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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

Terveiset Alatalosta
Niin se vain on taas kerran todettava, että kun yksi vuodenaika on lopuillaan, toinen on jo ovella. Mutta kuitenkin jokainen vuodenaika on omalla tavallaan yhtä odotettu matkailumaailmassa.
Mennyt kesä oli vaihteleva sään suhteen, ei ollut pitkiä hellejaksoja, mutta kuivaa kylläkin. Järvien vedenpinnat olivat ja ovat edelleen hyvin alhaalla ja kaivot tyhjiä.
Mutta matkailuun se ei pahemmin vaikuttanut. Alueellamme kävi matkailijoita entiseen tapaan jopa vähän reippaammin, kuin viime vuonna. Rompepäivien ja karaoken
SM-kisojen aikaan jouduimme ilmoittamaan sivuillamme, että alueemme on täynnä. Samoin härkäjuhlat onnistuivat hyvin vähän uudistetulla konseptilla. Juhannuksena
oli elävää musiikkia. Silloinkin oli porukkaa enemmän
kuin tavallisesti. Tanssilauantai oli uusi kokeilumuotoinen tapahtuma elokuussa, joka ei vetänyt niin paljon yleisöä, kuin ennakoimme. Siihen vaikutti erilaiset sattumat,
joita emme osanneet ennakoida. Mutta kaikkiaan nämä ja
muutamat muut kokeilut olivat antoisia. Ne pitää vain niputtaa yhteen, tehtävä oikeat analyysit ja pyrkiä parantamaan niitä. Mutta kokeiluja kannattaa jatkaa ja luoda matkailijoille uusia ja erilaisia kokemusperäisiä tapahtumia.
Polkuautot olivat kovassa käytössä. Niin myös tyttöjen keskuudessa keppihevoset, joten ensi kesäksi tullaan
tekemään uusi hevosrata ja sille uudet esteet. Lasten viihtyvyyteen tullaan kiinnittämään huomiota entistä enemmän, koska nuorten perheellisten matkailuharrastus on
kovassa nousussa.
Rannassa on saatu melkein täytettyä vesijättömaaalue. Siinä samoin kuin koko ranta-alueen suunnittelussa
saunoineen ja oleskelutiloineen kuten myös lisäpaikkojen
suhteen täytyy meidän olla varovaisia ja järkeviä, ettei hä-

sfc-kuopionseutu.net

tiköimällä tehdä suuria virheitä. Sama koskee myös Tipulaa. Jänneniemen viemäriputkihanke etenee niin, että jos
ei esteitä satu ja talven kelit sen sallii, niin viemäröinti
olisi käyttökunnossa keväällä 2020.
Yksi asia, joka näyttää olevan suuresti esillä sekä liitossa että yhdistysten kirjoituksissa, on kysymys matkaparkeista. Matkaparkki on hyvä asia, mutta en lämpene
sille ajatukselle, että kunnat ja kaupungit perustavat ilmaisia matkaparkkeja hyville paikoille. Minusta tämä ei
ole reilua yhdistyksiä kohtaan, jotka joutuvat hakemaan
jokaisen penninsä itse kehittämällä toimintojaan. Matkaparkit pitää olla maksullisia: hinta määräytyisi palveluiden mukaan.
Juttua kyllä riittäisi aiheesta kuin aiheesta. Mutta kun
kyseessä on yhdistyksen jäsenjulkaisu ja tiedotuslehti, pitäisi meidän pyrkiä rajaamaan aiheet yhdistystämme koskeviksi. Meillä on vähän yli 1600 jäsentä. Mitä jäsenet
ajattelevat lehdestä tai yhdistyksemme toiminnasta. Mihin suuntaan yhdistystä mielestänne pitäisi kehittää ja
ovatko alueella järjestettävät tapahtumat mielenkiintoisia,
pitäisikö jotain muuttaa tai lisätä jotakin? Kehitysideoita
tai palautetta voi antaa vaikkapa kotisivumme (www.sfckuopionseutu.net) palautelomakkeella. Lomake löytyy
heti etusivulta. Toivomme niitä.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia talkoolaisia työstä,
jota olette tehneet yhteisen hyvän eteen. Moni tapahtuma
ja tilaisuus ei olisi onnistunut ilman teidän tekemäänne
työtä. Kiitos vielä kerran.
Pekka Haapaniemi
puheenjohtaja
128470
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HALLINTO 2019–2020
tehtävä- ja vastuualueet
HALLITUKSEN- JA YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA: Pekka Haapaniemi
Puh. 050 566 5943, pekka.haapaniemi@elisanet.fi
Yhdistyksen ja sen hallituksen johtaminen, tiedottaminen,
PR- ja suhdetoiminnan kehittäminen ja ylläpito.

Julkaisija
SF-Caravan Kuopion Seutu Ry
Päätoimittaja
Pekka Haapaniemi
050 566 5943
pekka.haapaniemi@elisanet.fi
Ilmoitusmyynti
Pekka Haapaniemi
050 566 5943
pekka.haapaniemi@elisanet.fi
Lehden ilmestymisviikot 2019
Viikoilla 9 ja 44 paperilehtenä
Viikolla 25 vain sähköinen
nettilehti
Kaikki lehdet ilmestyvät
myös sähköisessä muodossa
yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net
Valmiin aineiston jättö
Jättöviikot 6, 22 ja 40

HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJA: Leena Heikkinen, hallituksen jäsen
Puh. 044 364 3987, leni.heikkinen@gmail.com
Yhdistyksen puheenjohtajan sijainen ja puheenjohtajan avustaminen.
Hallituksen jäsen. Naistoimikunnan jäsen.
TALUDENHOITAJA: Raija Kaismala, hallituksen ulkopuolelta
Puh. 050 352 8928, raija.kaismala@gmail.com
Taloudenhoito, kirjanpidon tiliöinti, laskujen maksu ja sähkömaksuseuranta.
HALLITUKSEN SIHTEERI: Jukka Kuosmanen, hallituksen jäsen
Puh. 040 687 3133, jukka.kuosmanen@petterinkulma.fi
Hallituksen sihteeri ja kotisivujen ylläpito. Facebook-sivujen ylläpito.
Mauri Ojala, hallituksen jäsen
Puh. 044 219 3377, ojala.mauri@gmail.com
Ohjelmatoimikunnan jäsen.
Seppo Kaismala, hallituksen jäsen
Puh. 0500 674 338, kaismalas@gmail.com
Marko Toivanen, hallituksen jäsen
Puh. 0400 564 388, markotoivanen1977@gmail.com
Ohjelmatoimikunnan jäsen.
Juhani Kurkinen, hallituksen jäsen
Puh. 050 309 8012, jussi45@gmail.com
Aluepäällikkö, sähkövalvoja, aluetoimikunnan jäsen.
JÄSENKIRJURI: Seppo Tiilikainen, hallituksen ulkopuolelta
Puh. 044 371 4426, seppo.tiilikainen@dnainternet.net
Yhdistyksen jäsenkirjanpito, tervetulopaketin toimittaminen uusille jäsenille.
Karaoketoiminnan ylläpito ja kehittäminen. Ohjelmatoimikunnan jäsen.
Varalla kotisivujen ylläpito. Facebook-sivujen ylläpito.

Painosmäärä 2 000 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2019
Grano Oy, Kuopio
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Yhdistyksemme pikkujoulu
Alatalossa 15.15.-17.11.2019
Perjantaina:
Saunat:
17-18 ja 19-20 NAISET
18-19 ja 20-21 MIEHET
21- (24) Jouluiset yhteislaulut ja joulukaraoke Tuvassa
Lauantaina:
11.00
Joulukuusen haku ja lenkkeilyä.
Kuusen koristelua ja juhlan järjestelyä.
14-16
Yhdistyksen tarjoama ruokailu Tipulassa
Saunat: 15.30-17.00
NAISET
17.00-18.30
MIEHET
19.00Iltaohjelma alkaa mm. kahvi/glögi,
joulupukki ym. Lopuksi kinkkubingo
21.00
Tanssit Kirsi Sirviö ja Onnenkipinä

Yhdistys tarjoaa joulupuuron, leivän, kinkkua, kahvit ja glögin
10.11.2019 mennessä ilmoittautuneille jäsenillemme. Lähetä nimesi
ja ruokailijoiden määrä tekstiviestillä Maurille numeroon
044-2193377. Kiitos!
Sunnuntaina:
10-11 sauna naisille
11-12 sauna miehille
Normaalit
vuorokausimaksut,
ei treffimaksua.

KIRSI SIRVIÖ
Järjestäjä pidättää
oikeuden muutoksiin.

sfc-kuopionseutu.net
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Alatalon kuulumisia kootusti
Vuoden 2019 suurempia hankintoja

Kajakit.

Hankimme keväällä Alataloon kaksi kappaletta ns. kovia Suplautoja. Laudoilla olikin kova suosio ja olemme päättäneet
hankkia ensi kesäksi kaksi kajakkia vieraidemme ja kausipaikkalaisten käytettäväksi. Kajakit ovatkin jo tulleet ja ovat
heti keväällä valmiina käyttöön. Toivotaan, että myös niillä on
menekkiä.
Etupihan hankintana oli kaksi penkkiryhmää, jotka ovat
myös olleet kovassa käytössä. Ryhmät tilattiin Juuan vankilasta. Olivatkin viimeiset ryhmät, koska sieltä kertoivat puupuolen loppuvan. Ne sijoitettiin entiselle paikalle nurmi
alueelle tehdyn laatoituksen päälle.
POP-UP teltan tilasimme tapahtumia varten. Siinä on
hyvä, suojassa auringolta ja sateelta, laittaa ruokaa ja sitä
myydäkin. Teltta on 3 x 6 m kokoinen, joten tilasta ei tule
ainakaan näihin tarkoituksiin puutetta. Teltta on ollut jo käytössä ja hyväksi todettu. Koska teltta on ns. pop-up mallinen,
sen pystyttäminen, purkaminen ja liikuttaminenkin käy käden
käänteessä.
Vastaanottoon hankimme keväällä kylmäkaapin limona
dien ja muiden kylmää vaativien tuotteiden myyntiä varten.
Lisäksi sinne hankittiin ilmalämpöpumppu, jota ei vielä uudessa vastaanotossa ollut.

Uusi vastaanottotila

Teltta kovassa käytössä.

Alkukesästä ennen matkailukauden alkua päätimme uudistaa
Alatalon vastaanottotilat.
Entiset tilat olivat todella ahtaat. Siellä vieraamme, vuo
roaan odottaessaan, joutuivat hengittämään aivan palveltavan
asiakkaan niskaan. Myös erittäin tarpeelliset toimistotilat olivat puutteelliset ja pienet. Myytävä tavara ei sinne sopinut,
eikä tuotteita saanut kunnolla esille.
Siirsimme vastaanotto/toimistotilat kokonaan uuteen paikkaan päärakennuksen päätyyn. Nyt edellä mainitut puutteet
ovat muisto vain. Siellä on nyt asiakkaidemme, vastaanottohenkilöiden ja kesäisäntien helppo toimia. Tilat ovat muutenkin viihtyisämmät.
Kiitos talkoolaisille, jotka siirron tekivät. Tilaa maalattiin,
sähköpistokkeita siirreltiin ja kalusteita soviteltiin. Talkoilla
kun tekee, saa edullisesti aikaiseksi vaikka mitä.
JK

Uusi vastaanotto asiakastilan puolelta kuvattuna.
Asiakastilassa on lisäksi myyntipisteet ja pöytä istuimineen.
Sivu 8
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Askartelua Alatalossa
Ajatus askartelupäivästä tuli esille alkuvuodesta, kun me naiset kokoonnuimme. Silloin nousi esiin, että tarvitaan jotain
mieluista tekemistä. Olin valmis syksyllä järjestämään joulua
ajatellen kurssin.
Sain tuttuni Pirjo Tavilan mukaan ja suunnittelimme tekemisen. Hankin tarvikkeet ja niinpä innokas joukko kokoontui
29.9. Mukaan ilmoittautui useampikin, mutta edellisen illan
tapahtumat hieman verottivat. Meitä oli kuitenkin 6 innokasta
ja saimme aikaan valokransseja. Oli myös muita ideoita saatavilla.
Hovikuvaaja Seppo Tiilikainen ikuisti tapahtuman. Tunnelma oli hyvä ja intoa järjestää myöhemmin lisää. Ahkera
porukka oli myös neulonut paljon pienille keskosille kaikenlaista tarpeellista. Ne toimitetaan Kys:iin.
Eeva-Liisa Jokinen

Talkoot

Kuvassa vain osa hienoista ja tarpeellisista neuleista.

