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Alatalossa on
kesämeininkiä
kaiken ikäisille!

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

Reissaajat

Puheenjohtajan ajatuksia
Tarkastelen mennyttä
haasteellista vuotta 2017

SF-Caravan Kuopion seutu ry
on Vuoden yhdistys 2017

Jäsenmäärä pysyi entisellään, vaikka ikääntymisestä johtuen poistuma oli suuri. Kiitos kuuluu teille nuoret jäsenet,
jotka olette tulleet jäseneksi yhdistykseemme. Toivoisinkin teidän jatkavan markkinointia kertomalla eteenpäin
miksi kannattaa liittyä SF-Caravan ry:n jäseneksi. Jäsenenä saa hyviä etuja sekä alennuksia ja Caravan-lehti, jossa
kerrotaan caravan-matkailuun liittyvää ajankohtaista tietoa, ilmestyy 6 kertaa vuodessa.
Panostimme Alatalon haluttavuuteen; markkinointi
yhtenä asiana ja Järvi-Suomen kierroksesta saatu matkailijoiden positiivinen palaute, jonka johdosta menneen kesän vaunuvuorokausiyöpyjien määrässä pääsimme ennätykselliseen lukuun: 3 000.
Panostimme asiakkaiden vastaanottoon, jonka hoiti
toimistossa kahden opiskelijatytön tiimi sekä kesärenki,
joka huolehti alueen siisteydestä ja nurmikon leikkauksesta. Asiakkaiden opastuksesta alueellemme ja paikoituksesta vastasivat isäntävelvoitetta hoitavat vuorokausiisäntänä toimineet kausipaikkalaiset. Tästä kokonaisuudesta saimme asiakkailtamme runsaasti hyvää palautetta.
Samaa toimintakokonaisuutta tulemme jatkamaan ja kehittämään edelleen tulevana kesänä.
Ympärivuotisiksi rakennetut caravan-paikat sateisena
viime kesänä olivat meille menestys, josta matkailijat
antoivat kiitosta.
Tämän päivän suuri haaste on nettimarkkinointi, jonka
perusta on omissa nettisivuissa. Kotisivujemme päivittäminen on ollut meillä tärkeä asia ja sen kautta hoidettu tiedottaminen on saanut runsaasti kiitosta koko jäsenistöltä.
Seuraavaan, syksyllä ilmestyvään Reissaajat-lehteen toivoisimme lisää matkakertomuksia kotimaasta
tai ulkomailta kuvien kera!

Tunnustus julkaistiin Turun messuilla 12.1.2018. Tämä
palkitseminen on merkittävä tunnustus liitolta ja haluan
kiittää yhdistyksen eteen tehdystä työstä.

Alatalon laadun takeena
on Vankkurihymiö.

sfc-kuopionseutu.net

Katsaus tulevaan matkailukauteen ja tulevaisuuteen

Järvi-Suomen kierroksen uskon tuovan meille lisäarvoa
nyt ja tulevaisuudessa.
Alatalon uuden rantasaunan suunnittelun ja toteutuksen vieminen eteenpäin on tämän kesän asia, ja sillä on
jatkossa meidän alueemme matkailijoiden vetovoimaan
tärkeä lisäys.
Viime kevätkokouksessa tehtiin päätös siirtymisestä
yhteen vuosikokoukseen, jossa käsitellään edellisen vuoden tilipäätöksen vahvistaminen ja kuluvan vuoden budjetti ja valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet ja
joka toinen vuosi puheenjohtaja.
SF-leirintäalueiden tulevaisuus on suurien haasteiden
ja muutosten edessä. Tärkeimpänä tekijänä muutoksen
taustalla on talkootyön hiipuminen; vanhempi sukupolvi
ei jaksa ja nuoremmat haluavat kaikki palvelut valmiina.
Tämän seurauksena palvelut joudutaan ostamaan ulkopuolelta – ja se maksaa. Tähän asiaan, ns. yhteiseen harrastukseen, toivoisin nuorten perheiden tulevan mukaan.
Kausipaikkalaisten talkootyöinnostuksen hiipuminen
tulee vaikuttamaan jatkossa suuresti kausipaikan merkittävään hinnankorotukseen sekä kaikille vierailijoille vuorokausihintojen korotuksiin.
Haluan kiittää merkittävästä työstä kausipaikkalaisia.

Kausipaikan varaaminen
seuraavalle kaudelle 2018–2019

Nyt kannattaa ottaa yhteyttä aluepäällikköön, koska kausipaikkojen määrä on rajoitettu. Soita ja sovi tapaaminen:
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 2018
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 2018
Kirjapaino Arsmat Oy, Kuopio

Varapuheenjohtaja Sanna Kaivaara
050 354 3088, sanna.kaivaara@kuh.fi
Vastuualueena on toimia yhdistyksen puheenjohtajan
sijaisena ja puheenjohtajan avustaminen.

