Reissaajat
SF-CARAVAN KUOPION SEUTU RY JÄSENJULKAISU 3/2017 27.VSK

Valmistaudumme
talven tuloon

LÖYDÄ OMA
LUONTOSI

UUSI

ŠKODA KODIAQ

Vaihtoautot kuvien kera –
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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
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Puheenjohtajan ajatuksia
Tarkastelen mennyttä
haasteellista kesää 2017

Katsaus tulevaan matkailukauteen ja tulevaisuuteen

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 (mm. nurmikon leik
kaus). 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.
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.
Ympärivuotisiksi rakennetut caravan-paikat tänä sade
kesänä olivat meille menestys, josta matkailijat antoivat
kiitosta.

Järvi-Suomen kierroksen uskon tuovan meille lisäarvoa
nyt ja tulevaisuudessa.
Alatalon uuden rantasaunan suunnittelun ja toteutuksen vieminen eteenpäin on tämän talven asia, ja sillä on
jatkossa meidän alueemme matkailijoiden vetovoimaan
tärkeä lisäys.
Kevätkokouksessa hyväksytty sääntömuutos tiivistettynä: Tärkeimpänä asiana on siirtyminen yhteen
kokoukseen, vuosikokoukseen, joka pidetään maalistoukokuussa. Kokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilipäätöksen vahvistaminen ja kuluvan vuoden
budjetti ja valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen
jäsenet ja joka toinen vuosi puheenjohtaja.

Alatalon laadun takeena
on Vankkurihymiö.

sfc-kuopionseutu.net

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, Alatalon
puh. 050 309 8012, koska kausipaikkojen määrä on rajoitettu.
Markku Miettinen, 26475
0440 647 610, markku@autoliikemiettinen.fi
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Hallitus 2017
Tehtävä- ja vastuualueet

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 2017
Viikoilla 10 ja 44 paperilehtenä
Viikolla 25 vain sähköinen
nettilehti
Kaikki lehdet ilmestyvät
myös sähköisessä muodossa
yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net

Puheenjohtaja Markku Miettinen
0440 647 610, markku(ät)autoliikemiettinen.fi
Hallituksen puheenjohtaja
Vastuualueena yhdistyksen hallituksen ja
yhdistyksen johtaminen, tiedottaminen,
PR- ja suhdetoiminnan kehittäminen ja ylläpito.
Taloudenhoitaja Seppo Heikkinen (hallituksen ulkopuolelta)
040 512 1944, seppo.kheikkinen(ät)suomi24.fi
Vastuualueena yhdistyksen taloudenhoito,
kirjanpidon tiliöinti ja laskujen maksu,
sekä kausipaikkalaisten sähkömaksuseuranta.
Sihteeri Seppo Tiilikainen
044 371 4426, seppo.tiilikainen(ät)dnainternet.net
Hallituksen sihteeri
Vastuualueena karaoketoiminnan ylläpito ja kehittäminen.
Reissaajat-lehden avustaminen.
Jäsenkirjuri Jari Alanen
040 581 5336, jarski.alanen(ät)gmail.com
Vastuualueena yhdistyksen jäsenkirjanpito,
tervetulopaketin postittaminen uusille jäsenille,
sekä turva- ja ajotaitotoiminnan järjestely.
Varapuheenjohtaja, aluepäällikkö Sakari Hoffrén
050 309 8012 (Alatalo), 0400 577 085, v.s.hoffren(ät)gmail.com
Vastuualueena Alatalon alueen hoito- ja kunnossapito,
sähkövalvojan tehtävät, vastaanoton järjestäminen
kesäajan ulkopuolella.
Sähkövalvoja Jouko Kröger
0400 409 759, jkroger(ät)suomi24.fi
Vastuualueena Alatalon sähkövalvojan tehtävät.

Valmiin aineiston jättö
Jättöviikot 6, 22 ja 40
Painosmäärä 2 000 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2017
Kirjapaino Arsmat Oy, Kuopio

Kotisivut Jukka Kuosmanen
0500 911 680, jukka.kuosmanen(ät)petterinkulma.fi
Vastuualueena yhdistyksen kotisivujen päivitys ja ylläpito,
atk-vastaava, lisäksi karaokevuorovastaava.

Turva- ja Ajotaitovastaava Jari Rissanen
040 213 0555, jrissanen1(ät)gmail.com
Vastuualueena turva- ja ajotaitotapahtuman toteuttaminen.
Lisäksi sähkövalvonnan suorittaminen.

Hallituksen jäsen Mirja Hietala
050 343 3453, mirkku53(ät)suomi24.fi
Vastuualueena tapahtumien ja luottamushenkilöiden
tehtävien täydentäminen.
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PIKKUJOULUT

Tervetuloa Alataloon viettämään huisin hauskaa pikkujoulua
17. – 19.11.2017!
Lauantain pikkujouluohjelma:
klo 10.00 Joulukuusen haku.
klo 11.00 Tuvassa ohjelmaa lapsille. Koristelemme kuusen ja teemme muuta
hauskaa.
klo 15.00 – 16.30 Sauna naisille
klo 16.30 – 18.00 Sauna miehille
klo 18.30 Pikkujouluruokailu. Yhdistys tarjoaa ruoan jäsenille
.
Sitova ilmoittautuminen ruokailuun 13.11.2017 mennessä.
Lähetä tekstiviesti, jossa nimesi ja ruokailijoiden määrä numeroon
040 687 3133 tai sähköposti seija.jukka@sci.fi. Kiitos

Joulumenu: Joulukinkku, puuro, luumusoppa, kotikalja/maito, piirakka, kahvi,

torttu/pipari sekä jouluglögi (pienet muutokset ovat mahdollisia).
klo 19.30 Joulupukki tulee ja jakaa lapsille lahjatkin.

klo 19.45 Julkaistaan arpajaisten voittajat. (palkintona mm. kinkkuja)
klo 20.15 Lyhyt näytelmä pikkujouluhengessä.
klo 20.30 Pikkujoulupeli
n. klo 21 tanssit alkavat Pöljänsuoran säestyksellä.

Saunat perjantaina naiset klo 17.30 – 19 ja miehet klo 19 –20.30
Sunnuntaina aamusaunat naiset klo 9 –10 ja miehet klo 10 – 11.

Normaalit vuorokausimaksut, ei treffimaksua. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

ADRIA JA BÜRSTNER

matkailuautot ja -vaunut
J.Rinta-Joupilta Kuopiosta

PLATINUM
C O L L E C T I O N

10 kpl erään esittelyautoja
ADRIA LUX+ -PAKETTI
ASENNETTUNA

0€
Tulossa
lähiaikoina...

Esimerkiksi Adria Coral S 670 SL Platinum
Fiat 2.3 JTD 150 Multijet 75.810 €
LUX+ -paketti sisältää:
• Ohjaamoilmastointi
• Etumatkustajan turvatyyny
• Sähkötoimiset ja lämmitettävät sivupeilit
• Vakionopeudensäädin
• Markiisi
• TV-antenni
• 20” LED-TV
• Multimedialaite
• Navigaattori
• Peruutuskamera

EDUN ARVO n. 6000 €
KAIKKIIN UUSIIN MATKAILUAJONEUVOIHIN

Rahoituskorko
ainoastaan

0.99%

Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25.000€, käsiraha 5.000€, rahoitetaan 20.215€, korko 0,99 %,
perustamiskulu 215€, käsittelymaksu 12€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5.000 €, kuukausierä yht. 280,60€.
Luottokustannukset yht. 1.561,84€. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 21.776,84 €, todellinen vuosikorko 2,5%.
Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Nordea rahoitus, Aleksis Kiven katu 9, 00500 Helsinki.