Kys:n lasten osastolle apua
useamman käden voimin
Kausipaikkalaisemme Airi Kärki, Anneli Hirsi, Pirjo
Keinänen, Raija Kaismala ja Helvi Kurkinen ovat halunneet avustaa Kys:n lastensairaalan pieniä potilaita
neulomalla villasukkia ja pipoja. Niistä on huutava
pula.
On sovittu, että Kys voi ohjata sukat ja pipot myös
johonkin muuhun sairaalaan, missä näitä kaivataan.

sfc-kuopionseutu.net

Varsinaisten talkoopäivien lisäksi on pitkin vuottakin
paikkoja pidetty siistinä.
Tapahtumissa ovat naistoimikunnan ahkerat huolehtineet ruokailuista ja pitäneet myös pop-up kahvilaa.
Talkoolaiset ovat muun muassa ahertaneet seuraavissa toimissa: Tapahtumien vastuuhenkilöinä, järjestyksen ylläpitäjinä, liikenteen ohjaajina, myyjinä,
arvan myyjinä, kuuluttajina, teltan pystyttäjinä/purkajina ja yömyöhään makkaran/hotdogien paistajina.
Onpa sitä savustettu lihaakin läpi yön.
Muutama ahkera rakennus-, maalaus- ja sähkömies on huolehtinut siitä, että olemme saaneet uuden
hienon vastaanoton. Myös sauna päivitettiin keväällä.
Karaokevetäjät ovat huolehtineet karaoketansseista vähintään joka perjantai aina aamuyölle saakka. Onpa karaokea soitettu muinakin viikon iltoina.
Saunaa on pesty ja lämmitetty omatoimiaikana.
Myös tämän lehden juttujen tekeminen ja kuvien
kokoaminen ottaa oman aikansa.
Kaikki se, mitä talkoolaiset tekevät, ei tähän sovi.
Tervetuloa kaikki talkoisiin. Pienikin apu on
eteenpäin. Yhdessä tekemällä asiat eivät jää muutaman henkilön vastuulle, eivätkä rasita ketään.
JK
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Kopotikopoti
Kesän ehdoton suosikkiharrastus oli
keppihevosratsastus. Järjestivätpä lapset itsekin kilpailuja.
Alatalon tallissa kevättä on odottamassa muutama ratsu. Pidämme niistä
hyvää huolta talven aikana ja keväällä
niillä pääsee taas ratsastamaan. Voi olla,
että hankitaan muutama lämminverinen
lisääkin.
Ensi kesänä järjestämme taas kilpailuja. Tänä keväänä valmistuneet esteet
ovat vapaassa käytössä kilpailujen ulkopuolellakin.
Kymmenet ja taas kymmenet taitavat ratsastajat toivat vilskettä päärakennuksen etupihalle.
JK

Saunaan ja sitten uimaan
Valtakunnallisena saunapäivänä sää
suosi todellakin. Kuumaa oli ja vesi
lämpimyydestään huolimatta meitä vilvoitti. Parhaimmillaan taisi olla n. 80
uimaria yhtä aikaa itseään jäähdyttelemässä.
Marko oli tuonut rantaan myös pressusaunan, joka oli Timon tuoman peräkärrysaunan kanssa kovassa käytössä
heti aamupäivästä alkaen. Ei voi muuta
sanoa, kuin että hieno ja onnistunut
tapahtuma.

Vesi on kuin linnunmaitoa. Kaikki uimarit eivät samaan kuvaan ehtineet.

Lauantaitanssit Alatalossa
Alatalossa soi 24.8. elävä musiikki ja aikaa vietettiin tanssien merkeissä. Tans
seja saapui tahdittamaan tangofinalisti
Mika Lappalainen ja Onnentekijät. Tapahtumaan oli vapaa pääsy ja sinne kutsuttiin myös Jänneniemen kylän asukkaat.
Heitimme myös keihästä teltassa.
Tämä karavaanareiden ehkäpä kansainvälinenkin keihäskisa tuotti suurta jännitystä. Maailmanennätys lajissa lienee
reilut 25 metriä. Siihen ei ihan päästy,
mutta Marko Toivanen kiskaisi omintakeisella tyylillä yli 10 metriä ja voitti
kisan.
Sivu 10sfc-kuopionseutu.net
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Ranta-alue laajenee ja korottuu
Saimme syyskuussa laavurantaan lisää maa-ainesta.
Tällä kertaa se tuli Sorsasalosta, Julkulasta ja pieni
osa Päivärannasta.
Ostimme noin kolme vuotta sitten Alatalon edustalta ns. vesijättömaan. Sitä ja laavun ympärystä on
pikkuhiljaa täytetty maalla. Näin saamme lisää tilaa
ehkäpä rannan vapaa-ajankäyttöä varten. Laavu ja
rosvopaistimonttu onkin jo valmiina. Muutama uusi
matkailuajoneuvopaikkakin saataneen.
JK

