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LÖYDÄ OMA
LUONTOSI

UUSI

ŠKODA KODIAQ

Vaihtoautot kuvien kera –
klikkaa www.autoliikemiettinen.fi

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

skoda.fi

Neulalammentie 2, 70780 KUOPIO, puh. (017) 264 7600
www.autoliikemiettinen.fi
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Puheenjohtajan ajatuksia
Tarkastelen mennyttä
haasteellista vuotta 2018

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 asiakkaiden vastaanottoon, jonka hoiti
toimistossa kahden opiskelijatytön tiimi sekä kesärenki,
joka huolehti alueen siisteydestä ja nurmikon leikkauksesta. Asiakkaiden opastuksesta alueellemme ja paikoituksesta vastasivat isäntävelvoitetta hoitavat vuorokausiisäntänä toimineet kausipaikkalaiset. Tästä kokonaisuudesta saimme asiakkailtamme runsaasti hyvää palautetta.
Samaa toimintakokonaisuutta tulemme jatkamaan ja kehittämään edelleen tulevana kesänä.
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.

Vankkurihymiö on päivitetty

Alatalon laatujärjestelmä tarkastettiin ja oikeus käyttää
Vankkurihymiötä päivitettiin elokuussa kahdeksi vuodeksi eteenpäin, ja se on nyt voimassa vuoteen 2020 asti.

Alatalon laadun takeena
on Vankkurihymiö.

sfc-kuopionseutu.net

SF-Caravan Kuopion seutu ry
on Vuoden yhdistys 2017

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

Sääntöjen muutos tiivistettynä

Tärkeimpänä asiana on vuosittain yksi kevätkokous, jossa
käsitellään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen ja kuluvan vuoden budjetti ja valitaan erovuoroisten
tilalle hallituksen jäsenet ja joka toinen vuosi puheenjohtaja.

Tämän kesän tapahtumat tiivistettynä
•

Juhannuksen hoiti kokonaisuudessa viisi vaunukuntaa
loistavasti – sivu 8.
• Härkäjuhlat sujuivat perinteiseen tapaan
onnistuneissa merkeissä – sivu 18.
• Rompepäivät ja SM-karaoke kiinnostivat
runsasta yleisöä – sivu 20.
Haluan kiittää kausipaikkalaisia merkittävästä työstä
tänäkin kesänä.

Kausipaikan varaaminen
seuraavalle kaudelle 2019–2020

Ositettuna paikan saa nyt hintaan 300 € 30.4. 2019 asti.
Kannattaa ottaa yhteyttä aluepäällikköön, koska kausipaikkojen määrä on rajoitettu. Soita ja sovi tapaaminen:
050 309 8012.
Markku Miettinen, 26475
0440 647 610, markku@autoliikemiettinen.fi
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Hallitus Tehtävä- ja vastuualueet
Puheenjohtaja Markku Miettinen
0440 647 610, markku@autoliikemiettinen.fi
Vastuualueena yhdistyksen hallituksen ja
yhdistyksen johtaminen, tiedottaminen,
PR- ja suhdetoiminnan kehittäminen ja ylläpito.

Julkaisija
SF-Caravan Kuopion Seutu Ry
Päätoimittaja
Markku Miettinen
Telakkakuja 10 A 12
70100 Kuopio
0440 647 610
markku(at)autoliikemiettinen.fi
Ilmoitusmyynti
Markku Miettinen
Telakkakuja 10 A 12
70100 Kuopio
0440 647 610
markku(at)autoliikemiettinen.fi
Lehden ilmestymisviikot 2018
Viikoilla 9 ja 44 paperilehtenä
Viikolla 25 vain sähköinen
nettilehti
Kaikki lehdet ilmestyvät
myös sähköisessä muodossa
yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net
Valmiin aineiston jättö
Jättöviikot 6, 22 ja 40
Painosmäärä 2 000 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2018
Grano Oy, Kuopio

Varapuheenjohtaja Sanna Kaivaara
050 354 3088, sanna.kaivaara@kuh.fi
Vastuualueena on toimia yhdistyksen puheenjohtajan
sijaisena ja puheenjohtajan avustaminen.
Taloudenhoitaja, hallituksen sihteeri Pirjo Heiskanen
044 567 8027, pirjo.heiskanen65@gmail.com
Vastuualueena yhdistyksen taloudenhoito, kirjanpidon
tiliöinti ja laskujen maksu, sekä kausipaikkalaisten sähkömaksuseuranta. Hallituksen kokoussihteerinä toimiminen.
Turva- ja Ajotaitovastaava Jari Rissanen
040 213 0555, jrissanen1@gmail.com
Vastuualueena turva- ja ajotaitotapahtuman toteuttaminen.
Lisäksi sähkövalvonnan suorittaminen.

Hallituksen jäsen Sakari Hoffrén
0400 577 085, v.s.hoffren@gmail.com
Toimiminen yhdistyksen johdon avustajana
erilaisissa tehtävissä.

Hallituksen jäsen Jorma Heiskanen
044 092 0333, jorma.heiskanen63@gmail.com
Toimiminen yhdistyksen johdon avustajana
erilaisissa tehtävissä.

Hallituksen jäsen Marko Toivanen
040 056 4388, marko.toivanen1977@gmail.com
Toimiminen yhdistyksen johdon avustajana
erilaisissa tehtävissä.
Aluepäällikkö Jussi Kurkinen (Hallituksen ulkopuolelta)
050 309 8012, (044 584 2999), jussi.kurkinen45@gmail.com
Vastuualueena Alatalon alueen hoito ja kunnossapito, toiminnan
organisointi, sähkövalvojan tehtävät, alueen työntekijöiden opastaminen. Vastaanoton järjestäminen isäntävuorojen ulkopuolella.
Jäsenkirjuri Seppo Tiilikainen (Hallituksen ulkopuolelta)
044 371 4426, seppo.tiilikainen@dnainternet.net
Vastuualueena yhdistyksen jäsenkirjanpito, tervetulopaketin
postittaminen uusille jäsenille, yhdistyksen sihteerin tehtävät,
yhteydenpito ja informointi liiton toimistoon.
Karaoketoiminnan ylläpito ja kehittäminen.
Kotisivujen ja Facebookin ylläpitäjä
Jukka Kuosmanen (Hallituksen ulkopuolelta)
0500 911 680, jukka.kuosmanen@petterinkulma.fi
Vastuualueena yhdistyksen kotisivujen ja Facebookin
kehittäminen, päivitys ja ylläpito.
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Yhdistyksen pikkujoulun vietto
Alatalossa 16.16.-18.11.2018
Perjantaina:
Saunat:
naiset 17-19 ja miehet 19-21
Lauantaina:
10.00 Joulukuusen haku.
11.00 Kuusen koristelua ja lapsille ohjelmaa ym.
Saunat:

10-11, 12-13 ja 14-15 saunovat naiset
11-12, 13-14 ja 15-16 saunovat miehet

Pikkujouluruokailut:
16-17 Vieraat, Venetien ja Saunatien asukkaat
17-18 Muut alueella olevat

Yhdistys tarjoaa pikkujoulumenun 14.11.2018 mennessä
ilmoittautuneille jäsenillemme. Lähetä nimesi ja ruokailijoiden määrä
tekstiviestillä numeroon 044-5678027 tai
sähköpostilla pirjo.heiskanen65@gmail.com. Kiitos!
19.30

Illan ohjelma alkaa pikkujoulukahvilla ja glögillä.
Palkitsemme yhdistyksemme Vuoden karavaanarin 2018
sekä muut ansioituneet henkilöt.
Joulupukki saapuu jakamaan lahjat lapsille.
Illan aikana kinkkuarpajaiset ym. ohjelmaa.

21.00

Duo Sami Soininen ja Duo Kasino tanssittaa
yhteiseen tahtiin 01.00 saakka

Sunnuntaina:
10-11 sauna naisille ja 11-12 sauna miehille.
Normaalit vuorokausimaksut, ei treffimaksua .
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.
sfc-kuopionseutu.net
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Asuntoautot ja matkailuvaunut joka lähtöön!
BestCaravan tarjoaa asuntoautot sekä matkailuvaunut kattavasti eri tarpeisiin.
Meiltä saat niin uudet, kuin käytetytkin asuntovaunut ja -autot monipuolisesti.
Voit valita sopivimman menopelin mieltymystesi mukaan, olitpa sitten matkalla
kauas tai lähelle. Asuntoautot ovat markkinoiden parhaimmilta valmistajilta
edullisin hinnoin, kuten myös matkailuvaunut.

