista. Kiipesimme Sallan 
huipulle kävellen ja olihan se aika rankka matka mutta kyllä 
kannatti! Mitkä maisemat sieltä avautuivatkaan ja sää oli mitä 
parhain. Reitti kulki lopun matkaa laskettelurinteen reunaa pit-
kin ja oli aika jyrkkäkin, joten kokemus näin korkeanpaikan 
kammoiselle oli aika pelottavakin – mutta myös huvittava kun 
alastullessa oli pidettävä kiinni rinteen reunan puunoksista ettei 
olisi lähtenyt vierimään mukkelis makkelis alas rinteen jyrkän-
nettä. Myöskin Sallasta löytyy rinteitä ja latuja moneen lähtöön 
ja todennäköisesti alueella tulee vierailtua toistekin. 

Lauantaina, 5.3. lähdimme Sallasta kohti Vuokattia yöpyäk-
semme Kattivankkurissa, koska muuten matka olisi ollut liian 
pitkä ajettavaksi yhtenä päivänä kotiin. Kattivankkuri oli aivan 
täynnä, mutta ystävällinen isäntäpariskunta järjesti meille pai-
kan saunarakennuksen vierestä. Hyvin nukutun yön jälkeen 
alkoi kotimatka. Tiethän olivatkin suurimmalta osalta jo sula-
neet joten matka meni hyvin. Seuraavia reissuja ja seikkailuja 
odotellessa!

Eine ja Arto 
SFC 120121

Näköala Sallatunturin huipulta.

Suomutunturin valaistu rinne.

Palveleva latukahvila Suomutunturin juurella.

Hiihtolatu Suomulla.

Sallan Sallainen caravanalue.
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Hyvän yhdistystoiminnan  
avaimet helpottamaan  
päätöksentekoa ja toimintaa
Kuopion yhdistyksen hallinto-, matkustus- ja taloussääntö on 
alun perin tehty jo vuonna 2009. Sen aikainen hallitus toi asian 
yhdistyksen vuosikokouksen hyväksyttäväksi ja tehtiin pää-
tös: hallituksen tehtävänä on vahvistaa vuosittain (tilikausittain 
järjestäytymiskokouksessaan) yhdistyksen hallinto-, talous- ja 
matkustussäännöt. Nyt hallitus on ottanut säännöt päivitettä-
väksi ja käyttöön.

Hallintosäännöllä ohjataan luottamushenkilöiden ja toimi-
kuntien tehtäviä. Yhdistykseen kuuluu useita luottamushenki-
löitä erilaisissa tehtävissä.

• Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on esim. yhdis-
tyksen hallituksen työskentelyn johtaminen, ulkoisten 
suhteiden hoito ja ylläpito, yhdistyksen kehittäminen sekä 
kaikkien yhdistyksen tärkeiden käytännön asioiden hoito. 
Puheenjohtaja on yhdistyksen PR-henkilö; hän on jäsenten 
ja yhdistyksen edustaja.

• Varapuheenjohtajan tehtävänä on toimia puheenjohtajana 
hallituksen kokouksissa sekä kutsua hallitus koolle silloin, 
kun puheenjohtaja on estynyt. Tehtävänä on myös johtaa ja 

valvoa puheenjohtajan apuna yhdistyksen kokousten käy-
tännön valmistelut ja järjestelyt.

• Sihteerin tehtävä on laaja; hallituksen työrukkasena toi-
miminen. Hän laatii mm. hallituksen kokousten pöytäkir-
jat, kirjelmät ja lausunnot puheenjohtajan tai hallituksen 
toimeksiannolla. Sihteeri ilmoittaa myös osallistujat esim. 
koulutuksiin ja liittokokouksiin.

• Jäsenkirjuri kirjaa yhdistyksen kokouksessa läsnä ole-
vat henkilöt, kokoaa ja postittaa yhdistyksen jäsenpaketit  
uusille jäsenille, vastaa jäsenten kysymyksiin jäsenasioissa 
ym.

• Taloudenhoitaja toimii taustajoukoissa näkymättömässä, 
mutta hyvin tärkeässä tehtävässä. Tehtävään kuuluu mm. 
yhdistyksen rahaliikenteen hoitaminen, laskujen maksami-
nen tarkastuksen ja hyväksynnän jälkeen, maksusuoritusten 
ajallaan saapumisen valvominen.

