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Puheenjohtajan ajatuksia
Tervehdys yhdistyksemme jäsenet!
Istuessani tuolille kirjoittamaan näitä mietteitäni havait
sen kuinka pimeää, kalseaa ja ikävän näköistä on ikkunan
toisella puolella. Tuntuu satavan jotain rännän sekaista.
Syksy sekä alkutalven tuntu on käsillä. Jospa kylmä tap
paisi jylläävän koronaviruksen.
Koronan aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi
kotimaan matkailu nousi uudelle tasolle. Matkailuajoneu
vojen kauppa kävi kuumana, maantiet olivat täynnä ristiin
rastiin kulkevia matkailuajoneuvoja. Leirintäalueet olivat
välillä täynnä, pohjoisessa jouduttiin paikka paikoin jopa
jonottamaan pääsyä leirintäalueelle sisään. Jäsennumeroi
den suuruudesta näkyy yhdistysten ja sitä kautta myös
liiton jäsenmäärän kasvu. Toivotaan, että koronaepide
mian laannuttua suunta pysyisi samana tai että ainakin
puolet jäisivät koukkuun tähän harrastukseen.
Se kuinka olemme käyttäytyneet koronan aikana,
esim. turvavälit, käsienpesut ja ynnä muut jäävät jokaisen
itsensä arvioitavaksi.
Mennyt vuosi, vaikka leirintäalueemme oli osan aikaa
suljettuna (15.3.–31.5.2020), oli kaikin puolin menestyk
sekäs. Matkailijoita kävi ennätysmäärä, saimme uusia
jäseniä sekä uusia kausipaikkalaisia. Leirintäaluettamme

kiitettiin vuolain sanoin niin alueen kuin saunan ja sani
teettipaikkojen siisteydestä. Lisäksi erilaiset aktiviteetit ja
yhteiset tapahtumat jäivät matkailijoitten mieliin, joten
varmasti tulemme näkemään heidät myös ensi kesänä.
Yhdistyksen vuosikokous oli syyskuussa samoin kuin
liittokokouskin. Molemmat kokoukset menivät ilman
suurempia pulinoita.
Yhdistyksemme pikkujoulu pidetään tänä vuonna
poikkeuksellisesti ulkona. Tämä erilainen tapahtuma luu
lisi kiinnostavan teitä yhdistyksemme jäsenet. Yhdistyk
semme tarjoama riisipuuro keitetään yhteisvoimin ulkona
pienen porinan lomassa. Tutustukaa pikkujouluohjelmaan
toisaalla lehdessämme ja merkatkaa kalenteriinne. Teh
dään mukava rantatapahtuma jouluvaloineen ja musiikin
tahdittamana.
Lopuksi haluan toivottaa kaikille jäsenillemme ja yh
teistyökumppaneille hyvää joulunalusaikaa sekä Hyvää
Joulua ja Uutta Vuotta 2021!
Pekka Haapaniemi
puheenjohtaja
128470

Alatalon laadun takeena
on Vankkurihymiö.

sfc-kuopionseutu.net
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HALLINTO 2020–2021
tehtävä- ja vastuualueet
HALLITUKSEN JA YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA PEKKA HAAPANIEMI
Puh. 050 566 5943, pekka.haapaniemi(ät)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 2020
Viikot 9, 27 ja 44
Lehti toimitetaan painettuna
versiona heille, joilla ei ole
liittoon ilmoitettua sähköpostiosoitetta. Viikolla 27 ilmestyy
vain sähköinen nettilehti.
Kaikki lehdet myös
yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net

HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJA LEENA HEIKKINEN, hallituksen jäsen
Puh. 044 364 3987, leni.heikkinen(ät)gmail.com
Yhdistyksen puheenjohtajan sijainen ja puheenjohtajan avustaminen.
Hallituksen jäsen. Naistoimikunnan jäsen.
TALOUDENHOITAJA RAIJA KAISMALA, hallituksen ulkopuolelta
Puh. 050 352 8928, raija.kaismala(ät)gmail.com
Taloudenhoito, kirjanpidon tiliöinti, laskujen maksu ja sähkömaksuseuranta.
HALLITUKSEN SIHTEERI JUKKA KUOSMANEN, hallituksen jäsen
Puh. 040 687 3133, jukka.kuosmanen(ät)petterinkulma.fi
Hallituksen sihteeri ja kotisivujen ylläpito. Varalla Facebook-sivujen ylläpito.
MAURI OJALA, hallituksen jäsen
Puh. 044 219 3377, ojala.mauri(ät)gmail.com
Ohjelmatoimikunnan jäsen.
SEPPO KAISMALA, hallituksen jäsen
Puh. 0500 674 338, kaismalas(ät)gmail.com

MARKO TOIVANEN, hallituksen jäsen
Puh. 0400 564 388, markotoivanen1977(ät)gmail.com
Ohjelmatoimikunnan jäsen.
EEVA-LIISA JOKINEN, hallituksen jäsen
Puh. 050 540 5764, eevaliisa.jokinen(ät)gmail.com
JÄSENKIRJURI SEPPO TIILIKAINEN, hallituksen ulkopuolelta
Puh. 044 371 4426, seppo.tiilikainen(ät)dnainternet.net
Yhdistyksen jäsenkirjanpito, tervetulopaketin toimittaminen uusille jäsenille.
Karaoketoiminnan ylläpito ja kehittäminen. Ohjelmatoimikunnan jäsen.
Facebook-sivujen ylläpito. Varalla kotisivujen ylläpito.

