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Mitä näemme Alatalon
sateenkaaren takaa ensi kesänä
uuden saunan terassilta...

Tässä lehdessä:
• Alatalon pikkujoulut s. 5
• Ranta-alue rakentuu s. 6
• Härkäjuhlat ja Rompepäivät s. 8 ja 12

Reissaajat

Puheenjohtajan ajatuksia

Tervehdys kaikille yhdistyksemme jäsenille
Mennyt kesä on ollut poikkeuksellinen. Olemme saaneet
nauttia lämpimästä kesästä sekä runsaasta kävijämääräs
tä. Heinäkuussa kävijöitä oli yli odotusten. Ilahduttavaa
oli se, että alueella kävi paljon matkailijoita muualta sekä
oman yhdistyksen jäseniä, jotka olivat alueellamme ensim
mäistä kertaa. Todella suuri kiitos matkailijoille ja kiitos
siitä positiivisesta palautteesta, jonka alueemme on saanut.
Siltä pohjalta on hyvä jatkaa tulevaisuuteen.
Liittokokous pidettiin syyskuun lopulla Turussa. Uusia
ehdokkaita liittohallitukseen oli seitsemän, joista valitaan
kolme hallituksen jäsentä. Valituksi tuli kolme uutta jä
sentä kolmen vanhan konkarin tiputtua pois. Toivottavasti
uudet jäsenet saavat jotain positiivista aikaan.
Saunarakennus (vanha) on purettu ja uutta ollaan ra
kentamassa. Perustaa tehdään; hirsikehikko, kattotuolit
sekä kattopellit tulevat marraskuun puolessa välissä, jo
ten voi olla mahdollista, että pikkujoulun aikaan voidaan
nähdä viitteitä tulevasta.

Kuten mainittua pikkujoulu pidetään Alatalossa pe–la
19.–20.11.2021, josta ilmoitus toisaalla tässä lehdessä.
Tulkaa mukaan!
Talvi tulee joka vuosi yllättäen. Vaihtakaa renkaat
ajoneuvoihin aikoinaan ja muista tarkistaa matkailuajo
neuvojen lämmityskierron nesteen pakkaskesto sekä tyh
jentää vedet ennen pakkasia.
Turvallista joulunalusaikaa.

Pekka Haapaniemi
puheenjohtaja
128470

Alatalon laadun takeena
on Vankkurihymiö.

sfc-kuopionseutu.net
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HALLINTO
30.9.2021
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
Mainoshinnat
• koko sivu 1200 €/vuosi
• puoli sivua 550 €/vuosi
• neljäsosasivu 390 €/vuosi
Pyydä tarjous yksittäisestä
mainoksesta.
Lehden ilmestymisviikot 2021
Viikot 9, 27 ja 45
Lehti toimitetaan painettuna
versiona heille, joilla ei ole
liittoon ilmoitettua sähköpostiosoitetta. Viikolla 27 ilmestyy
vain sähköinen nettilehti.

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 RIITTA KEKÄLÄINEN
Puh. 040 591 2550, varkauden.matkamies(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.
SEPPO KAISMALA, hallituksen jäsen
Puh. 0500 674 338, kaismalas(ät)gmail.com
Ohjelmatoimikunnan jäsen.
EEVA-LIISA JOKINEN, hallituksen jäsen
Puh. 050 540 5764, eevaliisa.jokinen(ät)gmail.com
Naistoimikunnan vetäjä.
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.