Hymer
ML-I 60 Edition 570 ID 14365

I
UUS

Burstner
Nexxo Time T 569 ID 16207

112 400 €

63 900 €

Vuosimalli: 2018

Vuosimalli: 2017

Paino: 3800 kg

Ajokm: 5100 km

Ajokortti: C1

Paino: 3500 kg

Erillisvuoteet

Ajokortti: B

4 vuodetta

Parivuode

Henkilömäärä 4

2 vuodetta, henkilömäärä 4

Hymerin Luxusta automaattivaihteilla, erillispedeillä
sekä laskuvuoteella.

Uutta vastaavassa kunnossa. Pikkunäppärä auto.

Dethleffs
Pulse I 7051 DBM ID 18748

I
UUS

Sunlight
A 72 ID 14504

94 185 €

61 900 €

Vuosimalli: 2019

Vuosimalli: 2018

Paino: 3500 kg

Ajokm: 11900 km

Ajokortti: B

Paino: 3495 kg

Saarekevuode

Ajokortti: B
Kerrosvuoteet

4 vuodetta
Henkilömäärä: 4

6 vuodetta, henkilömäärä: 6

Dethleffsin täysin uusi mallisarja!
Tyylikäs ja käytännöllinen.

Kesän vuokrakäytössä ollut auto.
Alv-vähennysoikeudella.

Dethleffs
Advantage T 7051 DBM ID 14459

I
UUS

I
UUS

Hobby Vantana
Premium K65 ET ID 19237

78 060 €

60 240 €

Vuosimalli: 2018

Vuosimalli: 2019

Paino: 3499 kg

Paino: 3500 kg

Ajokortti: B

Ajokortti: B

Saarekevuode

Erillisvuoteet

4 vuodetta

3 vuodetta

Henkilömäärä: 4

Henkilömäärä: 4

Upea uusi 2018 mallin Dethleffs.

Uutuus, Hobbyn premiumluokan retkeilyauto.

I
UUS

Dethleffs
Nomad 730 FKR ID 15657

Hobby Deluxe
Edition 650 KMFe ID 14683

I
UUS

47 620 €

33 715 €

Vuosimalli: 2018

Vuosimalli: 2018

Paino: 2500 kg

Paino: 1900 kg

Vuoteiden määrä: 7

Vuoteiden määrä: 5

Parivuode

Kerrosvuoteet

Hieno Dethleffsin perhemalli.

Parivuode sekä kerrosvuoteet. Alde lämmitys.

Hymer
Eriba Nova SL 485 ID 19037

I
UUS

I
UUS

Hobby
De Luxe 460 LU ID 18947

42 520 €

25 240 €

Vuosimalli: 2019

Vuosimalli: 2019

Paino: 1600 kg

Paino: 1350 kg

Vuoteiden määrä: 4

Vuoteiden määrä: 4

Parivuode

Erillisvuoteet

Parasta saksalaista laatua!

Erillisvuoteinen kevyt vaunu.

Hymer
ERIBA Nova GL 541 ID 14400

I
UUS

Adria
Adora 512 UP ID 18159

39 895 €

19 900 €

Vuosimalli: 2018

Vuosimalli: 2011

Paino: 1700 kg

Paino: 1500 kg

Vuoteiden määrä: 4

Vuoteiden määrä: 4

Erillisvuoteet

Parivuode

Suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön.
Erillispedeillä ja Alde lämmityksellä.

Siistikuntoinen Adria hyvällä varustuksella.

Miiluranta 1 A, 70800 Kuopio • www.bestcaravan.fi
Reijo Jauhiainen 010 832 4546 • Huolto 010 832 4529
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Juhannus 2018

Jo aikaisin keväällä sovimme, että vietämme juhannuksen Alatalossa. Kaikille kesätyöntekijöille annettiin vapaa
juhannus ja me otimme vastaan haasteen. Lähdimme suunnittelemaan isommalla porukalla yhteisesti hoidettuna
juhannusviikonloppua. Tämä ”ryhmärämä” sisälsi viisi vaunukuntaa: Arto
Suihkonen ja Eine Luostarinen, Seppo ja Teija Tiilikainen, Mikko Vesterinen, Toni Hämäläinen sekä Antero
ja Birgitta Korhonen.
Päätimme tehdä kivan juhannuksen
yhdessä isännöiden ystäväporukalla.
Olimme perinteisesti viettäneet tällä
porukalla juhannukset yhdessä jo monta
vuotta hyvinkin erilaisissa paikoissa.
Joinakin vuosina ajelimme peräkkäin

Sivu 8

vaunujen kanssa eri puolille Suomea.
Aina meillä on ollut hauskaa, nyt päätimme jakaa sitä hauskuutta Alatalossa
useiden Alatalon ystävien kanssa ja toivoimme, että saamme houkuteltua paikalle myös vieraita muualta.
Otimme huolehtiaksemme juhannuksen ajan kaikesta isännöinnistä:
otimme avaimet ja toimiston hoidon
huostaamme torstaina ja huolehdimme
Alatalosta koko pitkän viikonlopun ajan
yhdessä.
Aloitimme suunnittelun jo alkukesästä. Erilaisia villejä ideoita vilisi
matkan varrella. Päätimme kuitenkin
pysyä pääasiassa niissä aktiviteeteissa,
jotka kaikkia on aiemminkin viihdyttäneet. Erityisesti panostimme kunnon
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lavatanssityyppisiin Juhannustansseihin
orkestereineen. Pitkän viikonlopun aikana aikaa jäi myös karaokeen sekä
yhteiseen kivaan yhdessäoloon ja herkutteluun, niistähän se sitten muotoutui
oikein mukava keskikesänjuhla.
Naapurimme Jyrkin mailta saimme
hakea juhannuskoivut portaiden pieliin
ennen lipunnostoa ja lippulaulua, näitä
perinteitä kunnioittaen aloitimme virallisesti Juhannuksen vieton.
Tänä juhannuksena saimme kiittää
reipasta ja tehokasta poikaporukkaa
lämpimästä saunasta sekä saunan ja
vessojen siisteydestä; josta saimmekin
ihan erityistä kiitosta. Eine piti tosi
hyvää huolta toimistosta ja tietenkin
myös asiakkaista. Teija ja Birgitta huolehtivat yhdessä toisten kanssa yleisestä
siisteydestä sekä tarjoiluista. Lämpimät
leivonnaiset menivät kuumille kiville
aamuisin. Yhdessä tämä tehokas porukka piti alueen siistinä ja nautti yhteisestä
juhannuksesta vieraiden kanssa. Olimme ilahtuneita, että paikalle oli saapunut vieraita viettämään savolaista juhannusta kanssamme.
Juhannusaaton tansseissa soitti tuttu
orkesteri Pöljänsuora. Rautalankamusiikki raikui iloisesti, mukavat orkesterin pojat loivat oikean tanssitunnelman
Alataloon ja saivat monilla tanssijalat
vipattamaan. Iltapäivällä nautittiin ruokaisaa pizzaa ja iltamyöhällä Arto paisteli makkaroita grillillä nälkäiselle tanssiväelle.
sfc-kuopionseutu.net
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Ei tälläkään tullut voittoa.

Pöljänsuora – takuuvarmaa tanssimusiikkia paikkakunnalta moneen
tapahtumaan.
Kelit suosivat kokon polttajia ja
niin meilläkin poltettiin juhannusaattona kokko rannassa lähellä laavua. Hienoja kokkotulia näkyi myös muilla rannoilla. Laavulla vieraat ja omat karavaanarit paistoivat monet makkarat
nauttien nuotion lämmöstä, kun muuten
ei lämpö juurikaan vielä tuossa vaiheessa kesää meitä hellinyt.
Juhannuspäiväksi suunnitellut lettukestit ulkona jouduttiin kovan tuulen ja
sateen vuoksi siirtämään sisätiloihin.
On tosi hieno juttu, että meillä on noin
hieno iso sisätila, missä saadaan seurustella ja viettää aikaa, jos sää on huono.
Letut ja kahvit maistuivat juhannus
väelle pelien ja leikkien lomassa.