Valmiin aineiston jättö
Jättöviikot 6, 22 ja 40
Painosmäärä 1 850 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2020
Grano Oy, Kuopio

Sivu 4

Kotisivumme

www.sfc-kuopionseutu.net

Facebook

https://facebook.com/SF-Caravan Alatalo
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Yhdistyksemme perinteistä
poikkeava pikkujoulu
Alatalossa 20.-22.11.2020
Perjantaina:
Saunat:
18-20 NAISET
20-22 MIEHET
Lauantaina:
11.00
Joulukuusen haku lenkkeillen.
Kuusien koristelua ja juhlan järjestelyä.
15.00
Kokoonnutaan rantaterassille
lyhtyvalaistukseen. Ota oma lyhtysi mukaan.
15.00
Yhdistys tarjoaa jäsenillemme rantaterassilla
alkaen
joulupuuron, leivän, kinkkua, kahvit ja glögin.
Ilmoittaudu 13.11.2020 mennessä.
Lähetä nimesi ja ruokailijoiden määrä, sekä
erikoisruokavalio tekstiviestillä numeroon
045-1462288. Kiitos!
Huom! Puhelimeen ei voi soittaa.
16.30
Jouluista ohjelmaa kahvin ja joulutortun kera.
21.00
Omatoimikaraoke omalla vastuulla tuvassa.
Saunat: 18-20
NAISET
20-22
MIEHET
Sunnuntaina:
Saunat: 10-11
11-12

Normaalit
vuorokausimaksut,
ei treffimaksua.

sfc-kuopionseutu.net

NAISET
MIEHET

Järjestäjä pidättää
oikeuden muutoksiin tai
tapahtuman peruutukseen.
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Romppeita ja
historian siipien havinaa
Savolainen maisema ei voisi enää somemmaksi tulla mitä se
on Jänneniemellä: laakeita peltoja ja taivaan avaruutta, sinise
nä hohtavaa järven selkää ja ympärillä korkeita mäkiä, jonne
maakunnan ensimmäiset asukkaat ensiksi talonsa rakensivat
ja kaskensa raivasivat.
Kappale kauneinta Savoa, sitä tämä seutu on trubaduuri
Sakari Kuosmasen taannoista laulua ja televisiosarjaa mukail
len. Vanhaa, perinteistä rakennuskantaakin on säilynyt niin
paljon, että tämän päivän kulkijakin tuntee tulleensa seudulle,
jossa on eletty vuosisatoja ja koettu maakunnan kehityksen
kaikki vaiheet.
Kuopiota sanotaan mualiman navaksi, mutta jos katsotaan
karttaa tarkemmin, niin Jännevirran seutuhan se varsinainen
risteysasema on. Uudella uljaalla sillalla kulkevat ristiin tiet
niin maalla, vedessä kuin ilmassakin. Turha on etsiä Savosta
toista, vastaavaa paikkaa.
Maantieteellisen asemansa vuoksi Jännevirran ympäristö on
joutunut väistämättä myös maakunnan historian näyttämöksi.
Kuopiosta itään vievää Karjalan valtatietä on kulkenut keisa
reita ja kenraaleita armeijoineen, mutta myös monenlaista ni
metöntä kulkijaa.
Suotaipaleessa Puitinlahden rantamassa oleva kivisilta on
Pohjois-Savon toiseksi vanhin holvattu kivisilta, jonka raken
sivat itse asiassa venäläiset sotilaat vuosien 1741–1743 Pikku
vihan aikana; suomalaisilla tai ruotsalaisilla ei holvaustaitoa
tuossa vaiheessa vielä ollut.
Suomen sodan aikana vuonna 1808 Jännevirrasta saattoi
vat ryypätä ohikulkiessaan vettä yhtä lailla ruotsalainen ken
raali Sandels kuin venäläinen ruhtinas Dolgoruki matkalla
kohti loppuaan Iisalmen Koljonvirralla.
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Maakunnan komeinta siltaa katsoessa tulee harva ajatel
leeksi, että tuolloin Sandelsin ja Dolgorukin aikoina Jännevir
ta oli vielä kapea puro. Vielä 1930-luvulla vanhat ihmiset tie
sivät puron olleen niin mitättömän, että länsipuolella asuneen
talon emäntä saattoi ojentaa leipälapiolla itäpuolen emännälle
tulukset tulentekoa varten. Näin kertoo siilinjärveläissyntyi
nen toimittaja ja matkakirjailija Aaro A. Nuutinen Suvista
Savoa -kirjassaan vuodelta 1935. Teos on kaikkinensa mainio
opas Jänneniemen ja Ranta-Toivalan historiaan.
Keskellä suloisinta Savoa ja maakunnan värikästä historiaa:
voiko siis olla parempaa paikkaa myöskään vanhaa jos kohta
uuttakin tavaraa tarjoaville rompepäiville, jotka Alatalon pi
hassa taas viime syyskuussa pidettiin. Kauniissa avarassa pi
hapiirissä on mukava käyskennellä kiireettä, katsella tavaroi
ta, tehdä kauppoja, parantaa maailmaa oman kylän väen kans
sa, tutustua kauempaa tulleisiin lomalaisiin tai istahtaa juo
maan kahvit tai puraisemaan jotain syötävää miellyttävässä
seurassa.
Kiireettömyys ja väljyys, se jäi ainakin itselleni päällim
mäiseksi mieleen, kun Soitinyhtye Savonian kanssa saimme
soitella pihalla parituntisen kesän ja paikan henkeen sopivaa
musiikkia.
Toivottavasti kukaan kaupoille tullut ei tuntenut itseään
häirityksi, mutta pelimanneille tuollaiset leppoisat suvisoitot
ovat kesän parhaita hetkiä. Vastaavia hetkiä on koettu aiemmin
vaikkapa Kaavin Telkkämäen kaskiperinnetilan jo parikym
mentä vuotta jatkuneissa puskasoitoissa tai Karttulan Riuttalan
talonpoikaismuseolla rukiinleikkuun SM-kisojen aikaan. Ala
talo oli nyt uusi, mutta erittäinkin mukava tuttavuus, jota mie
lellään tulevina vuosina myös haluaa syventää ja jatkaa. >>
sfc-kuopionseutu.net