• Aluepäällikön tehtäviä ei ole aiemmin kirjattu, nyt hallitus 
pohti niitä yhdessä ”virassa olevan” aluepäällikön kanssa. 
Alatalossa vuosittaisia käytännön tehtäviä hoitaa aluepääl-
likkö, jonka rooli on hyvin tärkeä ja näkyvä myös alueen 
PR-henkilönä. Aluepäällikkö on Alatalon päällikkö.

Toimikuntien aloituspalaveri Alatalossa 5.2.
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Toimikuntien tehtäviä on nykyaikaistet-
tu ja yhdistelty.
• Aluetoimikunta Alatalossa toimii 

eri alojen asiantuntijoiden voimin. 
Toimikuntaan kuuluu aluepäällik-
kö, joka tuntee ja tietää päivittäiset 
tarpeet sekä mm. asiakkailta tulleet 
palautteet esim. alueen puutteista. 
Aluetoimikuntaan yhdistettiin enti-
set Turva- ja Naistoimikunta.

 Aluetoimikunta huomioi ja tuo hal-
litukselle tiedoksi Alatalon aluetta 
koskevat rakentamis-, kunnostamis- 
ja ylläpitotarpeet – myös ulkopuoli-
sen työvoiman tarpeen. Ottaa huo-
mioon mm. alueen turvallisuuden, 
siisteyden ja keittiötoiminnan. Tä-
män toimikunnan tekemiset näkyvät 
päivittäisissä käytännön asioissa. 

• Tapahtuma- ja ohjelmatoimikunta 
huolehtii nimensä mukaisista tehtä-
vistä. Toimikunta järjestää ohjelmia 
Alatalossa aikuisille sekä lapsille. 
Toimikunta voi ideoida ja järjestää 
pikkutapahtumia milloin vain. 

• Tiedotus- ja julkaisutoimikunta 
huolehtii ulkoisesta tiedottamisesta 
ja markkinoinnista. Tehtävään kuu-
luu Reissaajat-lehden julkaisu, net-
ti- ja FB-sivujen päivittäminen sekä 
markkinointiaineiston suunnittelu, 
tekeminen ja julkaisu myös Alatalon 
alueella.

• Toimistotoimikunta huolehtii Ala-
talon toimiston palveluista sekä 
viihtyisyydestä. Tehtävä on erittäin 
tärkeä, sillä toimisto on saapuvan 
vierailijan tukikohta, josta käydään 
kysymässä vaikkapa Alatalon tai 
lähialueen palveluista. Toimistossa 
ovat myös kaikki myytävät tuotteet. 
Toimikunta tuottaa palveluja myös 
sisäisesti muille toimikunnille esim. 
esitteiden ja ohjelmalehtisten kopi-
ointitarpeissa. 

Toimikunnat hakevat joukkoonsa hen-
kilötäydennyksiä tilanteen ja tarpeen 
mukaan, joten sinuakin alueella olles-
sasi tullaan pyytämään talkoisiin sekä 
muihin tehtäviin. Kaikki ovat tervetul-
leita ideoimaan ja toimimaan yhdessä. 
Tervetuloa!

Matkustussäännöllä ohjataan päätök-
senantoa matkoista, matkalaskujen teke-
mistä, matkakulujen kirjausta, tarkastus-
ta, hyväksyntää ja maksatusta. Sääntöjä 
ohjaa yhdistyksen vuosittainen talousar-
vio ja toimintasuunnitelma.

Taloussäännöllä ohjataan yhdistyksen 
talouden hoitoa: kirjanpito, rahaliiken-
ne, maksatus, laskujen tarkastus ja hy-
väksyntä. Säännöllä ylläpidetään yh-
distyksen toiminnan sisäistä valvontaa 

ja helpotetaan toiminnantarkastajan ja 
tilintarkastajan työtä.

Nämä säännöt julkaistaan kokonaisuute-
na kotisivuillamme kevään aikana.

€
67 990 € 

59 990 €59 990 € 58 490 €58 490 €

Weinsberg 540 MQ 2022, NÄPPÄRÄ KOKOWeinsberg 540 MQ 2022, NÄPPÄRÄ KOKO
Rek. 4:lle, vuoteet 2+1, pituus 5,41 m,
Mahtuu parkkiruutuun, talvilämmin

Weinsberg 600 MQ 2022, HUIPPUSUOSITTU Weinsberg 540 MQ 2022, NÄPPÄRÄ KOKO
Rek. 4:lle, vuoteet 2+1, pituus 5,41 m,
Mahtuu parkkiruutuun, talvilämmin