Kuva ei ole Alatalosta. Meillä sähköturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Matkailuajoneuvojen
säilytys Alatalossa
Matkailuajoneuvon säilytys on nyt mahdollista Alatalossa. Mahdollinen säilytysaika on 1.10.–30.4. ja hinta tuona aikana säilytykseen tuoduille matkailuajoneuvoille on 200,00 €. Säilytyksestä tehdään aina
erillinen kirjallinen sopimus. Matkailuajoneuvoon ei
saa kytkeä sähköjä tai lämpöjä ja siinä ei saa majoittua säilytyksen aikana. Säilytyspaikkana on piste
aidan vierus maan tien puolella. Aluepäällikkö päättää säilytysjärjestelyistä. Kysy puh. 050 309 8012.
Kalamies on erimies.
sfc-kuopionseutu.net
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Savuliha suli suussa ja
Pöljänsuora piti jalat vetreänä
Härkäjuhlassa 9.–11.8.
Runsaslukuinen karavaanarijoukko kokoontui perjantai-iltana
Tipulaan tanssimaan Pöljänsuoran menevän tanssimusiikin
tahtiin. Oli jopa tungosta tanssilattialle. Seuraavana iltana laulettiin vielä karaokea, joka sekin oli suosittu. Anneli Hirsi ja
Eine Luostarinen pitivät Hotdogeilla huolen, että kumpanakaan iltana ei päässyt nälkä kurnimaan.
Naisten toimikunnan pop-up kahvilalla kävi päivällä
kauppa kuin siimaa.
Lauantaina odottelimme savulihaa perunan ja salaatin
kera. Tänä vuonna teimme poikkeuksen ruoan suhteen ja
10 euron hintaankin sai mahan täyteen. Marko Toivanen
aloitti klo 3.30 aamuyöllä laittamalla lihan savustusuuniin ja
pitämällä lämpötilan oikeana n. 10 tunnin ajan. Oli meitä pari
muutakin siinä seurana. Jos kuulopuheisiin on uskomista,
lihasta tuli juuri suunmukaista. Heille, jotka eivät savun mausta tykkää oli tarjolla uunilihaa. Lihan särpiminä oli uuniperuna ja salaattia. Syöjiä oli 126 henkilöä, joka lienee Alatalon

ennätyksiä. Syöjät toivat omat pöytänsä etupihalle, joten meillä toteutettiin päivällinen taivasalla -teemaa.
Airi Kärki piti huolen, että myös lapsilla oli hauskaa tekemistä. Keppihevosrata oli myös kovassa käytössä.
Yhdistysten välisessä minigolfkisassa vaihtui kiertopalkinnon haltija. Palkinto siirtyi ylivoimaisella voitolla Rutu
sakille. No ensi vuonna otetaan revanssi. Kisaan osallistui
4 yhdistyksen joukkueet. Lanttiakin heitettiin ja pull… öh palkinto voitettiin.
Matkailuajoneuvoja esittelivät Best Caravan ja J Rintajouppi.
Myimme myös arpoja. Arpapalkintoja lahjoittivat Best
Caravan, J Rintajouppi, Onnibus, Well too ja Puutyö Pekka Eskelinen. Suurkiitos lahjoittajille. Arvonnan pääpalkintona olleen sähköpotkulaudan voitti Asko Hakkarainen.
Kiitos jälleen vieraillemme, kausipaikkalaisille ja talkoolaisille.
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Kauppa käy!

Nostan tuon riman...

Härkäjuhlien

liha valmistu

u.

Arpajaisten onnellinen voi

ttaja.

Tapahtumakalenteri
2019

Pikkujoulut
Uusi vuosi Alatalossa

15.–17.11.2019
31.12.

2020

Talvipäivät
Kevätkokous

maaliskuussa
maalis-huhtikuussa

Kesä-elokuussa karaokeiltoja pidämme vähintään perjantaisin. Muuna aikana laulamme tarpeen mukaan.
Meillä on yli 5000 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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Varastossamme
huippuvalikoima
uusia matkailuautoja
ja -vaunuja
Yli 500 matkailuajoneuvon valikoima: rintajouppi.fi

Rahoituskorko

0,99 %* + kulut

Tule ja tutustu -20 mallistoon!

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

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

|

HELSINKI

|

KOTKA

|

KUOPIO

|

LAHTI

|

LAPPEENRANTA

|

SEINÄJOKI

|

TAMPERE

|

VANTAA

AINA ON OLEMASSA TÄYDELLINEN KABE

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

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

MYYNTI

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELUT
PANU
NIIRANEN
p. 040 7120 456

SEBASTIAN
VENÄLÄINEN
p. 040 7119 827

TUOMAS
KOPONEN
p. 040 7120 459

ARI
HYNYNEN
jälkimarkkinointipäällikkö
p. 040 5190 618

Hunajaiset –
kausipaikkalaiset naiset
Keväällä joukko Alatalon kausipaikoilla olevia naisia kokoontui Tipulaan ja päätti perustaa alueellemme naistoimikunnan.
Ensiksi sovittiin toiminnallemme ideologia eli toimimme yhdessä vapaaehtoisesti yhteisen alueemme hyväksi mukavassa
hengessä ja iloisin mielin ja toiseksi porukallemme piti keksiä
sopiva nimi. Perustimme ryhmällemme WhatsApp-ryhmän ja
vilkas viestien vaihto nimestä alkoi. Nimeksi tuli paljon ehdotuksia: Jännen mimmit, Donnat, Ketterät, Bellezzet…. No
keittiön kaappeja raivatessa huomasimme, että varastossa oli
paljon hunajaa ja ne täytyy hyödyntää leivonnassa ja se tehtiinkin. Siitäpä sitten kekkasimme sopivan nimen Hunajaiset.
Joku kyllä pojista oli sitä mieltä, että meille parempi nimi olisi ollut Pörriäiset tai Pistiäiset. Hyvällä lapsellahan on monta
nimeä ja me olemme aina nimemme takana.
Hunajaisten toimintana kesän aikana on ollut piirakoiden
ja leivonnaisten paisto myyntiin ja PopUp-kahvilan pito tapahtumien aikana. Kahvilan pidosta olemme saaneet pienen
provikan myynnistä yhteiseen käyttöön. Olemme myös järjestäneet tapahtumiin ruokailuja ja myyneet maanmainioita herkullisia Hodareita. Keittiöstä on usein kuulunut reippaat askeleet ja rämäkkä nauru.
Kesän mentyä mukavasti oli aika järjestää yhteinen illan
vietto. Iltaa suunnitellessa ilmoittautui heti pari Hunajaista,
että he haluavat vastata iltapalasta ja koristelusta. Yhteisellä
rahapotilla hankimme vähän kuohuvaa ja rypälejuomaa ja
niinpä ilta oli valmisteluiltaan paketissa.
Syystalkoiden päätteeksi kokoontui yli kaksikymmentä
Hunajaista illanviettoon. Siellä kauniisti katetussa Tuvassa oli
kiva nostaa lasi kuohuvaa onnistuneelle kesälle ja nauttia tyttöjen laittamaa iltapalaa ja rupatella ja tutustua vielä paremmin toisiimme.
Yht’äkkiä vilkkaan jutustelun aikana rävähti ovi auki ja
kuinka ollakaan, Alatalon gigoloryhmä eli alueen miessakki
pörähti tervehtimään meitä laululla. Lopuksi pojat oikein pol-