Taloudenhoitaja ja 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.
Aluepäällikkö Sakari Hoffrén
0400 577 085, v.s.hoffren@gmail.com
Vastuualueena Alatalon alueen hoito- ja kunnossapito,
toiminnan organisointi, sähkövalvojan tehtävät, kesätyöntekijän
opastaminen. Vastaanoton järjestäminen kesäajan ulkopuolella.
Turva- ja Ajotaitovastaava Jari Rissanen
040 213 0555, jrissanen1@gmail.com
Vastuualueena turva- ja ajotaitotapahtuman toteuttaminen. Lisäksi sähkövalvonnan suorittaminen.

Hallituksen jäsen Jorma Heiskanen
044 0920333, jorma.heiskanen63@gmail.com
Toimiminen yhdistyksen johdon avustajana
erilaisissa tehtävissä.

Hallituksen jäsen Marko Toivanen
040 0564388, marko.toivanen1977@gmail.com
Toimiminen yhdistyksen johdon avustajana
erilaisissa tehtävissä.
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 ylläpito Jukka Kuosmanen (Hallituksen ulkopuolelta)
0500 911 680, jukka.kuosmanen@petterinkulma.fi
Vastuualueena yhdistyksen kotisivujen kehittäminen,
päivitys ja ylläpito.
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Kiitos ja kunnia yhdistyksellemme!

Kultaa ja kunniaa
SF-Caravan Kuopion Seutu ry valittiin
vuoden 2017 yhdistykseksi 78 jäsenyhdistyksen joukosta. Valinta julkistettiin
12.1.2018 Turun Caravan Show -messuilla.
Tämän saavutuksen eteen yhdistyksessä on tehty vuosikausia määrätietoista työtä ja oikeita valintoja. Työtä tekemässä ovat olleet yksityiset henkilö
jäsenet sekä valitut luottamushenkilöt.
Tällainen kunnianosoitus kohdistuu
koko yhdistykseen ja yhteisöön.

Valinnan perusteluja
SF-Caravan Kuopion Seutu ry on osallistunut matkailun kehittämiseen Kuopion talousalueella paikallisesti mm.
Matkailukeskus Rauhalahden kanssa.
Koko Itä-Suomen alueen matkailua
on markkinoitu ja kehitetty yhdessä
Järvi-Suomen caravanyhdistysten kanssa (Järvi-Suomen kierros).
Yhdistyksemme on aktiivisessa
yhteistyössä paikallisten matkailuajo-

neuvokauppiaiden, muiden yhdistysten
sekä caravanliiton kanssa. Lisäksi yhdistyksemme tiedottaminen on laajaa
ja onnistunutta. Reissaajat-jäsenlehden
lisäksi yhdistyksen nettisivut saivat erityisen kiitoksen selkeydestään ja hyvästä, täsmällisestä sekä ajantasaisesta tiedottamisesta. Sen asioista myös satunnaiset Kuopioon saapuvat matkailijat
saavat informaatiota tapahtumista. Lehdistötiedotteessa mainittiin jopa erityisen aktiivinen karaoketoiminta.
Liitto kiittää myös Alatalon talkoolaisia, turvallisuusasioista huolehtivia,
alueen kehittäjiä ja yleensäkin meitä
kaikkia, huumorin pilke silmäkulmassa,
matkailijoita palvelevia savolaisia.
Hallitus kiittää teitä kaikkia yhdistyksemme saamasta kunnianosoituksesta.
Juhlitaan porukalla, myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.

Vasemmalta liittohallituksen jäsen Pirjo
Kuisma, liiton puheenjohtaja Olli Rusi,
puheenjohtajamme Markku Miettinen
pitää kiitospuheen, aluepäällikkö Sakari Hoffrén ja sihteeri Seppo Tiilikainen.
sfc-kuopionseutu.net
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Asuntoautot ja matkailuvaunut joka lähtöön!

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

Hymer
ML-I 60 Edition 570

ID 14365

I
UUS

Burstner
Nexxo Time T 569

ID 16207

112 400 €

63 900 €

Paino 3800 kg

Mittaril. 5100 km

Erillisvuoteet

Ajokortti B

Vuosimalli 2018

Vuosimalli 2017

Ajokortti C1
4 vuodetta

Henkilömäärä 4

Hymerin Luxusta automaattivaihteilla, erillispedeillä
sekä laskuvuoteella.

I
UUS

Dethleffs Advantage
T 7051 DBM ID 14459

Paino 3500 kg

2 vuodetta, henkilömäärä 4

Uutta vastaavassa kunnossa. Pikkunäppärä auto.

LMC
H577 Sport Line

ID 16084

78 060 €

54 800 €

Paino 3499 kg

Mittaril. 29400 km

Saarekevuode

Ajokortti B

Vuosimalli 2014

Vuosimalli 2018

Paino 3500 kg

Ajokortti B

4 vuodetta

Henkilömäärä 4

4 vuodetta, henkilömäärä 5

ID 11648

I
UUS

Dethleffs
GLOBEBUS T 011 / 015

44 800 €

Paino 3500 kg

Mittaril. 100900 km

Erillisvuoteet

Ajokortti B

Vuosimalli 2011

Ajokortti B

Upea Hobby erillisvuotein.

