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Puheenjohtajan ajatuksia

Niin se vain kesä on vaihtunut syksyyn, ilmiö, jolta ei voi
välttyä. Mennyt kesä on säitten puolesta ollut hyvin vaih
televa. On ollut poutaa, helteitä, vesisateita seassa ukkosta
puuskineen. Joten siis ihan hyvä kesä matkailua ajatellen.
Kävijämäärät jäävät ehkä edellisen vuoden tasosta, mutta
vaunuvuorokaudet ovat edellisen vuoden tasolla. Näin ol
len alueella on viihdytty keskimäärin useampi vuorokausi.
Elokuussa järjestetty Härkäjuhlat sekä syyskuussa järjes
tetty Rompepäivät karaokekisoineen vetivät kävijöitä niin,
että leirintäalue oli täynnä molemmilla kerroilla. Korona
epidemian poistuminen takavasemmalle ei kokonaan, mut
ta osittain, näkyi ed. mainituissa tapahtumissa. Ukrainan
sodan aiheuttama hintojen nousu varsinkin polttoaineissa
aiheutti sen, että ajettu lomamatka jäi edellisiä vuosia ly
hyemmäksi, mutta hyvällä leirintäalueella viihdyttiin sit
ten pidempään.
Viihtyvyyttä osaltaan lisäsi uusi rantasauna, josta päästiin
nauttimaan toukokuun puolesta välistä lähtien. Naisille ja
miehille on omat saunaosastot. Yhteisellä ja uudella isol
la saunaterassilla otetaan saunomisen jälkeen saunaoluset
ja turistaan päivän polttavista asioista tai katsotaan vain
edessä aukeavaa järvimaisemaa. Elo-syyskuun vaihteessa
rakennettiin saunan ympäristö valmiiksi. Tehtiin laatoituk
set, laitettiin siirtonurmikko sekä istutettiin muutama puu
ja pensas. Kun aihiot ovat näiltä osin kunnossa, jää eri
toimijoille ja toimikunnille sekä myös hallitukselle pohdit
tavaksi tulevan talven aikana, kuinka tämä kaikki osataan
hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla kävijämäärien

Alatalon laadun takeena
on Vankkurihymiö.
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lisäämiseksi. Sama koskee myös niitä keinoja, millä sekä
matkailijoiden että omien jäsenten kuin myös kausipaik
kalaisten viihtyvyyttä alueella lisätään.
Matkailijoilta on tullut hyvää ja kannustavaa palautetta lei
rintäalueen siisteydestä, hyvin hoidetusta piha-alueesta ja
siitä, kuinka paikat ovat uusiutuneet asiakasystävällisiksi.
Ja kuinka keittiöstä on voitu ostaa harva se aamu erilaisia
lämpöisiä leivonnaisia ja muita tuotteita, siitä kiitos köksä
köörille. Myös vastaanoton sekä kioskin toiminta sai osak
seen kiitosta. Siellä työskennelleet tytöt tekivät hyvää työ
tä, siitä heille kiitos. Kiitos kuuluu myös eri toimikunnille,
jotka ovat tehneet arvokasta työtä omilla sektoreillaan.
Paljon on tehty kuluneena vuotena. Iso kiitos kaikille ke
sän tapahtumien tekijöille ja osallistujille. Ilman teidän
panostanne tämä homma olisi melko turhaa. Kuitenkin
kaikkia asioita voidaan miettiä ja tarkastella siten, että
olisiko jotain voitu tehdä toisin ja paremmin.
Alueella on eri tilanteissa kuullut puhuttavan siitä, kuinka
saataisiin yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus, toisen ihmisen
kunnioittaminen, kanssaihmisten haukkumiset jne. tasol
le, joka toisi meidät alueella olevat sekä vierailijat lähem
mäksi toinen toisiamme. Puheet eivät auta, kyllä meidän
jokaisen on katsottava peiliin ja yritettävä toimia sen eteen,
että toiveemme toteutuisi. Tämähän on meidän kaikkien
vapaanviettopaikka, eikä paikka, jossa ”kiristellään ham
paita”.
Onneksi on tulossa Joulu hetken päästä. Toivotan teille
kaikille hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2023. 		
Pekka Haapaniemi
puheenjohtaja
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Palataan vielä kerran
Alatalon ehkä parhaimpaan

