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Tervetuloa KESÄ!

Reissaajat

Puheenjohtajan ajatuksia
Tervehdys yhdistyksemme jäsenet!
Kaikki piti olla kunnossa kevään ja alkukesän tapahtumille, niin meillä Alatalossa kuin myös muualla valtakunnallisesti. Sitten vain tuli pienen pieni pöpö, joka siirsi tapahtumia tulevaisuuteen. Alueemme laitettiin kiinni vierailijoilta maaliskuun puolessa välissä. Kausipaikkalaiset ovat
saaneet tulla ja oleskella alueella noudattaen kuitenkin
viranomaisten antamia ohjeita. Vierailijoille portit avattiin kesäkuun ensimmäinen päivä kuitenkin määrättyjä
varotoimia noudattaen esimerkiksi saunomisen ja kokoontumisten osalta. Karavaanarit ovat yllättävän hyvin
liikkeellä valliseviin olosuhteisiin nähden, mutta kuitenkin on havaittavissa pientä varovaisuutta. Hallituksen tiedottaminen juhannuksen jälkeen näyttää suunnan sille,
kuinka nopeasti palataan normaaliin vai alkaako meille
kaikille uusi normaali kausi. Syksyn tapahtumat pyritään
järjestämään sovitusti, jos pandemia ei enää tule aiheuttamaan yllätyksiä.
On sitä tapahtunut yhdistyksen kannalta jotain positiivista. Olemme saaneet valmiiksi viemäröinnin huhtikuun
lopulla. Sen valmistuminen parantaa olennaisesti yhdistyksemme jätevesihuoltoa pienentämällä kustannuksia ja

ennen kaikkea ei tarvitse vahtia lokasäiliöiden täyttymistä. Vesijättömaata on täytetty ja tasoitettu edelleen kuluvana keväänä. Syksyllä ajetaan vielä lisää maata painumaan talven ajaksi ja toivon mukaan ensi keväänä päästäisiin uusiin vieraspaikoihin käsiksi.
Jouduimme pandemian takia perumaan vuosikokouksen keväällä. Yhdistyksen vuosikokous tultaneen pitämään lomien jälkeen syksyllä, siitä hallitus tiedottaa erikseen. Muuten kevät on sujunut odottavissa ja varovaisissa
merkeissä.
Kesällä nähdään varmasti paljon kotimaisia matkailijoita, toivotetaan heidät kaikki tervetulleiksi leirintäalueillemme. Muistetaan liikkuessamme noudattaa ohjeita,
joita meille on annettu.
Hyvää matkailukesää, pysytään terveinä ja pidetään
toisistamme huolta.

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
Viikot 9, 27 ja 44
Lehti toimitetaan painettuna
versiona heille, joilla ei ole
liittoon ilmoitettua sähköpostiosoitetta. Viikolla 27 ilmestyy
vain sähköinen nettilehti.
Kaikki lehdet myös
yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net

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.

Valmiin aineiston jättö
Jättöviikot 6, 22 ja 40
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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Alatalo tiedottaa

Leirintäalue on avattu 1.6.

Paikat on numeroitu

Avasimme leirintäalueen 1.6.2020 alkaen.
Alatalon leirintäalue virkistyi Koronatauon jälkeen. Vieraita onkin käynyt runsaasti. Alueen kaikki palvelut ovat käytettävissä.
THL:n ohjeita on kiitettävästi noudatettu niin yhteisten tilojen kuin saunomisenkin suhteen.
Saunalla meillä on ollut käytäntönä, että suihkun ja löylyhuoneen puolelle pääsee vain 7 henkilöä kerrallaan. Tämä hoidetaan siten, että ulkona on 7 pyykkipoikaa ja saunoja ottaa
pyykkipojan naulasta pudottaen sen koriin. Kun hän tulee saunasta, hän ripustaa sen takaisin. Näin on koko ajan selvillä
sallittu henkilömäärä.
Saunominen: Sauna-ajat ovat 1.6. alkaen seuraavat: Naiset
klo 15–16 ja 17–19, miehet klo 16–17 ja 19–21 (muutokset
mahdollisia).
Vastaanotto on auki 1.6. alkaen päivittäin klo 9–11 ja 15–18.
Muuna aikana palvelu onnistuu soittamalla Alatalon numeroon 050 309 8012. Aukioloaikaan voi tulla muutoksia heinäkuussa.