Weinsberg 540 MQ 2022, NÄPPÄRÄ KOKO
Rek. 4:lle, vuoteet 2+1, pituus 5,41 m,
Mahtuu parkkiruutuun, talvilämmin

Weinsberg 600 MQ 2022, HUIPPUSUOSITTUWeinsberg 600 MQ 2022, HUIPPUSUOSITTUWeinsberg 600 MQ 2022, HUIPPUSUOSITTUWeinsberg 600 MQ 2022, HUIPPUSUOSITTUWeinsberg 600 MQ 2022, HUIPPUSUOSITTUWeinsberg 600 MQ 2022, HUIPPUSUOSITTU
Rek. 4:lle, vuoteet 2+1, pituus 5,99 m,
Euroopan ostetuin, talvilämmin, upea

Weinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEIN

59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €

Rek. 4:lle, vuoteet 2:lle, pituus 5,99 m
Ford 170 hv, talvilämmin, hyvin varustein

59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €

Rek. 4:lle, vuoteet 2:lle, pituus 5,99 m
Ford 170 hv, talvilämmin, hyvin varusteinFord 170 hv, talvilämmin, hyvin varustein

Karmann 4x4 AWD NELIVETO 2022 UUTUUS

74 990 €74 990 €

Rek. 4:lle, vuoteet 2+1+1, pituus 6,75 m 
erillisvuoteet, talvilämmin, tyyliä ja laatua

58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €

Weinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEIN

59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €59 990 €

Weinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEIN
Rek. 4:lle, vuoteet 2:lle, pituus 5,99 m
Ford 170 hv, talvilämmin, hyvin varusteinFord 170 hv, talvilämmin, hyvin varustein

Karmann 4x4 AWD NELIVETO 2022 UUTUUS
Rek. 4:ll:llee, vuoteet 2+1+1, pituus
ererillillisvisvuououoteet, 

6
talvilämmin, tyyliä ja laatuatalvilämmin, tyyliä ja laatua

Rek. 4:lle, vuoteet 2+1+1, pituus 6,75 m 
erillisvuoteet, talvilämmin, tyyliä ja laatua

Uudet laadukkaat matkailuautot alkaen vain 890 € / viikko!

MYÖS VUOKRAUS
EDULLISESTI

retkiauto.fi
Kysy lisää 0400 672 900, myös iltaisin ja viikonloppuisin

UUDET TALVILÄMPIMÄT AUTOT SUOMEN EDULLISIMMIN HINNOIN

                                MM. NÄMÄ VUOSIMALLIN 2022 UUTUUDET!UUDET TALVILÄMPIMÄT AUTOT SUOMEN EDULLISIMMIN HINNOIN

                                MM. NÄMÄ VUOSIMALLIN 2022 UUTUUDET!

Oppipojankuja 2, Kuopion Leväsellä

67 990 € 
67 990 € 
67 990 € 
67 990 € 
67 990 € 
67 990 € 

Weinsberg 540 MQ 2022, NÄPPÄRÄ KOKO
Rek. 4:lle, vuoteet 2+1, pituus 5,41 m,
Mahtuu parkkiruutuun, talvilämmin

58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €58 490 €

Weinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEIN
666,,,75 m75 m75 m

talvilämmin, tyyliä ja laatuatalvilämmin, tyyliä ja laatuatalvilämmin, tyyliä ja laatuatalvilämmin, tyyliä ja laatuatalvilämmin, tyyliä ja laatuatalvilämmin, tyyliä ja laatua

Uudet laadukkaat matkailuautot alkaen vain 890 € / viikko!
Uudet laadukkaat matkailuautot alkaen vain 890 € / viikko!
Uudet laadukkaat matkailuautot alkaen vain 890 € / viikko!
Uudet laadukkaat matkailuautot alkaen vain 890 € / viikko!
Uudet laadukkaat matkailuautot alkaen vain 890 € / viikko!
Uudet laadukkaat matkailuautot alkaen vain 890 € / viikko!

MYÖS VUOKRAUSMYÖS VUOKRAUSMYÖS VUOKRAUSMYÖS VUOKRAUSMYÖS VUOKRAUSMYÖS VUOKRAUSMYÖS VUOKRAUSMYÖS VUOKRAUSMYÖS VUOKRAUSMYÖS VUOKRAUS

retkiauto.fi

                                MM. NÄMÄ VUOSIMALLIN 2022 UUTUUDET!
                                MM. NÄMÄ VUOSIMALLIN 2022 UUTUUDET!
                                MM. NÄMÄ VUOSIMALLIN 2022 UUTUUDET!
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Heiiii… tuolla on kivannäköinen kahvila ja vielä järven rannal-
la – voitaisko pistäytyä päiväkahville? Kuski: ”On niin ahtaan 
näköinen paikka, ei onnistu” ☹. Näin on käynyt useammankin 
kerran kun ollaan oltu yhdistelmällä auto + vaunu liikenteessä. 