ID 15333

74 560 €

Vuosimalli 2017

Henkilömäärä 4

Parivuode

Huippuhieno kompakti LMC.

Upea uusi 2018 mallin Dethleffs.

Hobby OPTIMA
DE LUXE T70 GE

Parivuode

3 vuodetta

Paino 3495 kg

2 vuodetta, henkilömäärä 4

Parivuode

Huippusiisti kompakti auto kovilla varusteilla.

Hymer
ERIBA Nova SL 545

ID 14392

I
UUS

Dethleffs
Camper 560 RFT

ID 15473

43 485 €

35 980 €

Vuosimalli 2018

Vuosimalli 2016

Paino 1700 kg

Paino 1800 kg

Vuodepaikat 4

Parivuode

Huippuhieno vaunu kovilla varusteilla!

Parivuoteella ja tilavalla oleskeluryhmällä.

Hymer
ERIBA Nova GL 541

ID 14400

Vuodepaikat 4

I
UUS

Hobby
Prestige 620 CL

39 895 €

33 455 €

Paino 1700 kg

Paino 1900 kg

Vuosimalli 2018

Vuosimalli 2018

Vuodepaikat 4

Erillisvuoteet

Suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön.
Erillispedeillä ja Alde-lämmityksellä.

Solifer
Finlandia 560 MH

ID 16360

Erillisvuoteet

Vuodepaikat 4

Uusi vaunu tilavalla oleskeluryhmällä.

Hobby
On Tour 460 HL/DL

ID 14681

I
UUS

37 900 €

23 770 €

Paino 1600 kg

Paino 1300 kg

Vuosimalli 2014

Erillisvuoteet

I
UUS

ID 14700

Vuodepaikat 5

Harvoin tarjolla oleva erillisvuoteinen Solifer.

Vuosimalli 2018

Erillisvuoteet

Vuodepaikat 3

Uudistunut On Tour.

Miiluranta 1 A, 70800 Kuopio • www.bestcaravan.fi
Reijo Jauhiainen 010 832 4546 • Otto Turunen 040 681 0630 • Huolto 010 832 4529

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

Kierrä yhteensä 6 aluetta, täytä Järvi-Suomen
kierros -esitteessä oleva lomake ja osallistu 500
euron palkinnon arvontaan marraskuussa 2018!

Kattivankkuri, Sotkamo

Toimi näin:
Kerää 5 leimaa Järvi-Suomen kierros -esitteeseen.
5 leiman keräämiseksi on yövyttävä vähintään
kolmella eri alueella. Varmistathan, että saat
joka alueelta leiman/kuittauksen!
1 leima/yöpyminen (maksettu tai vapaa).
Etua ei voi käyttää treffiviikonloppuna.

Veikontie 12
88610 Vuokatti
puh. 040 839 1707
www.kattivankkuri.fi

Kattivankkuri sijaitsee Vuokatinrinteiden välittömässä
läheisyydessä. Alueen pinta-ala on noin 5 hehtaaria ja
se on pääosin nurmetettu. Vaunu/autopaikkoja on alueella
165 kpl ja ne kaikki on varustettu lämpösähköllä.

Voimassa 1.6.–30.8.2018.

Alatalo, Kuopio
Jänneniementie 264
70940 Jännevirta
puh. 050 309 8012
www.sfc-kuopionseutu.net
Alatalo on Kuopion yhdistyksen omistama ja ylläpitämä
karavaanialue Jännevirralla. Alue sijaitsee luonnonkauniilla
paikalla Juurusveden rannalla, vanhan maalaistalon
ympärillä. Kaikki caravanpaikat sijaitsevat tasaisella
3,5 ha nurmialueella. Alue on valittu jäsenäänestyksen
perusteella vuoden 2007 SFC-alueeksi!

Hiilimutka, Vieremä
Nissiläntie 135
74230 Salahmi
puh. 0400 496 950
www.sfc-ylasavo.fi
SF-Caravan Ylä-Savo ry:n caravanalue sijaitsee Vieremän
Salahmilla, Salahmi-järven rannalla. Alue on pinta-alaltaan
noin 3 ha. Alueella on sähköistettyjä vaunupaikkoja
noin 100–150 kpl, joista suurin osa nurmella ja uuden
määräyksen mukaisia.

Jokiranta, Joroinen
Tuohilahdentie 104
79600 Joroinen
puh. 050 376 7171
www.sfcjokiranta.net
SFC Jokiranta sijaitsee Joroisissa, luonnonkauniilla 4,3 ha
kuivalla mäntykankaalla järvimäisen joen rannalla. Alueella
on lapsiystävällinen, matala uimaranta. Sähköistettyjä
matkailuajoneuvopaikkoja alueella on 80 kpl. Alueen
ympäristössä on erittäin hyvät kalastus-, sienestys- ja
marjastusmahdollisuudet.