Kaikki lehdet myös
yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net
Valmiin aineiston jättö
Jättöviikot 6, 22 ja 40
Painosmäärä 1 850 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2021
Grano Oy, Kuopio
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Kotisivumme

www.sfc-kuopionseutu.net

Facebook

https://facebook.com/SF-Caravan Alatalo
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ALATALON PIKKUJOULUT pe 19 – la 20.11. 2021
Perjantaina
20.00 - alkaen tuvassa tonttulakki karaoke.
P.S Kenellä on tontusta tontuin lakki?
Valitaan hauskin lakki palkittavaksi!
Lauantaina
12.00 – 14.00 Lapsille joulukuusen haku ja koristelut. Lähtö pihalta klo 12.00.
Joulupukki vierailee alueella päivällä ja etsii kilttejä lapsia.
15.00 – 17.00 Juhlapalvelu Remarin runsas Joulubuffa Tipulassa. (Katso MENU sivulla 14)
Tipulassa pikkujoulu ohjelmaa 19.00 alkaen
Puheenjohtaja Pekka Haapaniemen tervehdys.
Tiernapojat À la Alatalo.
TTK
Kinkkuarpajaiset, vain Tipulassa paikalla olevat voivat voittaa. Ole paikalla!
Loppuillan bilemusiikista vastaa Pöljänsuora bändi noin klo 21.00 – 00.30.

Kinkkuarvalla
voittoina kinkkuja!
Arpa 1€. Myynnissä
vain 300 arpaa.

Viikonlopun majoitusmaksut ovat:
Kuopion yhdistyksen (021) jäsenet 24€/vrk,
toisen yhdistyksen jäsenet 27€/vrk
ja ei jäsenet 40€/vrk.
Majoitukseen sisältyy lämmityssähkö.
Lisäksi 15€/hlö, lapset alle 10v, 7,50€,
alle 4v maksutta.
Kausipaikkalaiset 15€/hlö, lapset alle 10v, 7,50€,
alle 4v maksutta.
Maksut sisältävät ruokailun, ohjelman ja tanssit.

Pikkujouluihin pääset osallistumaan maksamalla maksut ennakkoon yhdistyksen tilille
viimeistään sunnuntaina 14.11.2021. Tili FI29 5600 0520 0643 23.
Laita maksumerkinnäksi ”Pikkujoulut”
Huom. Alatalon sauna rakenteilla. Ainoastaan suihkut käytössä.
Toimistoasioinnit la ja su 10.00 - 12.00
Järjestäjä pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin!

Tervetuloa!
sfc-kuopionseutu.net
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Pikkujoululauantaina on
saunomismahdollisuus.
Koska painoon mennessä
asiaa ei voitu viimeistellä,
tarkennamme saunomista
kotisivuillamme ja Facebookissa.
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Kohta valetaan anturat.