Volttikatu 7, Kuopio
puh. 0207 881 330
rintajouppi.fi

Huippuvarustellut
Bürstner Edition 30 juhlamallit

EDITION 30 VARUSTEPAKETIT SISÄLTYVÄT HINTOIHIN
NEXXO TIME EDITION 30

61.700€

alkaen
etusi alk. 6.350 €

IXEO TIME EDITION 30

63.900€

alkaen
etusi alk. 6.900 €

Bürstner Averso 490 TL/TS ALDE
OVH.
TARJOUSHINTA
ETUSI

AVERSO 490 TL

29.900€
25.900€
4.000€

VISEO EDITION 30

75.300€

alkaen
etusi alk. 8.800 €

Matkailuvaunu nestekiertoisella
lattialämmityksellä

AVERSO 490 TS

Ostamme siistejä ja vähänajettuja matkailuautoja
sekä hyväkuntoisia matkailuvaunuja
Tarvittaessa lunastamme mahdollisen loppuvelan, vaihdamme kalliimpaan
tai halvempaan – tai ostamme vaunusi tai autosi käteisellä. Auton tai vaunun
näyttö ja luovutus onnistuu aina sinua lähinnä olevassa toimipisteessämme.
Ota yhteyttä meihin.

Matkailuajoneuvoasioissa Kuopiossa sinua palvelevat:

Myynti:
Panu Niiranen
p. 040 7120 456

Myynti / Huolto:
Sebastian Venäläinen
p. 040 7120 459

Huolto:
Ari Hynynen
p. 040 519 0618
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Uuden vuoden juhla ALATALOSSA
31.12.2017
Nyyttikestit, raketteja, kokko, karaokea ym.

Tervetuloa!

Koirat kävivät
kylässä
Karavaanareiden koirakerhon koirat kävivät Alatalossa isäntineen 26.–28.5.2017. Sää oli ennustettua parempi ja matkailuajoneuvoja oli kirjattuna lähes kolmekymmentä. Koiria oli
paljon, mutta ääntä vähän. Jopa 100 ”haukkumatonta” koiraa
yllätti paikallaolijat; haukuntaa ei kuulunut enempää kuin
muulloinkaan. Turhaan oli moni kausipaikkalainen jäänyt
kotiin, kun kuvitteli koirien olevan äänekkäitä. Kyllä SFCKoirakerho osaa kouluttaa jäseniään ja heidän koiriaan sosiaaliseen kohtaamiseen ja hyvään käyttäytymiseen.
Treffejä seuranneet kehuivat koiraisäntiä ja -emäntiä
mukaviksi. Heidän käyttäytymisensä varmaan heijastui koiriinkin. Kerholaisten kanssa pääsi hyvin juttuun ja samalle
aaltopituudelle.
Tapahtuman aikaan pidettiin mm. karaoketanssit, koiranäyttely ja lenkkeiltiin. Tapahtumaa osittain sivusta seuranneena totean, että kerhon toiminta on hyvin organisoitu; alusta
loppuun saakka.
Toivotamme koiraihmiset ilomielin uudelleen kylään
oikein suurella joukolla.
Kirjoittaja on Koiraihminen itsekin.
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Lenkille lähtö.

Kulkee se tällainenkin saman lenkin.
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Carthago Club of Finland
Alatalolla 9.–11.6.2017
Pidimme kauden avajaiset ja vuosikokouksen Kuopion Ala
talolla 9.–11.6.2017. Positiivinen yllätys oli, että meille oli
varattu paikat ylätasanteelta huoltorakennuksien ja kokous
tilojen vierestä. Saimme pystyttää yli kolmenkymmenen
auton yhteisen leirin, missä kanssakäyminen oli helppoa.
Vieressä olevat kokoustilat olivat riittävän suuret, siistit
ja käytännölliset yli 60 henkeä olevalle ryhmälle. Tilat riittivät hyvin myös Pian Herkkuhetken tarjoamalle maukkaalle
aterialle seisovasta pöydästä. Erityisen maininnan ansaitsevat
salin lisämonitorit. Seinälle asennettuina ne olivat tärkeät
apuvälineet vedettäessä yhteislauluja. Niistä oli helppo seurata laulujen sanoja molemmilta sivuseiniltä. Karaokelaitteiden äänentoisto oli hyvä ja käytimme niitä yhteisissä tilaisuuksissa.
Henkilökunnan joustavuuden ansiosta meidän suurella
ryhmällä oli mahdollisuus saunoa erityisjärjestelyin. Saunaaikamme olivat ennen yleisten vuorojen alkamista, joten kaikki ehtivät saunoa ennen kokousta, ruokailua ja yhteistä illanviettoa. Saunassa oli erinomaiset löylyt ja asialliset pukeutumistilat. Niillä, jotka eivät pelänneet viileähköä vettä, oli hyvä
mahdollisuus pulahtaa järveen. Illan hämärtyessä saimme paistaa makkaroita ja nauttia pientä purtavaa tilavassa kodassa.
Kaikkiaan viikonloppumme oli hyvin onnistunut, kiitos
Alatalon palveluiden ja erityisesti ystävällisen henkilökunnan.
Ahti Wikström
Carthago Club of Finland
puheenjohtaja

Carthago-kerho kävi Alatalossa
Carthago Club of Finland vieraili 9.–11.6.2017 Ala
talossa ensimmäistä kertaa. Paljon oli komeita ja näyttäviä autoja ja mukavia ihmisiä liikkeellä. Paikalla taisi
olla tällä kertaa melkein kolmekymmentä autokuntaa.
Kerholla oli oma ohjelmansa karaoken, saunomisen ja
muun ajanvieton ohella. Yhdistyksemme auttoi pitopalveluruokailun järjestelyissä. Onhan Pian Herkkuhetki Kuopiosta ollut yhdistykselle tuttu ruoan järjestäjä erilaisissa tilaisuuksissa, joten osasimme Carthagolaisille antaa hyvän vinkin tilausruoan tarjoajasta.
Otamme Carthagolaiset mielellään uudelleenkin kylään.
ST

sfc-kuopionseutu.net
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Mennään bussilla!

Ryhmille varattua aluetta.

Neljän
Kabe-kerhon
tapaaminen
Alatalossa
16.–18.6.2017
Kevään kolmas ryhmätapahtuma oli Kabelaisten tapaaminen
Alatalossa viikko ennen juhannusta. Ilmoittautuneita Kabelaisia oli lähes kolmekymmentä matkailuajoneuvoperhettä. Osa
heistä tuli jo torstaina ja viimeiset lähtivät vasta seuraavana
tiistaina. Tapahtumapaikka oli sovittu jo edellisenä kesänä
SFC-Lintulahdessa Kabe Keski-Suomen, Kabe Pohjois-Suomen ja Kabe klupi Länsi-Suomen yhteispäätöksellä. Parina
iltana laulettiin innokkaasti karaokea ja tanssittiin Tipulassa.
Mukana oli tietenkin muitakin karavaanareita kuin Kabelaisia; tilaisuus oli avoin kaikille karavaanareille. Lauantaina
lähdettiin täydellä punaisella Petteri Bussilla Kuopion retkelle. Ensin mentiin Caravan Larvantoon, jossa tarjoilusta huolehti Caravan Larvannon henkilökunta. Asiakkaina teimme
ostoksia ja tutustuimme yrityksen henkilökuntaan, huoltoon ja
myymälän tarjontaan.
Larvannolta lähtiessämme teimme kiertoajelun Kuopion
Saaristokadun kautta Kuopion torille. Kuin tilauksesta oli perjantaina alkanut, ”Kuopio tanssii ja soi” -viikko. Kabelaiset
pääsivät seuraamaan myös näitä tapahtumia torin vilskeessä.
Kävipä moni myös Mualiman Navalla, siis tunnetussa tori
baarissa, seuraamassa torin elämää. Kuopiosta lähtiessämme
Petteri Bussin ystävällinen kuljettaja Pasi ohjasi meidät vielä
sataman kautta takaisin Alataloon.
Lauantain iltapäivänä pidimme epävirallisen Kabelaisten
kokouksen Tipulassa.
Uutena yhdistyksenä, Kabe Järvi-Suomi ry, osallistui viikonlopun tapahtumaan järjestämällä bussikyydin ja oppaan
kiertoajelulle, muuten tilaisuuden järjestäjänä toimivat toiset
Kabe-yhdistykset ja kerhot. Kabe Järvi-Suomi toivottaa uudet
jäsenet tervetulleiksi joukkoon.
Kiitos kaikille mukana olleille, Caravan Larvannolle ja
Kaben maahantuojalle onnistuneesta päiväretkestä ja viikonlopusta.
Kabelaisten puolesta Seppo T

Myymälä.
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Läheltä piti!

