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LÖYDÄ OMA
LUONTOSI

UUSI

ŠKODA KODIAQ

Vaihtoautot kuvien kera –
klikkaa www.autoliikemiettinen.fi

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

skoda.fi

Neulalammentie 2, 70780 KUOPIO, puh. (017) 264 7600
www.autoliikemiettinen.fi
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Puheenjohtajan ajatuksia

Tervehdys yhdistyksemme jäsenet
Kirjoittaessani ajatuksiani paperille on kevät mennyt ja
kesä on jo hyvässä vauhdissa. Maaliskuussa pidettiin vuosikokous, jonka aikana keskustelu tahtoi välillä karata käsistä, mutta kokouksen puheenjohtajan toiminut Olli Rusi
(SF-Caravan ry:n puheenjohtaja) piti otteen ”hanskassa”.
Kiivasta keskustelua aiheutti nimittäin rahoitus- suunnitelman sisään rakennetut alue- ja kausipaikkojen hinnan
korotukset. Äänestyksen seurauksena hinnat päätettiin pitää entisellään. Hallitus vaihtui kokonaan. Yhdistyksen
kannalta pahinta oli se, että korotetut hinnat, joita ei siis
olut vielä hyväksytty, oli ilmoitettu sekä Reissaajat- sekä
matkailuautoilijoiden lehteen. Alatalon leirintäalue sijaitsee sen verran sivussa, että jos hinnat ovat kohtuuttomat
matkailijat ajavat ohi, vaikka alueemme olisi kuinka rauhallinen, siisti ja ihmiset mukavia. Kilpailu samoista asiakkaista on vain hemmetin kovaa. Se on vain tosiasia,
jonka kanssa meidän on elettävä. Siksi meidän on kehitettävä muita ”juttuja” joilla saamme houkuteltua asiakkaita.
Some toimii hyvänä lisänä tiedottamisessa, mutta kuitenkin tärkein puolestapuhujamme on karavaanari itse. Monet ovat kertoneet tulleensa paikanpäälle, kun kaveri on
suositellut aluettamme. Kuten yhdessä kummelin tekemässä mainoksessa sanotaan: ” Hei järki, mitä tarkoittaa
hinta- ja laatusuhde?”

Alatalon laadun takeena
on jatkossakin
Vankkurihymiö.

sfc-kuopionseutu.net

Olemme kevään ja alkukesän aikana päivittäneet saunan, joka on todella saanut kiitosta ja ihastusta. Toimisto
on siirretty toiseen paikkaan, jonka asiakkaat ovat tiedostaneet positiivisesti. Julkisivuja on maalattu ja ehostettu,
joten kesä voi näiltä osin tulla. Teineille ja muille kiinnostuneille olemme hankkineet kaksi kappaletta subilautoja.
Jatkossa pyrimme resurssiemme puitteissa kohdentamaan
aktiviteettejä niin, että jokaiselle olisi jotakin. Olemme
avanneet ovemme myös teltan kanssa matkaavalle.
Rantaan olemme saaneet maata muutamia rekkakuormallisia, jonka olemme tasoittaneet. Jatkossa ratkaisevaa
on se, kuinka osaamme järkevästi rantaamme kehittää ja
hyödyntää. Joku voisi jopa ajatella, että meillä on tavallaan ”hiomaton jalokivi ” käsissämme.
Väitetään, että alueitten suurimpana muutoksen aiheuttavana tekijänä on talkootyön hiipuminen. Voi olla, että
se pitää paikkansa vanhenemisen myötä. Henkilökohtaisesti olen kuitenkin sitä mieltä, että jos yhteishenki on
hyvä ja tahtoa riittää, niin jokainen on mukana kykyjen ja
voimien mukaan tekemässä talkootyötä. Tehtävää riittää
meille kaikille yhteisesti. Kiitän tässä vaiheessa kausipaikkalaisten tekemästä suurenmoisesta työpanoksesta
Alatalon ”kunnossapitämiseksi” sekä muusta yhteisen hyvän eteen tehdystä työstä.
Hyvällä fiiliksellä jatketaan kautta ja toivokaamme,
että moni matkaaja tulee alueellemme viettämään mukavia lomapäiviä yhdessä olon merkeissä.
Toivotan kaikille hyvää matkailukesän jatkoa. Pitäkää
huolta toisistanne niin maantiellä kuin myös leirintäalueilla.
Pekka Haapaniemi, 128470
Puheenjohtaja
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HALLINTO 2019–2020,
tehtävä-ja vastuualueet
HALLITUKSEN- JA YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA: Pekka Haapaniemi
Puh. 050566 5943, pekka.haapaniemi(ät)elisanet.fi
Yhdistyksen ja sen hallituksen johtaminen, tiedottaminen, PR-ja suhdetoiminnankehittäminen 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 2019
Viikoilla 9 ja 44 paperilehtenä
Viikolla 25 vain sähköinen
nettilehti
Kaikki lehdet ilmestyvät
myös sähköisessä muodossa
yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net
Valmiin aineiston jättö
Jättöviikot 6, 22 ja 40

HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJA: Leena Heikkinen, hallituksen jäsen
Puh. 044364 3987, leni.heikkinen(ät)gmail.com
Yhdistyksen puheenjohtajan sijainen ja puheenjohtajan avustamien.
Hallituksen jäsen. Naistoimikunnan jäsen.
TALUDENHOITAJA: Raija Kaismala, hallituksen ulkopuolelta
Puh. 050352 8928, raija.kaismala(ät)gmail.com (hallituksen ulkopuolelta)
Taloudenhoito, kirjanpidon tiliöinti, laskujen maksu ja sähkömaksuseuranta.
HALLITUKSEN SIHTEERI: Jukka Kuosmanen, hallituksenjäsen
Puh. 040 687 3133, jukka.kuosmanen(ät)petterinkulma.fi
Hallituksen sihteeri ja kotisivujen ylläpito. Facebook sivujen ylläpito.
Mauri Ojala, hallituksenjäsen
Puh. 044219 3377, ojala.mauri(ät)gmail.com
Ohjelmatoimikunnan jäsen.
Seppo Kaismala, hallituksen jäsen
Puh.0500 674338, kaismalas(ät)gmail.com
Marko Toivanen, hallituksen jäsen
Puh.0400 564388, markotoivanen1977(ät)gmail.com
Ohjelmatoimikunnan jäsen.
Juhani Kurkinen, hallituksen jäsen
Puh. 050309 8012, jussi45(ät)gmail.com
Aluepäällikkö, sähkövalvoja, aluetoimikunnan jäsen.
JÄSENKIRJURI: Seppo Tiilikainen, hallituksen ulkopuolelta
Puh. 044371 4426, seppo.tiilikainen(ät)dnainternet.net
Yhdistyksen jäsenkirjanpito, tervetulopaketintoimittaminen uusille jäsenille.
Karaoketoiminnan ylläpito ja kehittäminen. Ohjelmatoimikunnan jäsen.
Varalla kotisivujen ylläpito. Facebook sivujen ylläpito.

Painosmäärä 2 000 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2019
Grano Oy, Kuopio

Sivu 4

Sivu 4

sfc-kuopionseutu.net

Reissaajat

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

Kierrä yhteensä 6 aluetta, täytä kääntöpuolella oleva lomake ja osallistu 500 euron
palkinnon arvontaan marraskuussa 2019!

Kattivankkuri, Sotkamo

Toimi näin:
Kerää 5 leimaa tämän esitteen kääntöpuolelle.
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.–30.8.2019.