Ranta-alue rakentuu
Olemme kesän aikana saaneet käyttöön alakentän uudet mat
kailuajoneuvopaikat. Ne ovatkin olleet melko täynnä.
Paransimme myös uutta ranta-aluetta laatoittamalla laavun
ympäristöä sekä tekemällä sinne rosvopaistimontun ym. Toi
veissa on, että saamme ensi kesänä rantaan myös pitkähkön
laiturin, jolloin myös Tahkon reitin veneilijöitä voisi rantau
tua Alataloon. Näköalaterassin rakensimmekin venerantaan jo
edellisenä kesänä.
Suurin ranta-aluetta hallitsevat rakennelma tulee kuitenkin
olemaan uusi rantasauna.
Pidimme 22.8. ylimääräisen yhdistyskokouksen uuden ran
tasaunan rakentamisen tiimoilta. Kokous päättikin, että sauna
rakennetaan nyt tai ei koskaan. Rakentaminen tällaisen raken
tamisen noususuhdanteen aikana ei ehkä ole kaikkein halvinta,
mutta tämä otettiin huomioon päätöstä tehtäessä. Entisen sau
nan korvaamista uudella saunalla oli mietitty jo vuosia, joten
nyt oli sen aika. Kokous valitsi urakan toteuttajaksi kuopiolai
sen HPM-Rakennus Oy:n avaimet käteen -periaatteella.
Hallitus ja puheenjohtaja ovat valmistelleet rahoitusasioita
kuntoon pankin sekä Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n kans
sa. Onhan meillä vähän omaakin rahaa tätä varten säästössä.
Kalakukko puolsikin meille avustusta 35 % alv 0 % hinnasta.
Olemme yhdistys ja meillä olisi periaatteessa ollut mahdollista
hakea avustusta jopa 60 %. Ely-keskus on kuitenkin linjannut,
että koska meillä on leirintäalue, he eivät voi kilpailullisista
syistä myöntää tukea enempää, kuin mitä yritystuki mahdol
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listaa. Näin tasapuolisuus säilyy yksityisiin leirintäalueisiin
nähden. Hyvä ja tervetullut raha on tuokin. Suuri kiitos siitä
Kalakukko ry:lle ja Ely-keskukselle.
Uusi sauna antaa meille paremmat mahdollisuudet palvel
la niin suomalaisia kuin ulkomaisiakin matkailijoita ja muita
leirintäalueen palvelujen käyttäjiä.
Entisen saunan kävi parissa päivässä purkamassa kajaani
lainen PTA-Palvelut Oy. Lähes heti purkamisen jälkeen 4.10.
alkoi rantasaunan rakentaminen ja tätä kirjoittaessani olemme
anturan valuvaiheessa.
Saunasta tulee hirsirakenteinen. Naisille ja miehille suun
nittelimme omat saunaosastonsa. Lisäksi rakennukseen tulee
wc- ja suihkutiloja sekä keittiötila ja tekninen tila. Varsinkin
wc- ja suihkutilat tulevat tarpeeseen palvelemaan alakentällä
majoittuvia ja totta kai koko aluetta.
Ajattelimme myös luontoa ja ylläpitokuluja, joten raken
nukseen liitetään aurinkokeräimet, joilla otamme talteen au
ringon tuottamaa ”ilmaista” energiaa. Tätä energiaa käytäm
me tilojen ja veden lämmitykseen. Lämminvesiboilereita tulee
kaksi ja toisen voimme sulkea talviajaksi, kun käytössä on vain
yksi sauna.
Ilolla toivotamme matkailijat saunaa testaamaan, kunhan se
valmistuu. Tulemme asiasta tiedottamaan lähempänä avainten
luovutusta.
JK

sfc-kuopionseutu.net
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Halkoliiteri piti tyhjentää

ennen purkua.

Purkamalla se alkoi.

stä tämäkin!

Osa ranta-alueen kehity

Mitäpä sitä polulla, kun

ei ole saunaakaan.
Tunnelmaa elok

uiselta laavuran

sfc-kuopionseutu.net

nalta.
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Härkäjuhlat
Alatalon perinteisiä Härkäjuhlia vietettiin 6.–8.8.2021
aurinkoisessa kesäsäässä. Lauantaina nauruhermojam
me koetteli standup-koomikko Antti Karjalainen tai
teilijanimeltään Imituattori. Monta oli persoonaa yh
dessä miehessä. Naurua kuului koko ajan sieltä täältä.
Arpajaisten jälkeen söimme erinomaisen maukasta hä
ränlihaa, pippurikastikkeella ja kermaperunoilla. Ruo
kailun lomassa nautimme jäsenemme Niinan laulusta
yhtyeen säestyksellä. Tapahtuma oli kaiken kaikkiaan
erittäin onnistunut niin sään, ruoan kuin ohjelmankin
osalta.
JK

Imituattori.
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Niina viihdyttää
ruokailun lomassa.

Yritetään olla
varjossa...

Ruokailuun tässä
jonotellaan.

sfc-kuopionseutu.net
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Autokauppa, jossa on jiitä.

rintajouppi.fi

OSTAMME
MATKAILUAJONEUVOJA!
Olemme kiinnostuneita ostamaan
matkailuautosi tai -vaunusi hyvään
hintaan. Myy omasi meille jo
tänään osoitteessa rintajouppi.fi tai
ottamalla yhteyttä myymäläämme!