Ei lähelläkään

rimaa.

Hulahula-esitanssijat. Kuvat: Mikko Korkelainen.

Juhannus Alatalossa
Tänä juhannuksena nautimme aurinkoisesta säästä erilaisten
pelien, yhdessäolon, lipunnoston ja muun juhannukseen kuuluvan toiminnan kera.
Suomenlipun nostosta huolehtivat Markku ja Saku, Sepon
vetämän lippulaulun säestyksellä. Markku puheenjohtajana
piti myös yhdistyksen puolesta puheen.
Aattopäivänä pelailtiin etupihalla golfpallon heittoa, kolikonheittoa, polkuautolla tarkkuusajoa. Yksi kivoimmista tapahtumista lienee kuitenkin ollut keppihevoskilpailu, jossa
ylitettiin ja kierrettiin esteitä tosi vauhdikkaasti.
Golfpallon heiton voitti Tia ja keppihevosratsastuksen
Riina, pienin taituri keppihevosratsastuksessa oli Emilia, joka
hänkin palkittiin. Kaikki muutkin osallistujat saivat pienen lohdutuspalkinnon. Polkuautokisan peräkärryn kanssa voitti Onni
ja kisan ilman kärryä Vertti. Toiseksi tuli Atte ja kolmanneksi
Ninni. Kisoihin osallistuivat mm. Telma, Suvi, Ninni, Riina,
Emilia, Nelli, Selma, Vertti, Atte, Santeri, Tiia, Toivo ja Onni.
Kolikonheiton miesten sarjan vei Vesa ja naisten sarjan
Pirjo. Molemmat voittivat yllätysyllätys juhannusjuomaa.
Grillillä joimme pullakahvit heti pelien jälkeen.

sfc-kuopionseutu.net

Lähteekö tuli lentoon?

Emmekä tietenkään unohtaneet kokkoa. Sitä lähdettiin sytyttämään jo hyvissä ajoin ennen kello kymmentä illalla, jotta
se ehtisi syttyä ajoissa, mutta sepä syttyikin herkemmin, kuin
osattiin arvata, puiden kosteudesta huolimatta. No onneksi
kokko kuitenkin paloi koko tapahtuman ajan komiasti.
Kokon aikana klo 22 tanssimme Robinin Hulahula-kap
paleen tahdissa. Olimme ilmoittautuneet Ylen järjestämään
maailmanennätysyritykseen tanssia Suomessa yhtäaikaisesti
ennätysosallistujamäärällä. Ennätystä ei tullut, mutta mukana
oltiin 120 henkilön voimin ja meillähän oli lisäksi erinomaiset
esitanssijat. Juhannusvastan kanssa sitten saunottiin ja Tapsa
soitteli karaoket päälle
Juhannuspäivänäkin Airi veti lapsille pelejä ja leikkejä
yläpihalla. Lapsia olikin paljon leikkimässä ja mukavaa oli.
Mietittiin, että pitänee järjestää Juhannusjuhlat ensi vuonnakin. Haluammekin kiittää kaikkia juhlijoita ja talkoolaisia
onnistuneista juhlista.
JK
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VETO, VETO, VETO!

Eipä tarvinnut noita sanoja usein huudella kirkkoveneen peräsimestä.
Lauantaina 1.7.2017 koettiin Alatalossa taas yksi uusi karavaanareiden tapahtuma; kirkkoveneretkipäivä. Lähdimme
ummikkoporukalla kokeilemaan kirkkovenesoutua kahdeksantoista soutajan voimin. Vain yksi nuori mies tunnusti soutaneensa pienen matkan aiemmin. Itse peräsimessä ensikertalaisena luotin siihen, että soutaminen onnistuu, kun vaan
annan oikeat soutuohjeet ja tahdit.
Harjoittelin salaa keväästä saakka menestyksekkään Kuopion Soutajat ry:n joukoissa. Sain siellä hyvät neuvot soutamistekniikkaan ja näillä opeilla ja ohjeilla starttasimme Ala
talon saunarannasta kohti tuulista Juurusveden selkää. Parinsadan alkumetrin aikana tahti oli hieman epävireessä, mutta
sitten kyllä lähti kokka kohisemaan.
Hyvää rauhallista tahtisoutua suuntasimme mutkan kautta
ja välillä maisemia ihaillen järven vastarannalle Hiekkaniemen laavulle. Siellä meitä odotti jo muutama moottorivene ja
huoltojoukot. Oli iloinen puheen sorina rantaan päästyämme

ja aiheena tietenkin soutu. Kokemuksia vaihtoivat kausipaikkalaiset ja tapahtumaan ensisijaisesti ilmoittautuneet vieras
kävijät. Laavulla paistoimme makkaraa ja nautimme huoltojoukkojen keittämää nokipannukahvia ja muita lisukkeita.
Aurinko paistoi laavurantaan lämpimästi ja rauhoitti retke
läisten mieltä. Nautittuamme kesäisestä päivästä ja eväistä
jatkoimme matkaa saarten välissä kierrellen kohti Alatalon
rantaa. Rannassa meitä odottivat vastaanottojoukot.
Lähes kaikille soutajille retki oli ensikertainen kokemus ja
tunne rantaan saavuttaessa kuin voittajalla. Moni toivoi pääsevän retkelle uudestaan ja moni rannalle jäänyt olisi halunnut
olla mukana. Ehkäpä retkeillään ensi kesänä uudelleen? Innokkaat soutajat ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Kiitos mukavasta päivästä ja kiva kun pääsin teille tämän
kokemuksen tuottamaan.

Yleisö odotti soutajia kotiin.

Tauko Hiekkaniemen laavulla.

Seppo Tiilikainen
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Ajotaitopäivä 26.8.2017
Ajotaitopäivää vietettiin tänä vuonna sateisissa merkeissä.
Olimme taas saaneet liitosta kouluttajaksi Lauri Niemisen,
jonka johdolla keiloja kiertelimme. Valitettavasti keli verotti
tänä vuonna osallistujamäärää, mutta joukkoon sopi myös
uusia yrittäjiä.
Rata on sama sekä matkailuvaunuyhdistelmälle, että matkailuautolle. Vaikka kello käy suorituksen ajan ja virheet
lasketaan, niin tärkeintä kaikessa on silti oman ajotaidon kehittäminen ja harjoittelu. Radalla suoritettavat tehtävät ovat
niitä perusasioita, joita tarvitsemme harrastuksemme parissa
liikkuessamme. Harvoin näitä taitoja tulee muuten harjoi
teltua, siksi se onkin hyvä tehdä asiantuntevan kouluttajan
johdolla. Laurilta saimmekin paljon hyviä vinkkejä suorituksiimme. Riittävät ajotaidot mahdollistavat turvallisen tiellä
liikkumisen.
Järjestäjien puolesta haluamme kiittää yhteistyökumppaneitamme, jotka mahdollistivat tapahtuman järjestämisen.
Best Caravan tarjosi meille matkailuauton ja matkailuvaunun
käyttöön ja RP-Talot ja Rautiaisen pelti ja ilmastointi antoivat
meille pihansa käyttöömme.
Jari Alanen
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Härkäjuhlat

Lapset askareissa.