Hietasaari, Uurainen
Hietasaarentie 128
41240 Kyynämöinen
puh. 0400 259 899
www.kskaravaanarit.fi
Luonnonkaunis Hietasaari tarjoaa loistavat mahdollisuudet
varsinkin lapsiperheille rauhallisen ja luonnonläheisen loman
viettoon. Alueen ympäristön lenkkipolut, useita lampia
kierrellen, antavat mahdollisuuden luonnonrauhasta
nauttimiseen. Hietasaari on vuoden 2011 Caravan-alue.

Lintulahti, Äänekoski
Lintulantie 5
44440 Räihä
puh. 040 748 5377
www.kskaravaanarit.fi

Lintulahti on 5,5 ha alue järvenrannalla aivan valtatie E-75
tuntumassa. Nykyaikainen ja tasokas alue on nurmi-, soraja kangasmaastoa ja sinne on helppo poiketa saunomaan,
levähtämään ja viihtymään mukavien karavaanariystävien
parissa. Myös monet treffitapahtumat ovat suosittuja!

Hietajärvi, Kiihtelysvaara
Kiihtelystie 201 A
82140 Kiihtelysvaara
puh. (013) 791 850
www.sfc-hietajarvi.fi
Hietajärven caravanalue sijaitsee Joensuun Kiihtelysvaarassa, luonnonkauniilla paikalla kirkasvetisen Hietajärven
rannalla. Alueen maasto on kangasmetsää ja ympäristöstä
löytyy loistavia ulkoilureittejä sekä marjastus- ja sienestyspaikkoja. Omat saunat miehille ja naisille 18–22 joka päivä.
Kesälauantaisin myös savusauna.

Reissaajat

Hei jäsen!

SAUNA ON
LÄMMIN.
TERVETULOA!
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 103 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 uutena ensi kesäksi
suunnitteilla mm. koripallopeli.
Kesäaikaan 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.
Tänä vuonna ensimmäinen tapahtuma on Talvipäivät 9.–11.3. jat
kuen sitten Pääsiäistapahtumalla
jne. Tapahtumat ovat nähtävillä
yhdistyksen kotisivuilla www.sfckuopionseutu.net sekä ilmoitustaululla Alatalossa.
Lisätietoa saa puh. 050 309 8012.
JK

sfc-kuopionseutu.net

Alatalon huoltorakennus.

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).

Sivu 9

Sivu 9

Kabe-edustus nyt
J.Rinta-Joupilla

AINA ON OLEMASSA TÄYDELLINEN KABE
• TRAVEL MASTER
• PUOLI-INTEGROITU

Upea ympäristö. Ympäri vuoden.

• TÄYSINTEGROITU
• IMPERIAL

Viisi mallisarjaa matkailuvaunuja.
AINUTLAATUISIA OMINAISUUKSIA.
YMPÄRIVUOTISTA MUKAVUUTTA.

• CLASSIC • JALOKIVI • ROYAL
• HACIENDA • IMPERIAL
Pohjoismainen ilmasto asettaa äärimmäisiä vaatimuksia. Kaben lähes kuuden vuosikymmenen kokemuksen
ansiosta voit luottaa siihen, että Kabe-matkailuautot ja -vaunut selviytyvät moitteetta kaikilla keleillä ja kaikissa
tuulissa ja lämpötiloissa.

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

Täysin uudistunut Adria Coral

Adria Coral Supreme S 670 SL

Sinisen taivaan filosofia
Täysin uusi Coral: uusi ulkomuotoilu, uusi iso panoraamakattoikkuna
ja Adria Exclusive Sky Lounge ovat ”sinisen taivaan filosofiaa” matkailuauton
suunnittelussa. Alustoissa, lämmitysjärjestelmissä ja sisustuksessa on vaihtoehtoja, kaikissa uusi kaksoislattia koko asuinosan pituudella – ei kynnyksiä ja
lisää avaruutta sisätiloihin.

Bürstner Lyseo
Harmony Line -mallisto

Uudistunut todella tyylikäs Harmony Line. Nyt mm. THERMO FLOOR -kaksoispohja, alaslaskettava vuode.