Reissaajat

Turvallisuutta emme voi koskaan korostaa liikaa.
Leirintäalueellamme kiinnitämme erityisesti huomiota
alla näkyviin asioihin.

MUISTA TURVAVÄLI 4 M!
PYSÄKÖI KEULA AINA TIELLE PÄIN.
Näin esimerkiksi tulipalon sattuessa vaunu voidaan vetää nopeasti pois
ja myös auto ajaa pois palopaikalta lisävahinkojen välttämiseksi.

KÄYTÄ VAIN CARAVANKAAPELIA.
Muut johdot ovat Alatalossa kiellettyjä.

Viimehetken kuva ennen lehden painoon laittoa. Saunan kivijalka jo valmis!
sfc-kuopionseutu.net
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XVI Rompepäivät
ilman Karavaanareiden
SM-karaokekilpailuja
Vuonna 2006 lähtien on aina syyskuun ensimmäisenä viikon
loppuna järjestetty Alatalossa Rompepäivät ja samalla ka
raokekilpailut. Alusta saakka karaokekilpailu on ollut avoin
kaikille karaokea harrastaville karavaanareille, tietenkin sään
törajoituksin. Kuopion yhdistyksen 40. juhlavuonna 2015, ka
raokekilpailu nimettiin Karavaanareiden SM-karaokekilpailu.
Kilpailijoita on käynyt ympäri Suomen. Nyt toisena korona
vuotena peräkkäin kilpailu on jätetty väliin. Siihen palataan
varmaan ja toivottavasti taas syksyllä 2022.
Rompepäivät kuitenkin järjestettiin taas harkiten. Todettiin,
että jokainen voi myydä kierrätystavaraa omien ajoneuvojen
ympärillä. Jos joku käy päivämyyntipaikalla, hänelle saadaan
suureen pihapiiriin järjestettyä myyntialue paikkavarausten

Jore ja Pekka.

perusteella. Näin saimme myyjät ja ostajat kohtaamaan turva
välejä noudattaen ulkona. Haasteena ja uhkana oli tänä syksynä
epävakaisen sään mahdollisuus. Niinhän siinä sitten kävikin,
että navakka luoteesta puhaltava tuuli Alatalon rantaan jätti
kauniit rantapaikat vajaaksi. Tuuli aiheutti perumisia myös
piha-alueen varatuille paikoille. Useampi kylän ja lähialueen
paikallinen myyjä perui tulemisensa. Yöpyviä karavaanareita
oli vieraspaikoilla nelisenkymmentä.
Jututettuani alueella olevia myyjiä, he sanoivat, että kaup
pa kävi yllättävän hyvin vaikka asiakkaita ei kauhean paljon
ollutkaan. Onnistuneen kaupan edellytyshän on, että sopi
vaa tavaraa sopivalla hinnalla oikeille ostajille, kauppa käy.
Asiakkaita kävi jatkuvasti pitkin pitkää päivää alueella. Se
huomattiin peltoalueelle varatusta päiväparkkipaikan vaihtu
vista autoista ja jonoista.
Musiikki soi päivällä sen verran, että pihateltassa säteilijän
hehkussa soittelivat lämmitellessään haitaria Pekka (oik.) ja
Jore.
Majoittuvat karavaanarit kaipaavat usein saunaa. Sauna
vuorot toteutettiin saunavarausjärjestelmän mukaan, niin kuin
jo Härkäjuhlilla olimme oppineet. Sauna-, pesu- ja pukutiloihin
vain kymmenen henkilöä yhtä aikaa, vain puolentunnin vuo
rot heti päivästä alkaen, eikä ruuhkaa syntynyt. Kiitos Kikka
suunnittelusta ja järjestelyistä.
Myyjien ja ostajien nälän siirsivät ahkerat kokkimme
Seppo, Vesku, Antero ja lisäjoukot. Hunajaisten keittiö- ja
myyntiryhmä möivät kahvia, pikkusuolaista ja makeaa. Myös
perjantai-illan kuumatkoirat tyydyttivät hyvin iltanälkäisiä.
Kiitos myös suurelle nimeämättömälle talkooväelle alku
järjestelyistä, paikoituksesta, liikenteen ohjauksesta, toimisto
työstä, loppusiivouksesta, kaluston purusta ym. muusta tär
keästä tehtävästä!
Tapahtumia ei voi tehdä yksin, kaksin eikä muutaman hen
kilön voimin. Tapahtumien toteuttamiseen tarvitaan paljon
henkilöitä eri tehtäviin ja mikäs se meitä palkitsee parhaiten,
kuin mukava yhdessä tekeminen. No, tarvitaan tietenkin hyvää
ruokahuoltoa pitkälle viikonlopulle ja kannustusta tapahtumas
ta nauttijoilta. Jos näistä tapahtumien tekemisistä joutuisi vielä
itse maksamaan työnilon, olisiko näihin tekijöitä? Ilmoittakaa
tekemisen halunne myös te uudet Alataloon tulleet kausipaik
kalaiset.
Tehdään lisää yhdessä mukavia tapahtumia!
Seppo
81442
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Muistoja markkinameiningeistä edellisiltä kesiltä; 2019...