Juuso ja tytöt.

Yhdistyksen perinteisiä Härkäjuhlia vietettiin lähes neljänkymmenennen kerran!
Nimi on perinne, mutta juhlien sisältö on muuttunut vuo
sien varrella. Enää ei pyöritetä härkää vartaassa kuin kauan
sitten ennen EU:ta. Vuosikymmenten saatossa juhlia on vietetty muuallakin kuin Alatalossa ja juhlaväkikin on vaihtunut.
Tapahtuman järjestäjinä pyrimme muuttamaan ohjelmaa kysynnän ja palautteiden mukaan.
Viikonlopuksi ennustettu sadekeli keräsi Alataloon kuitenkin n. 120 matkailuajoneuvoa.
Perjantaina tanssijoita viihdytti El Moskiitto-trio solistinaan erittäin pitkän musiikkiuran tehnyt Pekka Rautio Kuo
piosta ja hyvin ilta menikin. Lauantaina Best-Caravan ja RintaJouppi esittelivät matkailukalustojaan. Lapset pääsivät ohjaa
jien johdolla omiin askareisiinsa. Yhdistysten välisen Minigolfkilpailun kiertopalkinnon voitti tällä kertaa Kuopion joukkue.
Tämä ohjelmanumero on uusi ja toteutui vasta toisen kerran.
Aurinkoisessa, kesäisessä säässä, lauantain päiväohjelmaa
esitti monitaitomies Juuso Happonen Kuopiosta erilaisten
hahmojen merkeissä. Arpajaisten pääpalkinnon, Helkama Jopon, vei Tapani Pusa Keski-Suomeen. Sinne suuntaan sen
piti mennäkin, sillä Keski-Suomesta tuli isohko joukko viettämään juhlia kanssamme. Taas kerran (kiitos siitä) Pitopalvelu
Pian Herkkuhetki tarjosi herkullisen juhlaruoan sen lunastaneille. Ne jotka eivät ostaneet maukasta ruokaa, harmittelivat
kyllä jälkeenpäin. Vielä lauantai-illankin karaokeen riitti
Tipulaan täysi salillinen laulajia ja tanssijoita.
Kiitos juhlijoille, talkoolaisille ja kaikille paikalla olleille!
Tavataan ensi vuonna uusin tuulin.
Seppo
81442
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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
Van S 520

I
UUS

ID 14379

Dethleffs
ESPRIT T 7090

ID 11028

80 180 € tai 948 €/kk

63 500 € tai 933 €/kk

Vuosimalli 2018

Käytt.ottovuosi 2011

Ajokortti B

Paino 3495 kg

Paino 3500 kg

Mittaril. 89000 km
Ajokortti B

Erillisvuoteet
3 vuodetta

Henkilömäärä 4

4 vuodetta, henkilömäärä 4

Tyylikästä matkantekoa Mercedes-alustalla ja
automaattivaihteistolla.

Hobby OPTIMA
DE LUXE T70 GE

ID 11648

Huippuhieno Esprit kovalla varustuksella.

I
UUS

Hobby
VANTANA K60 FT

ID 13676

74 560 € tai 882 €/kk
Vuosimalli 2017

Vuosimalli 2017

Ajokortti B

Ajokortti B

Paino 3500 kg

Erillisvuoteet

Parivuode

3 vuodetta

Henkilömäärä 4

Upea Hobby erillisvuotein.

2 vuodetta

Huippusuosittu Hobbyn retkiauto.

I
UUS

Sunlight
T 67 ID 11791

Dethleffs
T 6501 B

ID 13871

65 410 € tai 777 €/kk

44 500 € tai 721 €/kk

Paino 3495 kg

Mittaril. 42000 km

Vuosimalli 2017

Käytt.ottovuosi 2009

Ajokortti B

Paino 3495 kg
Ajokortti B

Nostovuode
Henkilömäärä 5

I
UUS

62 670 € tai 744 €/kk

Paino 3500 kg

Henkilömäärä 4

Parivuode

5 vuodetta

Auto erillisvuoteilla sekä nostovuoteella. Tähän mahtuu!

3 vuodetta, henkilömäärä 4

Parivuode

Siisti Dethleffs vähillä kilometreillä.

Hymer
ERIBA Nova SL 545

ID 14392

I
UUS

Hobby
560 UL Premium

ID 11666

43 485 € tai 522 €/kk

25 700 € tai 350 €/kk

Vuosimalli 2018

Käytt.ottovuosi 2012

Paino 1700 kg

Vuodepaikat 4

Parivuode

Parivuoteella ja tilavalla oleskeluryhmällä.

Dethleffs
Camper 560 RET

ID 13770

Paino 1750 kg

Vuodepaikat 5

Erillisvuoteet

Hieno Premium erillisvuotein.

Dethleffs
Camper 550 HK

ID 13767

34 900 € tai 447 €/kk

23 900 € tai 361 €/kk

Paino 1800 kg

Paino 1800 kg

Käytt.ottovuosi 2015
Vuodepaikat 4

Erillisvuoteet

Huippuhieno vaunu hyvillä varusteilla.

Hobby
560 WLU PREMIUM

ID 12655

Käytt.ottovuosi 2011
Vuodepaikat 4

Parivuode

Suositulla pohjaratkaisulla oleva talvilämmin Dethleffs.

Solifer
Artic 520 TBR

ID 14169

27 900 € tai 360 €/kk

19 900 € tai 331 €/kk

Käytt.ottovuosi 2014

Käytt.ottovuosi 2008

Paino 1800 kg

Erillisvuoteet

Vuodepaikat 4

Hieno Premium erillisvuotein.

Paino 1350 kg
Parivuode

Vuodepaikat 4

Hyvällä pidolla ollut Solifer.

Miiluranta 1 A, 70800 Kuopio • www.bestcaravan.fi
Reijo Jauhiainen 010 832 4546 • Tuija Korhonen 010 832 4547 • Huolto 010 832 4529

Karavaanareiden SM-Karaokekilpailu ja
Rompepäivät onnistuneesti ohi
Alatalossa jo kahdennentoista kerran järjestetty tapahtuma sai
ennätysvastaanoton. Alue oli täynnä majoittujia, viimeistä
paikkaa myöten ja osa paikoitettiin jopa tieväylällekin. Kiitos
paikoitusvastaaville ja avustajille ennakkoon merkityistä
paikoista ja hyvin ohjatusta pysäköinnistä. Rompepäivät veti
lauantaiksi paikalle myös useita ulkopuolisia myyjiä ja merkittävän paljon ostavaa väkeä Joensuun tien varteen laitettujen
opasteiden ohjaamana. Kauppaa tehtiin joillakin myyntipaikoilla kiitettävästi ja tavaraa meni myös muille kuin karavaanareille. Tällainen avoin tapahtuma jatkuu tulevina vuosinakin. Kannattaa siis merkata kalenteriin jo nyt: Alataloon
syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna rompetorille.
Karaokekilpailussa riitti osallistujia kaikkiin sarjoihin, joihinkin jopa yllättävän paljon. Voittosijoitukset menivät Jyväskylään, Kuikkaan, Nurmijärvelle, Teerijärvelle ja Nilsiään.
Paljon onnea voittajille, muille palkinnoille päässeille sekä
kilpailuun osallistujille. Viikonloppu oli täyttä musiikkiviihdettä erittäin hyvien karaoke-esitysten myötä ja yleisöä oli
runsaasti. Kilpailun tuomareiksi kutsutaan aina edellisen vuoden voittajat. Tänä vuonna pari kutsuttua olivat estyneitä ja
heidät jouduttiin korvaamaan toisilla, jo monissa kilpailuissa
tuomareina toimineilla henkilöillä. Tuomariston puheenjohtajana toimi Kuopion musiikkimaailmassa pitkän uran tehnyt,

nykyisin El Moskiitto -yhtyeen solisti, Pekka Rautio. Kiitos
kaikille tapahtumaan osallistuneille.