Kaikille 31.3.2018 mennessä tarjouksen pyytäneille
lahjaksi Caravan-tuotepaketti (arvo n. 40€. Tervetuloa kaupoille!
Myynti:
Panu Niiranen
p. 040 7120 456

Myynti:
Sebastian Venäläinen
p. 040 7119 827

Yli 400 matkailuauton valikoima

Huolto ja varaosapalvelut:
Tuomas Koponen
p. 040 7120 459

|

rintajouppi.fi

Huolto:
Ari Hynynen
jälkimarkkinointipäällikkö
p. 040 5190 618

Yhdistetty kalastus- ja caravanreissu

Lohen pyrstön perässä
Tenolla kesällä 2017
Sirpa Markkasen
matkapäiväkirja, osa 1/2

Sunnuntai 18.6.2017
Kesäaamun aurinko heitteli ensimmäisiä kirkkaita säteitään
taivaalle, kun virkeinä pomppasimme ylös aamukahville.
Ajatukset täytti malttamaton odotus. Leten unelmana oli
ollut jo vuosia päästä kerran elämänsä aikana kokemaan villin
lohen kalastusta Tenojoelle. Nyt unelman toteutuminen häämötti jo aivan nurkan takana.
Jee, elämä nyt ei siis ollut yhtään pöllömpää. Iloisina hyppäsimme matka-automme kyytiin ja suuntasimme nokan kohti Suomen Lappia.
Iisalmen korkeudella aurinko valaisi kulkuamme kirkkaana kuin ledilamppu. Liekö se sokaissut katseemme niin, että
vahingossa huomasimme ajelevamme kohti Kajaania. Muhoksella tankattiin menopeli täyteen löböä ja jatkettiin matkaa.
Olimme sopineet treffit kavereidemme Maikin ja Upin
kesämökille Iihin, jossa viettäisimme yön leväten ja viimeisiä
pyyntistrategioita väännellen.
Pian olimmekin heidän viihtyisän mökkinsä pihassa aivan
merenrannan kainalossa. Siellä ystävämme ottivat meidät
avosylin vastaan ja pääsimme suoraan ruokapöydän ääreen
nauttimaan Maikin tarjoamista herkuista.
Yhdessä tilattiin Tenolle kalastusluvat Upin netillä. Seinäjoen Tangomarkkinoilla oltiin jo vuosi sitten lyöty kättä päälle, että Tenolle lähdetään porukalla lohestamaan. Upille oli
jäänyt kytö päälle jo muutama vuosi sitten, jolloin ensikertalaisena oli onkeen napannut ärhäkkä 17-kiloinen mätkä. Miestä ei siis tarvinnut hirveästi houkutella mukaan. Muistot viimekertaisesta risteilivät vielä väkevinä mielessä.
Yllätys, että lupia löytyi melko vaivattomasti, sillä vasta
muutama päivä sitten pyöri kuumana huhu, että kaikki Tenon
kalaluvat oli loppuun myyty. Tuli siis taas todistetuksi, ettei
huhuille parane antaa valtaa.
Illan hämärtyessä idyllinen rantasauna lämpeni ja kylpeä
rumautettiin reissun ensihiet viemäriin. Raukeana ja iho punakkana tehtiin vielä tulet grillikotaan ja kärvennettiin ne kuuluisat
grillimakkarat. Ai, että maistuivat. Voi sanoa, että upposivat
liukkaasti, kun perään kitusiin heitti vielä huurteista juomaa.
Ilta oli pehmeä ja aurinkoinen, kuin linnunmaito. Onneksi
vain muutama harharetkellä ollut itikka surisi hiljaisen ja tyynen
meren äärellä aiheuttamatta sen suurempaa harmia etelän eläjille.
Oli ihana istua iltaa hyvien ystävien kanssa ja suunnitella
reissukuvioita. Samalla todettiin viettävämme jo 10-vuotista

ystävyyttä. Seinäjoen Tangomarkkinoilla, jossa meillä oli
läheiset Caravanpaikat Lakeuden Ristin alueella oli tavattu,
tutustuttu ja ystävystytty. Kemia välillämme toimi heti. Oli
mukavaa ja helppoa lähteä yhteiselle reissulle. Saattoi luottaa,
että tällä porukalla takuulla pärjätään. Jokainen on valmis
joustamaan tarpeen tullen, eikä yksikään vaadi erikoiskohtelua. Ja mikä parasta, huumorintaju on parasta A-luokkaa.
Saimme myös vahvistuksen, että majoituksemme Niva
joen Camping-alueella oli varattu tiistaista lauantaihin. Hienoa, ei muuta, kun huojentuneena ja levollisin mielin nukkumaan autokotiin.

Maanantai 19.6.2017
Aamulintujen iloinen viserrys herätti jo viideltä. Hörpättiin
yhdessä aamusumpit ja tehtiin viimeiset lähtörituaalit reippaasti. Matkaan päästiin jo klo 8.00.
Matka sujui mukavassa vauhdissa ja liikenne maantiellä
oli rauhallista. Annettiin pyörien viedä ja matkan taittua. Rovaniemen pohjoispuolelta löytyi nätti levähdyspaikka, jossa
juotiin kahvit voikkareiden kera.
Kuskit vetivät reipasta vauhtia hyvän sään vallitessa. Noin
100 km ennen Ivaloa alkoi kuitenkin sataa ropottelemalla. Se
ei häirinnyt matkantekoa. Katseltiin kauniita tunturimaisemia
ja suunniteltiin tulevan syksyn vaellusreissuja.
Päätetttiin yöpyä rauhallisella levähdyspaikalla. Kierreltiin ympäristöä ja ihailtiin rannan tuntuman polkuja, jotka risteilivät pitkin poikin aluetta. Retkeläisiä oli yöpynyt täällä
ennenkin, sillä nuotiopaikalta hönkivä aavistus savua viipyili
vielä hetken ilmassa.
Päätettiin uusia henkivakuutus ja pyöräytettiin pikaiset
kenttälounaat auton mikrossa. Istuttiin iltaa ja kuunneltiin
Bosesta mukavaa tanssimusiikkia. Joku ohikulkeva auto kävi
kääntymässä paikalla ja jatkoi sitten taas matkaa.
Poroja ei vielä näkynyt, kai ne oli painuneet jängälle pitkäkseen. Mekin päätettiin kerätä voimia huomiselle ja kellahtaa petiin
tällä kertaa jo ennen tuutulauluja. Pitkä matka vaatii veronsa.