Onhan toki tuolla yhdistelmällä pituutta noin 13 metriä, 
joten ymmärrettävästi ei se ihan joka paikkaan mahdu tai 
käänny niin näppärästi kuin asuntoauto. Tilan tunne on mu-
kava ja vaunussa tilaa riittää enemmän kuin asuntoautossa, 
joten kausi paikkalaiselle asuntovaunu on siinä mielessä pa-
rempi vaihtoehto jos ei viihdy ahtaissa paikoissa. Noin puolen 
vuoden asuntoautokokemuksen jälkeen olemme sopeutuneet 
aika hyvin liikkumaan asuntoauton sisällä ja meillä on siellä 
oikeastaan yksi ”ohituskaista” ja se on jääkaapin edessä käytä-
vän varrella ☺. Tilan lisäksi vaunun hyviin puoliin kuuluu se 
että sen voi jättää parkkiin ja lähteä vetoautolla kauppaan tai 
katselemaan nähtävyyksiä kun taas asuntoautolla liikuttaessa 
joudumme ottamaan ”koko leirin mukaan”. 

Asuntoautolla lähtö/tulo on huomattavasti nopeampaa kuin 
vaunun kanssa kun ei tarvitse veivata vaunun jalkoja ylös/alas 
jne. Tien päällä asuntoautolla on helpompi liikkua ja vaikkapa 
ohitella autoja (tarvittaessa ☺) ja sen parkkeeraaminen esim. 
ahtaaseen kaupan pihaan on paljon helpompaa verrattuna auto 

ASUNTOVAUNU vs. 
ASUNTOAUTO –  
molempi parempi ☺

+ vaunu -yhdistelmään. Kaappitilaa asuntoautossa on vähem-
män kuin vaunussa ja alussa hieman häiritsi ajon aikana kuu-
luva tavaroiden kilinä, kolina ja natina – tavaroiden väliin on 
laitettu sittemmin jotain ääntä vaimentavaa ja nyt kuuluu enää 
moottorin vähän kovempi käyntiääni ohjaamoon. 

Meillä vaunu on kausipaikalla Alatalossa (jonne matkaa on 
kotoa 110 km yhteen suuntaan) ja asuntoauto kotipihassa ka-
toksessa. Milloin mieli tekee reissuun, niin on kätevää pakata 
tavarat asuntoautoon ja eikun menoksi ☺. Kustannuksiltaan 
(vakuutusmaksut ja huollot) asuntovaunun ylläpito tulee huo-
mattavasti halvemmaksi verrattuna asuntoautoon. Polttoaine-
kulut ovat suurin piirtein samat (kun käytetään dieseliä) sekä 
yhdistelmässä auto + vaunu että asuntoautossa. Yleensähän 
uutta ostettaessa asuntoauton hankintahinta on aika kova ver-
rattuna uuteen asuntovaunuun, mutta riippuen vetoautosta hin-
ta saattaa muodostua samansuuruiseksi. Eli asioilla on monta 
puolta ja mietittävää riittää uusia malleja katsellessa. 

Kaiken kaikkiaan, asuntoauton hankinta ja ylläpito on 
kallista verrattuna asuntovaunuun. Jos reissaat paljon ulko-
mailla, silloin asuntoauto on parempi, mutta jos harrastat vain 
kausipaikkatoimintaa, silloin asuntovaunu on mielestämme 
ykkönen. Suosittelemme kuitenkin uusia karavaaniharrastajia 

Jutun kirjoittajat liikkuvat itse 
sekä asuntovaunulla että -autolla.
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tutustumaan vaunuun/autoon vuokraamalla sen ensin ennen 
ostopäätöksen tekemistä! Meillä kun asia meni päinvastoin eli 
ostimme ensimmäisen vaunun ”kylmiltään” ja sokkona vailla 
minkäänlaista kokemusta – mutta katua ei ole tarvinnut, tämä 
on mukava ajanviettotapa johon ei kyllästy. 

Summa summarum, jos meidän nyt jompikumpi pitäisi va-
lita, niin valinta olisi asuntoauto sen ketteryyden ja kätevyyden 

takia. Vaunusta on tullut meille kesämökki jonne on mukava 
mennä tuttuja moikkaamaan ja osallistumaan tapahtumiin Ala-
talossa – nähdään siellä ☺. 