Kiitoksen aihe!
Lauantaiaamuna yhdeksän jälkeen tapahtui Jännevirran sillan
pohjoispuolella Jänneniemen käyttövesiputken rikko. Alatalossa oli tapahtumahetkellä noin 350 henkilöä paikalla. Asiaa
selviteltiin ja yhdistyksemme puheenjohtaja Markku Miettinen sai hoideltua Kuopion Vedeltä tankkiautollisen juoma
vettä heti keskipäivän jälkeen. Aluepäällikkö Sakari Hoffrén
oivalsi, että vessojen täytyy toimia edes jollakin tapaa näin
suuren väkijoukon ollessa alueella. Aluekuulutuksella saatiin
useita talkoolaisia töihin ja ei mennyt kuin hetki aikaa, kun
vessoihin saatiin toimitettua korvaavaa huuhteluvettä. Saunavesi saatiin lämpimäksi muuripadassa. Kyllä hätä keinot keksii.
Kiitos kaikille erittäin nopeasta toiminnasta hankalassa,
yllättävässä, tilanteessa.
Onneksi karavaanarit ovat ymmärtäväisiä ja useimmat tottuneita yllättäviinkin tilanteisiin.
Seppo Tiilikainen
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Aikuisten palkitut.

Karavaanareiden
SM-Karaokekilpailun sijoitukset:
Nuoret alle 16v
1. Emilia Voimala
2. Eveliina Voimala
3. Neela Heikkinen

Jyväskylä
Jyväskylä
Kajaani

Naiset – 60v
1. Marjo Karhulahti
2. Tanja Heikkinen
3. Kirsi Survonen

Kuikka
Kajaani
Vihtavuori

Miehet – 60v
1. Tomi Juntunen		
2. Erkki Lahti		
3. Timo Vaahto		

Nurmijärvi
Palokka
Seinäjoki

Naiset + 60v
1. Bettan Sunabacka
2. Irja Andersin
3. Kerttu Hakonen

Teerijärvi
Naarajärvi
Nilsiä

Miehet + 60v
1. Vesa Ruotsalainen
2. Matti Andersin
3. Heikki Keränen

Nilsiä
Naarajärvi
Myllyniemi
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Nuorten palkitut.

Yleisö.
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Turvapäivät ja isäntäkoulutus
Järjestimme jäsenillemme perinteisen turvapäivän ja sen
yhtey
dessä kausipaikkalaisille isäntäkoulutuksen. Kyseinen
päivä pidettiin 3.6.
Ensimmäistä kertaa suoritettiin alueella myös yhteinen
kaasutarkastustapahtuma. Tarkastuksia suoritti Best Caravan.
Muutamia löysällä olevia liitoksia ja jokunen letkurikkokin
löytyi, mutta muutoin kalusto oli kaasujärjestelmien osalta
pääosin hyvässä kunnossa. Yksikin vika on kuitenkin liikaa,
koska kaasun aiheuttamat vahingot voivat olla tuhoisia ja
voivat lisäksi koskea muitakin kuin tarkastuksen kohdetta.
Kaasutarkastus oli tarpeellinen myös, koska nyt matkailuajoneuvon omistaja ja alueella oleskelevat tietävät tämän puolen
olevan kunnossa.
Kaasutarkastus on yhdistyksemme kausipaikalla voimassa
2 vuotta, jonka jälkeen se tulee uusia. Tarkastus tulee olla
tehty aina syyskuun loppuun mennessä. Jos tarkastus on tehty
nyt keväällä 2017, on seuraava tarkastus tehtävä 30.9.2019
mennessä. Huomioitavaa on, että tarkastuksen on oltava voi-

massa koko kausipaikkasopimusajan, eli kahden vuoden tarkastusväli ei saa ylittyä. Kahden vuoden aika alkaa kulua kunkin matkailuajoneuvon kohdalla sen tarkastuspäivästä alkaen.
Perinteisesti tarkistutimme myös sammuttimia Savon
Palokaluston toimesta. Sammutin ei enää ole katsastuksessa
pakollinen, mutta vuosittain tarkastettu sammutin on kausipaikkasopimuksen mukaan oltava kausipaikkalaisen vaunussa
tai autossa. Tämäkin on tärkeä yhteinen turvallisuuskysymys
vaaratilanteen sattuessa.
Markku Miettinen ohjasi tulevia kesäisäntiä isäntäkoulutuksessa. Koulutuksia pidettiin kaksi saman päivän aikana.
Yksi tärkeimmistä asioista on ottaa vieraat vastaan etupihalla
heti, kun he sinne saapuvat ja neuvoa heidät paikoilleen.
Myös yleisten tilojen puhtaudesta ja sosiaalitilojen tarvikkeiden riittävyydestä tulee huolehtia. Kesäisännän velvollisuuksiin kuuluu lisäksi monia muita asioita.
JK

Kaasuletkujen kunto kannattaa tarkistaa ajoittain itsekin
Letkun kunnon tarkistaminen on yksinkertaista. Taivutat
vain letkua mutkalle ja katsot, onko siinä hiusmurtumia.
Liitosten tiiviyden voit tarkistaa sivelemällä pensselillä
saippuavettä liitoskohtiin. Jos syntyy kuplia, liitokset vuotavat ja ne täytyy kiristää.
Katso lisätietoja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
(Tukes) sivuilta: http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Nestekaasu/Grillikausi-alkaa--muista-turvallisuusnestekaasun-kaytossa/

Virkkasimme mattoja
Eeva-Liisa Jokinen järjesti Alatalossa käsityökurssin
16.9. Kurssilla virkattiin innolla trikoista mattoja.
Innostusta oli järjestää vastaava tapahtuma
uudelleen esimerkiksi loppuvuodesta.
Viritelkääpä
virkkuukoukkuja
valmiiksi!

