Reissaajat
SF-CARAVAN KUOPION SEUTU RY JÄSENJULKAISU 2/2022 32. VSK.

Saunan suurella
terassilla juttu
vaihtuu niin
tuttujen kuin
tuntemattomienkin
kesken.

Tässä lehdessä:
• Keskikesän juhlaa Alatalossa s. 4
• Alatalon saunarakennuksen avajaiset s. 8
• Tipulan saneeraustyö ennen matkailukauden alkua s. 12

Reissaajat
Julkaisija
SF-Caravan Kuopion Seutu Ry
Päätoimittaja,
toimitus ja ilmoitusmyynti
Pekka Haapaniemi
050 566 5943
Jänneniementie 264,
70940 Jännevirta
pekka.haapaniemi@elisanet.fi
Toimitus ja ilmoitusmyynti
Seppo Tiilikainen
044 371 4426
seppo.tiilikainen@dnainternet.net
Jukka Kuosmanen
040 687 3133
seija.jukka@sci.fi
Eine Luostarinen
040 556 4602
eine.luostarinen@gmail.com
Heidi Vasara
040 571 5183
heidimavasara@gmail.com

Ilmoitusten vuosihinnat
1/1 sivu 2
850 €
1/1 muut sivut
750 €
Koko keskiaukeama
1600 €
1/2 sivu
480 €
1/4 sivu
380 €
1/8 sivu
240 €

Mainosten yksittäiset hinnat
Sivu 2
550 €
1/1
420 €
1/2
290 €
1/4
230 €
1/8
160 €
Yhdistyksen (021)
jäsenten rivi-ilmoitukset
10 €

Huom! Vuosihintaan sisältyy linkitys yhdistyksemme kotisivuilta ilmoittajan
www-osoitteeseen. Ilmoitushinnat edellyttävät valmiin aineiston.
Ilmestymisaikataulut
numero
aineiston jättöviikot
1 paperi- + nettilehti
11
2 nettilehti
25
3 paperi- + nettilehti
42

ilmestymisaika
vko 13
vko 27
vko 45

Painosmäärä 2000 kpl
Lehti ilmestyy myös sähköisessä muodossa yhdistyksen kotisivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net
Jakelu yhdistyksen jäsenet, yhdistysten puheenjohtajat, SFC-alueet ja
muut sidosryhmät
Painopaikka Grano Oy

Kotisivumme

www.sfc-kuopionseutu.net

Facebook

https://facebook.com/SF-Caravan Alatalo

Reissaajat

Puheenjohtajan ajatuksia

Tervehdys!
Talven, kevään ja alkukesän jälkeen alkoi kesä sateineen
ja helteineen. Kaiken piti olla kunnossa lomailuun ja karavaanihenkiseen matkailuun. Korona oli ”voitettu”. Sitten
tuli ja jatkui toinen kummajainen, Ukrainan sota. Sodan ja
sen seurauksena nousseet polttoaineiden sekä muiden elämiseen vaikuttavien hintojen nousut eivät voi olla vaikuttamatta myös matkailuun ja reittipituuksien suunnitteluun.
Olemme kuitenkin yhdistyksessä optimistisia siitä, että
karavaanarit ja muut matkailijat löytävät Alatalon leirintäalueen palvelut, vastuul-lisuuden leirintämatkailussa ja
sen, kuinka huomioimme erilaisten matkailijoitten tarpeet
ja halut alueellamme.
Uusi rantasauna on pikkuhiljaa valmistumassa ja tullee olemaan alueemme vetonaulana. Saunomaan on päästy
toukokuun puolesta välistä lähtien. Saunan löylyt on todettu todella mainioiksi, vaikka ovatkin peräisin sähkökiukaista. Myös osa vannoutuneista puukiukaan kannattajista
ovat muuttaneet käsitystään löylyjen erinomaisuudesta. Ja
mikä parasta, nyt ei tarvitse kyttäillä tunnin vuoroja, kun
molemmille ”henkilöille” on omat saunaosastot. Vielä on
kuitenkin sitä sun tätä tehtävänä kuten aina on tapana tällaisessa projektissa ennen kuin se on kokonaan valmis,

pihatöitä myöten. Saunasta on lisää juttua ja kuvia toisaalla
tässä lehdessä.
Alueella on tehty paljon muutakin kevään ja alkukesän
aikana. Tipulassa on parannettu ilmastointia, tanssilattia on
saanut uuden ilmeen hionnalla ja lakkaamisella. Rantaan
on tehty saunan yhteyteen komia iso terassi, joka tullee
palvelemaan eri tavoin niin vieraitamme kuin omiakin
joukkoja. Nämä kaikki ja paljon muutakin on tehty talkoilla. Talkootoiminnan pitäisi luoda yhteisöllisyyttä eli
tehdään asioita yhdessä, ollaan yhdessä ja tehdään siitä
kivaa. Ja mikä kaikkein parasta yhdessä tekemisestä jää
pysyvää jälkeä, joka hyödyttää kaikkia yhdistyksen jäseniä. Haluankin kiittää kaikkia talkoihin osallistujia
keittiön perunankuorijasta ja pullan vääntäjästä, terassin
ruuvinvääntäjään tai ikkunan pesijään arvokkaasta työstä
alueemme eteen. Yhdessä ihmiset tuottavat aineellista hyvää, turvaa ja ystävyyttä.
Hyvää kesää kaikille!