KESÄÄN
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Reilu vuosi sitten alkoi Alatalon vanhan saunan purku ja loka
kuun alussa alettiin rakennuttamaan monen vuoden suunnitte
lun jälkeen uutta saunaa. Tuntuihan ajatus monesta käsittämät
tömältä ja kaukaiselta, talvi ilman karavaanisaunaa ja muka
vaa saunaseuraa. HPM-urakoitsija aloitti kaivutyöt ja pohjan
teon ennen lumien tuloa. Moni karavaanari kävi paikan päällä
tiedonhaluisena katsomassa rakentamisen edistymistä, jotkut
ihastellen, toiset arvostellen. Facebook oli hyvin seurattu ra
kentamisen päivityskanavana. Joku kommentoikin, että täällä
voi seurata rakentamista kuin sarjakuvaa.
Rakentaminen edistyi ajoittain nopeastikin, mutta oli myös
hetkiä, jolloin sai odottaa milloin työt taas jatkuvat. Valmistu
misajaksi oli sovittu toukokuun puoliväli. Näin sitten koitti per
jantai ja kolmastoista toukokuuta. Oli onnenpäivä, kun päästiin
puheenjohtaja Pekka Haapaniemen johdolla ”korkkaamaan”
saunan löylyt ihan isolla porukalla. Pekalla oli kunnia nous
ta ensimmäisenä saunan lauteille, olihan hän tehnyt ison työn
saunan rahoituksenkin suhteen. EU Leader-rahaa Kehittämis
yhtiö Kalakukko ry:n kautta saatiin hankkeeseen yli 140.000 €.
Tuo perjantai oli käyttöönottopäivä, jonka jälkeen päästiin
kokeilemaan ja testaamaan rakennuksen käytettävyyttä. Hela
torstai-viikonloppuna pidettiin saunan avajaiset kahvituksen
kera ja tanssin merkeissä. Onnenkipinä-yhtye ja mainio Mika
Mäkkeli viihdyttivät juhlijoita. Kutsuvieraitakin saapui paikal
le rahoittajan edustusta myöten. Myös kyläläiset olivat terve
tulleita tutustumaan uuteen Alatalon ”edustustilaan”.
Saunarakennuksen esittelyn ohella kerrottiin vieraillemme
tilojen vuokrausmahdollisuudesta. Koska Alatalo sai julkista
rahaa, tiloja pitää tarjota myös julkiseen käyttöön. Tipulan sa
liin asennettiin huhtikuussa ilmanvaihtokone ja lattia kunnos
tettiin hiomalla ja lakkaamalla. Myöhemmin uusittiin keittiön
varastotila. Tipulaa voidaan tarjota juhlakäyttöön, kokouksiin
ym. tapahtumiin. Tilan käyttömahdollisuutta lisää ympäri
vuoden loppukesästä asennettu ilmalämpöpumppu. Myös
keittiötila on mainio ruuan valmistuspaikka ruokailun järjes
tämiseen tai kahvitukseen. Omasta Alatalon henkilöistä voisi
löytyä tekijät tai pitopalvelukin voisi käyttää tiloja. Tupa on
mainio pienempien kokousten pitoon. Kaikki on sovittavissa
tilanteen mukaan. Lapsille tärkeä pihalla oleva uusi leikki
mökki sai kasteen helatorstaina. Nimikilpailun voittajaksi tuli
Vekkula.
Jo alkukesän vieraat ihannoivat saunarakennuksen tiloja.
Silloin oli hyvä jo mainita, ettei tämä ole vielä valmis, vaikka
jo avajaisiin oli ahkerat talkoolaiset tehneet suuren terassin.
Terassi on koko rakennuksen viimeinen piste näyttävälle ra
kennukselle. Aluetoimikunnan suunnittelema ja talkoilla tehty
terassi on rakennettu myös rantatapahtumia varten. Terassilla
voi nauttia hyvästä saunaseurasta miesten ja naisten istuessa
keskenään kiireettömästi kuivatellessa saunahöyryjä. Päivällä
terassilta voi valvoa lasten uimista ja rantaleikkejä uimarannal
la. Onpa mahdollista, että joskus pidetään vaikka terassitanssit
trubaduurin tai bändin tahdittamana.

Kiitos Kalakukko ry!

Puheenjohtaja Pekka Haapaniemi korkkaa saunan.

Saunan etupiha.
sfc-kuopionseutu.net

Sivu 5

Reissaajat

Talkoolaisten työnäyte.

Uusi leikkimökki Vekkula.