Huom ryhmän kokoajat!
Alatalossa pääsääntöisesti Tipulan yläkenttä
on varattu isoille ryhmätapaamisille.
Ryhmän kerääjänä ja järjestäjänä voit kysyä
varausmahdollisuutta ja palveluita puh. 050 309 8012.
Tervetuloa kokoontumaan Alataloon!
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Ei olisi meillä
huoltorakennustakaan
Ei olisi laavua, ei olisi grillillä lasituksia, ei olisi matkailuajoneuvopaikkoja
sähköjärjestelmineen, ei olisi jätekatosta, ei olisi minigolf-rataa, ei olisi uutta
caravan-keittiötä, ei olisi näinkin edullista vuorokausi- ja kausipaikkamaksua,
ei olisi… Tätä kai voisi jatkaa pitkäänkin. Näitä meillä ei kuitenkaan olisi
ilman jäsentemme talkoopanosta ja vierailijoitamme.
Kausipaikkamaksuilla
voisimme
ehkä juuri ja juuri pitää yllä nykyistä
tilannetta, eli maksaa sähköjä, vesiä,
vakuutuksia ja mitä kaikkia kiinteitä
kuluja niitä onkaan sekä ehkä tehdä pieniä fiksauksia, mutta vääjäämättä alue
alkaisi pikkuhiljaa rapautua. Kuten
Markkukin on useampaan kertaan tämän lehden pääkirjoituksessa kirjoittanut, talkoiden tekeminen Alatalossa on
tärkeää, jotta voimme palvella jäseniämme ja vieraitamme mahdollisimman hyvin.
Kausipaikkalaisiakin on alueellamme ehkä n. 200 henkilöä. Kun jokainen
tekee kykyjensä ja aikataulunsa mukaan
jotain, niin saamme paljon aikaiseksi.
Talkoiksi voisi kiinteiden talkoo
päivien lisäksi hyvin laskea esimerkiksi
saunan lämmittämisen omatoimiaikana,
siivouksen, roskien viemisen, paperien
vaihtamisen sosiaalitiloihin, leikkipaikkojen ja polkuautojen kunnostuksen,
puiden viemisen grillille sekä tupaan ja
muut vastaavat työt.
Erityisesti talkoiden merkitys korostuu erilaisten tapahtumien yhteydessä.
Tarvitsemme jatkuvasti toimijoita ja
kehittäjiä tapahtumiin. Usein en ainakaan henkilökohtaisesti tohdi kausipaikkalaista häiritä ja kysyä, mutta jos
hän itse tarjoutuu johonkin hommaan,
niin tilanne on aivan toinen.
Vierailijat ovat meille tärkeitä. Heitä
on mukava isäntinäkin palvella. Muutoinkin talkoohengessä aluetta kunnossa pitämällä ja parantamalla, saamme
alueen kausipaikkamaksun ja vuorokausimaksun pidettyä jatkossakin kil-
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pailukykyisenä. Lisäksi kun kaikki kausipaikkalaiset pidämme vireen hyvänä
vieraita palvellen ja aluetta ylläpitäen,
saamme vuorokausihinnoilla kehittämisrahaa tulevan rantasaunankin rakentamiseen.
Koko harrastuksemme ideahan lienee, että kukin SFC-alue pitää alueensa

kunnossa, jotta me voimme vierailla
heidän alueillaan sekä he voivat vastavuoroisesti vierailla meidän alueellamme ja vieläpä suhteellisen edulliseen
hintaan.
Talkoillaan.
JK

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.
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).
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Storforssen suvannolta katsottuna.

Matka Norjan Lofooteille
12.–26.7.2015
Ajatuksia Sirpa Markkasen päiväkirjan sivuilta, osa 4
21.7. Tiistai
Sade herätti meidän tasaisella ropinalla. Tympeää. Laitettiin
pikaisesti itsemme lähtökuntoon ja tien päällä oltiin jo heti
aamu kahdeksalta.
Tie kulki rannan suuntaisesti ja puikkelehti serpentiinin
tavoin kiemurrellen mutkia ylös ja alas. Luonto sokaisi, vaikka satoi, niin kauneus ei kadonnut minnekään. Kameraan oli
räpsittävä kuvia urakalla tuulilasin läpi.
Matkan varrella oli lukuisia tunneleita, lyhyitä ja pitkiä.
Laskin niitä olleen reitillä noin 15.
Yhdessä pimeässä tunnelissa koettiin todella vakava läheltä piti -tilanne. Eskon auton edessä kulki linja-auto ja sen
edessä iso rekka. Rekka kai näki vastaan tulevan rekan por
haltavan sen verran kovaa vastaan, että joutui hiljentämään
vauhtia. Me Eskon auton takana ihmeteltiin ja luultiin rekan
hyytyvän tunneliin. Pian hitauden syy kuitenkin selvisi, kun
vastaan tuleva rekka kolisti tulla vauhdilla heittäen päällemme
valtaisan kivisateen. Kylläpä säikäytti, melkein meni löysät
pöksyyn. Hetken oli ilmassa kauhun hetkiä, kun rekka vaappui tulla etuvasemmalta kohti autoamme kuin kaatumaisillaan

oleva järkäle. Sen oikea yläkulma oli hiponut kallionseinämää
saaden seinämän rikkoutumaan. Pian tilanne oli onneksi ohi
ja sovittiin, että pysähdytään heti ensimmäisellä levikkeellä
tarkastamassa vauriot.
Levikkeellä näimme, kuinka Eskon auton vasen kylki oli
täynnä kiven murikoiden jättämiä ruttuja ja koko pinta harmaan sementtipölyn vallassa. Meidän autossa ei näyttänyt olevan suurempia vaurioita – onneksi. Napsittiin kuvia todistusaineistoksi, sillä rekka meni menojaan, eikä todellakaan ehditty nähdä rekkaria tai edes, minkä maalainen auto oli.
No vahingoille ei mahda mitään, maailma ei niihin kaadu.
Onneksi ei sentään rekka tullut päin meitä. Tällöin ei olisi
ollut kuin verta, räkää ja peräsuolen pätkiä tiellä.
Tie numero 77 oli reissun ehdottomasti huikein pätkä.
Korkeat vuoret oikealla ja alhaalla vasemmalla 100 m syvä
rotko. Rotkon reunalla oli matala noin 20 cm korkea sementtiaita, joka sekin jonkin verran kallellaan. Luojan kiitos ajoimme tietä niin päin, että saimme olla turvassa vuoren kyljessä.
Ainakaan minun psyyke ei olisi kestänyt olla rotkon reunalla.
Ei voinut, kun huokailla kauneutta ja Luojan mahtavaa maisemaa. Tällaista maisemaa en ollut aiemmin koskaan nähnyt.
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Pian ylitimme Ruotsin rajan klo 12.00 ilman huomiota tai
tullimuodollisuuksia. Norja upeine kokemuksineen ja maisemineen jäi tällä kertaa taakse.
Tie oli tasainen ja suora, jota oli hyvä posotella. Pysähdyttiin yllättäen tien sivuun ja Esko lähti käppäilemään suoraan
maastoon. Luulimme poikaa pissittävän, mutta poitsu kävikin
hakemassa lunta läheiseltä lumiläntiltä ja aikoi järjestää
porukalle kunnon lumipesut. Onneksi osasimme varautua ja
Lete ehti sulkea ovet, mutta minä raukka sain niskaani kou
rallisen kylmää ja karkeaa lunta. Pojat on poikia, se tuli taas
todistettua.
Matka jatkui, kettuemo viipelti poikasineen tien poikki.
Autoja liikkui harvakseltaan, joten matka taittui vauhdilla.
Jonkin matkan päässä oli siistiltä näyttävä Camping, joten
ajettiin sinne. Camping Silver olikin todella korkeatasoinen
omine uima-altaineen, saunoineen, mökkeineen ja rannan
ravintoloineen.
Oli ihana saada autot parkkiin. Tänään paistui pannulla
kuha, joka oli viedä kielen mennessään. Oli luxusta päästä
ensi kertaa saunaan. Saatiin saunoa Ritun kanssa ihan kahden,
muita naisia ei saunassa näkynyt.
Päivän matkustamisen jälkeen ruoka ja uni maittoi ilman
suurempia yöloitsuja.

Vartijat Shellin huoltis-kämppärillä.