Pekka Haapaniemi
puheenjohtaja
128470

Alatalon laadun takeena
on Vankkurihymiö.

sfc-kuopionseutu.net
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Keskikesän juhlaa Alatalossa
Juhannus 2022 oli helteinen ja saimme viettää sitä runsaan
osallistujamäärän kanssa. Omien kausipaikkalaisten lisäksi
meille saapui peräti 96 ajoneuvoa.
11 hengen tehotiimi hoiti normaalina isäntävuorona juhannuksen vieraiden vastaanoton, siivouksen, toimiston, keittiön,
ohjelman ja asiakkaiden palvelemisen.
Isäntävuoro alkoi keskiviikkona ja vieraita alkoi saapua
yllätykseksemme jo silloin hyvällä tahdilla koivukujaa pitkin.
Olisiko uusi saunarakennus ja hyvät kelit saanut liikkeelle useita karavaanareita tänä vuonna juuri Alataloon juhannusta viettämään. Torstai-iltana saimme viedä tien varteen kyltin ALUE
TÄYSI. Perjantaina osa jatkoi matkaa ja näin saimme myös
juhannusaaton tulijat majoitettua alueelle.
Torstaina keittiössä paistui aamusta riisipiirakoita ja pullia. Illalla vatsantäytteeksi saimme nauttia maistuvia wrappeja.

Päivä meni mukavasti alueella olijoilla auringosta nauttien niin
rannassa, järvellä kuin tuttavien kanssa jutellessa. Helpotusta
helteeseen haki monet järvestä ja taisipa useamman talviturkkikin viimeistään nyt saada kyytiä. Illalla ohjelmassa oli lastenkaraoken jälkeen tanssit karaoken merkeissä, jossa laulajia
riitti jonoksi asti.
Juhannusaatto aamuna tuoreet riisipiirakat ja pullat menivät jälleen kaupaksi. Aluetta koristamaan haettiin koivuja niin
sisä- kuin ulkotiloihinkin. Uudelle ranta-alueelle valmistui
kuvauspaikka, joka on koko kesän niin omien kuin vieraidenkin käytössä. Ranta ja järvi kutsui jälleen hellevilvoittelijoita runsaslukuisesti. Iltapäivällä järjestettiin kahden tunnin
kirkkovene souturetki, jonka aikana pääsi myös pulahtamaan
vilvoittavaan veteen. Porukalla tilasimme pitsaa Toivalan liikenneasemalta halukkaiden kesken ja näin saimme helposti

Pihapeliksi käy vaikka lasten ja aikuisten yhteinen jalkapallopeli.
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vatsat täyteen. Illalla oli perinteinen lipunnosto lauluineen ja
tarjolla oli raparperisimaa ja keksejä. Tanssien aikaan perinteiset lihapiirakat ja makkarat maistuivat tanssijoille ja pihalla
olijoille. Jalalla koreasti laitettiin Silja Kavilo bandin tahtiin.
Pihapiirissä innokkaat lapset ja aikuiset viettivät iltaa pitkälle
puolenyön jälkeen jalkapallonpelien merkeissä. Saimme illasta
pari saksalaista moottoripyöräilijää telttoineen majoittumaan,
ja mikäpä olisikaan keskikesän juhlan aikaan parempi majoituspaikka kuin ranta-alue. Haltioituneet vieraamme veivät
varmasti mukaan mukavan muiston paikastamme ja muistavat
kertoa Alatalosta kulkiessaan niin kotimaassaan kuin muuallakin. Ruutupaperille käsin kirjoitettu kiitoskirje löytyi lauantaiaamuna isännäntoimiston kuistilta.
Lauantai oli varsinainen toimintapäivä. Päivän aikana
maistui niin riisipiirakat, pullat kuin letutkin. Halusimme järjestelyissä huomioida uuden ranta-alueen ja kelihän oli kanssamme samaan mieltä. Aloitimme lasten kanssa kävyn heitolla
muumilimppariin ennen aikuisten lantin heittoa. Tarrapalloja

sfc-kuopionseutu.net

heiteltiin tauluun ja vesi-ilmapalloja vesiämpäriin. Katuliiduilla piirreltiin taidetta laavun laatoitukselle ja vaahtokarkkeja
nautittiin grillillä paahdettuna. Popparit, namit ja pillimehut
maistuivat lapsille. Välillä pulahdettiin uimaan järveen. Aallonmurtajalta ongittiin perinteisellä mato-ongella ja kalojakin
saatiin. Paistajilla oli kova työ helteessä katoksesta huolimatta
paistaa herkulliset muurikkaletut hillon ja kermavaahdon kera.
Illan päätti jalkapallopelit sekä karaoke lapsille ja aikuisille.
Sunnuntai näyttäytyi jälleen aurinkoisena. Lähtijät saivat
ostaa mukaansa lämpimäisiä. Paikalla olijoita helli helle ja osittain varmaan myös helleväsymys rauhoitti kaikki nauttimaan
kauniista päivästä kaikessa rauhassa.
Lämmin kiitos kaikille juhannusta kanssamme viettäneille.
Saimme hyvää palautetta niin alueesta yleensä kuin siisteydestäkin. Alueen lapsiystävällisyys niin leikkipaikan kuin rannan
suhteen sai myös kiitosta. Erään vierailijan sanoin ”tunsin olevani paratiisissa juhannuksen Alatalossa ollessani, mukavien
immeisten parissa”.
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Alatalossa pääsee kokeilemaan kirkkovenesoutua.