Soitinyhtye Savonia viihdytti
Rompepäivän yleisöä kolmisen tuntia.
Huttusen Pali
laulatti
yhteislauluja pe
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Maantieteellisesti ajateltuna Alatalon rompepäivät sijaitsevat
ihanteellisella paikalla kahden valtakeskuksen Kuopion ja Sii
linjärven välissä ja ysitien kupeessa ja joka jatkuvasti Kuo
piossa asioiville koillissavolaisillekin on sopivasti matkan
varrella. Alueelle majoittuville karavaanareillekin markkinat
ovat kaivattua vaihtelua.
Savonkin kesä on jo sinällään täynnä kaikenlaista ja kai
kenkirjavaa kesätapahtumaa. Mutta sanoisinpa, että kesäpäivä
Jännevirralla, keskellä kauneinta Suomea, on niin viehko aja
tus, että ei sitä raaski jättää väliin. Rompetta, rakkautta, ruokaa
ja reipasta menoa – jo vain niistä mainion kesätapahtuman saa.
Mitä tuohon musiikkiin tulee, valmis valssikin on rompe
päivän tarpeeksi jo olemassa. Kesäpäivä Jännevirralla -kappa
leen sävelsi 1970-luvulla Kuopion pelimanneissa soittanut
ammattikoulunopettaja Alvar Närhi ja pelimannit ovat sen
taas ottaneet ohjelmistoonsa muutaman vuosikymmenen hil
jaiselon jälkeen.

Ja onhan Jänneniemellä myös oma nimikkotarinansa, jon
ka kesän rompepäivässä Savon murremestari Mikko Kokko
nen kertoi soiton lomassa. Juttu, joka saa alkunsa Kokkosen
käydessä ostamassa porsaan Hannu Hyväriseltä – presidentti
Martti Ahtisaaren Eeva-puolison veljeltä – tuoksuu kyllä sian
paskalle, mutta on muuten niin makoisa, että sillä Kokkonen
tarinoi itsensä koko Suomen murremestariksi kesällä 2019.
Seppo Kononen
Koska korona-pandemia esti 15. Karavaanareiden SM-karao
kekilpailun, musiikki korvattiin viikonloppuna karaoketuo
tannon esittelyllä, yhteislauluilla, piha-alueella markkinataus
tamusiikilla ja Soitinyhtye Savonian reippaalla kansanmusii
killa ja vanhalla tanssimusiikilla