Alatalon matkailuajoneuvopaikat on vihdoin numeroitu. Numeroinnista on puhuttu pitkään ja sitä on esitetty mm. vuosikokouksessa.
Numerointi on nyt laitettu tolppiin, jotka asennettiin talkoopäivänä. Tolpassaan on aina kahden paikan numero sekä
koukut poissaololappua varten.
Poissaololappua saa lainattua vastaanotosta. Siihen merkitään päivä sekä kelloaika, jolloin tullaan takaisin omalle paikalle. Näin vieraamme tietävät kauanko paikalla voi majoittua.

Uusi ranta-alue
Uusi ranta-alue alkaa pikkuhiljaa olla kuosissaan. Hieman
maata vielä puuttuu, mutta sitä on tulossa. Aivan ranta on jo
täytetty niin pitkälle, kuin se on rajojen puolesta mahdollista.
Urakoitsijan mukaan puolet yläalueesta on jo sellaista, että
maa tuskin enää painuu, joten alueen rakentamista päästäneen
syksyllä jatkamaan.
Yläkentälle on suunniteltu paikkoja vieraidemme käyttöön. Siitä tuleekin olemaan hyvät näköalat kohti järveä ja
saaristoa.

Näinkin voi numerotolppia hyödyntää.
sfc-kuopionseutu.net
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Maaliskuun Talvipäivät
Vuosiin ei talvipäivillä ole ollut näin paljon pilkkijöitä, saunojia, polkuautoilijoita,
karaoken laulajia ja muita mukavan viikonlopun viettäjiä.
Pilkkien päälle ja niiden aikanakin saimme nauttia maittavasta paellaruoasta,
letuista, kahvista ja pullasta.

Pilkkikilpailun tuloksia:
Lapset:
1. Jimi Parviainen 233 g
2. Olivia Rytkönen 77 g
3. Eelis Kuiri ja Jare Parviainen molemmilla 43 g

Miehet 3 parasta (osallistujia 22):
1. Jorma Heiskanen 2392 g
2. Viljo Ruotsalainen 2250 g
3. Vesa Pulliainen 1365 g

Naiset 3 parasta (osallistujia 13):
1. Sari Pulliainen 709 g
2. Pia Nousiainen 696 g
3. Mervi Valta 505 g

Saalisarvaus:
Päivän kokonaissaalis oli 15641g.
Saalisarvauksen voitti 14600 kg:n arvauksellaan
Martti Heikkinen.
Onnittelut voittajien lisäksi kaikille onkijoille!
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e...

an lähde pilkill

Minä en ainaka

Mutta minäpä lähden!

Tarjolla oli paellaa ja lettukahvit.

Punnitus.

Sutii..!