Juhannuksen kesäisännät ja -emännät tekivät juhlijoille juhannusjuhlan.
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Silja Kavilon bändi tahditti tanssijoita.
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Upea saunarakennus on saanut asiakkailta ison kiitoksen.

Alatalon saunarakennuksen a
 vajaiset
helatorstain viikonloppuna
Vuosien mittainen suunnittelutyö ja saunan valmistuminen
talven mittaisen urakoinnin jälkeen palkittiin karavaanareille
helatorstain aikaan. Ensimmäiset löylyt otettiin kuitenkin jo
edellisenä perjantaina. Silloin saunan sai ”korkata” yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Haapaniemi ja muut sitten perässä.
Avajaisiin kutsuttiin rahoittajat Osuuspankista, Ely-keskuksesta ja Kalakukko ry:stä. Myös yhteistyökumppanit ja
kyläläiset saivat kutsun tulla ihastelemaan aikaansaannosta.
Koska hankkeeseen saatiin EU-rahaa, saunarakennusta voimme vuokrata tietyin ehdoin myös esim. kyläläisten käyttöön.
Voimme tarjota vaikka palvelua saunan käytöstä, Tipulan käytöstä ja jopa lisänä ruokailupalvelua. Kyläläisiäkin kävi esittelypäivänä torstaina kymmenittäin. Karavaanareita tuli majoittumaan jo keskiviikkona ja pitkin viikonloppua oli majoittujia
muutama kymmen.
Perjantaina pidettiin avajaistanssit Tipulassa. Tahdit meille
takasi Onnenkipinä orkesteri, jonka solistina oli Mika Mäkkeli.
Tansseissa oli kunnon vauhdikas tunnelma. Mika on vuoden
2019 tangofinalisti tangomarkkinoilta. Osasi ottaa kyllä yleisön
fiiliksen omakseen ja antaa samalla mitalla takaisin. Kiitos Jaana Neuvoselle bändin ja solistin hankkimisesta. Tanssilattian
liukkaus tuli testattua vauhdikkaan musiikin tahtiin ja samalla
saatiin ilmastoinnin asennuksen toimivuudesta varmuus.

Kun juhlittiin saunan avajaisia, juhlittiin myös uuden leikkimökin avajaisia ja samalla järjestettiin lapsille nimikilpailu
leikkimökin nimestä. Nimeksi tuli Vekkula ja näin kastettiin
myös kaunis leikkimökki.
Kiitos avajaisjuhlien talkoohenkilöille, joita aina tarvitaan
runsaasti erilaisiin tehtäviin.

Saunan avajaisten aikaan myös lapset juhlivat uuden leikkimökin avajaisia.
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Perjantai 13.5 ei ollut epäonnenpäivä. Ensimmäiset saunojat odottavat saunan ovien avautumista.
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Pihakahvio saunan avajaisviikonloppuna. Kesällä piirakoiden, pullien, sämpylöiden ym. myynti pihalla on
yksi Alatalon valttikortti muiden asioiden lisäksi.
sfc-kuopionseutu.net

ihailluin

Saunan avajaistansseissa Mika Mäkkeli ja taustalla Onnenkipinä.
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HUIPPUHYVITYS

matkailuajoneuvostasi vaihtaessasi uuteen!

BÜRSTNER

J. EDITION 2022

IXEO TIME IT 726

Uudistunut huippuvarusteltu
vuoden 2022 J. Edition -erikoismalli vain J. Rinta-Joupilta!

SAATAVILLA

140 HV MANUAALI tai 160 HV AUTOMAATTI
• 10" multimedialaite (sis. Apple
Car
Play sekä navigointi ja
peruutuskamera)
• Digitaalinen mittaristo
• Techno-kojelauta
• Automaatti-ilmastointi
• LED-valaistu markiisi
• LED-päiväajovalot

• Truma kombi 6E -lämmitys
• Talvipaketti (harmaavesisäiliö
ja putket eristetty)
• Metalliväri
• Erillisvuoteet takana
• Alaslaskettava
vuode sähköllä
• Penkinlämmittimet
• Iso takatalli

VAIN J. RINTA-JOUPILTA!

Uudet
Bürstnermatkailuautot

Kovia vaihtotarjouksia
matkailuajoneuvoihin
koko kesän ajan

Kaikki
muut uudet
matkailuajoneuvot

Suuri valikoima
uutuuksia
sekä matkailuautoissa että
-vaunuissa

3,99%
+ K ULUT

Satoja
vaihdossa
tulleita
matkailuautojaja vaunuja

J. RINTA-JOUPPI OY
Volttikatu 7, Kuopio \
p. 017 3683 000

PALVELEMME
ma – pe 10 – 18 \
la 10 – 15

KABE CROWN
i 760 LGB MB
417 CDI AUTOM.

ADRIA ASTELLA
644 DP

ADRIA MATRIX

Axess 670 SL

KABE AMETIST

560 GLE KS
King Selection

OSTAMME
MATKAILUAJONEUVOJA!
Olemme kiinnostuneita ostamaan
hyväkuntoisen ja hyvin pidetyn
matkailuajoneuvosi hyvään hintaan.
Myy omasi meille jo tänään osoitteessa
rintajouppi.fi tai ottamalla yhteyttä
myymäläämme!