...ja 2020.

sfc-kuopionseutu.net
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Uutta teknologiaa Alataloon
Emme ole aivan takapajuisia, vaikka joissakin asioissa vähän
jälkijunassa saatamme kulkeakin. Viisas katsoo ensin ja toimii
vasta sitten.
Omatoimiaikana vuorokausimaksun maksamista varten
olemme hankkineet caravankeittiöön tabletin kassaohjelmi
neen sekä maksupäätteen. Asensimme ne ja nettiyhteyden
syystalkoopäivänä.
Nyt vierailijamme voivat heti saavuttuaan maksaa yöpymi
sensä pankkikortilla. Myös hellan-, pesukoneen- ja kuivaus
rummun käytön voi maksaa samoilla laitteilla. Laajennamme
sitä ehkä myös kaasun myyntiin.
Maksupäätettä ja kassaohjelmaa voimme käyttää kesällä
muuhunkin, kuten tapahtumissa erilaiseen myyntiin, joten tyh
jänpanttina se ei tule kesälläkään olemaan.
Maksaminen on lähes yhtä helppoa kuin maksaisi ostok
sensa kaupan kassalla. Täytyy vain valita ostoskoriin, mitä
maksaa ja klikata korttia, jolloin summa siirtyy maksupäät
teelle. Maksupäätteellä sitten maksetaan joko laittamalla kortti
maksupäätteeseen ja näppäilemällä pin-koodi tai lähimaksulla.
Maksutapahtumia on ollut tähän mennessä jo useita kym
meniä ja hyvin on mennyt.
JK

Alatalon pikkujoulujen joulumenu
(perinteinen joulupöytä)
Karpaloista kotijuustovihersalaattia, talonkastike
Rosollia, punajuuri-mustapippurikermaa
Kermaista metsäsienisalaattia
Tillikurkkuja
Sherrysilliä
Kylmäsavulohimoussemunia
Puolukkagraavattua lohta TAI Limelohta, limecremefraichea
Savukalkkuna-pastasalaattia, appelsiinimajoneesia
Sinappihunnutettua joulukinkkua
Omena-dijon kermakastiketta
Jouluiset laatikot
Keitettyjä perunoita
Leipävalikoima, voita ja yrttilevitettä
Valkosuklaa- piparkakkumoussea TAI Perinteinen jouluhalko
Kysy erikoisruokavaliota numerosta 050 309 8012
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TERVETULOA
JÄSEN!

OHJEITA KARAVAANARILLE:

Oletko jo käynyt omalla
alueellasi Alatalossa?

•
•
•
•
•
•
•

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

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.

Lähde: Caravan Leirintäopas

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.