Juhannuspäivän päätteeksi vielä illalla Seppo mahdollisti lauluharrastuksen karaoken muodossa. Laulajat nauttivat kuten kuulijakuntakin ja taisipa
jokunen jaksaa vielä tanssahdella.
Lantinheittokilpailu sai niin traagisia käänteitä, että siitä muodostui monilla tulilla kerrottava tarina. Voitto oli
jo varma, kolikko pystyssä pullon takasivulla saavuttamattomissa. Kunnes toinen kilpailija osui tähän lanttiin niin,
että se vieri pois ja toinen pelaaja vei
viimeisellä heitollaan voiton.
SFC-Kuopion seudun yhdistyksen
puheenjohtaja Markku Miettinen nimesi porukkamme ”puuhavitosiksi”.
Paljonhan puuhaa tuossa pitkässä vii-

konlopussa olikin, mutta meillä oli tosi
kivaa, eikä kukaan joutunut tekemään
liikaa yksin, kun tehtäviä jaettiin. Nyt
voimmekin jäädä odottelemaan seuraavaa juhannusta ja uuden ”puuhaporukan” järjestämää itsensä näköistä keskikesän juhlaa, Juhannusta 2019.
Juhannusviikonloppu meni nopeasti
ja kiitoksia kaikille, jotka olitte yhdessä
meidän kanssamme tekemässä Juhannuksesta 2018 viihdyttävää ja rentoa,
porukassa kaikki on hauskempaa.
”Puuhavitosten” puolesta juhannuksen
vietosta kirjoitti
Birgitta

Juhannusmystiikkaa Alatalossa...

Joku kurkisti aaton aattona tupakkakatoksen
ikkunan takaa, kuka? Vaikka siellä ei ollut ketään.
sfc-kuopionseutu.net

Kuka seisoi kokossa? Mistä tämä näky? Juhannusaikaan ”Henget puhuvat” vai liekö Juhannustaikaa.
Sivu 9
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Uuden vuoden juhla ALATALOSSA
31.12.2018
Nyyttikestit, raketteja, kokko, karaokea ym.

Tervetuloa!
Lauantaina 5.1. 2019 klo 20.00 alkaen
tanssitaan yhdessä Tipulassa
PÖLJÄNSUORAN tahdittamana

pyöreitä vuosia
Birgitta

&
Antero

Tervetuloa!

60

Seppo

&
Teija

Laita viesti viimeistään 3.1 jos
pääset mukaan viettämään iloista iltaa kanssamme
050-4410164
tai
044-3714426
Alatalossa on myös talvimatkaajille aurattuja paikkoja.

Sivu 10sfc-kuopionseutu.net

Vanha v. 1951 valmistunut silta vielä uuden rinnalla. Sillan kääntöosa on juuri kääntymässä laivan vuoksi.
Kuvan otti Seppo Tiilikainen uuden sillan tutustumispäivänä.

Yli Jännevirran
Suomen kuudenneksi pisin silta avautui liikenteelle 20.9.2018
ja aikaisempi 67 vuotta vanha silta sai väistyä edistyksen tieltä.
Uusi silta on hyvä maamerkki Alataloon tulijoille. Ennen
Alataloon käännyttiin Kuopiosta päin tultaessa vasemmalle.
Nyt siltatöiden valmistuttua kääntyminen tapahtuu sillan jälkeen oikealle ja tie ohjautuu alikulun kautta Jänneniemelle.
Vanhaa kääntösiltaa jouduttiin avaamaan liikenteelle yli
500 kertaa vuodessa. Uusi silta on siis melkoinen helpotus
maaliikenteen lisäksi myös vene- ja laivaliikenteelle.
Sillan vapaa korkeus on lähes 25 metriä, joten korkeampikin alus siitä pääsee kevyesti alitse. Suurempia laivoja sillan
alitse purjetii mm. Yaran lannoitetehtaalle. Sillan ylittää keskimäärin n. 7.000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja kiireisimpinä kesäpäivinä jopa 10.000.

sfc-kuopionseutu.net

Turvallisuus parantui myös kevyelle liikenteelle, koska
nyt jalkaisin ja polkupyörällä liikkuville on kaistaa neljän
metrin leveydeltä. Parannus on melkoinen, olihan vanhan sillan kaista vain 1,75 metrinen. Tosin jyrkkyyden vuoksi uudelle sillalle nousu vaatii nyt enemmän voimia.
Tervetuloa korkealta maisemia ihaillen Alataloon. Ajoturvallisuus tietenkin huomioiden.
Jukka K
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Kuala Lumpur, Malesia

Serpentiiniteitä Song Kul:n alueella, Kirgisia

Matkalla maailman ympäri
Jatkokertomuksen osa 1: Aasia
Kallaveden loiskuvat laineet ja kesäisen vihreä Puijon mäki
torneineen jäävät taakse, kun nostamme maantiejahtimme
ankkurit kesäkuussa 2014. Samalla katkaisemme meitä viime
vuosina kovasti kuormittaneen työelämän kahleet ja antaudumme savolaisella uteliaisuudella oppimaan uutta maista ja
kulttuureista, mutta myös toisistamme ja elämästä yleensä.
Edessämme olisi uskomaton seikkailu – matka maailman
ympäri matkailuautolla.
Venäjällä olemme reissanneet jo aiemmin, joten aluksi
tavoitteemme on vain siirtyä pääteitä pitkin mahdollisimman
nopeasti kohti itää. Automme Epeli nielee kilometrejä, ja
yövymme valtateiden varrella olevissa rekkaparkeissa. Uralvuorten toisella puolella hidastamme hieman tahtiamme,
tutustumme pikkukylien aitovenäläiseen elämäntapaan, maistelemme perinneruokia ja nautimme Siperian erämaaluonnosta. Matkamme edetessä yli 8000 kilometriä Venäjällä viimeisetkin naapurimaahan liittyvät epäluulomme vaihtuvat vähitellen ihastukseksi. Jos saisimme ottaa Venäjältä jotain
mukaamme, ottaisimme kohtaamiemme ihmisten aitouden.
Kesytön ja karu Mongolia tarjoaa meille jo seikkailumielisinä hieman kaipaamiamme haasteita. Pääsemme kokeilemaan
nelivetoisen kulkupelimme ominaisuuksia, kun joudumme ylittämään vuolaana virtaavan, noin metrin syvyisen joen, josta
silta on lähtenyt tulvavesien mukaan. Gobin autiomaassa kuljettajaa haastaa suunnistaminen tiettömillä taipaleilla, ja kokilla
on omat haasteensa, kun tuoretta ruokaa on aavikolta vaikea
löytää. Vierailemme perinteisissä jurttakodeissa, niin maaseudulla kuin kaupungeissa, ja pääsemme seuraamaan uuden parlamentin virkaanastujaisia Ulan Batorissa. Unohtumaton kokemus
on yöpyä keskellä hiljaista autiomaata, miljoonien tähtien alla.
Aromaisemaa ja laumoittain villihevosia osuu reitillemme
Kazakstanissa. Useita paikallisia ratsastajia seurattuamme
toteamme, että kazakstanilaiset näyttävät syntyneen hevosen
selkään. Perinneruuatkin valmistetaan usein hevosenlihasta tai
-maidosta. Hevosenlihapelmenit pystymme kyllä syömään
hyvillä mielin, mutta hevosenmaidosta valmistettu, väkevä
”kurt”-juusto suussa on jo hieman hankalampi hymyillä.

Omenoiden kaupunki, Almaty, tuntuu keitaalta vihreine puistoineen ja suihkulähteineen maassa, jonka pinta-alasta suurin
osa on hiekkatasankoa.
Kirgisiassa nautimme rantaelämästä alpiinisen järven,
Issyk Kulin, punertavilla hiekoilla. Reissumme ensimmäiset
serpentiinitiet pääsemme ajamaan Song Kulin luonnonsuojelu
alueella. Saamme ottaa jo maastovaihteitakin käyttöön kapeilla vuoristoteillä. Ja olo on kuin vuoristoradassa. Huikeat maisemat yli kolmen kilometrin korkeudesta palkitsevat kuitenkin
ajamisen vaivan. Nostalgiselta tuntuu viimein saavuttaa Tash
Rabat, kamelikaravaanien pysähdyspaikka – tästä eteenpäin
reittimme kulkisi vuosisatoja vanhalla silkkitiellä.
Tänne asti olemme tarvinneet eri maitten rajanylitykseen
vain passin, viisumin ja auton väliaikaisen maahantuontitodistuksen. Kiinassa kaikki on toisin. Nyt automme pitää rekisteröidä kiinalaisiin kilpiin, ja meillä pitää olla kiinalaiset ajokortit. Eikä siinä vielä kaikki! Olemme lähettäneet Kiinan viranomaisille etukäteen tarkan matkasuunnitelman, ja nyt autoomme nousee opas valvomaan, että pysymme suunnitellulla reitillä. Opas lentää luoksemme toiselta puolelta Kiinaa, eikä siis
itsekään ole koskaan aiemmin käynyt näissä paikoissa. Hänen
asiantuntemukseensa suunnistamisessa tai nähtävyyksien esittelyssä ei siis voi paljonkaan luottaa. Apua hänestä on lähinnä
tulkkina. Yöt opas nukkuu hotellissa, ja me pysäköimme matkailuautomme siten, että hän voi nähdä sen koko ajan huoneensa ikkunasta. Maassa maan tavalla! Silkkitien kaupungit
ovat täynnä itämaista eksotiikkaa, ja kun hurautamme matkailuautomme Kiinanmuurin viereen Jiayguanissa, tunnemme
saavuttaneemme yhden tärkeän etapin matkallamme. Yli
9000 km pitkä reittimme Kiinassa kulkee läpi seitsemän provinssin. Provinssit ovat kuin omia maita eri kielineen ja kulttuureineen. Kohokohdiksi mieleemme jäävät Shilin kivimetsä,
Chengdun pandakeskus ja Xi’anin terrakottasotilaat.
Laosissa meidät hurmaa vehreä, vuoristoinen luonto ja
ihmisten ystävällisyys. Kohtaamme erilaisen maailman, kun
saavumme kolmen tunnin viidakkovaelluksen jälkeen ilman
maantietä eristyksissä pysyneen khamu-heimon kylään, jossa
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1.