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

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

SFC Jokiranta sijaitsee Joroisissa, luonnonkauniilla 4,3 ha
Hietajärven caravanalue sijaitsee Joensuun Kiihtelysvaakuivalla mäntykankaalla järvimäisen joen rannalla. Alueella
rassa, luonnonkauniilla paikalla kirkasvetisen Hietajärven
on lapsiystävällinen, matala uimaranta. Sähköistettyjä
rannalla. Alueen maasto on kangasmetsää ja ympäristöstä
matkailuajoneuvopaikkoja alueella on 80 kpl. Alueen
löytyy loistavia ulkoilureittejä sekä marjastus- ja sienestysympäristössä on erittäin hyvät kalastus-, sienestys- ja
paikkoja. Omat saunat miehille ja naisille 18–22 joka päivä.
marjastusmahdollisuudet.
sfc-kuopionseutu.net
Sivu 5 Kesälauantaisin myös savusauna.
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Varastossamme
huippuvalikoima
uusia matkailuautoja
ja -vaunuja
Yli 500 matkailuajoneuvon valikoima: rintajouppi.fi

Rahoituskorko

0,99 %* + kulut

Tule ja tutustu -19 mallistoon!

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

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

|

HELSINKI

|

KOTKA

|

KUOPIO

|

LAHTI

|

LAPPEENRANTA

|

SEINÄJOKI

|

TAMPERE

|

VANTAA

AINA ON OLEMASSA TÄYDELLINEN KABE

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

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

MYYNTI

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELUT
PANU
NIIRANEN
p. 040 7120 456

SEBASTIAN
VENÄLÄINEN
p. 040 7119 827

TUOMAS
KOPONEN
p. 040 7120 459

ARI
HYNYNEN
jälkimarkkinointipäällikkö
p. 040 5190 618
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OHJEITA
KARAVAANARILLE:

Huolehdi
aina
liikkeelle
lähtiessä

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

Oheisen listan kohtien tarkistamisen pitäisi muodostua rutiiniksi ennen jokaista liikkeelle
lähtöä:
• Kulmatuet, nokkapyörä ja
askelma on nostettu ylös
• Ikkunat ja kattoluukut on
suljettu kunnolla
• Sähköjohdot irrotettu verkkovirrasta
• Vaunu on kytketty huolella,
myös vaunun pistoke ja varmuusvaijeri
• TV-antenni on laskettu alas ja
lukittu
• TV tuettu niin ettei pääse
liikkumaan (ei koskaan takavuoteelle)
• Raskaat tavarat (mm. etuteltat) ovat kunnolla tuettuina
lattialle, mahdollisimman
lähelle keskiakselia
• Kaasupullot on tuettava, niin
etteivät ne pääse liikkumaan
• Irtotavarat on siirretty kaappeihin (esim. kahvin- ja vedenkeitin)
• Kaappien ovet on suljettu
kunnolla
• Talvella poista lumi ja jää
katolta huolellisesti ennen
liikkeelle lähtöä
• Aisapainon, taustapeilien ja
ajovalojen tarkastus
Lähde: Caravan Leirintäopas
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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
Jukka 040 687 3133 tai Pekka
050 566 5943.
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LähiTapiolasta saat tutkitusti Suomen parasta palvelua.* Ja nyt myös jopa 5 % Bonusta.
Asiakkaidensa 100 % omistamassa yhtiössä eduista hyödymme me kaikki. Välitetään toisistamme.
Katso lähin toimistosi www.lahitapiola.ﬁ/savo

*EPSI Rating 2013: LähiTapiolan palvelun laatu koetaan erinomaisena; 1. sija | Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan
alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

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).

sfc-kuopionseutu.net
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Tapahtumakalenteri 2019
TALVIPÄIVÄT – Alatalo
VUOSIKOKOUS – Alatalo
PÄÄSIÄINEN – Alatalo
KAUSIPAIKKASOPIMUSTEN TEKO – Alatalo
VAPPU – Alatalo
KEVÄTSIIVOUSTALKOOT – Alatalo
TURVAPÄIVÄ JA ISÄNTÄKOULUTUS – Alatalo
JUHANNUS – Alatalo
HÄRKÄJUHLAT – Alatalo
TANSSILAUANTAI, Mika Lappalainen
AJOTAITOMERKKIEN SUORITUSPÄIVÄ
Paikka tarkentuu myöhemmin

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

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

6.–8.9.2019

PIKKUJOULUT

15.–17.11.2019

28.9.2019

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

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

24.–26.5.2019
20.–21.7.2019
9.–11.8.2019
17.–18.8.2019
3.–4.8.2019
24.–25.8.2019
21.9.2019
27.–29.9.2019
www.sfc-kuopionseutu.net
https://facebook.com/SF-Caravan Alatalo
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Alatalon leirintäalueen maksut
1.5.2019–30.4.2020
Aluemaksut
Vuorokausi		kesä 1.5.–31.8.2019

talvi 1.9.2019–30.4.2020

Jäsen, SFC

20,00 € 			

25,00 €

Jäsen, 021

18,00 € 			

23,00 €

Ei jäsen

25,00 € 			

30,00 €

		Joka 6. vrk ilmainen.