HUIKEAT HINTAPOMMIT!
N EDULLISIMMIN HINNOIN
UUDET TALVILÄMPIMÄT AUTOT SUOME
. NÄMÄ VUOSIMALLIN 2022 UUTUUDET!
€ TULOSSA MM

90
71 9

64 9

90 €

Adria Matrix Axess 670 SL 2022
Rek. 4:lle, vuoteet 6:lle, pituus 7,49 m
erillisvuoteet, laskuvuode, iso takatalli

57 990

€

Weinsberg Pepper 2022, SUPERVARUSTEIN
Rek. 4:lle, vuoteet 2+1(+1), pituus 6,75 m
erillisvuoteet, myös parivuodemallina

69 990

€

Weinsberg 600 ME 2022, HUIPPUSUOSITTU Karmann 4x4 AWD NELIVETO 2022
Rek. 4:lle, vuoteet 2+1(+1), pituus 5,99 m Rek. 4:lle, vuoteet 2+1, pituus 5,98 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

sfc-kuopionseutu.net
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HINNAT SIS. ALV 24%

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.

RAHOITUSTARJOUS 1,2 %

Sauna meidän täytyi purkaa
uuden tieltä, mutta virtaa saa
edelleen tolpasta ja uusi sauna
rakennuskin valmistuu keväällä
2022.

Huolehdi aina liikkeelle lähtiessä

Reissaajat
Reissaajat
Maantieteellisesti ajateltuna Alatalon rompepäivät sijaitsevat
ihanteellisella paikalla kahden valtakeskuksen Kuopion ja Siilinjärven välissä ja ysitien kupeessa ja joka jatkuvasti Kuopiossa asioiville koillissavolaisillekin on sopivasti matkan
varrella. Alueelle majoittuville karavaanareillekin markkinat
ovat kaivattua vaihtelua.
Savonkin kesä on jo sinällään täynnä kaikenlaista ja kaikenkirjavaa kesätapahtumaa. Mutta sanoisinpa, että kesäpäivä
Jännevirralla, keskellä kauneinta Suomea, on niin viehko ajatus, että ei sitä raaski jättää väliin. Rompetta, rakkautta, ruokaa
ja reipasta menoa – jo vain niistä mainion kesätapahtuman saa.
Mitä tuohon musiikkiin tulee, valmis valssikin on rompepäivän tarpeeksi jo olemassa. Kesäpäivä Jännevirralla -kappaleen sävelsi 1970-luvulla Kuopion pelimanneissa soittanut
ammattikoulunopettaja Alvar Närhi ja pelimannit ovat sen
taas ottaneet ohjelmistoonsa muutaman vuosikymmenen hiljaiselon jälkeen.