4.

2.

3.

5.

6.

7.

8.
1. Irkutsk – ”Siperian Pariisi”, Venäjä – 2. Gobin autiomaa, Mongolia – 3. Villihevosia, Kazakstan
4. Kiinanmuurin läntinen pää, Kiina – 5. Elämää khamu-kylässä, Laos – 6. Kelluva kylä, Siem Reap, Kambodza
7. Khao Lakin rantaa, Thaimaa – 8. Kaasutarkastus laivausta varten, Singapore

eletään vielä omavaraistaloudessa keskellä villiä luontoa.
Sähköstä tai vesi- ja viemäriverkosta ei nähdä edes päiväunia.
Polulta ei parane astua paljon syrjään maassa, jonne on kylvetty tonneittain maamiinoja. Pääkaupunki Vientianessa tutustumme maamiinojen räjähdysten uhreja auttavaan COPE-keskukseen. Itämaista tunnelmaa koemme kymmenien buddhatemppelien täyttämässä Luang Prabangissa, jossa oranssikaapuiset munkit kävelevät aamuhämärissä keräämässä katujen
varsiin asettuneilta hyväntekijöiltä päivittäistä riisiannostaan.
Kambodzan surullinen historia koskettaa meitä syvästi,
kun kohtaamme Pol Potin hirmuhallinnon aikaisesta kidutuskeskuksesta pelastuneen vanhan miehen, Chum Meyn. Anteeksiantaminen on ainoa keino jatkaa elämää, kertoo hymyilevä vanhus. Punakhmeerien valtakaudella jopa viidesosa
Kambodzan väestöstä surmattiin, ja kansakunnan arvet eivät
vielä ole umpeutuneet. Upeita Angkor Watin temppeliraunioita ihastellessa saa helposti kulumaan useammankin päivän ja
mielenkiintoinen on myös vierailu Siem Reapin kelluvaan
kylään. Kelluvan koulun luokkahuoneessa ei näy älytaulua tai
ipadeja. Lasten hymyt ovat kuitenkin valloittavia, kun lahjoitamme säkillisen riisiä koulun ruokalaan.
Thaimaa ei enää ota vastaan ulkomaisia matkailuautoja,
meille kerrotaan yllättäen Kambodzan ja Thaimaan rajalla, ja
joudumme odottamaan rajanylitykseen tarvittavaa erityislupaa
kaksi viikkoa. Aika tuntuu pitkältä viettää kuralammikoiden
keskellä, liejuisella kentällä. Oman haasteensa meille tuovat 38
sfc-kuopionseutu.net

asteen lämpötila ja alhaalla roikkuvat harmaat pilvet, jotka estävät aurinkopaneeleja lataamasta sähköä. Ilo on sitäkin suurempi,
kun lopulta pääsemme nauttimaan Hua Hinin, Phuketin ja Khao
Lakin upeista hiekkarannoista, maukkaista thairuuista ja ihmisten ystävällisistä hymyistä. Rantaelämän lisäksi meitä ihastuttavat historiallinen Kwai-joen silta ja Ranongin kuumat lähteet.
Vaikka islam on valtionuskonto Malesiassa, huomaamme
sen olevan erittäin monikulttuurinen valtio. Saman kaupungin
vierekkäisissä kortteleissa kävellessä pääsee kierrokselle eri
puolille Aasiaa. Kiinalaistaustaisten asuttamassa China Town
issa porisevat katukeittiöt – intialaisten korttelissa, Little Indiassa, tuoksuu curry ja kaardemumma – kivenheiton päässä ultramoderneista, länsimaisista ostoskeskuksista. Kohokohdiksi
Malesiassa muodostuvat Penangin saaren vaaleat hiekkarannat, näköalat Petronas-kaksoistornien väliseltä kävelysillalta
yli Kuala Lumpurin ja tutustuminen Sepangin Formula 1-rataan.
Singaporessa ei saa ajaa matkailuautolla. Onneksi tiesimme sen etukäteen ja olemme tilanneet hinausauton kuljettamaan
Epeli-automme maailman kolmanneksi suurimpaan satamaan
laivausta varten. Edessä on vielä kosolti laivaukseen tarvittavia
paperitöitä ja huolellinen kaasutarkastus. Hieman jännittää jättää matkailuauto huolitsijan käsiin ja luottaa siihen, että näkisimme automme kuukauden kuluttua Etelä-Amerikassa.
Teksti: Päivi Heiskanen
Kuvat: Pekka Heiskanen
Sivu 13
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Adrialaisten Treffit Alatalossa
6.–8.7.2018
Mistä kaikki sai alkunsa? Oli kaunis toukokuun ilta ja kävin
Alatalossa saunassa. Istuskelin saunan lauteilla kun viereeni
istahti Anne. En tuntenut häntä entuudestaan, joten tietenkin
tuttavuutta tekemään. Kävi ilmi, että hän on uusi kausipaikkalainen Alatalossa.
Lähdimme yhtä matkaa saunasta ja kuinka ollakaan:
samalla Peltotiellä melkein lähekkäin asustellaan. Siinä huomio, että teillähän on Adrian vaunu ja meillä Adrian auto. Hetki
siinä jutusteltiin ja todettiin, että olemme myös Facessa Adriaryhmässä. Heittona, että eiköhän järjestetä treffit Alataloon.
Meni viikko–pari, nähtiin ja tarinoitiin. Sitten Anne sanoi
että ihan oikeasti, eiköhän järjestetä treffit ja tavata muitakin
ihania caravan-kavereita. Eihän
tätä toista yllytyshullua tarvinnut kahdesti käskeä. Ei kun
mietintämyssy päähän treffejä
suunnittelemaan.
Hauskaahan meillä oli jo
suunnitteluvaiheessa. Ideoita tuli
enemmän kuin kerkisimme
kirjaamaan. Laitoimme Faceen
Adriaryhmään heti kyselyä,
onko innokkaita treffeille tulijoita ja ehdotuksia ajankohdasta. Ajatus sai heti kannatusta ja
saimme useita yhteydenottoja.
Sovimme, että treffit ovat
6.–8.7.2018. Alatalon isännältä
varasimme Tipulan vierestä
keskikentältä alueen, johon
mahtuu noin 20 auto/vaunu
kuntaa. Saunavaraukset kuntoon sekä palaveri Sirkan kanssa
ruokailumahdollisuudesta
lauantaina. Varaukset kunnossa,
porukkaa ilmoittautunut mukavasti ja ohjelma suunniteltu, ei
kun odottamaan H-hetkeä. Facessa heitimme juttua ja saimme
lukea, että porukkaa alkaakin tulla alueelle jo keskiviikkona
ja torstaina. Anne saapuikin alueelle vastaanottamaan Adrialaisia ja ohjaamaan oikeille paikoille. Päivät sujuivat rattoisasti lepäillen ja illat ja (yöt) iloisesti karaokea laulellen. Tunnetusti meidän porukassa on innokkaita sekä upeita laulajia.
Niin koitti perjantai ja loputkin porukat saapuivat pitkin
päivää, itse mukaan lukien. Heti paikalle saavuttuani lähdimme Annen kanssa tutustumaan porukoihin. Hetihän se juttu
läksi luistamaan ja tuli fiilis, että tästä tulee hauskaa.
Perjantaiksi oli suunniteltu majoittumista, saunomista, vapaata seurustelua sekä tietenkin illalla karaokea. Aamuhan
siinä kättä löi ennen kuin viimeiset olivat nukkumassa. Par-