vistuivat eteemme ja pyysivät meidät mukaansa laulamaan ja
tanssimaan Tipulaan. Me Hunajaiset kyllä suostuimme pyyntöön, kun niin nöyrästi pyydettiin. Tällaisen mukavan yhteisen
illan jälkeen on taas kiva jatkaa karavaanielämää.
Kiitokset kaikille kesästä ja rattoisaa syksyä!

Leni
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Karaokelaulattajan vapaailta
Karaokelaulattaja aloittaa yhden hengen
talkoonsa yötä vasten, illalla yhdeksän
maissa. Odottelee usein ensin puolitoista
tuntia ja miettii jo nukkumaan lähtemistä.
Sitten alkaakin lauluharrastajia saapua
yksi toisensa jälkeen karaokeiltaan kuka
enemmän tai vähemmän lauluääntään virittäneenä. Meno vilkastuu mitä lähemmäksi puoltayötä tullaan. Talkoolainen
yrittää saada homman pysymään hanskassa ja hauskanakin, ilman konflikteja
laulajien kanssa. Lauluvuorot jaetaan
tasapuolisesti, tilausjärjestyksessä. Joillakin laulun odottajilla vaan ajantaju tahtoo
hävitä puheensorinassa ja omaa vuoroa
odotellessa. Talkoolainen on tietenkin
syyllinen, jos laulamaan ei pääse puolessa
tunnissa, vaikka jono laulua tilatessa olisi
toista tuntia. Talkoolaisen syy on myös se,
että laulellaan aivan vääränlaisia lauluja.
Talkoohuki päättyy vasta, kun saa
kaikki lähtemään karaokeillasta, paikat
siistittyä ja laitteet sammutettua. Voi
huokaista, että olipa taas mukava ilta.
Sai istua neljä-viisi tuntia ilman minkäänlaista talkooevästä; ei kahvia, eikä
edes suunkostuketta. Hyvä, kun ehti
käymään ”pihan perällä”. Olisiko tällaisiin talkoisiin halukkaita, jos ei saisi mitään kiitosta kesän päätteeksi?
Karaokelaulattajien vapaailtaa vietettiin lokakuun alussa teemalla ”Vain elämää – tänään on sinun iltasi”. Vihdoin
pääsimme istumaan saman pöydän ääreen ja ratkomaan porukalla talkootyömme merkitystä ja haasteita. Keskusteltiin
menneestä kesästä, asiakaspalautteista ja
kommelluksistakin. Keskusteltiin laitteiden käytöstä ja toimivuudesta. Todettiin,
että meillä on hyvät karaokelaitteet, kun
säädöt ovat kohdallaan. Karaokeillatkin
ovat ihan ok, joskus saa jopa vähän kiitostakin. Pohdittiin jo seuraavalle kesälle
muutoksia ja uudistuksia.
Illan aikana myös syötiin hyvin ja
hyvää ruokaa, kerrottiin omakohtaisia
musiikkikokemuksia ja tietenkin laulettiin; oli meillä sitten hauskaa rennossa
mukavassa seurassa. Karaoketalkoisiin
kaivataan edelleen uusia soittajia, kannattaa ilmoittautua. Tervetuloa mukaan!
Kaikkien laulattajien puolesta  Seppo
sfc-kuopionseutu.net
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XIV Rompepäivät ja
karavaanareiden SM-karaokekilpailu 2019 Alatalossa
Tämän vuoden tapahtuma oli neljäntoista vuoden ajalta suurin
kävijämäärältään sekä yöpymisten osalta. Arviolta viikonloppuna kävi n. 500 henkilöä myymässä, ostoksilla, kilpailemassa tai muuten vaan uteliaisuuttaan Alatalossa. Rompemyyjiä
oli runsaasti, muualtakin Suomesta, myös ammattilaisia.
Kauppaa kuulemma tehtiin ihan koko Alatalon alueella. Ilmoittelu mediassa ja tienvarrella osoittautui toimivaksi. Myös
Alatalon Hunajaisten Pop-Up myyntipiste oli ajoittain kiireinen ja kauppa kävi hyvin.
Karavaanareiden SM-karaokekilpailussa kaikki viisi sarjaa olivat täynnä. Karavaanareiden ikä huomioon ottaen miesten yli 60 v. sarjassa oli toistakymmentä osallistujaa. Myös
muissa sarjoissa päästiin kilpailemaan mitalisijoista.
Lyhyen viikonlopun vuoksi kilpailu on melko raaka kilpailijoita kohtaan, mutta mielenkiintoinen yleisölle. Kilpailijoille
kappaleet ovat vapaavalintaisia, joten erilaisia genrejä kuultiin viikonlopun aikana. Joissakin sarjoissa käytiin erittäin ta-