sfc-kuopionseutu.net
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Karavaanarit koronan varjossa
Vielä vuodenvaihteen tienoilla uskottiin, että edessä olisi jopa
tavanomaista parempi matkailukesä. Käsitystä vahvisti polttoaineiden hinnan kääntyminen laskusuuntaan, mikä vain lisäsi
odotuksia kesäreissujen suhteen.
Toisin kuitenkin kävi, sillä hyvän matkailukesän sijaan tuli
koronapandemia, joka pisti kerralla kaikki suunnitelmat uusiksi. Sen kesto ja seurannaisvaikutukset eivät ole tätä kirjoitettaessa tiedossa, mutta se ainakin on varmaa, että sen vaikutukset matkailuun – karavaanarimatkailu mukaan lukien –
ovat hyvin merkittävät.
Periaatteessa koronapandemian vaikutukset matkailuun
voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin vaikutuksiin. Näistä ensin
mainittuihin kuuluvat matkustus-, kokoontumis- ja riskiryhmärajoitukset sekä joissakin tapauksissa myös polttoaineen
hinta. Epäsuorat vaikutukset ovat laaja-alaisempia alkaen
mahdollisesta työttömyys- tai konkurssitilanteesta ja jatkuen
leirintäalueiden ja alan toimijoiden kautta uutuuksien esittelytilaisuuksiin ja alan messuihin saakka.
Kirjoitusajankohdan rajoitustilanne sallii tavanomaisen
matkustamisen vain kotimaan rajojen sisäpuolella – Ahvenanmaa mukaan lukien, joskin sinne manner-Suomesta saapuville
suositellaan 14 vuorokauden karanteenia. Periaatteessa tämä
ei ole suurikaan ongelma, sillä sehän täyttyy kun pysyttelee
matkailuajoneuvon seinien sisäpuolella (pakottavia tilanteita
lukuun ottamatta). Toisaalta se sallii myös riskiryhmiin kuuluvien matkustamisen, sillä matkailuajoneuvolla matkustaminen ja siinä majoittuminen voidaan katsoa karanteeniehdot
täyttäväksi. Näin etenkin iäkkäämpien henkilöiden osalta, joita karavaanareistakin on huomattava määrä.
Ahvenanmaalle ja sen saaristoon pääsee tätä nykyä vain
saaristolautoilla, Viking Linen liikenteen ollessa pysähdyksissä ainakin 13.5. saakka ja Tallink Siljan toistaiseksi. Aikataulut ja hinnat löytyvät osoitteesta www.alandstrafiken.ax josta
voi myös varata ja maksaa matkan. Etenkin matkailuajoneuvoilla liikkuvien on syytä käyttää tätä mahdollisuutta, sillä se
varmistaa lautalle pääsyn ja on halvempikin.
Kokoontumis- ja muista rajoituksista johtuen matkailu rajautuu pakostakin lähinnä luontokohteisiin (kansallispuistot ja
eräharrastusalueet tms.), joissa niissäkin on varottava lähikontaktia kanssaihmisiin ja etenkin suurempiin seurueisiin. Leirintäalueen käyttöä rajaa merkittävästi niille asetettu kahviloiden, ravintoloiden ja anniskelutilojen käyttökielto toukokuun
loppuun saakka, ruoan ulosmyynti erillispakkauksissa kuitenkin sallitaan. Tämä ei ole käytännössä suurikaan haitta, ellei
käyttökieltoa jatketa, sillä pääosa leirintäalueista avautuu vasta kesäkuun alussa. Luonnollisesti niillä on tässä tilanteessa
kiinnitettävä erityistä huomiota puhtauteen ja hygieniaan lisättynä normaalia suuremmilla turvaetäisyyksillä. Koska asiasta ei ole annettu tarkempia ohjeita, ne on syytä tarkistaa
aluekohtaisesti erikseen.
Epäilemättä tämä näkyy tulevana kesänä ”puskaparkkien”
käytön lisääntymisenä – jo siitäkin syystä että todennäköisesti
osa leirintäalueista pysyy koko kauden suljettuina. En kuitenSivu 8

Tutustuminen maamme kansallispuistoihin tarjoaa loistavia
esimerkkejä maamme luonnon kauneudesta. Tässä alkavan
syksyn tunnelmia Oulangan kansallispuiston Kiutakönkäältä.

kaan suosittele varsinaista puskissa yöpymistä kuin poikkeustapauksissa, sillä kaikki maanomistajat eivät pidä siitä, varsinkin jos paikalla jää ylimääräisiä jälkiä, roskista puhumattakaan. Parempia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi suurten liikenneasemien tai vastaavien pysäköintialueet, tien varsien harvalukuiset levähdyspaikat ja etenkin Järvi-Suomen alueen vanhat kanava-alueet, jotka yleensä ovat myös luonnonkauniita
paikkoja. Kaikilla näillä yövyttäessä/leiriydyttäessä on kuitenkin muistettava huolehtia siitä, että paikka jää poistuttaessa
vähintään yhtä siistiksi – tai mieluummin siistimmäksi – kuin
se oli sille saavuttaessa.
Kaiken kaikkiaan tuleva matkailukesä on monessakin mielessä haasteellinen. Etenkin lapsiperheet kärsivät siitä, että lähestulkoon kaikki huvipuistot, puuhamaat ja muumimaailmat
ovat suljettuja eikä mummolassakaan voi oikein käydä – puhumattakaan että sinne voisi jäädä pitemmäksi aikaa. Vaihtoehdoksi jää onkiminen mökkirannassa ja ehkä joillakin kotieläintiloilla vierailu – jos sellainen sattuu lähiseudulla olemaan.
Muiksi virikkeiksi voi kehitellä sulka-, jalka- tai lentopallon
ohella vaikka kasvimaan hoitoa, marjastusta ja sienestystä,
ehkä lintubongaustakin. Eli onhan näitä kun etsimään alkaa,
mutta pääsääntöisesti ne on itse oivallettava ja toteutettava.
Mainittakoon vielä, että oheinen artikkeli kuvaa tilan
netta 15.4.2020, jolloin Uudenmaan matkustusrajoitukset purettiin. Tätä luettaessa tilanne voi olla toinen, joten kannattaa
seurata asiaan liittyviä tiedotteita, ettei tulisi syyllistyttyä rikkomuksiin.
Teksti ja kuva: Raimo Hytönen
sfc-kuopionseutu.net
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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