Autokauppa, jossa on jiitä.
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Alatalossa karaoke soi kesäisin ainakin perjantaisin. Uusittu ilmanvaihto
ja kunnostettu Tipulan lattia lisäävät asiakkaiden viihtymistä.

Tipulan saneeraustyö ennen
matkailukauden alkua
Tipulan tunkkaisuudesta ja kesällä ylikuumasta sisälämmöstä on tullut palautetta useaan kertaan eri ihmisiltä. Nyt sekin
asia on korjattu. Muutaman talkoolaisen ja asiantuntijan avuin
asennettiin Tipulaan ilmanvaihto ennen vappua. Ilmanvaihdolla saadaan sisäilma raikkaaksi ja viilennettyä sen verran mitä
nyt varjoiselta ulkoseinältä sisälle ilmaa tulee. Vielä jos myöhemmin olisi mahdollista asentaa ilmalämpöpumppu, Tipulan
käyttöä voisi jatkaa vuoden aikana pitemmäksi eikä sähkön
kulutustaan kasvaisi.
Myös lattia sai uuden ilmeen ahkerien talkoolaisten tekemisen myötä. Lattiaa hiottin koneellisesti ja lakattiin useaan
kertaan. Tanssikenkien luisto on nyt juuri sellainen, kuin lattian liukkauden täytyy ollakin. Naisten tekemä viimeistely pöytäsomistuksissa antoi mukavan uudistuksen Tipulan kokonaisuuteen. Tipulan huoltorakennuksen päätyseinäkin maalattiin
huoltomaalauksena.
Kiitos kuuluu koko porukalle meidän kaikkien alueen käyttäjien puolesta ja iso kiitos myös huoltojoukoille ”keittiököörille” maistuvista talkooruuista.
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Isäntäkoulutusta ja kausipaikkalaisten infoa
Kesäkuun alussa koulutettiin kesäisäntiä tehtäviinsä ja samalla informoitiin kausipaikkalaisia yhteisiin
tapoihin ja toimintoihin. Lähes kaikki
kausipaikkalaiset olivat suorittamassa läsnäolovelvollisuuttaan. Onhan
meille jokaiselle tärkeää, miten toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja kuinka kohdata erilaisia
asiakkaita. Hallitus ja Aluepäällikkö

laativat ja tekivät koulutusmateriaalin
käytännössä tulleiden kokemusten ja
tapahtumien johdosta. Koulutus sisälsi vieraiden vastaanoton, paikoituksen, turvallisuusasiat kuten turvavälit ja sähkön käytön, mahdollisten
häiriötapauksien käsittelyn ja muut
kokemusten kautta ilmenneet asiat.
Esille tuli keskustelun ja kysymysten myötä hyviä käytännössä tulleita

asioita, joista myös uudet kausipaikkalaiset saivat isäntävelvollisuuden
suorittamiseen hyviä neuvoja.
Alatalossa olevat kausipaikkalaiset tarvitsevat tehdä vain reilun
vuorokauden isäntätehtävää. Ei ole
ollenkaan ylitsepääsemätön tehtävä
suorittaa tätä talkoota kaikkien hyväksi. Kiitos kaikille isäntävuorolaisille.

HÄRKÄJUHLAT
12.–14.8.2022 Alatalossa

PERJANTAINA
❃
❃
❃
❃
❃
❃

Alkaa arvan myynti (päävoitto ilmoitetaan myöhemmin)
Saunotaan naisten ja miesten saunoissa 17–21
Ostetaan myytäviä tuotteita
Heitetään pihalla lanttia
Tanssitaan Duo Kasinon tahdittamana 20–24
Hiljennytään levolle viimeistään 00.30!

LAUANTAINA
❃ Leikitetään lapsia aamupäivästä alkaen pihalla
❃ Kierretään myyntiesittelyissä ja tehdään hyviä kauppoja
❃ Osallistutaan ja seurataan iltapäivän ohjelmia
❃ Ruokaillaan sään salliessa pihateltassa ja piha-alueella
❃ Jännitetään arpajaisvoittoja
❃ Taas saunotaan 17-21
❃ Lauletaan Tipulassa iltakaraokessa tai aikakin tanssitaan ja kuunnellaan laulajia
Duo Kasinon fiilistelymusiikki kuunneltavissa osoitteessa
https://youtu.be/7zTrDxvKUbI
Ilmoittaudu ruokailuun kun avaamme ilmoittautumiseen ohjeet kotisivuillamme
www.sfc-kuopionseutu.net
Ohjelma tarkentuu vielä myöhemmin.

TER V E T ULOA !
sfc-kuopionseutu.net
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”Katugallup:n” tuloksia Alatalossa
Kyselimme vierailijoiden mielipiteitä Alatalon palveluista helteisenä viikonloppuna.
1)
2)
3)
4)
5)

1)

Kerro nimesi ja paikkakunta, jossa asut
Mistä sait idean tulla Alataloon ja oletko vieraillut alueella aikaisemmin?
Mitä tykkäät Alatalon tämänhetkisistä palveluista ja mikä on kivointa Alatalossa?
Mitä voisimme parantaa jatkossa ja mitä kivaa lisää toivoisit Alataloon?
Tulisitko uudelleen Alataloon ja suosittelisitko paikkaa muillekin?