saväkistä kilpailua. Tuomareillakaan ei ollut helppo tehtävä
laittaa laulajia paremmuusjärjestykseen.
Vakiintuneeseen tapaan edellisen vuoden sarjojen voittajat
olivat ansainneet paikkansa tuomareina. Tänä vuonna he olivat: Piia Nousiainen Kuopiosta, Eija-Riitta Hilonen Timolasta, Juhani Saarenpää Kauhajärveltä ja Jukka Haataja
Utajärveltä. Tuomareiden puheenjohtajaksi kutsuttiin tänä
vuonna Jorma Skyttä Kuopiosta. Hänellä olikin kerrottavanaan tarina oman karaokeuransa alkuajoista saakka. Hän on
aloittanut karaokejuontajan hommat jo vuonna 1991 ja toiminut myös hyvin monissa kilpailuissa tuomarina.
SUURI KIITOS kaikille viikonloppuna osallisena olleille
hyvästä tapahtuman toteuttamisesta!
Ensi vuoden syyskuun 4.–6. nähdään 15v. juhlatapahtuman merkeissä.
Seppo Tiilikainen
tapahtuman järjestelijä
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Karavaanareiden
SM-karaokekilpailun tulokset:
Nuoret alle 16 v.
1. Eveliina Voimala, Palokka
2. Louna Heikkinen, Kuopio
3. Selma Vänttinen, Maavesi
Naiset alle 60 v.
1. Marika Järvensivu, Katinala
2. Anne Ursin, Kerimäki
3. Heli Matkaselkä, Piehinki
Miehet alle 60 v.
1. Jarmo Kainulainen, Siilinjärvi
2. Olli Ursin, Kerimäki
3. Seppo Ylisipola, Kuopio
Naiset yli 60 v.
1. Bettan Sunabacka, Terjärv
2. Raija Mönkkönen, Kuopio
3. Mirja Halonen, Lieksa
Miehet yli 60 v.
1. Markku Partanen, Hollola
2. Tapani Pusa, Palokka
3. Paavo Savirinne, Iisalmi
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Matkalla maailman ympäri
Jatkokertomuksen osa 3: Vaaratilanteita ja elämyksiä
Keski-Amerikassa ja Meksikossa
Mielikuvamme Keski-Amerikasta ovat usein täynnä sotia,
luonnonmullistuksia, huumekauppaa ja rikollisuutta. Riskit
ovat meilläkin tiedossamme, ja koetamme kiinnittää erityistä
huomiota turvallisuusasioihin aloittaessamme pari päivää kestäneen laivauksen jälkeen koko matkareittimme vaarallisimman osuuden. Ajamme maanteillä vain valoisaan aikaan, pidämme autonovet lukossa myös ajon aikana ja yövymme suljetuilla, vartioiduilla alueilla. Pysäköidessämme Epelin viritämme etuovien väliin paksun metalliriimun. Jos rosvot saisivat laminoidut ikkunalasimme rikki, eivät he siltikään pystyisi
aukaisemaan ovea. Ikkunassa komeilee myös isokokoinen,
vihaisesta vahtikoirasta espanjan kielellä varoittava kyltti. Ja
aina, kun yhtään mahdollista, toinen meistä jää vahtimaan autoa sillä välin, kun toinen lähtee asioita hoitamaan.
Saatuamme Epelin ulos laivasta Colonin rähjäisessä satamakaupungissa suuntaamme kohti Panaman ykkösnähtävyyttä, 82 km pituista Panaman kanavaa, joka yhdistää Tyynenmeren ja Atlantin toisiinsa. Mirafloresin sululla katselemme satojen muiden turistien kanssa rahtialusten hidasta etenemistä kanavassa sähköveturien eli ”muulien” vetäminä. Tutustuttuamme vielä Panama Cityyn ja sen vanhaan kaupunkiin, Casco Viejoon, vietämme muutaman rennon lomapäivän
Las Lajasin vaaleilla hiekarannoilla.
Luonnonvoimiin pääsemme tutustumaan heti Costa Ricaan saavuttuamme. Kulkuamme hidastaa kiertotie, sillä rankkasade on saanut maan vyörymään päätielle. Sadekauden lopulla Grande de Terraba -joki on tulvinut Cortesin kaupunkiin
ja tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa. Costa
Ricassa on Keski-Amerikan maista eniten luonnonsuojelu
alueita. Luontomatkailu onkin täällä nouseva trendi, ja pääsemme kokeilemaan liikkumista luonnossa niin omatoimisesti
kuin järjestetyillä retkilläkin. Sykähdyttävimmät luontoelämykset koemme nähdessämme miekkavalaita Marino Ballenan suojelualueella, meloessamme krokotiilien seassa pitkin
Tenorio-jokea ja tarpoessamme omatoimiretkellä mutaista viidakkopolkua pitkin sademetsän monia apina-, lintu- ja lisko
lajeja ihmetellen. Casa Castillasin leirintäalueella tunnemme
olevamme kuin Tarzan ja Jane herätessämme aamuisin automme yläpuolella puissa kiipeilevien mölyapinoiden reviiriääntelyyn. Virittäessämme riippumattomme ja laiskotellessamme
kilpaa puunlatvassa loikoilevan laiskiaisen kanssa olemme tavoittaneet palan costaricalaista ”pura vidaa” eli aitoa elämää.
Nicaragua ihastuttaa omaleimaisuudellaan. Se on sekoitus aatteen paloa, historiallisia kaupunkeja ja tuliperäistä luontoa. Ometepen tulivuorisaarella elämä on leppoisaa. Kolonialistisissa kaupungeissa, Granadassa ja Leonissa, kävelemme
vanhojen kaupunkien kapeita kujia, kiipeämme mahtavien
katedraalien kellotorneihin ja lumoudumme taidegallerioiden