Eine ja Arto
SFC 120121

Asuntovaunun plussat

• enemmän tilaa
• kätevä jättää leiriin ja liikkua vetoautolla
• edullisempi ostaa ja ylläpitää
• sopii pidempiaikaiseen leiriytymiseen ja 
 ”kesämökin korvikkeeksi”

Asuntoauton plussat

• kätevyys
• ketterä liikenteessä ja pysäköidessä 
• ajo-ominaisuudet
• nopea leiriytyminen
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Lukijoil-
lemme!
Oletko innokas maan tai maa-
ilman kiertäjä? Suuntautuiko 
lomareissusi paikkoihin, joista 
haluaisit jakaa tietoa ja koke-
muksia toisillekin? Saitko uusia 
ja mieleisiä elämyksiä matkal-
tasi? 

Kerro meille muille lukijoil-
le mieleen jäävistä kokemuksis-
tasi, paikoista, nähtävyyksistä, 
leirintäalueista, SFC-alueista 
ym. Tai kerro muuten vaan mi-
ten karavaaniharrastuksemme 
on muuttunut vuo sien varrella? 
Ilmaise tarinasi sanoin ja kuvin. 
Et tarvitse olla kynänikkari, 
etkä kirjailija, riittää kun saat 
tuotettua tekstiä joko sähköpos-
tilla toimitettuna tai paperille 
kirjoitettuna. Juttusi voidaan 
taltioida vaikka keskustelumme 
yhteydessä. Tehdään sinunlai-
sesi juttu, vaikka yhdessä!

Juttusi kuvineen voit toi-
mittaa meille sähköpostilla 
tai tilata vaikka tarinatuokion 
kanssamme. Ole rohkeasti yh- 
teydessä ja laita hyvät koke-
muksesi kiertoon. 

Jutut ja kuvat voit laittaa 
osoitteeseen: seppo.tiilikainen@
dnainternet.net tai pekka.haapa- 
niemi@elisanet.fi.

Tai ole yhteydessä ja soita 
Jukka 040 687 3133 tai Pekka 
050 566 5943.

Sähköinen lehti  
paperilla
Reissaajat-lehti ilmestyy kaksi kertaa painettuna ja kerran 
sähköisessä muodossa. Sähköinen lehti on nykyaikaa ja 
säästäähän se luontoakin. 

Tarkistathan, että olet ilmoittanut sähkö postiosoitteesi SF-
Caravan liittoon. Näin saat sähköisen lehden myös sähköpostiisi. 

Lehdet ovat luettavissa lisäksi yhdistyksen kotisivulta
https://www.sfc-kuopionseutu.net/  

Mukavia lukuhetkiä! toivoo toimitus

Jukka Niemen ja Anne Syrjän harrastus karavaanariksi alkoi 
Maisansalon talvikausipaikalta vuonna 1988. Maisansalo oli 
silloin SFC-Pirkanmaan talvialueena ja kesäisin Lomaliiton lei-
rintäalueena. Harrastus alkoi kiinnostaa yhä enemmän ja alku-
vuosina kausipaikkalaisuus muuttui Tampereelta 200–250 km 
säteelle. Paikaksi valikoituivat esim. Etuniemi Hirvensalmella, 
Hietasaari Uuraisissa. Tilkunpelto Lammilla oli myös useasti 
käyty kohde. Myös kaukaisempi paikka Tasapää Kiteellä oli 
mieluinen kohde kesäisin kahdenkymmenen vuoden ajan. Tääl-
lä oli lapsilla mieluista tekemistä, joten lasten ehdoilla matkailu 
oli jo silloin todettavissa. Karvion leirintäaluekaan Heinävedel-
lä ei jäänyt tuntemattomaksi Jukan kalastusharrastuksen myötä.

- Viikonloppu- ja lomareissut liikuttiin etupäässä lasten ur-
heiluharrastusten mukaan, muistelivat Anne ja Jukka. Tulipa 
nähtyä vuonna 2010 myös Hietasaaren myrskyn täystuho. 
Jukka muisteli, että Anne oli lähtenyt autolla käymään Tampe-
reella ja hän jäi kaverinsa kanssa karavaanialueelle, kun suih-
kuvirtaus tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta tyynen sään 
keskeltä. Vaunun kori säilyi isommilta kolhuilta, mutta aisan 
vääntyminen rikkoi vaunun rungon. Autokin säästyi Annen 
Tampereen matkan vuoksi.