Reissaajat

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

Jukan ja Annen matka Savoon

Sähköinen lehti
paperilla

Jukka Niemen ja Anne Syrjän harrastus karavaanariksi alkoi
Maisansalon talvikausipaikalta vuonna 1988. Maisansalo oli
silloin SFC-Pirkanmaan talvialueena ja kesäisin Lomaliiton leirintäalueena. Harrastus alkoi kiinnostaa yhä enemmän ja alkuvuosina kausipaikkalaisuus muuttui Tampereelta 200–250 km
säteelle. Paikaksi valikoituivat esim. Etuniemi Hirvensalmella,
Hietasaari Uuraisissa. Tilkunpelto Lammilla oli myös useasti
käyty kohde. Myös kaukaisempi paikka Tasapää Kiteellä oli
mieluinen kohde kesäisin kahdenkymmenen vuoden ajan. Täällä oli lapsilla mieluista tekemistä, joten lasten ehdoilla matkailu
oli jo silloin todettavissa. Karvion leirintäaluekaan Heinävedellä ei jäänyt tuntemattomaksi Jukan kalastusharrastuksen myötä.
- Viikonloppu- ja lomareissut liikuttiin etupäässä lasten urheiluharrastusten mukaan, muistelivat Anne ja Jukka. Tulipa
nähtyä vuonna 2010 myös Hietasaaren myrskyn täystuho.
Jukka muisteli, että Anne oli lähtenyt autolla käymään Tampereella ja hän jäi kaverinsa kanssa karavaanialueelle, kun suihkuvirtaus tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta tyynen sään
keskeltä. Vaunun kori säilyi isommilta kolhuilta, mutta aisan
vääntyminen rikkoi vaunun rungon. Autokin säästyi Annen
Tampereen matkan vuoksi.
Jukka ja Anne muistelivat kuulleensa jostakin, että Alatalo
Kuopiossa olisi hyvä paikka. Ensimmäinen tutustuminen Alatalon karavaanialueeseen tapahtui kesällä 2010. Savolainen
järvimaisema kiinnosti, samoin kuin savolaisten immeisten
lupsakkuus. Varsinkin alkuaikoina joutui miettimään savolaisten vieräleukojen huumoria ja vitsejä, että kertovatko he tarinaa vitsinä vai onko tarina tosi. Kummallakaan ei ole sukujuuria Savossa, joten hämälaisen hitaus auttoi ajattelemaan savolaisen sanoman tosi tarkoitusta.
No sen verran kuitenkin Kuopio oli entuudestaan tuttu,
että Jukan sisko asui Kuopiossa.
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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 ilmestyy kaksi kertaa painettuna ja kerran
sähköisessä muodossa. Sähköinen lehti on nykyaikaa ja
säästäähän se luontoakin.
Tarkistathan, että olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi SFCaravan liittoon. Näin saat sähköisen lehden myös sähköpostiisi.
Lehdet ovat luettavissa lisäksi yhdistyksen kotisivulta
https://www.sfc-kuopionseutu.net/
Mukavia lukuhetkiä! toivoo toimitus

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 maa
ilman kiertäjä? Suuntautuiko
lomareissusi paikkoihin, joista
haluaisit jakaa tietoa ja koke
muksia toisillekin? Saitko uusia
ja mieleisiä elämyksiä matkal
tasi?
Kerro meille muille lukijoil
le mieleen jäävistä kokemuksis
tasi, paikoista, nähtävyyksistä,
leirintäalueista, SFC-alueista
ym. Tai kerro muuten vaan mi
ten karavaaniharrastuksemme
on muuttunut vuosien varrella?
Ilmaise tarinasi sanoin ja kuvin.
Et tarvitse olla kynänikkari,
etkä kirjailija, riittää kun saat
tuotettua tekstiä joko sähköpos
tilla toimitettuna tai paperille
kirjoitettuna. Juttusi voidaan
taltioida vaikka keskustelumme
yhteydessä. Tehdään sinunlai
sesi 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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Reissaajat