haimmilla pari tuntia unta. Lauantaiaamuksi meille oli varattu
”krapulasauna” mutta eihän meillä kellään nyt sellaista tautia... mutta saunojia kyllä löytyi.
Saunan jälkeen kävimme Annen kanssa koristelemassa
Tipulassa noutopöydän sekä laittamassa pöydät kuntoon.
Sirkka oli keittiötiimin kanssa laittamassa meille herkullista
lounasta. Tytöille iso kiitos vielä näin jälkikäteenkin.
Tarjolla oli kahta erilaista salaattia, luumutäytteisiä jauhelihakääryleitä, kermaperunoita, kiisseliä ja kahvia. Ruoka oli
herkullista ja iloinen puheensorina täytti Tipulan.
Ruokailun jälkeen aloitimme leikkimieliset kilpailut ja
samalla pääsimme paremmin tutustumaan toisiimme. Oli
kolikolla pullon heittoa, Alatalon oma heittopeli jonka me
ristimme vetkuttimeksi (2 golfpalloa joiden välissä n. 30 cm
naru. Näitä heitetään telineeseen jossa kolme välipuuta.
Aina kun pallot jäävät roikkumaan välipuulle saa pisteitä. Jokaiselta välipuulta saa eri määrän pisteitä.) ja tietenkin auto/
vaunukuntien välinen mölkkypeli. Jokaisesta sarjasta löytyi
voittajat ja heidät tietenkin palkittiin halausten kera. Kun pelit
oli pelattu, vietimme hetken
siestaa. Sen jälkeen alkoivatkin
saunavuorot ja valmistautuminen illan karaokeen. Ja niinhän
siinä kävi samoin kuin muinakin iltoina henkilöt joilla oli
”turnauskestävyyttä” lauleskelivat aamutunneille saakka.
Sunnuntai aamuna heräilimme aurinkoiseen aamuun ja
osalla alkoi valmistelut kotimatkaa varten. Kuitenkin sitä ennen tekivät Sirkan ja tyttöjen
paistamat piirakaiset hyvin kauppansa.
Vieraita saapui paikalle 16 auto/vaunukuntaa ja meitä paikallisia 4. Oli poislähdön ja halausten aika. Paljon tuli uusia
ihania kavereita, pidetään edelleenkin yhtä Facessa. Hauskaa
oli ja toiveita tuli, että joskos taas ensivuonna Alatalossa treffeillä tavataan. Paljon oli porukoita, jotka eivät olleet ennen
Alatalossa käyneet. Alatalo sai kiitosta hyvästä palvelusta,
siisteydestä, kauniista paikasta ja mukavista ihmisistä. Moni
kertoi tulevansa uudestaan vieraaksemme.
Kesää muistellen Pirjo Heiskanen
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Ajotaitotapahtuma
26.8.2018
Tapahtumapaikkana oli Lemmikki Oy:n
piha-alueet Jäniksenpolulla, jotka soveltuvat erittäin hyvin tällaiseen tapahtumaan.
Ilma suosi, joten kaikki olosuhteet olivat
erittäin hyvät.
Liitosta pääjärjestäjänä paikalla oli Lauri Nieminen. Tarvittavan kaluston – matkailuauton ja asuntovaunun – antoi käyttöömme Best Caravan/Reijo Jauhiainen.
Ajotaitotapahtuma ei ole kilpailu, vaan
tavoitteena on omien ajotaitojen parantaminen, joka lisää jokaiselle kuljettajalle ajovarmuutta ja sitä kautta edesauttaa liikenneturvallisuutta.
Paikalle oli saapunut seuraamaan naisautoilijoita, joita toivotaan ensi vuonna
harjoittelemaan omaa ajotaitoa. Merkki
suorituksia oli suorittamassa nuori, joka oli
juuri saanut ajokortin sekä kokeneempi kuljettaja. Molempien suoritukset oikeuttivat
matkailuautolla sekä asuntovaunun käsittelykokeessa Pronssimerkkiin, josta jokainen
merkkisuoritus aloitetaan ja ensi vuonna he
voivat suorittaa hopeisen merkin.
Suurmestarimerkin, joka on kaikkein
vaativin merkki, saavutti matkailuautolla
yksi kuljettaja. Kaikkiaan merkkisuorituksia kirjattiin viisi. Harjoittelumielessä oli
useita kokeiluja.
Kiitokset kaluston lainasta Best Cara
vanille ja paikasta Lemmikki Oy:lle, sekä
tapahtuman järjestäjille; Lauri Nieminen liitosta, Jari Rissanen, Jari Alanen ja Seppo
Heikkinen meidän yhdistyksestä.
Ajotaitotapahtuma järjestetään taas ensi
syksynä, joten kannattaa vuoden päästä tulla
mukaan oppimaan ja omaksumaan.
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Varastossamme huippuvalikoima
uusia matkailuautoja ja -vaunuja

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

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

|

HELSINKI

|

KOTKA

|

KUOPIO

|

LAHTI

|

LAPPEENRANTA

|

SEINÄJOKI

|

TAMPERE

|

VANTAA

Yli 500 matkailuajoneuvon valikoima
rintajouppi.fi
AINA ON OLEMASSA TÄYDELLINEN KABE

Ota vapautesi

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

Myynti:
Panu Niiranen
p. 040 7120 456

Myynti:
Sebastian Venäläinen
p. 040 7119 827

Huolto ja varaosapalvelut:
Tuomas Koponen
p. 040 7120 459

Yli 500 matkailuajoneuvonvalikoima

|

Huolto:
Ari Hynynen
jälkimarkkinointipäällikkö
p. 040 5190 618

rintajouppi.fi

Minigolf-kisailijoita sulassa sovussa kisan päätyttyä.

Härkäjuhlat 2018
Olipa taas hienot ja tunnelmalliset juhlat meillä.
Hyväntuulinen ja runsaslukuinen juhlaporukka oli viettämässä vapaa-aikaa, katsomassa ohjelmaa, osallistumassa ohjelmiin ja iltatansseissa, kun Alatalossa vietettiin jälleen kerran Härkäjuhlia.
Hellepäiviä oli tänä kesänä paljon, joten säästä eivät ole
juhlat olleet kiinni, kuten eivät olleet nämäkään.
Perjantaina saunomisten jälkeen tanssittiin Tipulassa laulavan autokauppiaan Vesku Ruotsalaisen ja hänen kapellimestarinsa Alman tahtiin. Tanssilattia oli täynnä lähes koko
illan.
Osa edellisillan juhlijoista jaksoi käydä kiertämässä luontopolunkin lauantaina jo heti aamulla.
Toimintakentällä pidimme yhdistysten välisen minigolfkisan ja heitimme kolikkoa. Tiukkojen kisojen jälkeen voittajat
löytyivät kaikkiin lajeihin niukoin eroin.
Välillä syötiin hyvin Tipulan saliin katetusta seisovasta
pöydästä ja ulkona esiintymislavalla meitä viihdytti vängillä
jutuillaan Kaavilainen Waikko Joe. Mukanaan Waikko Joella
oli ohjelmaa ryydittämässä vuoden 2001 tangokuningas Erkki Räsänen. Hyvä on Erkki laulamaan, ei voi muuta sanoa.