värikylläisistä, naivistisista maalauksista. Vierailut rommi- ja
sikaritehtailla tuovat hauskaa vaihtelua ja vakuuttavat meidät
korkeasta nicaragualaisesta laadusta. Kulinaristiset illalliset
viihtyisissä ruokaravintoloissa rentouttavat kiireisten nähtävyyskierrosten jälkeen eivätkä rasita liiaksi lompakkoa. Pääkaupunki Managuassa on vahvasti esillä Nicaraguan poliittinen historia. Sandinistien punamustat liput liehuvat, sotasankarien muistomerkkejä on runsaasti ja kansallissankari Sandinon jättimäinen profiilikuva katselee Tiscapa-kukkulalta
alas kaupunkiin. Huippuhetket koemme vielä, kun pääsemme
kurkistamaan höyryävään Masaya-tulivuoren kraatteriin ja
ihailemaan Santa Catarinan näköalapaikalta kirkkaansinisenä
hohtavaa Apoyo-kraatterijärven pintaa.
Maantiet Hondurasissa ovat kuoppaisia ja 130 km:n matkaan käytämme kaksi päivää. Nuoret miehet hankkivat elantoa lapioimalla hiekkaa täytteeksi tien kuoppiin ja keräämällä
sitten korjausrahaa ohikulkevilta autoilijoilta. Elämä maaseudulla näyttää alkeelliselta ja asumukset ovat usein hyvin vaatimattomia, muutamista laudoista, pellinkappaleista ja kankaista kokoonkyhättyjä hökkeleitä. Löydämme yöpymispaikan Cholutegan kaupungissa, hotellin suljetulla ja ympärivuorokauden vartioidulla sisäpihalla. Kävellessämme kotikaupunkimme Kuopion kokoisessa Cholutegassa tulemme vertailleeksi kaupunkien erilaista viihtyvyyttä. Cholutegan kaupunki on yleisilmeeltään apea ja sotkuinen. Täällä silmiimme
osuvat rähjäiset rakennukset korkeiden piikkilanka-aitojen
reunustamilla tonteilla. Nyt kaipaamme viehättävää kotikaupunkiamme Kallaveden kaislarannoilla.
El Salvadorissa reittimme kulkee Tyynenmeren rantaa.
Löydämme kivoja, turvallisia majoituspaikkoja hostellien pihoilta ja jäämme muutamiksi päiviksi nauttimaan auringosta
surffareiden suosimilla rannoilla. El Cucossa pääsemme rantaelämän lisäksi tutustumaan myös merikilpikonnien suojeluun. Kun vastakuoriutuneet kilpikonnavauvat lähtevät auringonlaskun aikaan pyrkimään kömpelösti, mutta määrätietoisesti kohti merta, on ilmassa hiven taikuutta. El Zonten mustahiekkaisilla rannoilla seuraamme taitavien surffareiden sinnikästä taistelua korkeana kuohuvia aaltoja vastaan. Iltaisin
herkuttelemme salvadorilaisella perinneruualla – kuumana tirisevä maissitortilla ”pupusa” vie kielen mennessään.
Guatemalassa ja Belizessä 300–900-luvulla kukoistaneesta mayakulttuurista pääsee näkemään jäänteitä lukuisilla arkeologisilla alueilla. Me tutustumme niistä kolmeen: Tikaliin,
Quiriguaan ja Lamanaihin. Olemme vaikuttuneita kymmeniä
metrejä korkeista pyramidimaisista temppelirakennelmista
sekä mayojen kulttuurin korkeasta tasosta kirjoitustaitoineen
ja kalentereineen. Kauneimman auringonlaskun koemme katsellessamme peilityyntä Peten-järven pintaa. Luontoihmisinä
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1. Panama City on Panaman moderni pääkaupunki. – 2. Luontomatkailu on uusi trendi Costa Ricassa. Jokiretkellä
Tenorio-joella näimme useita suurikokoisia krokotiilejä. – 3. Nicaragua on erittäin tuliperäinen maa. Masaya-tulivuoren
kraatterilta nousee höyryäviä rikkikaasuja. – 4. Elämä Hondurasin maaseudulla on vaatimatonta. Keittiö sijaitsee useimmiten
asuinrakennuksen ulkopuolella. – 5. El Salvadorin rannoilla pesii merikilpikonnia. Tässä vastakuoriutuneet kilpikonnavauvat pyrkivät kohti merta. – 6. Auringonlasku Guatemalan Peten-järvellä on unohtumattoman kaunis. – 7. Belizessä on
runsaasti trooppista sademetsää runsaine eläinlajeineen. Tämä hämähäkkiapina irvistelee suomalaisille turisteille. –
8. Meksikon Baja Californiassa on laaja kaktusaavikko. Korkeimmat kaktukset kasvavat yli kymmenmetrisiksi. –
9. Meksikossa on useita maya-raunioita. Tulumin rauniot sijaitsevat upealla Karibianmeren hiekkarannalla.
samoilemme myös luonnonpuistojen viidakkopolkuja, jotka
ovat osin umpeenkasvaneita. Tiheän sademetsän liejuisella
polulla yhdessä nyrkinkokoisten hämähäkkien ja miljoonan
moskiiton kanssa mietimme välillä, olemmeko saaneet liikaa
aurinkoa tai asuneet liian kauan ahtaassa matkailuautossa, kun
saamme näin loistavia ideoita. Onneksi eteemme ei osu yhtään
monista tappavan myrkyllisistä käärmelajeista! Livingstonin
kaupungissa tutisevat housunpunttimme, sillä joudumme yllättäen katsomaan pyssynpiippua reikäpuolelta. Ihmeeksemme
aseellinen uhkaus päättyy kuitenkin ilman väkivaltaa ja pääsemme jatkamaan turvallisesti matkaamme.
Meksikossa nautimme rantalomasta upeilla Karibian rannoilla. Noudatamme tarkasti paikallisten ihmisten ohjeita siitä, mitkä paikat eivät ole turvallisia käynnissä olevan huumesfc-kuopionseutu.net

sodan vuoksi. Ikimuistoisen luontoelämyksen koemme Baja
Californiassa snorkkeloidessamme uhanalaisten valashaiden
seassa. Kaktusaavikon halki ajettuamme saavumme maailman
vilkkaimmalle maaraja-asemalle Tijuanaan. Rajalla ei näy
vielä muuria, vaan aaltopellistä tehty, värikkäin graffitein
maalattu aita. Tuon aidan takana meitä odottaa kokonaan toisenlainen maailma, Amerikan Yhdysvallat.
Tarkemmin seikkailuistamme pääset lukemaan kotisivuiltamme www.epeliontheroad.com. Matkastamme on julkaistu
myös kaksi kirjaa: matkakertomus Tuulilasin takana kiehtova
maailma ja lastenkirja Epelin matkassa maailman ympäri.
Teksti: Päivi Heiskanen
Kuvat: Pekka Heiskanen
Sivu 21
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Juurusveden linnustoa

Kalasääski (Kalasääksi) pesi jälleen Juurusvedellä. Pesiä taisi olla kolmekin. Syksyllä
2018 Juurusvedellä rengastettu yksilö tavattiin
lähellä Kapkaupunkia Etelä-Afrikassa.

Kaulushaikara ei pettänyt tänäkään vuonna, vaan
keväällä sen voimakas ”puhallus” kantautui jopa
sisälle matkailuajoneuvoihin.