22.7. Keskiviikko
Aamuvirkkuina jälleen aikaisin ylös ja tien päälle. Matkan
kohteena oli tänään Storforssenin putoukset.
Matka taittui mukavassa vauhdissa, välillä miettien, näyttääkö navigaattori todellakin oikeaa suuntaa, mutta pian huomattiin olevamme onneksi menossa aivan oikeaan suuntaan.
Piteåvelven silta ja pienet kuohut houkuttelivat lähemmäksi paikkaa kuvaamaan hienoa kosken kuohua. Siellä tapasimme paikallisen asukkaan, joka osasi kertoa juuri näiden kuohujen laskevan Storforsseniin.
Perille Storforsseniin päästiin mukavasti puolilta päivin.
Autot parkkiin ja tutustumaan paikkaan. Heti parkkialueen
reunassa seisoi hirsirakennus, eräänlainen info-piste, josta sai
ottaa mukaansa esitteitä alueesta. Alueella oli myös iso, viihtyisä kahvila ja matkamuistomyymälä.
Kosken kuohuja pääsi ihailemaan hienosti rakennettuja
kävelysiltoja pitkin. Siltojen kaiteet oli varustettu pyöreillä
valaisimilla ja aina pienen matkan päässä oli penkki huilaamista tai vaan maisemien ihailua varten. Reitin varrelle oli
tehty myös monta retkikohdetta tulisijoineen ja istuimineen.
Siellä perheet nauttivat päivästä syöden eväitä ja katsellen
Luojan kauniita ja ihmeellisiä maisemia.
Kosken partaalla näimme valtavan, vapaana ja villinä kuohuvan uskomattoman leveän ja korkean putouksen, joka laski
alhaalla näkyvälle hotellille saakka. Korkeutta kuohuilla oli
kuulemma 60 m. Näky oli todella vaikuttava. Valtaisa valkoinen
ja voimakas veden pauhe ja kohina. Eipä olisi uskonut tällaista
paikkaa löytyvän näinkin läheltä Suomea. Putoukset ovat Pohjoismaiden suurimmat. Suosittelen jokaiselle matkakohteeksi.
Matkamuistomyymälässä oli myytävää upeista keramiikkapatsaista neuleisiin ja elintarvikkeisiin, kaikkea maan ja tai-
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Kuivauksessa kalanpäitä Å:ssa.

Liikenneympyrä Svolvärissä.
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vaan väliltä. Me emme sortuneet tällä kertaa yhteenkään houkutukseen.
Vettä alkoi tihmoa melko tiheään tahtiin, joten päätimme
jatkaa matkaa alas Storforssenin Camping-alueelle. Alueella
oli vielä mukavasti tilaa, joten leiriytyminen sujui sutjakkaasti.
Pistettiin jälleen kesäkeittiö pystyyn ja grillattiin makkaraa ja
herkkusieniä pekonilla. Voi, miten ruoka maistuikaan ulkona.
Syötyä oli mukava jaloitella alueella, joka oli erittäin viihtyisä ja siisti. Alueella oli jopa oma rukouskappeli, jollaista en
kyllä koskaan ole nähnyt Camping-alueella. Kosken kuohut
näyttivät upeilta myös alhaalta ylös katsottuina. Läheinen
hotelli vaikutti korkeatasoiselta ja tosi viihtyisältä. Siellä voisi
hyvinkin viettää aikaa joskus täälläpäin ollessa.
Alue vaikutti melko vilkkaalta ja toimivalta, paljon karavaanareita ja hotellissa majoittuvia liikuskeli rannan tuntumassa. Miehet kävivät saunassa, meille naisille riitti juokseva
vesi. Oli kiva istua iltaa lämpimässä kesäillassa ja turista
mukavia.

23.7. Torstai
Aurinkoinen – ihana aamu. Lete löysi vessareissulla pytyn
vierestä lompakon. Käytiin kahdestaan viemässä se respaan.
Joku turisti olikin jo ehtinyt kaivata kukkaroaan.
Sitten liikkeelle. Luleån kunnassa oli jälleen autojen tankkaus. Sen pihassa hörpättiin kahvit.
Matka jatkui ja meno oli niin sujuvaa, että päätettiin ajella
Haaparantaan saakka. Tie oli loistava ja luotisuora. Haapa
rannan marketista haettiin lisätarviketta ja ostettiin suklaa
tuliaisia kotiin.

Haglöfs-myymälä houkutteli sopivasti liikenneympyrän
oikealla puolella, joten syöksyttiin sinne.
Siellä olikin loppuunmyynti ja kaikki vaatteet 50–70 %
alennuksella. Meikätytön silmät alkoivat jo kiiltää siinä vaiheessa. Löytyihän sitä tuliaisia lapsenlapsille, itselle ja kaikille läheisille. Samalla sai kuluttaa viimeiset kruunut pois.
Vieressä oli kiva hampurilaispaikka, jossa syötiin ensi
hätään kunnon ateriat. Vatsat pulleina ja olot ähkyinä jatkettiin
matkaa kohti Suomea ja Torniota.
Päätettiin yöpyä Tornion leirintäalueella. Se olikin tuttu
paikka jo menomatkalta. Laitettiin tiput grilliin paistumaan ja
nautittiin kauniista kesäillasta.

24.7. Perjantai
Aurinko paistoi helakasti, kun raottelin silmiä jo ennen kuutta.
Tänään on viimeinen lomapäivä. Haikeus hiipii ajatuksiin.
Kaikki kiva ja hauska loppuu aikanaan.
Oli sovittu, että tapaamme Tangokaverimme Maikin ja
Upin Iin Kärkkäisen pihassa. Soiteltiin heille vielä ennen lähtöä ja sovittiin tapaamisajasta. Ennen heidän tuloa ehdittiin
kiertää liike, mutta mitään ostettavaa ei tällä kertaa löytynyt.
Käytävän pullakojusta sentään löydettiin kahvin kaveriksi
rieskaa ja munkkeja. Oli sellainen pullapoika, että kai se olisi
myynyt äitinsäkin, jos olisi ollut pakko.		
Maikki ja Upi tulivat sovittuun aikaan ja hörpättiin kahvit
meidän autossa. Oli kiva taas nähdä kivoja kavereita. He
muuttavat ensi kuussa tänne Ii:hin, kun heidän mökkinsäkin
sijaitsee sopivasti seudulla. Eläkkeellä olossa on omat hyvät
puolensa, voi vaikka vaihtaa maisemaa, jos siltä tuntuu.

Jälleen Köli-vuoriston yli – nyt Ruotsiin.
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Eskon ja Ritun kanssa päätettiin olla seuraava yö Vaalan
Ruununhelmessä. Tuttu paikka oli helppo löytää. Satoi rankasti koko matkan, joten alueen nurmikentät olivat aivan
veden vallassa. Olisi kai pitänyt olla kumpparit kainaloihin
saakka, että siellä olisi pärjännyt. No ajettiin aivan perille rantaan, jossa oli vasta rakennetut vessat ja suihkut. Hyvät, tasaiset paikat, jossa kelpasi leiriytyä. Käppäiltiin alueella ja ihailtiin upeita veneitä. Kalastajia tuli ja meni.
Karaoketanssit houkuttelivat illalla meitä Leten kanssa
parketille, joten päätettiin kipaista tanssimaan. Esko ja Ritu
jäivät suosiolla nukkumaan. Tansseissa tavattiin yllättäen Tangomarkkinoilta tutut kilpatanssijat Arja ja Jaska. Olipa kiva ja
yllättävä kohtaaminen. Asuvat kuulemma Oulussa ja heillä on
täällä Ruununhelmessä kausipaikka.
Oli ihanaa tanssia taas pitkästä aikaa. Porukka lauloi hyvää
tanssimusiikkia, joten kelpasipa liidellä pitkin parkettia Leten
viedessä tuttuun, varmaan tapaan.
Vuorokausi ei ihan ehtinyt vaihtua lauantaiksi, kun hiippailtiin hiljaa autoon nukkumaan.

25.7. Lauantai
Tanssi-illasta huolimatta herättiin kuin peipposet jo seitse
mältä. Kotimatkalle lähdettiin yhdeksän maissa. Perinteisesti
pidettiin kahvitauko välimatkan levikkeellä.