Jukan ja Annen matka Savoon
Jukka Niemen ja Anne Syrjän harrastus karavaanariksi alkoi
Maisansalon talvikausipaikalta vuonna 1988. Maisansalo oli
silloin SFC-Pirkanmaan talvialueena ja kesäisin Lomaliiton lei
rintäalueena. Harrastus alkoi kiinnostaa yhä enemmän ja alku
vuosina kausipaikkalaisuus muuttui Tampereelta 200–250 km
säteelle. Paikaksi valikoituivat esim. Etuniemi Hirvensalmella,
Hietasaari Uuraisissa. Tilkunpelto Lammilla oli myös useasti
käyty kohde. Myös kaukaisempi paikka Tasapää Kiteellä oli
mieluinen kohde kesäisin kahdenkymmenen vuoden ajan. Tääl
lä oli lapsilla mieluista tekemistä, joten lasten ehdoilla matkailu
oli jo silloin todettavissa. Karvion leirintäaluekaan Heinävedel
lä ei jäänyt tuntemattomaksi Jukan kalastusharrastuksen myötä.
- Viikonloppu- ja lomareissut liikuttiin etupäässä lasten ur
heiluharrastusten mukaan, muistelivat Anne ja Jukka. Tulipa
nähtyä vuonna 2010 myös Hietasaaren myrskyn täystuho.
Jukka muisteli, että Anne oli lähtenyt autolla käymään Tampe
reella ja hän jäi kaverinsa kanssa karavaanialueelle, kun suih
kuvirtaus tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta tyynen sään
keskeltä. Vaunun kori säilyi isommilta kolhuilta, mutta aisan
vääntyminen rikkoi vaunun rungon. Autokin säästyi Annen
Tampereen matkan vuoksi.
Jukka ja Anne muistelivat kuulleensa jostakin, että Alatalo
Kuopiossa olisi hyvä paikka. Ensimmäinen tutustuminen Ala
talon karavaanialueeseen tapahtui kesällä 2010. Savolainen
järvimaisema kiinnosti, samoin kuin savolaisten immeisten
lupsakkuus. Varsinkin alkuaikoina joutui miettimään savolais
ten vieräleukojen huumoria ja vitsejä, että kertovatko he tari
naa vitsinä vai onko tarina tosi. Kummallakaan ei ole sukujuu
ria Savossa, joten hämälaisen hitaus auttoi ajattelemaan savo
laisen sanoman tosi tarkoitusta.
No sen verran kuitenkin Kuopio oli entuudestaan tuttu,
että Jukan sisko asui Kuopiossa.
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Savo-Karjala on aina ollut mieluinen suunta matkustaa
ja viettää lomaa. Luonteenpiirteeltään savolainen on utelias
verrattuna esim. hämäläisiin. Savolainen on yleensä se, joka
aloittaa ensimmäisenä jutustelun ulkopaikkakuntalaisten seu
rassa.
Kymmenen vuotta Alatalossa käyneenä tänne on tullut
paljon hyviä tuttuja ja ystäviä. Talvella pidetään puolin ja toi
sin yhteyttä viestittelemällä kuulumisia. Vakiintuneita tapoja
ja rituaaleja on tullut kavereiden keskuudessa. Kumpu-Ukko
oli kaveri, joka keitti joka kesä kaalikeiton vaikka ei sitä lu
vannutkaan. Hoffrenin Sakun erikoisuun on ollut savuhaukimakaronilaatikko, erittäin hyvä sekin.
Täältä Alatalosta ei ole päässyt lähtemään pois alle neljän
viikon, tuumi Anne ja Jukka. Pisimmät kesälomat ovat olleet
kaksi ja puoli kuukautta. Kun olisi ollut suunniteltu lähtöpäi
vä, lähtökahvien järjestäminen ystävien puolelta on usein siir
tänyt kotiin lähtöä Tampereelle.
- Mites sitten te täällä Savossa aikanne kulutatte, kysyin
haastatellessani.
Anne käy lenkillä, marjassa, käy Kuopion nähtävyyskoh
teissa kuten museoissa, torilla ja siellä missä useat muutkin
Kuopiossa kävijät käyvät. Jukkakin lähtee Kuopioon kaupun
gille mielellään, kun lapsen lapset ovat käymässä täällä aina
kin viikon lomalla. Lasten kanssa kohteena saattaa olla esim.
kaupungin puistot, Väinölänniemi ja suuret leikkikentät puhu
mattakaan laivaristeilyistä. Jukan ”oma” harrastus on Sakun
kanssa kalastaminen.
Sosiaaliset juttutuokiot saunan yhteydessä ovat Jukan mie
lestä mukavat, koska itsekään Jukka ei oikein tiedä, että olisi
ko ”roolissa” vieras vai melkein kausipaikkalainen. Asioita
voi seurata vähän niin kuin kärpänen katossa. Jukan mieleisiä
ajankulun töitä on kavereiden ja tuntemattomienkin auttami
sfc-kuopionseutu.net
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Sähköinen lehti paperilla
Reissaajat-lehti tulee jatkossa yhden kerran painettuna ja kaksi kertaa sähköisessä muodossa.
Sähköinen lehti on nykyaikaa ja säästää se luontoakin. Olemme kuitenkin päättäneet toimittaa vielä
toisen sähköiseksi tarkoitetun lehden postitse. Lehti on kädessäsi, ole hyvä.

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

Savo-Karjala on aina ollut mieluinen suunta matkustaa
ja viettää lomaa. Luonteenpiirteeltään savolainen on utelias
verrattuna esim. hämäläisiin. Savolainen on yleensä se, joka
aloittaa ensimmäisenä jutustelun ulkopaikkakuntalaisten seurassa.
Kymmenen vuotta Alatalossa käyneenä tänne on tullut
paljon hyviä tuttuja ja ystäviä. Talvella pidetään puolin ja toisin yhteyttä viestittelemällä kuulumisia. Vakiintuneita tapoja
ja rituaaleja on tullut kavereiden keskuudessa. Kumpu-Ukko
oli kaveri, joka keitti joka kesä kaalikeiton vaikka ei sitä luvannutkaan. Hoffrenin Sakun erikoisuun on ollut savuhaukimakaronilaatikko, erittäin hyvä sekin.
Täältä Alatalosta ei ole päässyt lähtemään pois alle neljän
viikon, tuumi Anne ja Jukka. Pisimmät kesälomat ovat olleet
kaksi ja puoli kuukautta. Kun olisi ollut suunniteltu lähtöpäivä, lähtökahvien järjestäminen ystävien puolelta on usein siirtänyt kotiin lähtöä Tampereelle.
- Mites sitten te täällä Savossa aikanne kulutatte, kysyin
haastatellessani.
Anne käy lenkillä, marjassa, käy Kuopion nähtävyyskohteissa kuten museoissa, torilla ja siellä missä useat muutkin
Kuopiossa kävijät käyvät. Jukkakin lähtee Kuopioon kaupungille mielellään, kun lapsen lapset ovat käymässä täällä ainakin viikon lomalla. Lasten kanssa kohteena saattaa olla esim.
kaupungin puistot, Väinölänniemi ja suuret leikkikentät puhumattakaan laivaristeilyistä. Jukan ”oma” harrastus on Sakun
kanssa kalastaminen.
Sosiaaliset juttutuokiot saunan yhteydessä ovat Jukan mielestä mukavat, koska itsekään Jukka ei oikein tiedä, että olisiko ”roolissa” vieras vai melkein kausipaikkalainen. Asioita
voi seurata vähän niin kuin kärpänen katossa. Jukan mieleisiä
ajankulun töitä on kavereiden ja tuntemattomienkin auttamisfc-kuopionseutu.net