Jukka ja Anne muistelivat kuulleensa jostakin, että Alatalo 
Kuopiossa olisi hyvä paikka. Ensimmäinen tutustuminen Ala-
talon karavaanialueeseen tapahtui kesällä 2010. Savolainen 
järvimaisema kiinnosti, samoin kuin savolaisten immeisten 
lupsakkuus. Varsinkin alkuaikoina joutui miettimään savolais-
ten vieräleukojen huumoria ja vitsejä, että kertovatko he tari-
naa vitsinä vai onko tarina tosi. Kummallakaan ei ole sukujuu-
ria Savossa, joten hämälaisen hitaus auttoi ajattelemaan savo-
laisen sanoman tosi tarkoitusta.

No sen verran kuitenkin Kuopio oli entuudestaan tuttu, 
että Jukan sisko asui Kuopiossa.

Jukan ja Annen matka Savoon
Savo-Karjala on aina ollut mieluinen suunta matkustaa  

ja viettää lomaa. Luonteenpiirteeltään savolainen on utelias 
verrattuna esim. hämäläisiin. Savolainen on yleensä se, joka 
aloittaa ensimmäisenä jutustelun ulkopaikkakuntalaisten seu-
rassa.

Kymmenen vuotta Alatalossa käyneenä tänne on tullut 
paljon hyviä tuttuja ja ystäviä. Talvella pidetään puolin ja toi-
sin yhteyttä viestittelemällä kuulumisia. Vakiintuneita tapoja 
ja rituaaleja on tullut kavereiden keskuudessa. Kumpu-Ukko 
oli kaveri, joka keitti joka kesä kaalikeiton vaikka ei sitä lu-
vannutkaan. Hoffrenin Sakun erikoisuun on ollut savuhauki-
makaronilaatikko, erittäin hyvä sekin.

 Täältä Alatalosta ei ole päässyt lähtemään pois alle neljän 
viikon, tuumi Anne ja Jukka. Pisimmät kesälomat ovat olleet 
kaksi ja puoli kuukautta. Kun olisi ollut suunniteltu lähtöpäi-
vä, lähtökahvien järjestäminen ystävien puolelta on usein siir-
tänyt kotiin lähtöä Tampereelle.

- Mites sitten te täällä Savossa aikanne kulutatte, kysyin 
haastatellessani.

Anne käy lenkillä, marjassa, käy Kuopion nähtävyyskoh-
teissa kuten museoissa, torilla ja siellä missä useat muutkin 
Kuopiossa kävijät käyvät. Jukkakin lähtee Kuopioon kaupun-
gille mielellään, kun lapsen lapset ovat käymässä täällä aina-
kin viikon lomalla. Lasten kanssa kohteena saattaa olla esim. 
kaupungin puistot, Väinölänniemi ja suuret leikkikentät puhu-
mattakaan laivaristeilyistä. Jukan ”oma” harrastus on Sakun 
kanssa kalastaminen.

Sosiaaliset juttutuokiot saunan yhteydessä ovat Jukan mie-
lestä mukavat, koska itsekään Jukka ei oikein tiedä, että olisi-
ko ”roolissa” vieras vai melkein kausipaikkalainen. Asioita 
voi seurata vähän niin kuin kärpänen katossa. Jukan mieleisiä 
ajankulun töitä on kavereiden ja tuntemattomienkin auttami-

nen kaikenlaisissa tarpeissa. Samalla pääsee immeisten kans-
sa juttelemaan niitä näitä asioita.

- Alueen kehityksen olemme nähneet kymmenen vuoden 
aikana. Joka vuosi on tullut jotain uutta asiaa Alataloon, joten 
itsekin tänne tullessamme on säilynyt mielenkiinto, että mitäs 
uutta taas viime kesästä on tullut, tuumivat Anne ja Jukka. 
Aina alueelle tullessamme ensi silmäys pihapiirissä on osoit-
tanut hyvän toimivan alueen merkit. Täällä aina on otettu vas-
taan niin kuin vieras konsanaan, eikä varmaan kukaan muu-
kaan ole tuntenut itseään pihalla vastaanottovaiheessa turistik-
si. Tämä on vieraalle se merkki, että tänne olet tervetullut ja 
sinusta pidetään täällä huoli. Viimeistään isäntien ohjaamana 
vieras rantapaikoille, vieras huomaa, että täällä asiakas taitaa 
olla oikeasti huomioon otettu.