Anna järjesti lapsille lasten omaan toimintahuoneeseen
diskon. Sielläkin tuntui olevan äänistä ja musiikista päätellen
tosi mukavaa.
Iltapalaa ym. oli ulkona myös myynnissä. Erityisesti savumuikut olivat suun mukaisia.
Mikko ja Arto kiertelivät myymässä arpoja pitkin päivää.
Arvanmyyntipuheet olivat hervottomia ja niitä ei voine kaikkia tässä julkaista, ei todellakaan.
Arpapalkinnot arvottiin julkisesti esiintymislavalta käsin.
Pääpalkinto arvottiin ensimmäisenä, mutta voittaja-arvan julkaisu jätettiin viimeiseksi. Kyllä jännitti, kun Markku numeron julkaisua arvuutteli ja tahallaan viivytteli. Sähköpyörälle,
kuten muillekin palkinnoille löytyi lopulta voittajat.
Lapsillekin pidimme omat arpajaiset, jossa kaikki voittivat
jotain. Onnea kaikille voittajille vielä kerran!
Lauantaina oli sitten Annen vetämät karaoketanssit. Tanssijoita ei puuttunut silloinkaan parketilta, vaan sinne oli pikemminkin tunkua.
Kiitos kaikille juhlaan osallistuneille ja talkoolaisille. Tavataan näissä merkeissä jälleen ensi vuonna.
Jukka K
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Kolmannettoista Rompepäivät &
Vuodet kuluvat ja tapahtuma on saanut
aina enenevässä määrin kävijöitä. Tänä
vuonna Alatalossa majoittui tapahtumaviikonloppuna lähes 170 vaunukuntaa.
Todettiin, että matkailuautojen määrä
on kasvanut ja se näkyy varsinkin näin
koululaisten lomakauden ulkopuolella.
Tapahtuman paikoitusjärjestelijät saivat
soviteltua kaikki majoittujat Alatalon
alueelle. Pysäköintiin oli varattu naapurin peltokin, mutta sinne paikoitettiin
vain päiväkäynnille tulleita kymmeniä
rompe- ja kirpputoriostajia. Ensimmäistä kertaa tapahtumaan otettiin vastaan
paikkavarauksia; kyselyjä tuli yhteensä
40 ja varaajille osattiin kartoittaa mieleisiä paikkoja. Onneksi yksikään paikan varannut ei jättänyt tulematta paikalle, joten todennäköisesti homma hoidetaan samalla tavoin seuraavallakin
kerralla. Kiitos heille sitoutumisesta.
Karavaanareita oli saapunut ympäri
Suomea myymään, ostamaan, kilpailemaan tai muuten vaan tapaamaan tuttuja ja kannustamaan huippulaulajia. Alatalon ahkerat talkoolaiset saivat kiitosta
monelta eri taholta. Itse vastuullisena
järjestäjänä ja kokonaisuutta seuranneena annan myös korkean arvosanan kaikille vapaaehtoisille tapahtuman tekijöille. Moni aloitti talkootyöt jo keskiviikkona ja jokunen jopa aikaisemmin.
Naiset tekivät myytävät piirakat, leivonnaiset ja iltapalasuolaiset hyvin
organisoidusti ja Alatalon myyntitykit
hoitivat bisnekset hyvin. Pienetkin,
mutta erittäin tärkeät, tehtävät hoituivat
mallikkaasti.
Rompe- ja kirpputorimyyjiä oli paljon ympäri Alatalon aluetta. Joku kuulemma sai tehtyä useiden satojen eurojen kauppoja, toisilla kauppa kävi heikommin. Myös muilla kuin karavaanareilla oli mahdollisuus olla myymässä.
Joensuuntien varressa oli ennakkoon
opaskyltit ohjaamassa ostajia Alataloon.

Sivu 20sfc-kuopionseutu.net
Sivu 20

Reissaajat

Karavaanareiden SM-karaokekilpailut
Karavaanareiden SM-karaokekilpailu kiinnosti runsasta yleisöä. Myös kilpailijoita oli runsaasti ja tavan mukaan edellisen
vuoden voittajat oli kutsuttu tuomareiksi. Parille heistä tuli
esteitä ja eivät päässeet tulemaan, tilalle valittiin tuuraajat.
Tuomariston puheenjohtajaksi oli kutsuttu tunnettu kuopiolainen muusikko-laulusolisti, jolla monen kymmenen vuoden
kokemus takanaan, nykyisen Moskiittoyhtyeen Pekka Rautio. Muut tuomarit olivat Nurmijärveltä Tomi Juntunen, Kuikasta Marjo Karhulahti, Tuusniemeltä Pertti Ryynänen ja
Kuopiosta Raija Mönkkönen.
Nuorten alle 16 v. sarjan voitti Emilia Voimala, Palokka,
toiseksi tuli Eveliina Voimala, Palokka ja kolmanneksi sijoittui Iina Karhulahti, Kuikka.
Naisten alle 60 v. sarjan voitti Piia Nousiainen, Kuopio
toinen oli Tanja Heikkinen, Kajaani ja kolmanneksi sijoittui
Johanna Voimala, Palokka.
Miesten alle 60 v. sarjassa kävi osallistujakato, vaikka
edellisenä iltana ja lauantai-illan karaoketansseissa olisi
kilpailuun ollut edellytyksiä monella laulajalla. Sarjan voiton
vei Juhani Saarenpää, Kauhajärvi ja toiseksi tuli Erkki Lahti,
Palokka.
Naisten yli 60 v. sarjan voittajaksi tuli Eija-Maritta Hilonen, Timola, toiseksi sijoittui Mirja Halonen, Lieksa ja kolmas
oli Pirjo Holappa, Perho.
Tasaisin ja tuomareille haastavin kilpailu käytiin yli 60 v.
miesten sarjassa. Osallistujia sarjassa oli peräti 13 laulajaa.
Tiukan kisan voitti Jukka Haataja, Utajärvi, toiseksi lauloi
Tapani Pusa, Palokka ja kolmas oli Pauli Nousiainen, Kuopio.
Onnittelut kaikille palkituille ja kiitokset kaikille kilpailijoille!
Naisten ja miesten sarjojen voittajat tullaan mahdollisesti
kutsumaan ensi syksynä järjestettäviin Karavaanareiden SMkilpailun tuomaristoon.
Kuvat ja teksti: Seppo Tiilikainen

sfc-kuopionseutu.net
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Tytöt tahtoi
pitää hauskaa...
Kesän jo vaihtuessa lämpimäksi syksyksi naiset viettivät
hauskan iltapäivän ja -illan Alatalossa 1.9.2018. Mukaan oli
kutsuttu tämän vuoden aikana töihin osallistuneita naisia.
Ensin rapsuteltiin pölyt pois saunan leppeissä löylyissä
klo 16.00 ja taisipa joku käydä vielä uimassakin. Puhdistautumisen ja kaunistautumisen jälkeen syötiin tuvassa seitsemältä
illalla maistuva ateria, jonka emäntämme Sirkka oli tilannut.
Nyt kesällä stailatussa tuvassa oli mukava viettää tyttöjen
iltaa kauniisti katetun ja herkkuja notkuvan pöydän ympärillä
ja muistella kesän yhteisiä juttuja.
Ilta meni mukavasti ja nopeasti rupatellen ja nauru raikui
läpi koko iltapäivän ja illan. Kiitos järjestäjille ja mukana olleille. Mukavaa talvikautta toivoen ja uutta kesää odottaen!
Pirjo, Kaija ja Leni
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Kuvassa talkooporukkaa ansaitulla ruokatauolla.

Talkootohinaa
Melkoista tohinaahan se taas oli, kun yli 40 henkilöä
puunasi paikkoja Alatalon syystalkoissa 29.9.
Keittiöporukka taikoi meille alottajaiskahvit särpimineen heti kahdeksaksi aamulla. Siitäpä sitten työt
alkoivat. Päivällä syötiin maukas ja ravitseva talkooruoka, kyllä sillä taas jaksoi jatkaa töitä.
Kaikki tilat siivottiin, romut rahdattiin, laatat poistettiin, grillikatoksen lattiaa nostettiin sekä pensaat,
perennat ja ruoho leikattiin. Mitähän kaikkea muuta
sitä saatiinkaan aikaiseksi, vaikka mitä.
Päivä lopetettiin päättäjäiskahveihin. Kahvin jälkeen yhdistyksen puheenjohtaja Markku Miettinen
piti tiedotustilaisuuden, jossa keskusteltiin kovasti lähinnä tulevista asioista, kuten Tipulan kunnostuksesta
ja ensi kesän toimistonhoidosta ym.
Markku kertoi menneen kesän tapahtumien onnistuneen hyvin ja vuodesta tulevan vierasvuorokausien
osalta ennätyksellisen ja taloudellisesti hyvän.
Muina asioina hän toi esille muun muassa, että
jätevesiputken suunnittelu Jänneniemeen on alkanut ja
sen mahdollinen valmistumisaika on 2020.
Keväällä taas talkoillaan alue kesäkuntoon.
Kiitos kaikille talkoolaisille, ilman panostanne alue
olisi huomattavasti huonommassa kunnossa.
Jukka K

Oli meillä hauskaakin muistellessa kesäiltoja.