Tiistai 20.6.2017
Yö oli ollut rauhallinen ja hyvin nukuttu yö teki terää varsinkin kuskeille. Oltiin kuin reippaat partiopojat lähdössä matkaan heti aamukahvien jälkeen. Ajelimme peräkanaa ystävien
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kanssa pitkin upeaa mutkaista tietä kohti Inaria. Tunturien jylhät silhuetit eivät jättäneet kylmäksi ja luontoäidin herkkä,
ohut valo sykähteli rinnassa.
Inarin keskustassa kurvattiin matkamuistomyymälän pihaan, joka onneksemme olikin jo auennut aikaisin. Miehet
kiersivät liikettä kuin leijonat häkissä, vaan mitään ei heille
löytynyt. Me naiset sentään hankittiin ensimmäiset matkatu
liaiset. Iso, ihana liike, jossa tarjolla vaikka mitä pienistä
poroherkuista upeisiin käsitöihin ja koruihin. Tosin se kuuluisa Lapin lisä näissäkin.
Ja matka jatkui iloisella mielellä.
Utsjoelle saavuttiin ennen puolta päivää. Parkkeerattiin
menopelit pienen huoltoaseman pihaan ja miehet hakivat uisteluluvat lähikaupasta. Se ilo maksoi 50 eur/vrk ja aikaa uisteluun tuolla panoksella oli päivällä klo 7.00–19.00. Tuon ajan
ulkopuolella tapahtuvaan kalastukseen täytyy kuitenkin olla
paikallinen soutaja, joka ottaa palkaksi 50 eur/h klo 19.00–
07.00 välisenä aikana.
No näistä kustannuksistahan ei tietystikään tingitty, sehän
oli jo selvää reissuun lähdettäessä, joten Lete varasi soutajalta
kolmen tunnin rupeaman klo 19.00–22.00 heti samalle illalle
ja Upi kaksi tuntia Leten jälkeen klo 22.00–24.00.
Kaupalta köröteltiin mielettömän kauniita Tenojoen varren
teitä suoraan Nivajoen Campingille, jonne saavuimme mukavasti puolen päivän aikaan. Matkaa Utsjoelta Nivajoen Camping-alueelle oli 35 km. Viihtyisä alue sinisine uusine mökkeineen otti meidät lämpimästi vastaan. Taaempana tunturin rinteellä loikoili päiväunilla komea porotokka.
Pihassa tapasimme Leten kalakaverin Markun Leppä
virralta, joka oli tullut lomailemaan tänne tyttärensä luokse.
Tytär oli paikallisen soutajan ja poromiehen avovaimo. Mia
oli sulautunut hienosti poromuijaksi Lapin eksoottiseen elämäntyyliin ja rentoon meininkiin ilman stressiä. Hän pitää
vaatekauppaa Nuorgamissa. On muuten aivan mahtava putiikki runsaine merkkivalikoimineen. Ja mikä yllättävintä sieltä
löytyi aivan uskomattomia tarjouksia, joita ei voinut mitenkään sivuuttaa. Liikkeessä vierailee säännöllisesti norjalaisia
turisteja, enkä ihmettele yhtään. Loistava valikoima tyylikkäitä ja yksilöllisiä vaatteita. Suosittelen, käykää ihmeessä tutustumassa, jos sielläpäin liikutte.
Pojat poikkesivat vielä keskustan paikalliseen ”sitä sun
tätä” sortin puotiin hankkimaan varmuuden vuoksi itselleen
hyvät sadeasut, sillä säätiedotus oli luvannut runsaita sateita.
Avoveneessä istuminen ei todellakaan olisi herkkua ilman
kunnollisia varusteita.
Campparilla Lete veti oitis kalavermeet päälle ja talsi rantaan. Soutaja Jani odotteli sovitusti rannassa veneen kanssa
klo 19.00. Toivotettiin kalamiehelle kireitä siimoja ja pian
vene lipui Tenojoen virtaavaan kuohuun. Me rannalle jääneet
jäimme odottamaan kuulumisia joelta. Jani souti tottuneesti
venettä mutkitellen jokea ylös ja alas.
Välillä pyytäjät hurauttivat autolla alajuoksulle, jossa
odotti soutajan toinen vene. Lete veti uistinta tottuneeseen tapaan. Eipä ollut mies ensi kertaa pappia kyydissä.
Illalla klo 21.15 iski uistimeen hirveällä voimalla Tenon
komea kojamo. Alkoi taistelu elämästä ja kuolemasta. Kuningaslohella oli voimaa kuin pienessä kylässä ja se riuhtoi ja
sfc-kuopionseutu.net