Tarkistathan, että olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi SF-Caravan liittoon. Näin saat jatkossa
sähköiset lehdet. Heille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, lehti toimitetaan edelleen myös postin
välityksellä. Lehdet ovat luettavissa lisäksi yhdistyksen kotisivulta https://www.sfc-kuopionseutu.net/
Mukavia lukuhetkiä!

toivoo toimitus

nen kaikenlaisissa tarpeissa. Samalla pääsee immeisten kanssa juttelemaan niitä näitä asioita.
- Alueen kehityksen olemme nähneet kymmenen vuoden
aikana. Joka vuosi on tullut jotain uutta asiaa Alataloon, joten
itsekin tänne tullessamme on säilynyt mielenkiinto, että mitäs
uutta taas viime kesästä on tullut, tuumivat Anne ja Jukka.
Aina alueelle tullessamme ensi silmäys pihapiirissä on osoittanut hyvän toimivan alueen merkit. Täällä aina on otettu vastaan niin kuin vieras konsanaan, eikä varmaan kukaan muukaan ole tuntenut itseään pihalla vastaanottovaiheessa turistiksi. Tämä on vieraalle se merkki, että tänne olet tervetullut ja
sinusta pidetään täällä huoli. Viimeistään isäntien ohjaamana
vieras rantapaikoille, vieras huomaa, että täällä asiakas taitaa
olla oikeasti huomioon otettu.
- Jos jotain parannettavaa pitäisi etsiä ja nimetä, huoltotilojen vähyys näkyy paikan ollessa täysi. Asia korjaantunee jos
alueelle rakennetaan uudet saunatilat. Sosiaalitilat ovat siistit
ja hoidetut, mutta ruuhka-aikaan niitä saisi olla enemmän.
Kesäkeittiö olisi hyvä lisä alueelle ja jos keittiön yhteydessä
olisi vielä ruokailumahdollisuuskin, se olisi melkein täydellistä. Pieni puute on käsipyykkipaikan puuttuminen. Lasten aktiviteettejä täällä on hyvästi, mutta jotain lisääkin voisi vielä
olla, kuten erillinen liukumäki leikkikentällä, toteaa Jukka
lapsen lasten leikkiessä mukavassa pihapiirissä. Plussaa saa
polkuautojen määrä ja niissä lisävarusteena olevat peräkärryt,
sekä hyvä lapsiystävällinen hiekkapohjainen uimaranta. Aikuisten aktiviteettejä on täällä hyvin. Täällä on lenkkipolut,
veneet, kajakit, SUP-laudat ja kalastusmahdollisuus. Myös
nuotiopaikat riittävät kokoontumiseen makkaran paiston
yhteydessä. Kokonaisarvosanaksi Jukka ja Anne toteavat, ei
täydellinen, mutta 9+.
Jukka ja Anne ovat edelleen vakiokausipaikkalaisia SFCMaisansalossa.
Teksti ja kuvat Seppo Tiilikainen

Jukka ja Anne viihtyvät Alatalon rantamaisemissa.

sfc-kuopionseutu.net
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Reissaajat-lehti tulee jatkossa yhden kerran painettuna ja kaksi kertaa sähköisessä muodossa.
Sähköinen lehti on nykyaikaa ja säästää se luontoakin. Olemme kuitenkin päättäneet toimittaa vielä
toisen sähköiseksi tarkoitetun lehden postitse. Lehti on kädessäsi, ole hyvä.
Tarkistathan, että olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi SF-Caravan liittoon. Näin saat jatkossa
sähköiset lehdet. Heille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, lehti toimitetaan edelleen myös postin
välityksellä. Lehdet ovat luettavissa lisäksi yhdistyksen kotisivulta https://www.sfc-kuopionseutu.net/
Mukavia lukuhetkiä! 