Loppu hyvin – kaikki hyvin!
Vähämaille saavuttiin hyvissä ajoin puolilta päivin. Ympyrä oli sulkeutunut. Iso reitti kierretty ja paljon nähty. Ihana
reissu, jota tulee muisteltua vielä monta, monta kertaa. Reput
on täynnä hauskoja hetkiä ja huikeita maisemia, sieltä niitä on
mukava poimia ja maistella matkan varrella.
Meidän autoon tuli kilometrejä 3611 km. Paljon, mutta ei
puuduttanut. Lämmin kiitos matkakumppaneillemme, ystävillemme Ritulle & Eskolle!

Onko Alatalon edustalla olevalla Ykspuinen-saarella aarre? (kuva Unto Känninen)
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Uudet jäsenet 4.6.–22.9.2017
153340-0 Savolahti Marja-Riitta
Pieksämäki
133249-0 Kortelainen Pasi
Iisalmi
134004-0 Kontio Eeva
Niinivaara
110375-0 Loikkanen Viljo
Kerisalo
078612-0 Tossavainen Juha
Pajujärvi
126117-0 Kärkkäinen Jouko
Vuorela
142399-0 Rissanen Jyri
Toivala

158876-0 Koponen Juha-Matti
Kuopio
158884-0 Hiltunen Marja
Kuopio
158913-0 Tissari Juha
Varkaus
158973-0 Tolonen Tuomas
Lievestuore
158989-0 Holopainen Tomi
Siilinjärvi
159002-0 Pekkarinen Petrik
Siilinjärvi
069658-0 Mäkinen Ari
Kuopio

HUIKEAT HINTAPOMMIT!

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

90 €
54 9

49 9

90 €

EURAMOBIL 690 -17, käytetty

Rek. 6:lle, vuoteet 6:lle
Vuoden matkailuauto -palkinto 2016

51 990

Weinsberg 650 -17, käytetty

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

49 990
€

€

Weinsberg 631 ME Edition Fire -18, uusi

Rek. 4:lle, vuoteet 2+1, pituus 6,36 m
Erillisvuoteet pitkittäin

Weinsberg 601 MQ Edition Fire -18, uusi

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

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

retkiauto.fi
UUSI OSOITE: Oppipojankuja 2, Kuopio

Kysy lisää 0400 672 900, myös iltaisin ja viikonloppuisin

159052-0 Rantala Perttu
Siilinjärvi
159140-0 Mannila Henna
Pieksämäki
159155-0 Manninen Matti
Nilsiä
159166-0 Vuorensyrjä
Hans Mikael			
Nilsiä
018789-0 Skottman Risto
Siilinjärvi
159193-0 Hukka Matti
Säviäntaipale
159207-0 Karvonen Jarkko
Kuopio
159218-0 Berg Seppo
Kuopio
159283-0 Mönkkönen Hanna
Leppävirta
159285-0 Föhr Raimo
Säyneinen
159304-0 Piipponen Aki
Juankoski
073094-0 Monto Jorma
Taipalsaari
159347-0 Mäkeläinen Harri
Kuopio
159002-1 Karhunen Marja
Siilinjärvi
159395-0 Ahonen Pertti
Rautavaara
159505-0 Lyyra Pasi
Kuopio
159511-0 Kainulainen Toivo
Rautavaara
044698-0 Heikkinen Seppo
Muuruvesi
025903-0 Kurppa Pasi
Hiltulanlahti
080876-0 Penttinen Olli
Kuopio
073094-1 Monto Paula
Taipalsaari
159628-0 Halonen Ville
Hamula
159395-1 Ahonen Laura
Rautavaara
159717-0 Hartikainen Eine
Toivala
159679-0 Ryymin Kai
Airaksela
159695-0 Jormalainen Eero
Pöljä

RAHOITUSTARJOUS 1,49 % HINNAT SIS. ALV 24%
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159730-0 Gröhn Juha
Riistavesi
159761-0 Puranen Pekka
Tervo
159789-0 Partanen Ari
Kerkonjoensuu
155119-1 Kärkkäinen Risto
Kiuruvesi
159909-0 Voutilainen Aki
Kaavi
159916-0 Vainikainen Janne
Käärmelahti
159937-0 Voutilainen Aki
Kaavi
160016-0 Ukkonen Hannu
Västinniemi
160055-0 Kankkunen Mikko
Kotalahti
160016-1 Räsänen Anne
Västinniemi
160152-0 Laan Tarja
Ter apel
160159-0 Koponen Seppo
Varkaus
160300-0 Alho Harri
Tuusniemi
038815-0 Järvinen Esko
Vuorela
160389-0 Savolainen Mauri
Kuopio
160432-0 Hallikainen Samuel
Muuruvesi
160489-0 Paananen Kristian
Iisalmi
160554-0 Junkkari Tuija
Tuusniemi

Kiinnitystarvikkeiden ja
työkalujen erikoisliike

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

sfc-kuopionseutu.net
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Katso 50v tarjoukset
www.savonpalokalusto.fi

SAMMUTIN
TARKASTUS
ALATALOSSA
la 3.6.2017
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
2017
Pikkujoulut
Uusi vuosi Alatalossa

17.–19.11.
31.12.

2018
Talvipäivät
Kevätkokous

maaliskuussa
maalis-huhtikuussa

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

Seuraa kotisivujamme
Facebookissa

sfc-kuopionseutu.net

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
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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.
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Alatalon leirintäalueen maksut
1.5.2017–30.4.2018
Aluemaksut		
1.5.2017–30.4.2018
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 € 			

Kausipaikka		
1.5.2017–30.4.2018
Jäsen, 021
		

400,00 €, jonka voi maksaa kokonaan kauden alussa
tai kahdessa erässä, ensimmäinen erä 210,00 €, kauden alussa
ja toinen erä 210,00 € viimeistään 1.9.2017 mennessä.
Kausipaikka jyvitettynä 1.10.2017–30.4.2018 280,00 €
Jyvitettyä hintaa voivat käyttää henkilöt, jotka haluavat kausipaikalle
syksyllä. Jyvitys on mahdollista vain uusille kausipaikkalaisille.
Mikäli henkilö on ollut aikaisemmin alueella, täytyy olla 3 vuotta välissä
ennen kuin voi uudestaan käyttää jyvitystä.

Muun yhdistyksen jäsen

515,00 €

Venepaikka

40,00 €

Käyttökorvaukset

1.5.2017–30.4.2018

Tuvan ja Tipulan varaus		150,00 €
Perhesauna 		 15,00 €
Pyykkikone 		 3,00 €
Kuivausrumpu tai kaappi 		 3,00 €
Hella/uuni 		 3,00 €
Yleisavaimen hinta		 10,00 €
Sähkön myyntihinta 		 0,20 €

Jäsenmaksut

yhdistyksen osuus
1.1.2017 alkaen:
Varsinainen jäsen
Perhejäsen

1vrk (< klo 12.00)
45 min
kerta
kerta/kpl
2 tuntia (vuorokausimaksajille maksuton)

22 €
5€

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.

Vahvistettu yhdistyksen syyskokouksessa 27.11.2016

sfc-kuopionseutu.net
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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
- uudet polkuautot + perävaunut
IISALMI
- luku- ja tv-tupa
SIILINJÄRVI
9
- kemsan tyhjennys
Jännevirta
- harmaan veden ajokaivo
- kaasua saatavana
Kallavesi
- minigolfrata
5

Omatoimiaikana 1.9.–31.5.
palvelemme numerosta

050 309 8012

www.sfc-kuopionseutu.net

Puijo

KUOPIO
RAUHALAHTI

MIKKELI

Juurusvesi

Jänneniementie 264

JOENSUU
5