Karaokesoittajien
illanvietto kesäisen
lämpimänä lokakuun
lauantaina
Kesän karaokesoittajat saatiin vihdoinkin kaikki yhtä
aikaa kokoontumaan kesän päättäjäisiin Tipulaan. Keskusteluaiheena olivat menneen kesän palautteet musiikki- ja karaokeviihteen asiakaspalvelussa. Palautteiden läpikäynti alkoi vilkkaana keskusteluna jo miesten
saunavuorolla ja keskustelua jatkettiin naisten seurassa
Tipulassa. Uusia ideoita tuli ja niitä toteutetaan jo ensi
kesänä.
Keskustelutuokiosta siirryttiin vapaampaan illanviettoon; meidän kaikkien karaokesoittajien Vain elämää -iltaan. Jokainen sai kertoa vuorollaan karaokeharrastuksensa aloituksesta ja laulaa juuri sen laulun, jonka
lauloi ensimmäisen kerran. Tästä syntyikin mielenkiintoisia tarinoita ja jopa liikutuksen tipat ilmestyivät silmäkulmiin. Pienen ruokatarjoilun ohella jokainen pääsi
laulamaan vielä tämän hetken mieleisimmän kappaleensa. Varatut kolme tuntia eivät edes ihan riittäneet
alkuillan ohjelmaan. Yhdeksän aikaan pääsivät muutkin mukaan tulleet henkilöt laulamaan ja tanssimaan.
Kiitos mukavasta illasta kaikille kesän karaoke
vetäjille, tarjoilun toteuttajille ja mukaan tulleille illanviettäjille. Loppuillasta meitä oli Tipulassa nelisenkymmentä henkeä.
Palvellaan ensi kesänä asiakkaitamme vieläkin
paremmin ja kehitetään tätä viihdettä asiakkaiden toiveiden mukaan.
Jos haluat olla mukana mukavassa porukassa, ota
yhteyttä, niin opetellaan yhdessä karaokelaitteiden
käyttö.
Opastusta saat kaikilta karaoken vetäjiltä.
Terveisin Seppo T
044 371 4426

sfc-kuopionseutu.net
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Yhdistetty kalastus- ja caravanreissu

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

Keskiviikko 21.6.2017
Tänään pojilla oli tarkoitus lähteä joelle kahdestaan ilman
soutajaa. Joki houkutteli miehiä kuin valo yöperhosia. Pian
aamukahvittelun jälkeen miehet katosivatkin Tenojoelle.
Sää oli harmaa ja sateinen, mutta se ei syönyt piirun vertaa
miesten innostuksesta. Pian joki palkitsikin uutteruuden antamalla saaliiksi reilun kilon merilohinaaraan. Hienoa.
Välillä saalistajien oli kuitenkin käytävä nokkimassa
autolla, jotta hommaa jaksaisi taas jatkaa. Emännillä oli tänään tarjolla broileria ja riisiä. Ruoan peräisiä eivät miehet
malttaneet ajatella, vaan veri veti virtaavaan jokeen.
Taivas satoi kaatamalla vettä ja puuskainen tuuli voimistui
niin kovaksi, ettei soutamisesta tahtonut tulla kuitenkaan
mitään. Siimat kulkivat minne sattui ja sotkeutuivat toisiinsa,
joten oli parasta luovuttaa.
Päätettiin savustaa illan päätteeksi pienet lohet. Niitä kun
napsi lämpiminä sormillaan iltaruoaksi ymmärsi, miksi tämä
kalastus on niin mahtavaa. Tuore kala vie kyllä kielen mennessään.

Torstai 22.6.2017
Vettä ropisi auton kattoon jälleen reippaaseen tahtiin, kun
aamuvarhaisella raottelimme silmiämme. Päätimme lähteä

ostoksille Norjan puolelle, koska miehillä ei tänään ollut kalastusta. Matka oli lyhyt pyräys. Lähimmästä naapurikylästä
löytyi tarpeelliset kaupat, joista ostimme ruokatäydennystä ja
totta kai norjalaista juustoherkkua, ruskeaa vuohenjuustoa.
Aamupäivällä sää onneksi poutaantui.
Fileroitiin iso kala ja laitettiin se porukalla annospusseihin
vakuumiin. Onneksi auton ja vaunun pakastelokerot ovat
nykyisin niin isoja, että saimme kala-annokset mukavasti jaetuksi molempien pakastimeen.
Keitimme ruodot isossa kattilassa ja Upi experttinä irrotteli luista erikseen lihat, joista keitimme lounaaksi kermaisen
lohikeiton. Siitä tuli niin hyvää, että minäkin lusikoin sitä huomaamatta kolme lautasellista.
Porukalla lähdettiin tutustumaan alueeseen ja joenrantaan.
Leirialueelle oli tänään tullut monta uutta autoa ja vaunua. Silti paikkoja näytti vielä hyvin riittävän uusillekin tulijoille.
Alueen isäntä Ahti esitteli meille heidän vuokramökkejään.
Viihtyisiä ja melko uusia mökkejä löytyi pienistä neljän hengen mökeistä isompiin useamman hengen mökkeihin. Tulevaisuudessa kannattaa harkita, josko joskus olisikin vaivattomampaa asua hyvin varustetussa mökissä. Alueella oli myös
kiva ja toimiva sauna, jota sai vuokrata yksityisesti tai saunoa
naisten/miesten vuorolla. Isäntäpariskunta oli todella herttaisia ja auttavaisia. Heidän kanssaan juttu luisti lappilaiseen
rentoon tapaan alusta alkaen.
Valoisan yön hiipiessä maiseman ylle päätimme vielä
nauttia huikopalaa. Apu löytyi Maikin jääkaapin kätköissä
löytyvästä pizzasta ja voi, miten hyvältä se maistui.

Perjantai 23.6.2017, juhannusaatto
Oli ihana herätä aamuauringon kirkkaisiin säteisiin. Miesten
mieli kyti joelle, joten he saapastelivat rantaan jo heti aamulla
klo 7.00. Me naiset saatiin näin ollen ottaa aamu rauhallisemmin.
Ensimmäinen juhannusaatto Lapin tuntureiden sylissä tuntui kiehtovalta. Tämä valoisuus ja luonnon rikkumaton rauha
loivat aivan erityisen tunnelman.
Päätimme lähteä joenvarteen katsomaan, josko näkisimme
miehiä kalastamassa. Satuimme sopivasti rannan tuntumaan,
kun tunnistimme tutun kaksikon aivan kohdallamme keskellä
virtaavaa Tenoa. Siinä silmänräpäyksessä samalla hetkellä
heidän siimaansa tarttui kala. Pistin videon oitis pyörimään ja
pian näimme, kun hopeakylkinen iso vonkale hyppäsi kor
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kealle ilmaan kuin delfiini. Se yritti
riuhtoa itseään irti pinteestä tehden melkoisia voltteja, mutta kalamiesten siima
oli vahvaa ja piti. Oli upeaa saada seurata livenä rannalta väsytystaistelua ja
saada saalistus kokonaisena videolle.
Kohta punalihainen lohi oli veneessä ja
sen painoksi osoittautui 7,2 kg. Ei huono! Tällä kertaa lohelle oli maistunut
punainen Joonas-uistin.
Välillä syötiin eilisen lohikeiton rippeet ja ei muuta kun takaisin joelle.
Iltavedossa joki antoi vielä pari
pientä lohta, 4,0 kg ja 3,0 kg. Päivän
saaliiden kunniaksi oli kiva napata konjakit. Oltiin varattu private saunavuoro
illaksi. Istuimme pitkään kuumassa saunassa kertaillen päivän mahtavia tapahtumia lämmitellen jäseniämme. Löylyjen välillä oli ihana istua ulkoterassilla
vilvoittelemassa ja nauttia yöttömän
yön auringosta.
Juhannusaattoyö oli alueella hiljainen. Porukalla hipsimme ulkona yön
hiljaisuuden keskellä etsien ihmisiä ja
jonkinlaista tapahtumaa, mutta kaikki
tuntuivat menneen jo unten maille.
Nuorgamin keskustassa olisi ollut
karaokea, mutta se ei tällä kertaa houkutellut. Päätimme suosiolla kellahtaa
peteihin kellon näyttäessä 01.00.

ti. Se reissu ei takuulla unohdu tuolta
mieheltä.
Meidän siipoilla ei sitä vastoin
tänään ollut kalaonnea. Olisiko syynä
ollut me takapirut, jotka kierrettiin rantaa, kuin kissat kuumaa puuroa. Maisemat olivat huikaisevat. Komeat tuntu
rien huiput piirsivät maisemaan upeita
muotoja ja värit liukuivat luonnon
siveltimissä upeista sävyistä kymmeniin erilaisiin pensselin vetoihin. Rannan tuntumassa oli edullisia auto/vaunupaikkoja 5 eur/vrk ilman sähköä,
mutta mahdollisuus suihkuun läheisessä talossa. Oikein varteenotettava vaihtoehto yöpymiseen sekin.
Kaunista maisemaa riitti ympärillä
joka suuntaan. Vastapäätä jokea näkyi

Norja, jossa matkailuautot ajoivat rantatietä etelään.
Lapin hulluus iski täydellä voimalla.
Täällä ihminen tuntee itsensä pieneksi
ja ne turhat murheenpoikaset lähtevät
täällä salamana lentoon kohti Iitin kirkkoa. Lapin lumoa ei vaan voi sanoin
kuvata, se on jokaisen itse koettava.
Huomenna on lähdettävä kotiin.
Kaikki hauska päättyy aina aikanaan.
On lähdettävä, jotta voi palata uudelleen. Unelmissamme siintää jo uusia
kalareissuja Nuorgamiin. Tämä ei takuulla ollut viimeinen kalareissumme
Lappiin.
Hieno reissu, eikä edes sääsket häi
rinneet.