toivoo toimitus

nen kaikenlaisissa tarpeissa. Samalla pääsee immeisten kans
sa juttelemaan niitä näitä asioita.
- Alueen kehityksen olemme nähneet kymmenen vuoden
aikana. Joka vuosi on tullut jotain uutta asiaa Alataloon, joten
itsekin tänne tullessamme on säilynyt mielenkiinto, että mitäs
uutta taas viime kesästä on tullut, tuumivat Anne ja Jukka.
Aina alueelle tullessamme ensi silmäys pihapiirissä on osoit
tanut hyvän toimivan alueen merkit. Täällä aina on otettu vas
taan niin kuin vieras konsanaan, eikä varmaan kukaan muu
kaan ole tuntenut itseään pihalla vastaanottovaiheessa turistik
si. Tämä on vieraalle se merkki, että tänne olet tervetullut ja
sinusta pidetään täällä huoli. Viimeistään isäntien ohjaamana
vieras rantapaikoille, vieras huomaa, että täällä asiakas taitaa
olla oikeasti huomioon otettu.
- Jos jotain parannettavaa pitäisi etsiä ja nimetä, huoltotilo
jen vähyys näkyy paikan ollessa täysi. Asia korjaantunee jos
alueelle rakennetaan uudet saunatilat. Sosiaalitilat ovat siistit
ja hoidetut, mutta ruuhka-aikaan niitä saisi olla enemmän.
Kesäkeittiö olisi hyvä lisä alueelle ja jos keittiön yhteydessä
olisi vielä ruokailumahdollisuuskin, se olisi melkein täydellis
tä. Pieni puute on käsipyykkipaikan puuttuminen. Lasten akti
viteettejä täällä on hyvästi, mutta jotain lisääkin voisi vielä
olla, kuten erillinen liukumäki leikkikentällä, toteaa Jukka
lapsen lasten leikkiessä mukavassa pihapiirissä. Plussaa saa
polkuautojen määrä ja niissä lisävarusteena olevat peräkärryt,
sekä hyvä lapsiystävällinen hiekkapohjainen uimaranta. Ai
kuisten aktiviteettejä on täällä hyvin. Täällä on lenkkipolut,
veneet, kajakit, SUP-laudat ja kalastusmahdollisuus. Myös
nuotiopaikat riittävät kokoontumiseen makkaran paiston
yhteydessä. Kokonaisarvosanaksi Jukka ja Anne toteavat, ei
täydellinen, mutta 9+.
Jukka ja Anne ovat edelleen vakiokausipaikkalaisia SFCMaisansalossa.
Teksti ja kuvat Seppo Tiilikainen

sfc-kuopionseutu.net

Jukka ja Anne viihtyvät Alatalon rantamaisemissa.
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Varastossamme
huippuvalikoima
uusia matkailuautoja
ja -vaunuja
Yli 500 matkailuajoneuvon valikoima: rintajouppi.fi

Tule ja tutustu
2020 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.

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

Tuomari Jari valvoo Minigolf-kilpailua

Helteisessä
Härkäjuhlassa
Jos on karavaanarin elämä hienoo hommaa, niin on Suo
men kesäkin kyllä hienoo aikaa.
Härkäjuhlassakin aurinko paahtoi 28 asteen voimalla.
Tästä huolimatta tai siitä juuri johtuen, yleisö jaksoi olla
toimelias ja iloisella mielellä.
Taikurin ja Huttusten tuoma taidepläjäys loi tapahtu
maan oman hienon suolansa, puhumattakaan kolikonhei
tosta, arvonnoista, ruokailusta, saunomisesta, karaokesta,
Pöljänsuoran tahdittamista tansseista ja yhdistysten väli
sestä minigolf-kisasta. Golfkisan voittikin tänä vuonna
oma yhdistyksemme.
Yhdistyksemme 45-vuotista taivalta juhlistimme
Härkäjuhlien yhteydessä juomalla kakkukahvit.
Haluamme kiittää kaikkia esiintyjiä, juhlayleisöä ja
talkoolaisia onnistuneesta tapahtumasta.
JK

Mestarikokit Hannu ja Pirjo poseeraavat ylpeinä ammattilaisina.
Sivu 12sfc-kuopionseutu.net

Reissaajat

Huttusten humoristisen
hauska musiikkiesitys.

Pöljänsuora tahditti
jälleen tanssijoita
huippu esiintymisellään.

Juhlaväki nautti esityksen aikana myös auringosta.
sfc-kuopionseutu.net
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Seppo Kononen kertoi tarinoita laulujen synnyistä

Mukava tapahtuma ja erilaista
musiikkia koronan vastapainoksi
Lokakuun 10. lauantaina Alatalossa päästiin kuulemaan ta
voistamme poikkeavaa musiikkia. Soitinyhtye Savonian
pelimannit kävivät pitämässä yhdistyksensä kevät- ja syys
kokouksen. Kokouksen jälkeen pelimannit viihdyttivät Ala
talossa olevia majoittujia vanhalla pelimannimusiikilla. Soit
tajia oli ympäri maakuntaa ja soittimina haitarit, viulut, kilisti
met ja kalistimet, useita kielisoittimia ym. ja myös puukko
saha, joka soikin erittäin hyvin. Soittajia oli 18 henkilöä. Kon
sertin juonsi viulunsoiton ohella Seppo Kononen kertomalla

miten, milloin ja missä kappale oli syntynyt. Jos ensi kesä suo
mahdollisuuden, saatamme kuulla pelimannimusiikkia uudes
taankin.
Tulipa ajatus ja visio myös monipuolisesta musiikkivii
konlopusta, saa nähdä toteutuuko.
Jos haluat kuulla sahan soittoa, sitä voit kuunnella yhdis
tyksen kotisivuilla www.sfc-kuopionseutu.net.
Terveisin monenlaisen musiikin ystävä Seppo T