sfc-kuopionseutu.net

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!

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

Reissaajat

LähiTapiolan
vakuutuksista
S-ryhmän
Bonusta.
Keskittämällä saat pienempiä
laskuja ja säästöä
vakuutusmaksuissa jopa 17
%. Lisäksi vakuutuksista saat Sryhmän Bonusta jopa 5 %.
Hyödyt siis vakuutuksista silloinkin,
kun kaikki on kohdallaan.
Lue lisää
lahitapiola.fi/bonustavakuutuksista

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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Tarvitsetko vara-avaimia

Teemme matkailuautojen
kaukolukitusavaimet.
Kysy myös asuntovaunujen avaimet!

Järvi-Suomen kierroksen
voittaja vuonna 2019

Käymme tarvittaessa
ohjelmoimassa
kaukolukitusavaimet paikan
päällä.

Järvi-Suomen kierroksen kiersi ja palkinnon voitti
vuonna 2019 Timo Laurila, jäsen 148878, Kontiolahdelta.

Tapahtumakalenteri 2020
Tapahtumat Alatalossa, jos ei muuta mainita.
Härkäjuhlat

7.–9.8.

Ajotaitomerkkien suorituspäivä

22.8. – Paikka tarkentuu myöhemmin

Rompepäivät ja karavaanareiden SM-karaoke

4.–6.9.

Syyssiivoustalkoot ja kausipaikkalaisten kesäpalaveri

26.9.

Pikkujoulut

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
Aluemaksut
Vuorokausi		kesä 1.5.–31.8.

talvi 1.9.–30.4.

Jäsen, SFC

22,00 € 			

27,00 €

Jäsen, 021

19,00 € 			

24,00 €

Ei jäsen

35,00 € 			

40,00 €

Vuorokausimaksu sisältää mm.: sähkö, sauna, wc:t, kemiallisen wc:n tyhjennys,
uinti, suihku, grillikodan ja laavun käyttö.
Joka 5. vrk ilmainen.

Kausipaikka
Jäsen, 021

			

470,00 €
Kausipaikan voi maksaa kertasuorituksena ennen sopimuksen tekoa
tai kahdessa erässä à 235 € (viimeinen erä sopimusvuoden 30.9.
mennessä). Kausipaikalta lähteminen ei oikeuta toisen erän
maksamatta jättämiseen. Maksu on sopimuskohtainen.
Kausipaikka jyvitettynä 1.10.–30.4. 300,00 €.
Jyvitettyä hintaa voivat käyttää henkilöt, jotka haluavat kausipaikalle
syksyllä. Jyvitys on mahdollista vain uusille kausipaikkalaisille.

Muun yhdistyksen jäsen 585,00 €

Venepaikka

55,00 €

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 		 1,00 € 2 tuntia (ei peritä vuorokausihinnan maksaneilta)
Yleisavaimen korvaushinta
Sähkön myyntihinta

10,00 € (maksua ei palauteta)
0,22 € kWh (kausipaikkalaisilla mittarivelvoite)

Matkailuajoneuvon säilytys 200,00 €		 1.10.–30.4.
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.

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