Sari Vänskä, Kuopio

2) Ollaan miehen kanssa käyty täällä
muutaman kerran aiemmin. Käynneistä
jäi todella hyvä fiilis ja siksi haluttiin tulla
tänne uudelleen.
3) Palvelut on täällä monipuoliset. Tekemistä löytyy kaikille mutta erityisesti
meitä tänne vetää tunnelma, ihmiset;
täällä kokee olevansa tervetullut. Uusi
sauna on upea ja se, että naisten ja miesten saunat ovat yhtä aikaa, on plussaa.
3) Täällä on selvästi ajateltu ja ajatellaan kävijöitä. Eletään tässä
hetkessä, mutta on jo mietitty mitä tehdään seuraavaksi.
4) Suosittelen Alataloa ehdottomasti! Tämä ei ole vain ohikulkupaikka, vaan täällä viihtyy pidemmän aikaa. Kun meillä
on kausipaikka ajankohtainen, se on täällä.

1) Ari ja Päivi, Juankoski
2) Tykätään olla täällä, ollaan oltu useasti aikaisemminkin ja
ollaan Kuopion yhdistyksen jäseniä.
3) Hyvät palvelut, 10 +. Edullinen paikka, hyvä sijainti ajatellen työmatkoja/polttoainekulut, hyvät sosiaalitilat, kuulutukset kuuluu hyvin, lapsille ja aikuisille löytyy aktiviteetteja. Uusi saunarakennus toimii myös hyvin.
4) Voisi tasoittaa joitakin caravan -paikkoja rannan läheisyydessä ja inva-paikoilla, neljän metrin turvaväli ei täyty.
5) Kyllä ja suositeltu on.

1)

Maini Happonen,
Tervakoski

2) Aikanaan, parikymmentä vuotta
sitten, kierreltiin erilaisia paikkoja
ja siitä lähtien ollaan käyty Alatalossa.
3) Palvelut ovat kaiken kattavasti hyvät, uusi sauna on erittäin
hyvä, pulla/piirakkamyynti on
hyvä.
4) Ei äkkiä tule mieleen, ollaan tyytyväisiä ja ei olisi
tultu uudelleen, jos ei oltaisi tyytyväisiä.
5) Ehdottomasti suosittelen ja ollaan kehuttu ja julistettu Alataloa omalla alueella.

1) Veikko ja Säde Karttunen, Karttula
2) Netin kautta, ollaan uusia karavaanareita ja uusia Kuopion
yhdistyksen jäseniä. Tämä on ensimmäinen reissu meille ja
tulimme tutustumaan Alataloon.
3) Palvelut ovat tosi hyvät, järvi on hyvä ja ollaan käyty myös
kalastamassa ja saalistakin tuli. Hyvät saunat ja vessat, on
kaunis ja todella siisti alue. Minigolf oli hyvä ja lapsille on
hyvät leikkipaikat. Karaokeilloista tykätään ja kaveritkin
tykkää.
4) Tuntuu meille riittävälle ja ollaan ensimmäistä kertaa Alatalossa niin ei olla huomattu näin lyhyessä ajassa parannettavaa. Tuhkakuppeja kaivattaisiin rantaan ettei tarvitsisi
heittää tupakan tumppeja maahan.
5) Kyllä, ehdottomasti suosittelemme.
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1) Esa ja Miia, Ylöjärvi
2) Leirintäoppaan perusteella katsottiin ja suunniteltiin reittiä
pitkin kevättä ja Alatalo osui reitin varrelle – käydään sekä
jo tutuiksi tulleilla että uusilla alueilla ja tämä on ensimmäinen kerta Alatalossa. Pyritään löytämään ja kiertämään
SFC-alueita, ne ovat siistejä ja takuuvarmoja, niihin on
mukava mennä lasten kanssa, kaikki pelaa ja ne eivät petä
koskaan.
3) Vaikutelma on hyvä, on paljon ja kattavaa palvelua. Vastaanotto oli tosi lämmin, koki itsensä tervetulleeksi ja että
on odotettu vieras – sillä on yllättävän suuri merkitys. Fasiliteetit ovat viimeisen päälle kunnossa. Karjalanpiirakka/
pullamyynti on hyvä. Tosi mukavaa väkeä tuntuu alueella
olevan. Uusi saunarakennus on hieno ja siellä oli ihanan
pitkät saunavuorot.
4) Ollaan niin fiiliksissä että ei tule parannettavaa mieleen.
Kauppapalvelukin on tosi hyvä, voi tilata ruokatarvikkeet
suoraan Alataloon. Vesipisteitä voisi olla enemmän.
5) Ollaan jo eilen suositeltu ystäväpariskunnille – Alatalo menee TOP 3:seen meidän vertailussa.
1) Anni, Ylöjärvi
2) Eka kerta Alatalossa, tulin perheen
kanssa.
3) Uimapaikka on kivointa Alatalossa, siinä on hyvä hiekkapohja ja siinä voi kävellä pitkälle.
4) En ole huomannut suurempia
puutteita, kaikkea löytyy.
5) Tulisin ehdottomasti uudelleen
Alataloon.

1) Aatu, Ylöjärvi
2) Eka kerta Alatalossa, tulin
perheen kanssa.
3) Uimaranta ja suppailu on kivointa Alatalossa.
4) Ei tule erityistä mieleen,
täällä on oikeastaan kaikki. Löhöilypaikka voisi
olla mukava joskus.
5) Kyllä tulisin uudestaan.