Kausipaikka
Jäsen, 021
			

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

Muun yhdistyksen jäsen 565,00 €

Venepaikka

50,00 €

Käyttökorvaukset
Tuvan ja Tipulan varaus
(käyttöaika sop. mukaan)

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

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

3,00 € kerta/kpl

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

10,00 € (maksua ei palauteta)
0,20 € kWh (kausipaikkalaisilla mittarivelvoite)

Kausipaikka sisältää kesäisäntävelvoitteen 1 vrk/kausipaikka kesä-elokuun aikana.
Sähkönmaksu suoritetaan oma-aloitteisesti
sähkömääräysten mukaisesti maksukuukausittain
vähintään (3) kolme kertaa vuodessa.
Käyttökorvausten muutoksista ja lisäyksistä
päättää yhdistyksen hallitus.
Kuopiossa 20.1.2019 HALLITUS

sfc-kuopionseutu.net

Jäsenmaksut

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

SAUNA ON
LÄMMIN.
TERVETULOA!

Kiinnitystarvikkeiden ja
työkalujen erikoisliike

Oletko käynyt omalla
alueellasi Alatalossa?
Virtaa saa tolpasta ja saunakin on
yleensä lämmin joka ilta. Vaikka
talvella vietämmekin omatoimi
aikaa, paikalla olevat caravaanarit
saunan yleensä lämmittävät.
Käytettävissäsi ovat saunan lisäksi
mm. huoltorakennus suihkuineen,
uusi caravan-keittiö, tupa, grilli
katos ja laavu. Paikat ja palvelut
pyrimme pitämään kunnossa.

KOLMISOPENTIE 18 B 70780 KUOPIO

PUH. 044 700 7580

Kausipaikkalaisia alueella on tällä
hetkellä toistasataa matkailuajoneuvoa.
Kausipaikka on edullinen. Ajatellaanpa hieman, mitä vastinetta
sillä saa. Paikan hintaan saa hallintaansa matkailuajoneuvolleen
oman kunnostetun paikan säännösten mukaisine sähköpistokkeineen ja päivittäisen saunavuoron.
Lisäksi käytettävissä ovat jo edellä
mainitut rakennukset ja palvelut.
Lapsille on harrastekentällä tekemistä. On erilaisia pelejä, kiipeilyteline liukumäkineen, leikkimökki,
hiekkalaatikko, useita polkuautoja,
kiikkuja ja koripallopeli. Kesä
aikaan matala hiekkapohjainen
uimaranta. Lainaamme veloituksetta veneitä onkineen ja ankkureineen. Lähes kaiken ikäiset
voivat pelata kahdeksanrataista
minigolfia.
Alatalossa järjestetään myös useita tapahtumia pitkin vuotta,
unohtamatta perjantaisia karaoke
iltoja tansseineen. Voidaanpa karaokea laulella muinakin iltoina.
Vuoden ensimmäinen tapahtuma
on perinteisesti Talvipäivät, jat
kuen sitten Pääsiäistapahtumalla
jne. Tapahtumat ovat nähtävillä
yhdistyksen kotisivuilla www.sfckuopionseutu.net sekä ilmoitustaululla Alatalossa.

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

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

Lisätietoa saa puh. 050 309 8012.
JK

*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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Reissaajat

Katso tarjoukset
www.savonpalokalusto.fi

SAMMUTIN
TARKASTUS
ALATALOSSA
la 25.5.2019
Alkaen kello 10.00

AD VaraosaMaailma
Volttikatu 2
p. 044-7835040

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

sfc-kuopionseutu.net

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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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