Maata näkyvissä, taustalla Alatalo.
Sivu 6

Saunan avajaisista siirrytään juhannuksen viettoon. Juhannuk
seen varauduttiin useamman isäntäparin kesken. Isäntävuoroon
kuului normaalien isäntävuorotehtävien lisäksi runsaan vieras
määrän vastaanotto, paikoitukset, toimistotyöt, leipomiset ja
myynnit, juhannuksen somistusten laitot, ohjelmien järjestä
minen ja paljon muuta, että saatiin kaikki keskikesän juhlijat
viihtymään. Sisäänajorumba alkoi jo keskiviikkona ja torstaina
alue täyttyikin jo klo 18 mennessä niin, että Jänneniemen tien
risteykseen jouduttiin laittamaan TÄYNNÄ-kyltti ja tiedotta
maan asiasta Facebookiin.
Keittiön leivonnaiset olivat kysyttyjä kaikkina päivinä. Hy
vän tiedottamisen ja organisoinnin järjestelyjen vuoksi palvelu
pelasi kiitettävästi. Paikoitus onnistui ohjaajilta oikein hyvin.
Lapsia oli alueella paljon ja heille oli järjestetty monipuolis
ta ohjelmaa. Pihalla jalkapallon peluu innosti myös aikuisia
pelaamaan lasten kanssa ihan keskiyön yli. Päivällä rannalla
oli lapsille ongintaa. Onginta olikin mielenkiintoinen tapahtu
ma runsaan osallistujamäärän vuoksi. Aattona käytiin kirkko
veneellä järven toisella puolella retkellä. Oli ihailtava tapahtu
ma tuntemattomien tutustuessa toisiinsa soudun aikana. Illalla
tanssittiin Tipulassa Silja Kavilon ja bändin musiikin mukaan.
Juhannuspäivänä soi rannalla musiikki DJ Jannen spiikkaa
mana ja telttakatoksen auringon suojassa paistui muurinpohja
letut pitkän jonon hitaasti edetessä kohti paistoaluetta. Taisipa
paistajien suusta päästä jokin laulun lurituskin. Nurmikentällä
pelailtiin erilaisia pelejä.
Ranta-alue on erittäin hyvä lisä Alatalon tapahtumien
suunnittelussa ja järjestämisessä. Kun loppusyksystä saatiin
saunan ympäristö valmiiksi, ranta-alueella voidaan järjestää
vaikka rantabileet ruokien ja tarjoiluiden kera. Iso laatoitettu
alue rantapenkan reunalla palvelee esim. rantakalan tai mui
kunpaiston myyntitarkoituksessa. Nyt on oleskelutilaa nurmi
alueella, terassilla, uimarannalla ja palvelut äärellään vaikka
tanssien järjestämisessä rannalla.
Mennäänpä Härkäjuhlien viettoon elokuulle. Isojen juhlien
valmistelu vaatii suunnittelun hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.
On pidettävä aloituspalaverit, tarkennettava asioita ja muutet
tava tarpeen mukaan suunnitelmaa. Tapahtuman organisaation
rakentaminen täytyy tehdä hyvän tapahtuman aikaan saami
seksi. Tapahtumajärjestelyt aloitettiin jo edellisenä viikonlop
puna pystyttämällä teltat piha-alueelle. Tavaroiden tilaaminen
ja nouto tehtiin viikolla. Keskiviikosta lähtien paikoittajat oh
jasivat ajoneuvot sopiville paikoille. Taas täytyy todeta, että
Alatalo oli ääriään myöten täynnä, kaikki varapaikatkin. On
nistuttiin kuitenkin mahduttamaan kaikki alueelle. Koska per
jantai on se vauhti-ilta, silloin oli tanssit. Duo Sami Soininen
ja tangoprinssi Jari Partanen pitivät hyvän vauhdin tanssin ja
musiikin ystäville hyvän showmeiningin myötä. Bändivalinta
oli tähän tapahtumaan erittäin onnistunut ratkaisu. Myös sää
oli mainio taivaan loistaessa sinisenä ja poutaisena. Tuo joka
paikassa puhuttu sää, varsinkin hyvä sellainen, näkyy myös
ihmisten iloisuudessa. Kaikki ovat avoimempia, hymyileviä
hauskalla päällä olevia. Perjantaina saatiin ostaa paistettuja
muikkuja tanssin aikana pihateltasta. Lauantaina lapsille oli
mukavaa tekemistä teltan auringon paisteen suojassa. Aikuiset
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Jonoja riitti lettuteltalla juhannuksena.