- Jos jotain parannettavaa pitäisi etsiä ja nimetä, huoltotilo-
jen vähyys näkyy paikan ollessa täysi. Asia korjaantunee jos 
alueelle rakennetaan uudet saunatilat. Sosiaalitilat ovat siistit 
ja hoidetut, mutta ruuhka-aikaan niitä saisi olla enemmän.  
Kesäkeittiö olisi hyvä lisä alueelle ja jos keittiön yhteydessä 
olisi vielä ruokailumahdollisuuskin, se olisi melkein täydellis-
tä. Pieni puute on käsipyykkipaikan puuttuminen. Lasten akti-
viteettejä täällä on hyvästi, mutta jotain lisääkin voisi vielä 
olla, kuten erillinen liukumäki leikkikentällä, toteaa Jukka 
lapsen lasten leikkiessä mukavassa pihapiirissä. Plussaa saa 
polkuautojen määrä ja niissä lisävarusteena olevat peräkärryt, 
sekä hyvä lapsiystävällinen hiekkapohjainen uimaranta. Ai-
kuisten aktiviteettejä on täällä hyvin. Täällä on lenkkipolut, 
veneet, kajakit, SUP-laudat ja kalastusmahdollisuus. Myös 
nuotiopaikat riittävät kokoontumiseen makkaran paiston 
yhtey dessä. Kokonaisarvosanaksi Jukka ja Anne toteavat, ei 
täydellinen, mutta 9+. 

Jukka ja Anne ovat edelleen vakiokausipaikkalaisia SFC-
Maisansalossa.

Teksti ja kuvat Seppo Tiilikainen
Jukka ja Anne viihtyvät Alatalon rantamaisemissa.

Maantieteellisesti ajateltuna Alatalon rompepäivät sijaitsevat 
ihanteellisella paikalla kahden valtakeskuksen Kuopion ja Sii-
linjärven välissä ja ysitien kupeessa ja joka jatkuvasti Kuo-
piossa asioiville koillissavolaisillekin on sopivasti matkan 
varrella. Alueelle majoittuville karavaanareillekin markkinat 
ovat kaivattua vaihtelua.

Savonkin kesä on jo sinällään täynnä kaikenlaista ja kai-
kenkirjavaa kesätapahtumaa. Mutta sanoisinpa, että kesäpäivä 
Jännevirralla, keskellä kauneinta Suomea, on niin viehko aja-
tus, että ei sitä raaski jättää väliin. Rompetta, rakkautta, ruokaa 
ja reipasta menoa – jo vain niistä mainion kesätapahtuman saa.

Mitä tuohon musiikkiin tulee, valmis valssikin on rompe-
päivän tarpeeksi jo olemassa. Kesäpäivä Jännevirralla -kappa-
leen sävelsi 1970-luvulla Kuopion pelimanneissa soittanut 
ammattikoulunopettaja Alvar Närhi ja pelimannit ovat sen 
taas ottaneet ohjelmistoonsa muutaman vuosikymmenen hil-
jaiselon jälkeen.

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

Seppo Kononen

Koska korona-pandemia esti 15. Karavaanareiden SM-karao-
kekilpailun, musiikki korvattiin viikonloppuna karaoketuo-
tannon esittelyllä, yhteislauluilla, piha-alueella markkinataus-
tamusiikilla ja Soitinyhtye Savonian reippaalla kansanmusii-
killa ja vanhalla tanssimusiikilla

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

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

Mukavia lukuhetkiä!  toivoo toimitus 
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TERVETULOA JÄSEN!
Oletko jo käynyt omalla alueellasi Alatalossa?

Sauna meidän täytyi purkaa uuden tieltä, mutta virtaa saa edelleen  
tolpasta ja uusi sauna rakennuskin valmistuu keväällä 2022.

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 kunnoste-
tun paikan säännösten mukaisine sähköpistokkeineen ja päivittäisen  
saunavuoron. Lisäksi käytettävissä ovat jo edellä mainitut rakennukset ja 
palvelut.

Lapsille on harrastekentällä tekemistä. On erilaisia pelejä, kiipeilyteline 
liukumäkineen, leikkimökki, hiekkalaatikko, useita polkuautoja, kiikkuja ja 
koripallopeli. Kesä aikaan matala hiekkapohjainen uimaranta. Lainaamme 
veloituksetta veneitä onkineen ja ankkureineen. Lähes kaiken ikäiset  
voivat pelata kahdeksanrataista minigolfia. Vuokraamme edullisesti myös 
SUP-lautoja ja kajakkeja.