puisteli hurjana taistelussaan kuolemaa vastaan vetäen välillä
siimaa kymmeniä metrejä ulos kelalta. Lete oli kuitenkin valppaana, eikä antanut vonkaleelle yhtään periksi. 45 minuutin
väsytyksen jälkeen kojamo olikin maitohapoilla niin, että se
oli helppo koukata veneeseen. Tällöin soutajan duuni olikin
sopivasti tapissaan eli kello näytti kymmentä.
Miehet arvioivat painoa lohella olevan reilut 15 kg. Rannassa kala mitattiin virallisella puntarilla, jonka lukema näytti
komeat 15,5 kg. Lohelle oli tällä kertaa maistunut utsjokelaisen kalastajan valmistama vaappu, joka oli väritykseltään kulta/punatäplikäs mustalla päällä.
Leten naama loisti, kuin Naantalin aurinko. Oli ehdottomasti kunnon tappajaisryypyn paikka. Komeaa saalista kuvattiin edestä ja takaa ja pian caravan-alueella oli pystyssä kunnon torikokous, kun paikalliset asukkaat tulivat porukalla
ihailemaan Tenon ihmettä. Ihan joka päivä ei nimittäin sieltäkään nouse noin komeita punalihaisia.
Soutaja kysyi, josko haluamme itsellemme koko kalan ja
maksamme osuutemme siitä hänelle, vai annammeko saaliista
puolet hänelle. No totta hitossa otimme itsellemme koko vonkaleen ja se lysti maksoi 180 eur. Eipä ole halpaa täällä lohiherkku. No sitä ei parane ajatella, tai muussa tapauksessa kannattaa jäädä vaan omalle kotisohvalle haaveilemaan.
Iloa riitti koko illaksi, soutajakin nautti juhlista luonamme
aamun pikkutunneille. Muutama puteli siinä tyhjeni ihan huomaamatta, mutta olihan se sen arvoista.
Tietotoimisto toimi kulovalkean tavoin ja pian Leten puhelin piippaili onnitteluja urakalla.
Kala suolistettiin ja kannettiin komeassa saattueessa Campparin jääkellariin. Paikan varusteisiin näet kuului pieni jääkylmä kellari, jonne oli rakennettu komea parisänky saaliille. Siinä ne saivat uinua jäähilepedillä tuoreina ja vetreinä. Päivän
saaliiksi oli aiemmin tullut myös pieni 1,5 kg meritaimen.
Matkakertomus jatkuu Reissaajat-lehdessä 3/2018.
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HUIKEAT HINTAPOMMIT!

TOT SUOMEN EDULLISIMMIN HINNOIN
UUDET JA UUDENKARHEAT MATKAILUAU
merkki kuin merkki – pyydä tarjous!

90 €
56 9

46 9

Rek. 6:lle, vuoteet 6:lle
Vuoden matkailuauto -palkinto

51 990

€

Weinsberg 631 ME Edition Fire -18, uusi

Weinsberg 650 -17, käytetty

Rek. 4:lle, vuoteet 4:lle
Euroopan suosituin pohjaratkaisu

49 990
€

Weinsberg 601 MQ Edition Fire -18, uusi

Rek. 4:lle, vuoteet 2+1, pituus 6,36 m Rek. 4:lle, vuoteet 2+1, pituus 5,99 m
Erillisvuoteet pitkittäin
Myös 5,41 m pitkänä (48 990€)

MYÖS VUOKRAUS
EDULLISESTI
€ / viikko!
Uudet laadukkaat matkailuautot alkaen vain 590

retkiauto.fi

RAHOITUSTARJOUS 1,49 %

EURAMOBIL 690 -18, käytetty

HINNAT SIS. ALV 24%

90 €

Uudet jäsenet
23.9.2017–
6.1.2018
139529-0 Jaakkola Timo
Palonurmi
107895-0 Pölönen Pertti
Jakokoski
052294-0 Moilanen Tuula
Savonlinna
160611-0 Luukkonen Harri
Kuopio
160615-0 Mönkkönen Raija
Kuopio
160634-0 Mustalahti Sini
Kuopio
160658-0 Savolainen Jani
Vuorela
013648-0 Konttinen Leena
Varkaus
097354-0 Heinonen Teuvo
Siilinjärvi
128597-0 Kiiskinen Eero
Siilinjärvi
046137-0 Kettunen Kimmo
Säyneinen
160769-0 Pitkänen Kalevi
Vuorela
160799-0 Koskinen Jorma
Syvänniemi