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

Lauantai 24.6.2017

Moottori- ja jarruhuollot
Matkailuauton ja -vaunun asunto-osan huoltotyöt

Aurinko paistoi täydeltä terältä jo viideltä, kun hiippailin vessaan. Tänään
miehet oli päättäneet mennä Alakönkäälle nauttimaan heittokalastuksesta
rannalta käsin. Me tytöt lähdimme mukaan seuraamaan tilannetta rantaraitilta.
Nainen Lieksasta kertoi meille jonkun saaneen alajuoksulta 20,5 kg lohen.
Mies oli uistellut rannalta käsin, kun
siima oli äkkiä jymähtänyt saaliin tartuttua siihen ärhäkästi. Voimakas kala
oli kuljettanut siimaa haluamaansa
suuntaan ja miesparka oli joutunut
juoksemaan pitkin rantakivikkoa sen
perässsä kieli pitkällä ja hiki hatussa.
Juuri, kun kalastaja oli ollut aivan maitohapoilla noin kilometrin loikkimisen
jälkeen ja lohikin melkein antautuneen,
niin toiset kalastajat rannalla olivat koukanneet kalan onnellisesti talteen.
Kalamies oli tärissyt horkassa ja ollut yksi onnellisimmista miehistä siellä
rannalla. Onnittelijoita ja ihailijoita riit-

Matkailuauton ja -vaunun asunto-osan huoltotyöt
Kaasu- ja sähkölämmittimien huollot

sfc-kuopionseutu.net

Kaasu- ja sähkölämmittimien huollot
Kolari- ja kosteusvauriokorjaukset
Kolari- ja kosteusvauriokorjaukset

Tarvikkeet ja varusteet
Tarvikkeet ja varusteet

Käy yhteyttä
katsomassa
facebook-sivuilta
tarjoukset!
Ota
ja varaa
aika asiantuntevaan
asuntoauto- ja
vaunuhuoltoon!
Ota yhteyttä ja varaa aika
asiantuntevaan
asuntoautoja
Osmon
Vaunupalvelu
Ky
vaunuhuoltoon!
Sammakontie 33

Osmon Vaunupalvelu Ky
72100
KARTTULA
Sammakontie
33 (KUOPIO)
Puh.
040
553
8771
72100 KARTTULA (KUOPIO)
info@osmonvaunupalvelu.com
Puh. 040 553 8771
info@osmonvaunupalvelu.com

Uutta! Voit maksaa korjauksen tai huollon osissa vaikka
puolen vuoden maksuajalla (vaatii hyväksytyn luottopäätöksen).
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UUSIA JÄSENIÄ
7.1.–30.10.2018
yhdistykseemme
liittyi 160
uutta jäsentä.
Tervetuloa
joukkoomme!
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Hei jäsen!

SAUNA ON
LÄMMIN.
TERVETULOA!

Kiinnitystarvikkeiden ja
työkalujen erikoisliike

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

KOLMISOPENTIE 18 B 70780 KUOPIO

PUH. 044 700 7580

Kausipaikkalaisia alueella on tällä
hetkellä 103 matkailuajoneuvoa.
Kausipaikka on edullinen. Ajatellaanpa hieman, mitä vastinetta
sillä saa. Paikan hintaan saa hallintaansa matkailuajoneuvolleen
oman kunnostetun paikan säännösten mukaisine sähköpistokkeineen ja päivittäisen saunavuoron.
Lisäksi käytettävissä ovat jo edellä
mainitut rakennukset ja palvelut.
Lapsille on harrastekentällä tekemistä. On erilaisia pelejä, kiipeilyteline liukumäkineen, leikkimökki,
hiekkalaatikko, useita polkuautoja,
kiikkuja ja uutena ensi kesäksi
suunnitteilla mm. koripallopeli.
Kesäaikaan matala hiekkapohjainen uimaranta. Lainaamme veloituksetta veneitä onkineen ja ankkureineen. Lähes kaiken ikäiset
voivat pelata kahdeksanrataista
minigolfia.
Alatalossa järjestetään myös useita tapahtumia pitkin vuotta,
unohtamatta perjantaisia karaoke
iltoja tansseineen. Voidaanpa karaokea laulella muinakin iltoina.
Vuoden ensimmäinen tapahtuma
on perinteisesti Talvipäivät, jat
kuen sitten Pääsiäistapahtumalla
jne. Tapahtumat ovat nähtävillä
yhdistyksen kotisivuilla www.sfckuopionseutu.net sekä ilmoitustaululla Alatalossa.

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

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

Lisätietoa saa puh. 050 309 8012.
JK

sfc-kuopionseutu.net

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

SAMMUTIN
TARKASTUS
ALATALOSSA
la 26.5.2018
Alkaen kello 10.00

AD VaraosaMaailma
Volttikatu 2
p. 044-7835040

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

Vakuutuspalvelut

Korvauspalvelut

Karavaanarin vakuutukset
www.if.fi/karavaanarit
PUHELIN 010 19 19 19
AVOINNA ma–pe 8.00–20.00

PUHELIN 010 19 18 18
AVOINNA ma–pe 8.00–18.00
(henkilökorvaukset 9.00–18.00)
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Tapahtumakalenteri
2018
Pikkujoulut
Uusi vuosi Alatalossa

16.–18.11.2018
31.12.

2019
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
1.5.2018–30.4.2019
Aluemaksut		
Vuorokausi (sis. sähkön)		kesä (1.5.–31.8.)

talvi (1.1.–30.4. ja 1.9.–31.12.)

Jäsen, SFC
Jäsen, 021
Ei jäsen

25,00 €
23,00 €
30,00 €

20,00 € 			
18,00 € 			
25,00 € 			
joka 6. vrk ilmainen

Kausipaikka		
Jäsen, 021
		

450,00 €, jonka voi maksaa kokonaan kauden alussa
tai kahdessa erässä, ensimmäinen erä 235,00 €, kauden alussa
ja toinen erä 235,00 € viimeistään 1.9.2018 mennessä.
Kausipaikka jyvitettynä 1.10.2018–30.4.2019 300,00 €
Jyvitettyä hintaa voivat käyttää henkilöt, jotka haluavat kausipaikalle
syksyllä. Jyvitys on mahdollista vain uusille kausipaikkalaisille.

Muun yhdistyksen jäsen

565,00 €

Venepaikka

50,00 €

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

15,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
10,00 €
0,20 €

45 min
kerta
kerta/kpl
2 tuntia (ei peritä vuorokausihinnan maksaneilta)
maksua ei palauteta
kWh (kausipaikkalaisilla mittarivelvoite)

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

Kuopiossa 4.3.2018 HALLITUS

sfc-kuopionseutu.net

Jäsenmaksut

yhdistyksen osuus
Varsinainen jäsen
Perhejäsen

22 €
5€
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SFC-Alatalo

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

- kaikki paikat uusilla EN-pistokkeilla
- kantavia paikkoja myös suurille ajoneuvoille
- sauna päivittäin kesällä
- erillinen huoltorakennus, jossa suihkut ja wc:t
- lasten leikkipaikka
- laavu rannassa
- uudet polkuautot + perävaunut
- luku- ja tv-tupa
- kemsan tyhjennys
- harmaan veden ajokaivo
- kaasua saatavana
- minigolfrata

Omatoimiaikana 1.9.–31.5.
palvelemme numerosta

050 309 8012

www.sfc-kuopionseutu.net

IISALMI
SIILINJÄRVI

9

Jännevirta

Juurusvesi

Jänneniementie 264

JOENSUU
5

Kallavesi

Puijo

KUOPIO
RAUHALAHTI

MIKKELI

5