Alatalossa järjestetään myös useita tapahtumia pitkin vuotta, unohta-
matta 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.sfc-kuopionseutu.net sekä ilmoitustaululla Alatalossa.

Lisätietoa saa puh. 050 309 8012.
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Tule tutustumaan uusiin Knaus Sport -kampanjamalleihin!

Tunnelmavalaistus - 17‟ alumiinivanteet - sileä pelti - COSY HOME ‐paketti, ym. ym..
Hinta alkaen 24.900,- sisältäen todella kattavat kampanjavarusteet!

PARHAAT MATKAILUAUTOT JA VAUNUT!

www.jokicaravan.fi | myynti@jokicaravan.fi
Kuurnankatu 20, Joensuu
Eteläkatu 3, Lappeenranta

Suutarityöt
- kenkien ja laukkujen korjaukset
- kenkien ja nahkatuotteiden
hoitoaineet

Kaiverruspalvelut
-postilaatikkokyltit
-palkintokyltit
-laser merkkaukset

Avainpalvelu
-kotiavaimet
-riippulukot
-autonavainten korjaukset ja
varaosat

-Auton kaukolukitus-
avaimet
-Älyavaimet, KeylessGo- 
avaimet

Korjaukset ja varaosat:
- autojen avaimet
- autolukot

Puijonkatu 19 / VIHTORI,   70100, Kuopio 
Puh / whatsapp: 041 3198905 
info@avainapu.fi           www.avainapu.fi

Tulemantie 1 B3, 70820 Kuopio
Puh/whatsapp: 041 3145668 
myynti@autokoodarit.fi     www.autokoodarit.fi
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Vakuutuspalvelut
Karavaanarin vakuutukset

www.if.fi/karavaanarit
PUHELIN 010 19 19 19

AVOINNA ma–pe 8.00–20.00

Korvauspalvelut
PUHELIN 010 19 18 18

AVOINNA ma–pe 8.00–18.00
(henkilökorvaukset 9.00–18.00)

Monipuolinen Matkailuauto- ja Vaunukorjaamo

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

Matkailuauton alustan huollot ja korjaukset 

Moottori- ja jarruhuollot 

Matkailuauton ja -vaunun asunto-osan huoltotyöt 

Kaasu- ja sähkölämmittimien huollot 

Kolari- ja kosteusvauriokorjaukset 

Palveluihimme kuuluvat mm

Ota yhteyttä ja varaa aika asiantuntevaan asuntoauto- ja 
vaunuhuoltoon! 

Tarvikkeet ja varusteet

Monipuolinen Matkailuauto- ja Vaunukorjaamo

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

Matkailuauton alustan huollot ja korjaukset 

Moottori- ja jarruhuollot 

Matkailuauton ja -vaunun asunto-osan huoltotyöt 

Kaasu- ja sähkölämmittimien huollot 

Kolari- ja kosteusvauriokorjaukset 

Palveluihimme kuuluvat mm

Ota yhteyttä ja varaa aika asiantuntevaan asuntoauto- ja 
vaunuhuoltoon! 

Tarvikkeet ja varusteet

Käy katsomassa facebook-sivuilta tarjoukset!

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

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

ASIANTUNTIJA

VALMIINA 

AUTTAMAAN

SAMMUTIN 
TARKASTUS
ALATALOSSA 
la 30.5.2020
Alkaen kello 10.00

Katso tarjoukset
www.savonpalokalusto.fi
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Tapahtumat 2022:
- Talvipäivät
-  Turvapäivä
-  Orkesteritanssit
-  Mahdollisesti päivä tai iltatapahtumia esim. tansseja lomakauden aikana
-  Härkäjuhlat
-  Ajotaitotapahtuma
-  Rompepäivät ja karavaanareiden SM-karaokekilpailut
-  Pikkujoulut

Tapahtumat päivitetään kotisivuillemme www.sfc-kuopionseutu.net ja
Facebookiin SF-Caravan Alatalo
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SFC-Alatalo
avoinna läpi vuoden.

- 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

5

SIILINJÄRVI

MIKKELI

JOENSUU

Jänneniementie 264

5 Kallavesi

Juurusvesi

Puijo

Jännevirta

IISALMI
9

KUOPIO
RAUHALAHTI

www.sfc-kuopionseutu.net

Alue on saanut arvostetun 
Vankkuri-hymiön, joka on 
merkki SFC-liiton tarkasta-
masta laatujärjestelmästä.