Mites se kesä meni?
Kesä 2021 ei ollut ehkä aivan niin tiukka covid-pandemian
varjossa, kuin edellinen kesä. Pyrimme kuitenkin erityisesti
saunomisessa huolehtimaan turvarajoista ja osallistujamää
ristä ohjeistuksilla ja jakamalla saunat vuoroihin.
Aina näitä ohjeistuksia ei ihan noudatettu, koska sauna
oli pieni ja kylpijöitä varsinkin tänä kesänä todella paljon.
Tämä kuitenkin korjautui.
Pitkään jatkunut pandemia lienee aiheuttanut ihmisille
väsymystäkin näihin asioihin liittyen. Tämä aiheutti haas
tetta alueen toimijoille. Saimme runsaasta saunaporukasta
keväällä vähän palautettakin. Palaute oli tervetullutta ja ihan
asiaa. Hyvin kesä kuitenkin kokonaisuutena meni sauno
misen osalta. Sauna-asiat ja ehkäpä koronaturvallisuuskin
paranevat ensi vuonna, kun saamme uudet saunatilat.
Alatalossa oli paljon ensikertalaisia kävijöitä ja jos palaut
teita olemme oikein tulkinneet, ovat niin omat jäsenet kuin
muutkin vierailijat paikasta tykänneet. Vilskettä on riittänyt.
Parhaimmillaan matkailuajoneuvoja oli pysäköitynä lip
putangonkin ympärillä, mutta ketään ei onneksi tarvinnut
käännyttää portilta pois. Kesähelteillä alueella viihtyi suuri
joukko myös kausipaikkalaisia.
Talkoillahan me aluetta hoidamme ja pyrimme tekemään
siitä entistäkin paremman. Aloitimme kevättalkoilla sii
voamalla ja rakentelemalla paikkoja kesäkuntoon. Oma
porukkansa on myös käyttänyt vapaa-aikaansa fiksauksiin
pitkin kesää. Tällainen ajan uhraaminen yhteiseen hyvään
on kunnioitettavaa ja ehkä monelle mukavaakin ajanvietet
tä. Kiitos heillekin.
Syystalkoissa laitoimme sitten paikat talvikuntoon odotta
maan tulevaa kevättä ja pidimme palautepalaverin oppiak
semme entisestäänkin parantamaan toimintaa. Talkoolaisia
olikin paikalla ennätysmäärä.
JK

sfc-kuopionseutu.net
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Reissaajat

Tarvitsetko vara-avaimia

Vakuutuspalvelut
Teemme matkailuautojen
kaukolukitusavaimet.
Kysy myös asuntovaunujen avaimet!

Käymme tarvittaessa
ohjelmoimassa
kaukolukitusavaimet paikan
päällä.

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

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.
Jäsen, SFC
22,00 € 			
Jäsen, 021
19,00 € 			
Ei jäsen
35,00 € 			

talvi 1.1.–30.4. ja 1.9.–31.12.
27,00 €
24,00 €
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 € / 1.5.–30.4.
Jäsen (021) voi maksaa kausipaikan 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.

Muun yhdistyksen jäsen 585,00 € / 1.5.–30.4.

Venepaikka

55,00 € / 1.5.–30.4.

Käyttökorvaukset
Tuvan varaus
- 021 jäsen
- ulkopuolinen
Tipulan varaus
- 021 jäsen

100 €/vrk + siivouskorvaus tarvittaessa.
250,00 € + siivouskorvaus tarvittaessa. Käyttöaika sopimuksen mukaan.

- ulkopuolinen

1.4.–31.10. 100,00 €/vrk ja 1.11.–31.3. 130,00 €/vrk
(sis. lämmitys 30 €/vrk) + siivouskorvaus tarvittaessa.
250,00 € + siivouskorvaus tarvittaessa. Käyttöaika sopimuksen mukaan.

Tilaussauna

15,00 € (45 min.)

Pyykkikone

3,00 € kerta

Kuivausrumpu tai kaappi 3,00 € kerta/laite
Hella/uuni

1,00 € 2 tuntia (ei peritä vuorokausihinnan maksaneilta)

Paellapannu

20 €/vrk (ei sisällä kaasua), ei vuokrata alueen ulkopuolelle.

Kippikattila

30 €/vrk, ei vuokrata alueen ulkopuolelle.

Tekstiilipesuri

20 €/vrk, ei vuokrata alueen ulkopuolelle.

Yleisavaimen korvaus

10,00 €, maksua ei palauteta.

Sähkön myyntihinta

0,22 €/kWh (kausipaikkalaisilla mittarivelvoite)

Kausipaikka sisältää kesäisäntävelvoitteen 1 vrk/kausipaikka kesä-elokuun aikana.
Sähkönmaksu suoritetaan oma-aloitteisesti sähkömääräysten mukaisesti maksukuukausittain
vähintään (3) kolme kertaa vuodessa.
päivitetty 8.11.2020
sfc-kuopionseutu.net
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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
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