1) Nuutti, Kaarina
2) Olen vieraillut Alatalossa viime ja sitä edellisenä kesänä
perheen kanssa.
3) Kivointa Alatalossa on uiminen ja polkuautot. Uusi sauna
on aika kiva.
4) Alatalosta ei oikeastaan puutu
mitään, täällä on hyvä olla.
5) Tulisin ja tulen Alataloon uudestaan, tämä on kiva paikka.

1) Mika, Kaarina
2) Ollaan käyty täällä viime ja edellisenä kesänä. Alun perin sain tiedon Alatalosta leirintäoppaasta ja
Facebook:sta katsoin kuvia.
3) Tykkään Alatalon palveluista ja
uusi sauna ja tiskipaikka on hyvä.
4) Ei tule mieleen mitään parannettavaa, kaikki löytyy.
5) Kyllä suosittelisin.

Haastattelut teki Eine L

sfc-kuopionseutu.net
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HALLINTO 7.4 2022 ALKAEN
TEHTÄVÄ- JA VASTUUALUEET

Lue hallintosäännöstä tehtäväkuvakset
Hallituksen ja yhdistyksen
puheenjohtaja
Pekka Haapaniemi, puh. 050 566 5943,
pekka.haapaniemi(ät)elisanet.fi
– Lisäksi Toimistotoimikunnan vastaava, Tiedotus- ja julkaisutoimikunnan
jäsen Reissaajatlehden päätoimittaja

Hallituksen sihteeri, jäsenkirjuri
Seppo Tiilikainen, puh. 044 371 4426,
seppo.tiilikainen(ät)dnainternet.net,
– Lisäksi karaoketoiminnan ylläpito ja
kehittäminen. Tapahtuma- ja ohjelmatoimikunnan jäsen, Tiedotus- ja
julkaisutoimikunnan vastaava, kotisivujen päivitys, Facebook sivujen
ylläpito ja Instargram päivitys

Hallituksen varapuheenjohtaja
Juhani Lukkari, puh. 040 582 2779,
j.lukkari(ät)gmail.com
– Lisäksi Tapahtuma- ja ohjelmatoimikunnan jäsen

Hallituksen jäsen
Asko Hakkarainen, puh. 050 584 5368,
hakkarainen.asko(ät)gmail.com
– Lisäksi Aluetoimikunnan jäsen

MIT!
T HINTAMENPEDUOLLISM
HUIKEAILÄM
IMMIN HINNOIN
PIMÄT AUTOT SUO
87 990

€

Karmann 4x4 AWD NELIVETO, Ford

rek. 4:lle, vuoteet 2+1, pituus 5,98 m
170 hv, hyvin varustein, heti ajoon

69 990

€

Weinsberg Pepper, Merzedes autom.

rek. 4:lle, vuoteet 2+2, pituus 6,97 m
170 hv, täysvarustus, tyyliä ja laatua

€

63 990

€

Eura Mobil Nordic, Ducaton uusi alusta Etrusco 640, Ducaton uusi alusta

rek. 4:lle, vuoteet 2:lle, pituus 5,99 m
huippuvarustein, premiumluokkaa

rek. 4:lle, vuoteet 2+1, pituus 6,36 m
kattavat varusteet, saatavana heti

MYÖS VUOKRAUS
890
Uudet tasokkaat retkeily- ja matkailuautot alk.

RAHOITUSTARJOUS 2,6 %

72 990

HINNAT SIS. ALV 24%

UUDET TALV
KAAT UUTUUDET!
MM. NÄMÄ VUOSIMALLIN 2022 LAADUK

Hallituksen jäsen
Seppo Kaismala,
puh. 050 067 4338
kaismalas(ät)gmail.com
– Lisäksi Aluetoimikunnan jäsen,
keittiöryhmän jäsen
Hallituksen jäsen
Mauri Ojala,
puh. 044 219 3377
ojala.mauri(ät)gmail.com
– Lisäksi Tapahtuma- ja
ohjelmatoimikunnan varavastaava
Hallituksen jäsen
Kirsi Rissanen, hallituksen jäsen
puh. 040 590 9767,
kiri2159(ät)gmail.com
– Lisäksi Tapahtuma- ja
ohjelmatoimikunnan vastaava
Hallituksen ulkopuolelta
Taloudenhoitaja
Seppo Heikkinen,
puh. 040 512 1944
seppokheikkinen20(ät)gmail.com
Aluepäällikkö
Juhani Kurkinen,
puh. 050 309 8012 (1.9.–31.5-)
puh. 044 584 2999 (1.6.–31.8.)
jussi.kurkinen45(ät)gmail.com
– Alatalon alueen päivittäisten asioiden
hoitaminen
Aluetoimikunnan vastaava
Antero Korhonen,
puh. 040 593 5161
a.anterokorhonen(ät)gmail.com
– Aluetoimikunnan projektitehtävien
organisointi

€ / viikko!

retkiauto.fi
Oppipojankuja 2, Kuopion Leväsellä

Kysy lisää 0400 672 900, myös iltaisin ja viikonloppuisin
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Maantieteellisesti ajateltuna Alatalon rompepäivät sijaitsevat
ihanteellisella paikalla kahden valtakeskuksen Kuopion ja Siilinjärven välissä ja ysitien kupeessa ja joka jatkuvasti Kuopiossa asioiville koillissavolaisillekin on sopivasti matkan
varrella. Alueelle majoittuville karavaanareillekin markkinat
ovat kaivattua vaihtelua.
Savonkin kesä on jo sinällään täynnä kaikenlaista ja kaikenkirjavaa kesätapahtumaa. Mutta sanoisinpa, että kesäpäivä
Jännevirralla, keskellä kauneinta Suomea, on niin viehko ajatus, 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 rompepäivän tarpeeksi jo olemassa. Kesäpäivä Jännevirralla -kappaleen sävelsi 1970-luvulla Kuopion pelimanneissa soittanut
ammattikoulunopettaja Alvar Närhi ja pelimannit ovat sen
taas ottaneet ohjelmistoonsa muutaman vuosikymmenen hiljaiselon jälkeen.