Sivu 14sfc-kuopionseutu.net
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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.
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. Vuokraamme edullisesti myös SUP-lautoja ja kajakkeja.
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.
Lisätietoa saa puh. 050 309 8012.

sfc-kuopionseutu.net

Huolehdi aina liikkeelle lähtiessä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulmatuet, nokkapyörä ja askelma on nostettu ylös
Ikkunat ja kattoluukut on suljettu kunnolla
Sähköjohdot irrotettu verkkovirrasta
Vaunu on kytketty huolella, myös vaunun pistoke ja varmuusvaijeri
TV-antenni on laskettu alas ja lukittu
TV tuettu niin ettei pääse liikkumaan (ei koskaan takavuoteelle)
Raskaat tavarat (mm. etuteltat) ovat kunnolla tuettuina lattialle,
mahdollisimman lähelle keskiakselia
Kaasupullot on tuettava, niin etteivät ne pääse liikkumaan
Irtotavarat on siirretty kaappeihin (esim. kahvin- ja vedenkeitin)
Kaappien ovet on suljettu kunnolla
Talvella poista lumi ja jää katolta huolellisesti ennen liikkeelle lähtöä
Aisapainon, taustapeilien ja ajovalojen tarkastus

Lähde: Caravan Leirintäopas

HUIKEAT HINTAPOMMIT!

TOT SUOMEN EDULLISIMMIN HINNOIN
UUDET JA UUDENKARHEAT MATKAILUAU
S!
MERKKI KUIN MERKKI – PYYDÄ TARJOU

90 €
9
7
6

58 9

90 €

Adria Matrix Axess 670 SL 2021
rek. 5:lle, vuoteet 6:lle, pituus 7,38 m
erillisvuoteet, laskuvuode, iso takatalli

52 990

€

Weinsberg Pepper 2021, SUPERVARUSTEIN
rek. 4:lle, vuoteet 2+1+1, pituus 6,74 m
erillisvuoteet, myös parivuodemallina

65 990

€

Weinsberg 600 ME 2021, HUIPPUSUOSITTU Karmann 4x4 AWD NELIVETO 2021 uutuus
rek. 4:lle, vuoteet 2+1+1, pituus 5,99 m, Rek. 4:lle, vuoteet 2+1, pituus 5,99 m
erillisvuoteet pitkittäin, talvilämmin, upea Ford 170 hv, talvilämmin, hyvin varustein

MYÖS VUOKRAUS
EDULLISESTI
€ / viikko!
Uudet laadukkaat matkailuautot alkaen vain 790

retkiauto.fi
Oppipojankuja 2, Kuopion Leväsellä

Kysy lisää 0400 672 900, myös iltaisin ja viikonloppuisin
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HINNAT SIS. ALV 24%

SAUNA ON
LÄMMIN.
TERVETULOA!

OHJEITA KARAVAANARILLE:

RAHOITUSTARJOUS 1,2 %

Hei jäsen!

Reissaajat

LähiTapiolan
vakuutuksista
S-ryhmän
Bonusta.
Keskittämällä saat pienempiä
laskuja ja säästöä
vakuutusmaksuissa jopa 17
%. Lisäksi vakuutuksista saat Sryhmän Bonusta jopa 5 %.
Hyödyt siis vakuutuksista silloinkin,
kun kaikki on kohdallaan.
Lue lisää
lahitapiola.fi/bonustavakuutuksista

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 maail
man kiertäjä? Suuntautuiko lo
mareissusi paikkoihin, joista
haluaisit jakaa tietoa ja koke
muksia toisillekin? Saitko uu
sia ja mieleisiä elämyksiä mat
kaltasi?
Kerro meille muille luki
joille mieleen jäävistä koke
muksistasi, paikoista, nähtä
vyyksistä, leirintäalueista, SFCalueista ym. Tai kerro muuten
vaan miten karavaaniharras
tuksemme on muuttunut vuo
sien varrella? Ilmaise tarinasi
sanoin ja kuvin. Et tarvitse olla
kynänikkari, etkä kirjailija, riit
tää kun saat tuotettua tekstiä
joko sähköpostilla toimitettuna
tai paperille kirjoitettuna. Jut
tusi voidaan taltioida vaikka
keskustelumme
yhteydessä.
Tehdään sinunlaisesi juttu,
vaikka yhdessä!
Juttusi kuvineen voit toi
mittaa meille sähköpostilla tai
tilata vaikka tarinatuokion
kanssamme. Ole rohkeasti yhteydessä ja laita hyvät koke
muksesi 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).