Kuikkapariskuntia bongattiin useampiakin.
On se kookkaan näköinen lintu Alatalon
ohi lentäessään.

Isokoskelo ilmestyi kevään väriläiskäksi.
Se tuli jo jäiden sekaan.

Meriharakka valloitti Jänneniemen pellot
muutama vuosi sitten.

Ai niin, Olihan Airilla kanojakin. Nämä eivät
viihdy Juurusvedessä, vaan rannan puolella.
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OHJEITA
KARAVAANARILLE:

Huolehdi
aina
liikkeelle
lähtiessä
Oheisen listan kohtien tarkistamisen pitäisi muodostua rutiiniksi ennen jokaista liikkeelle
lähtöä:
• Kulmatuet, nokkapyörä ja
askelma on nostettu ylös
• Ikkunat ja kattoluukut on
suljettu kunnolla
• Sähköjohdot irrotettu verkkovirrasta
• Vaunu on kytketty huolella,
myös vaunun pistoke ja varmuusvaijeri
• TV-antenni on laskettu alas ja
lukittu
• TV tuettu niin ettei pääse
liikkumaan (ei koskaan takavuoteelle)
• Raskaat tavarat (mm. etuteltat) ovat kunnolla tuettuina
lattialle, mahdollisimman
lähelle keskiakselia

Uusia merkkejä
ajotaitotapahtumassa 24.8.
Ajotaitotapahtuma järjestettiin 24.8.2019 Eläinruokatehdas Lemmikki Oy:n
pihassa osoitteessa Jäniksenpolku 33.
Tapahtuma alkoi klo 9 Lemmikki Oy:n piha-alueella. Piha on erinomainen tähän tarkoitukseen. Kiitos Lemmikki Oy:lle. Asuntovaunun ja auton
meille antoi käyttöön Best Caravan, jolle myös suuri kiitos.
Ajotaitomerkkejä ajettiin 6 kappaletta, josta 5 oli uusia. Paikalla opastamassa oli myös liitolta Lauri Nieminen. Yhdistyksen puolelta järjestäjinä
olivat Jari Rissanen ja Seppo Heikkinen.
Kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille ja järjestäjille.

• Kaasupullot on tuettava, niin
etteivät ne pääse liikkumaan
• Irtotavarat on siirretty kaappeihin (esim. kahvin- ja vedenkeitin)
• Kaappien ovet on suljettu
kunnolla
• Talvella poista lumi ja jää
katolta huolellisesti ennen
liikkeelle lähtöä
• Aisapainon, taustapeilien ja
ajovalojen tarkastus
Lähde: Caravan Leirintäopas

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.

Monipuolinen Matkailuauto- ja Vaunukorjaamo
Monipuolinen Matkailuauto- ja Vaunukorjaamo
Palveluihimme kuuluvat mm
Palveluihimme
kuuluvat
mm
Matkailuauton
alustan huollot
ja korjaukset
Matkailuauton alustan huollot ja korjaukset
Moottori- ja jarruhuollot
Moottori- ja jarruhuollot
Matkailuauton ja -vaunun asunto-osan huoltotyöt
Matkailuauton ja -vaunun asunto-osan huoltotyöt
Kaasu- ja sähkölämmittimien huollot
Kaasu- ja sähkölämmittimien huollot
Kolari- ja kosteusvauriokorjaukset
Kolari- ja kosteusvauriokorjaukset

Tarvikkeet ja varusteet
Tarvikkeet ja varusteet

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

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

Lukijoillemme!
Oletko innokas maan tai maailman kiertäjä? Suuntautuiko lomareissusi paikkoihin, joista
haluaisit jakaa tietoa ja kokemuksia toisillekin? Saitko uusia ja mieleisiä elämyksiä matkaltasi?
Kerro meille muille lukijoille mieleen jäävistä kokemuksistasi, paikoista, nähtävyyksistä, leirintäalueista, SFCalueista ym. Tai kerro muuten
vaan miten karavaaniharrastuksemme on muuttunut vuo
sien varrella? Ilmaise tarinasi
sanoin ja kuvin. Et tarvitse olla
kynänikkari, etkä kirjailija, riittää kun saat tuotettua tekstiä
joko sähköpostilla toimitettuna
tai paperille kirjoitettuna. Juttusi voidaan taltioida vaikka
keskustelumme
yhteydessä.
Tehdään sinunlaisesi juttu,
vaikka yhdessä!
Juttusi kuvineen voit toimittaa meille sähköpostilla tai
tilata vaikka tarinatuokion
kanssamme. Ole rohkeasti yhteydessä ja laita hyvät kokemuksesi kiertoon.
Jutut ja kuvat voit laittaa
osoitteeseen: seppo.tiilikainen@
dnainternet.net tai pekka.haapaniemi@elisanet.fi.
Tai ole yhteydessä ja soita
Jukka 040 687 3133 tai Pekka
050 566 5943.




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

SAUNA ON
LÄMMIN.
TERVETULOA!

Kiinnitystarvikkeiden ja
työkalujen erikoisliike

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

KOLMISOPENTIE 18 B 70780 KUOPIO

PUH. 044 700 7580

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

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

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

Lisätietoa saa puh. 050 309 8012.
JK

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 25.5.2019
Alkaen kello 10.00

AD VaraosaMaailma
Volttikatu 2
p. 044-7835040

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

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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Alatalon leirintäalueen maksut
1.5.2019–30.4.2020
Aluemaksut
Vuorokausi		kesä 1.5.–31.8.2019

talvi 1.9.2019–30.4.2020

Jäsen, SFC

20,00 € 			

25,00 €

Jäsen, 021

18,00 € 			

23,00 €

Ei jäsen

25,00 € 			

30,00 €

		Joka 6. vrk ilmainen.

Kausipaikka
Jäsen, 021
			

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

Muun yhdistyksen jäsen 565,00 €

Venepaikka

50,00 €

Käyttökorvaukset
Tuvan ja Tipulan varaus
(käyttöaika sop. mukaan)

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

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

3,00 € kerta/kpl

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

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

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

sfc-kuopionseutu.net

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