Reissaajat

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

Jukan ja Annen matka Savoon

Sähköinen lehti
paperilla

Jukka Niemen ja Anne Syrjän harrastus karavaanariksi alkoi
Maisansalon talvikausipaikalta vuonna 1988. Maisansalo oli
silloin SFC-Pirkanmaan talvialueena ja kesäisin Lomaliiton leirintäalueena. Harrastus alkoi kiinnostaa yhä enemmän ja alkuvuosina 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. Täällä oli lapsilla mieluista tekemistä, joten lasten ehdoilla matkailu
oli jo silloin todettavissa. Karvion leirintäaluekaan Heinävedellä ei jäänyt tuntemattomaksi Jukan kalastusharrastuksen myötä.
- Viikonloppu- ja lomareissut liikuttiin etupäässä lasten urheiluharrastusten mukaan, muistelivat Anne ja Jukka. Tulipa
nähtyä vuonna 2010 myös Hietasaaren myrskyn täystuho.
Jukka muisteli, että Anne oli lähtenyt autolla käymään Tampereella ja hän jäi kaverinsa kanssa karavaanialueelle, kun suihkuvirtaus 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 Alatalon karavaanialueeseen tapahtui kesällä 2010. Savolainen
järvimaisema kiinnosti, samoin kuin savolaisten immeisten
lupsakkuus. Varsinkin alkuaikoina joutui miettimään savolaisten vieräleukojen huumoria ja vitsejä, että kertovatko he tarinaa vitsinä vai onko tarina tosi. Kummallakaan ei ole sukujuuria Savossa, joten hämälaisen hitaus auttoi ajattelemaan savolaisen sanoman tosi tarkoitusta.
No sen verran kuitenkin Kuopio oli entuudestaan tuttu,
että Jukan sisko asui Kuopiossa.

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.

Seppo Kononen
Koska korona-pandemia esti 15. Karavaanareiden SM-karaokekilpailun, musiikki korvattiin viikonloppuna karaoketuotannon esittelyllä, yhteislauluilla, piha-alueella markkinataustamusiikilla ja Soitinyhtye Savonian reippaalla kansanmusiikilla ja vanhalla tanssimusiikilla

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 seurassa.
Kymmenen vuotta Alatalossa käyneenä tänne on tullut
paljon hyviä tuttuja ja ystäviä. Talvella pidetään puolin ja toisin yhteyttä viestittelemällä kuulumisia. Vakiintuneita tapoja
ja rituaaleja on tullut kavereiden keskuudessa. Kumpu-Ukko
oli kaveri, joka keitti joka kesä kaalikeiton vaikka ei sitä luvannutkaan. Hoffrenin Sakun erikoisuun on ollut savuhaukimakaronilaatikko, 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 lähtöpäivä, lähtökahvien järjestäminen ystävien puolelta on usein siirtänyt kotiin lähtöä Tampereelle.
- Mites sitten te täällä Savossa aikanne kulutatte, kysyin
haastatellessani.
Anne käy lenkillä, marjassa, käy Kuopion nähtävyyskohteissa kuten museoissa, torilla ja siellä missä useat muutkin
Kuopiossa kävijät käyvät. Jukkakin lähtee Kuopioon kaupungille mielellään, kun lapsen lapset ovat käymässä täällä ainakin viikon lomalla. Lasten kanssa kohteena saattaa olla esim.
kaupungin puistot, Väinölänniemi ja suuret leikkikentät puhumattakaan laivaristeilyistä. Jukan ”oma” harrastus on Sakun
kanssa kalastaminen.
Sosiaaliset juttutuokiot saunan yhteydessä ovat Jukan mielestä mukavat, koska itsekään Jukka ei oikein tiedä, että olisiko ”roolissa” vieras vai melkein kausipaikkalainen. Asioita
voi seurata vähän niin kuin kärpänen katossa. Jukan mieleisiä
ajankulun töitä on kavereiden ja tuntemattomienkin auttami-
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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

nen kaikenlaisissa tarpeissa. Samalla pääsee immeisten kanssa 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 osoittanut hyvän toimivan alueen merkit. Täällä aina on otettu vastaan niin kuin vieras konsanaan, eikä varmaan kukaan muukaan ole tuntenut itseään pihalla vastaanottovaiheessa turistiksi. 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, huoltotilojen 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 täydellistä. Pieni puute on käsipyykkipaikan puuttuminen. Lasten aktiviteettejä 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. Aikuisten aktiviteettejä on täällä hyvin. Täällä on lenkkipolut,
veneet, kajakit, SUP-laudat ja kalastusmahdollisuus. Myös
nuotiopaikat riittävät kokoontumiseen makkaran paiston
yhteydessä. Kokonaisarvosanaksi Jukka ja Anne toteavat, ei
täydellinen, mutta 9+.
Jukka ja Anne ovat edelleen vakiokausipaikkalaisia SFCMaisansalossa.
Teksti ja kuvat Seppo Tiilikainen