Sivu 16sfc-kuopionseutu.net
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Kiitoksia ja mietteitä kuluvasta kaudesta
Kauniissa syksyn tunnelmissa pidettiin vuosikokous. Ko
kous meni läpi pienten neuvottelujen kautta. Puheenjohta
jan selvitys investoinneista (sauna, Tipula) olivat valaise
via. Kokous antoi valtuudet jatkoselvityksille. Eri vaihto
ehtoja onkin syytä tarkastella huolellisesti myös talouden
näkökulmasta. Puheenjohtajalla on aikaisempien työkoke
muksien pohjalta tietoa eri avustus- ja tukitoimista, jotka
tulivat kokouksessa esille.
Mennyt kausi on ollut erikoinen koronan takia. Toi
mintaamme se on rajoittanut monella tavalla ja asettanut
uusia haasteita. Kausipaikkalaisen näkökulmasta katsoen
hallituksen ja vastuuhenkilöiden toiminta on ollut vastuu
tuntoista ja turvallisesti toimintaa eteenpäin vievää.
Kiitoksia annamme ”renkipojalle” tasaisista piha-alu
eista ja siisteyttä ylläpitävästä toiminnasta. Talvisaikaan
sosiaalitilat olivat siistit. Kiitos myös niistä toimijoille.
Toimistonhoitaja oli hymyhuulilla, kun otti vieraita vas
taan ja piti toimiston siistinä. Puheenjohtaja hoiti toimisto
tehtävät alkukesästä.

Tapahtumakalenteri

Alueisäntä on toiminut ahkerasti neuvoen ja korjaillen
paikkoja ahkerien kausipaikkalaisten avustuksella. Huna
jaiset ovat kaffettaneet meitä kaikkia eri tilaisuuksissa
lämpimillä herkuilla. Huvitoimikunta viihdytti eri toimin
noilla yhteisissä tapahtumissa. Karaoken vetäjät laulattivat
ja tanssittivat meitä.
Näin yleisesti ottaen toiminnat on tarkoitettu yhteisöl
lisyyden ja yhdessä olon lujittamiseksi.
Kaikkea ei voi toteuttaa hetkessä, eikä kaikkien mieleen,
mutta eteenpäin mennään. Aloitelaatikko Tipulan edessä
on sitä varten, että sinne voi kirjoitella toiveita hallitukselle.
Vastuu epäkohdista kuuluu meille kaikille. Toiminnas
sa tarvitaan suunnitelmallisuutta ja selkeää päätöksen te
koa. Hyvästi suunniteltu vähentää sekaannusta ja lujittaa
yhdistyksen yhtenäisyyttä ja vastuun kantaminenkin on
helpompaa.
MUISTA, että itsekäs ihminen toimii näin. Tekemällä
toiselle hyvää, hän tekee sitä ennen kaikkea omalle itselleen.
Papparaiset Esko/Tapsa

Tarvitsetko vara-avaimia

Tapahtumat Alatalossa, jos ei muuta mainita.
Pikkujoulut 
Rompepäivät ja
Karavaanareiden
SM-karaokekilpailut 

20.–22.11.2020

3.–5.9.2021

Tapahtumista ilmoittelemme tarkemmin
nettisivuillamme sekä tulevissa Reissaajatlehden numeroissa.
Kesä-elokuussa pidämme karaokeiltoja
vähintään perjantaisin. Muuna aikana laulamme tarpeen mukaan. Meillä on lähes 5300
kotimaista kappaletta tietokoneella Maestro
ammattijärjestelmällä.

sfc-kuopionseutu.net

Teemme matkailuautojen
kaukolukitusavaimet.
Kysy myös asuntovaunujen avaimet!

Käymme tarvittaessa
ohjelmoimassa
kaukolukitusavaimet paikan
päällä.
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Reissaajat

Katso tarjoukset
www.savonpalokalusto.fi

Vakuutuspalvelut

SAMMUTIN
TARKASTUS
ALATALOSSA

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

la 30.5.2020
Alkaen kello 10.00

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

Korvauspalvelut
PUHELIN 010 19 18 18
AVOINNA ma–pe 8.00–18.00
(henkilökorvaukset 9.00–18.00)

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

Alatalon leirintäalueen maksut
Aluemaksut
Vuorokausi		kesä 1.5.–31.8.

talvi 1.9.–30.4.

Jäsen, SFC

22,00 € 			

27,00 €

Jäsen, 021

19,00 € 			

24,00 €

Ei jäsen

35,00 € 			

40,00 €

Vuorokausimaksu sisältää mm.: sähkö, sauna, wc:t, kemiallisen wc:n tyhjennys,
uinti, suihku, grillikodan ja laavun käyttö.
Joka 5. vrk ilmainen.

Kausipaikka
Jäsen, 021

			

470,00 €
Kausipaikan voi maksaa kertasuorituksena ennen sopimuksen tekoa
tai kahdessa erässä à 235 € (viimeinen erä sopimusvuoden 30.9.
mennessä). Kausipaikalta lähteminen ei oikeuta toisen erän
maksamatta jättämiseen. Maksu on sopimuskohtainen.
Kausipaikka jyvitettynä 1.10.–30.4. 300,00 €.
Jyvitettyä hintaa voivat käyttää henkilöt, jotka haluavat kausipaikalle
syksyllä. Jyvitys on mahdollista vain uusille kausipaikkalaisille.

Muun yhdistyksen jäsen 585,00 €

Venepaikka

55,00 €

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 		 1,00 € 2 tuntia (ei peritä vuorokausihinnan maksaneilta)
Yleisavaimen korvaushinta
Sähkön myyntihinta

10,00 € (maksua ei palauteta)
0,22 € kWh (kausipaikkalaisilla mittarivelvoite)

Matkailuajoneuvon säilytys 200,00 €		 1.10.–30.4.
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.

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