UUSI OSOITE: Oppipojankuja 2, Kuopio

Kysy lisää 0400 672 900, myös iltaisin ja viikonloppuisin
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Kiinnitystarvikkeiden ja
työkalujen erikoisliike

Silta maamerkkinä
Alataloon tuleville
valmistuu
syksyllä 2018
Yksi maamme suurimmista ja
Pohjois-Savon korkein silta on ollut rakenteilla marraskuussa 2016
alkaneella työmaalla Kuopion
Jännevirralla. Silta tulee olemaan
maamme kuudenneksi suurin,
näyttävän näköinen, 577 metriä
pitkä ja alituskorkeudeksi tulee
24,5 metriä. Silta on osa Saimaan
syväväylän ylitystä Siilinjärven ja
Kuopion rajalla, joka erottaa Juurusveden ja Kallaveden vesistön.
Kannen korkeus on huimaavassa
30 metrin korkeudessa.
Turvallisuudessa on otettu
huomioon leveämmät ajoradat.
Myös kevyenliikenteen väylä sillalla on 4 metriä leveä. Liikenteen
turvallisuus näkyy myös Alatalon
liittymän kohdalla sillan itäpuolella. Jänneniemeen ajetaan Kuopiosta päin tultaessa oikealle kiertämällä vilkasliikenteinen valtatie
9 alikulkusillan kautta. Kaistojen
ylitystä ei tarvitse tehdä mistään
suunnasta. Polkupyöräilijät saavat
siltahankkeen ja valmistuvan Jännevirran kevyen liikenteen väylän
valmistumisen jälkeen 30 km:n
mittaisen yhtenäisen pyörätien
Vuorelan ja Riistaveden Vartialan
suoran välillä.
Uusi silta avautuu liikenteelle
elokuun loppuun mennessä ja valmistuu kokonaisuudessaan marraskuussa.
Kuva: Mikko Korkelainen
Teksti: Seppo Tiilikainen

sfc-kuopionseutu.net

KOLMISOPENTIE 18 B 70780 KUOPIO

PUH. 044 700 7580

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

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

*OP-bonuksia kertyy Osuuspankin asiakasomistajalle ja Helsingin OP Pankin asiakkaalle, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään 5 000 euroa
kuukaudessa
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Katso tarjoukset
www.savonpalokalusto.fi

SAMMUTIN
TARKASTUS
ALATALOSSA
la 26.5.2018
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 2018
HÄRKÄJUHLAT – Alatalo
AJOTAITOMERKKIEN SUORITUSPÄIVÄ
Paikka tarkentuu myöhemmin
ROMPEPÄIVÄT JA SM-KARAOKE – Alatalo
SYYSSIIVOUSTALKOOT JA
KAUSIPAIKKALAISTEN KESÄPALAVERI – Alatalo
PIKKUJOULUT

10.–12.8.2018
26.8.2018
7.–9.9.2018
29.9.2018
16.–18.11.2018

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

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

sfc-kuopionseutu.net

21.–22.7.2018
10.–12.8.2018
18.–19.8.2018
24.–26.8.2018
ajankohta avoin
22.9.2018
28.–30.9.2018
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.




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

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.
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Alatalon leirintäalueen maksut
1.5.2018–30.4.2019
Aluemaksut		
Vuorokausi (sis. sähkön)		kesä (1.5.–31.8.)

talvi (1.1.–30.4. ja 1.9.–31.12.)

Jäsen, SFC
Jäsen, 021
Ei jäsen

25,00 €
23,00 €
30,00 €

20,00 € 			
18,00 € 			
25,00 € 			
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 1.9.2018 mennessä.
Kausipaikka jyvitettynä 1.10.2018–30.4.2019 300,00 €
Jyvitettyä hintaa voivat käyttää henkilöt, jotka haluavat kausipaikalle
syksyllä. Jyvitys on mahdollista vain uusille kausipaikkalaisille.

Muun yhdistyksen jäsen

565,00 €

Venepaikka

50,00 €

Käyttökorvaukset
Tuvan ja Tipulan varaus		100,00 € 021 jäsen + siivouskorvaus tarvittaessa
(käyttöaika sop. mukaan)		250,00 € ulkopuolinen + siivouskorvaus tarvittaessa
Perhesauna 		
Pyykkikone 		
Kuivausrumpu tai kaappi 		
Hella/uuni 		
Yleisavaimen hinta		
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 4.3.2018 HALLITUS

sfc-kuopionseutu.net

Jäsenmaksut

yhdistyksen osuus
Varsinainen jäsen
Perhejäsen

22 €
5€
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SFC-Alatalo

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

- kaikki paikat uusilla EN-pistokkeilla
- kantavia paikkoja myös suurille ajoneuvoille
- sauna päivittäin kesällä
- erillinen huoltorakennus, jossa suihkut ja wc:t
- lasten leikkipaikka
- 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