sfc-kuopionseutu.net

Jukka ja Anne viihtyvät Alatalon rantamaisemissa.
Sivu 9

Reissaajat-lehti ilmestyy kaksi kertaa painettuna ja kerran
sähköisessä muodossa. Sähköinen lehti on nykyaikaa ja
säästäähän se luontoakin.
Tarkistathan, että olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi SFCaravan liittoon. Näin saat sähköisen lehden myös sähköpostiisi.
Lehdet ovat luettavissa lisäksi yhdistyksen kotisivulta
https://www.sfc-kuopionseutu.net/
Mukavia lukuhetkiä! toivoo toimitus

TERVETULOA JÄSEN!
Oletko jo käynyt omalla alueellasi Alatalossa?
Sauna meidän täytyi purkaa uuden tieltä, mutta virtaa saa edelleen
tolpasta ja uusi saunarakennuskin valmistuu keväällä 2022.
Käytettävissäsi ovat saunan lisäksi mm. huoltorakennus suihkuineen,
uusi caravan-keittiö, tupa, grillikatos 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. Kesäaikaan 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 karaokeiltoja tansseineen. Voidaanpa karaokea laulella
muinakin iltoina.
Vuoden ensimmäinen tapahtuma on perinteisesti Talvipäivät, jatkuen
sitten Pääsiäistapahtumalla jne. Tapahtumat ovat nähtävillä yhdistyksen
kotisivuilla www.sfc-kuopionseutu.net sekä ilmoitustaululla Alatalossa.

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, SFC-alueista
ym. Tai kerro muuten vaan miten karavaaniharrastuksemme
on muuttunut vuosien 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
Seppo 044 371 4426 tai Pekka
050 566 5943.




Lisätietoa saa puh. 050 309 8012.

sfc-kuopionseutu.net
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PARHAAT MATKAILUAUTOT JA VAUNUT!

Tule tutustumaan uusiin Knaus Sport -kampanjamalleihin!
Tunnelmavalaistus - 17‟ alumiinivanteet - sileä pelti - COSY HOME ‐paketti, ym. ym..

Hinta alkaen 24.900,- sisältäen todella kattavat kampanjavarusteet!

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

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

Katso tarjoukset
www.savonpalokalusto.fi

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.
553 8771 (KUOPIO)
72100040
KARTTULA
info@osmonvaunupalvelu.com
Puh. 040 553 8771
info@osmonvaunupalvelu.com

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

SAMMUTIN
TARKASTUS
ALATALOSSA
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
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Suutarityöt
- kenkien ja laukkujen korjaukset
- kenkien ja nahkatuotteiden
hoitoaineet
Kaiverruspalvelut
-postilaatikkokyltit
-palkintokyltit
-laser merkkaukset

-Auton kaukolukitusavaimet
-Älyavaimet, KeylessGoavaimet

Avainpalvelu
-kotiavaimet
-riippulukot
-autonavainten korjaukset ja
varaosat

Korjaukset ja varaosat:
- autojen avaimet
- autolukot

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

Karavaanari liikenteessä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ota säätila ja keliolosuhteet huomioon
Keskity ajamiseen ja liikenteen tarkkailuun
Noudata liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia
Ennakoi ja varaudu yllättäviin tilanteisiin
Ole joustava
Ota muu liikenne huomioon
Opettele hallitsemaan ajoneuvosi kaikissa olosuhteissa
Aja kiireettömästi ja hyvällä mielellä!

Karavaanari leiriytyessä
1.

Paikoita ajoneuvosi niin, että vähintään neljän metrin (4)
turvaväli toteutuu

sfc-kuopionseutu.net

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

2.
3.

Tutustu etutelttojen ja –katosten turvaväliohjeeseen
Käytä ajoneuvon suoraan saattamiseksi ajokiiloja ja nokkapyörää, älä kulmatukia
4. Liity sähköverkkoon määräysten mukaisella liityntäjohdolla
5. Liitä liityntäjohto ensin ajoneuvoon ja vasta sitten sähköverkkoon
6. Pidän matkailuajoneuvosi ilmanvaihtoaukot aina vapaina
7. Tarkista turvavaroittimien (palo- häkä- ja kaasuvaroitin)
kunto ja toimivuus
8. Huolehdi paloturvallisuudesta
9. Tutustu leirintäalueen turvaohjeisiin ja järjestyssääntöihin
10. Noudata alueen henkilökunnan turvallisuusohjeita
11. Muista, että turvallisuus tehdään yhdessä ja joka päivä!
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Reissaajat

Tapahtumat 2022:
– Mahdollisesti päivä tai iltatapahtumia esim. tansseja lomakauden aikana
– Härkäjuhlat 12.–14.8.
– Ajotaitotapahtuma (avoin)
– Rompepäivät ja karavaanareiden SM-karaokekilpailut 2.–4.9.
– Pikkujoulut 18.–20.11 (vahvistamaton)
Tapahtumat päivitetään kotisivuillemme www.sfc-kuopionseutu.net ja
Facebookiin SF-Caravan Alatalo. Olemme myös Instagramissa sfcalatalo

Sivu 20sfc-kuopionseutu.net

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
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