ostivat myytäviä tuotteita Kivikylän myyntiautosta ja tuotteita
muutamilta muilta myyjiltä. Seurattiin Maaningan Vätysteat
terin lyhyitä pakinoita ja juttuja. Nautittiin oman Köksäköörin
tekemästä ylämaankarjan liharuuasta ja hyvästä kaveriseurasta.
Vielä lauantain karaokeillassa oli täysi Tipula musiikin ystäviä,
määrä yllätti järjestäjät täysin. Härkäjuhlat vietettiin jälleen on
nistuneesti.
Viimeinen kesäkauden suuri tapahtuma pidettiin syyskuun
alussa. Jo 17. Rompepäivä ja 15. Karavaanareiden SM-karao
kekilpailu veti jälleen Alatalon ääriään myöten täyteen kara
vaanareita ympäri Suomen. Juuri tämä viikonloppu oli sateinen
elo-syyskuun vaihteessa. Kaikki ennakkoon ilmoittautuneet
myyjätkään eivät tulleet paikalle vesisade-ennusteen vuoksi.
Väkeä liikkui kuitenkin runsaasti hajaantuen koko Alatalon
alueelle. Kauppa kävi hyvin, kun vaan hinta tavaraan nähden
oli kohdallaan. Jo torstaina alkaneet karaokeharjoitukset olivat
merkki hyvän kilpailuviikonlopun odotuksesta. He jotka kävi
vät vain kuuntelemassa Tipulassa laulajia, ounastelivat, että nyt
tulee mielenkiintoinen viihteellinen viikonloppu. Perjantaina
saapuivat ensimmäiset myyjät virittämään myyntiverkkoja
ostajille. Kauppa alkoi käydä innokkaimpien ostajien kier
rellessä myyntipisteillä. Perjantai-ilta oli vilkas karaokeilta.
Laulajat alkoivat ottaa mittaa toisistaan yleisön tanssiessa ja
seuratessa mahdollisia kilpailijaehdokkaita. Joku ennustelikin
kuunnellessaan kuka olisi voittaja, jos vaan laulaja osallistuisi
kilpailuun.

sfc-kuopionseutu.net

Innokkaita minä, minä, minä… Ei vaan jääkiekkomaali MMkisoja seuratessa Tipulassa.

Lasten touhuja Härkäjuhlilla
Sivu 7
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Aikuisten selfie Jari Partasen ja Duo Sami Soinisen tahtiin.

Lauantaina alueelle tuli rompe- ja kirpputoritavaran osta
jia. Valtatien varressa oli ohjaavat kyltit jo pari viikkoa ennen
”kauppapäivää”. Asiakkaita riitti koko päiväksi, mutta alueella
majoittujat sanoivat, että kauppa hiljeni, kun iltapäivällä alkoi
karaokekilpailut. Kilpailun tuomarit ovat kutsuttuina edellisen
kilpailun sarjojen voittajista, joten näin järjestettynä tuoma
ritkin jakautuvat laajalti ympäri valtakuntaa. Päätuomari on
yleensä täysin ulkopuolinen henkilö, jolla ei ole yleensä min
käänlaisia siteitä kilpailijoihin nähden. Tämän vuoden päätuo
marina toimi Vesa Witick Kokkolasta. Muut tuomarit olivat
Bettan Sunabacka Terjärv, Markku Partanen Hollola, Niina
Blomberg Kuopio ja Timo Neuvonen Alapitkä. Kilpailu on
ollut avoin alusta lähtien kaikille karavaanareille ilman rajoja
ympäri Suomen. Lauluvalinta on myös vapaavalintainen gen
ren suhteen. Tällä kertaa enemmistö kilpailijoista tuli kilpai
luun Pohjanmaan seudulta.

Tuomarit keskittyneet Karavaanareiden SM-karaokekilpailussa.

Kiitos mukana olleille asiakkaille ja karavaanareille. Iso kii
tos talkoolaisille monipuolisesta kesän tapahtumien toteutta
misesta ja Suuri kiitos kaikille Alatalon alueen huippukuntoon
saattamisesta!
Koosteen kirjoitti Reissaajat-toimitus Seppo T
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Karaokesarjojen palkitut

Enemmän jäsenetua!
Tiedäthän jäsenemme, että SF-Caravan Kuopion
Seutu ry jäsenenä saat hinnastohinnasta Alatalossa
majoittuessasi 3 € edun. Jo muutamalla yöpymisellä
olet saanut jäsenyydellesi huomattavan rahallisen
hyödyn. Tervetuloa sinun oman yhdistyksesi jäsen
alueelle Alataloon!

Alle 16 v.: 1. Jare Hirvonen, Joensuu 2. Jessica Hirvonen,
Joensuu

N alle 60 v.: 1. Anne Ursin, Kerimäki 2. Eija Hautakoski,
Kaustinen 3. Heli Matkaselkä, Raahe

Muita etuja ovat:
Alennus jäsenyytesi todistettuasi, Katsastajasi.fiasemilta Itä-Suomen alueella. Paikkakuntia on 16 ja
katsastuskonttoreita 19. Käytä etusi kaikkien ajoneuvojesi katsastuksessa. https://www.katsastajasi.fi/
Toivalan Liikenneasemalta St1, saat ruokailusta
10 % alennuksen pois lukien Kotipizzan tuotteet.
Alennuksen saavat kaikki karavaanijäsenet. Kannattaa lounastaa vaikka Alatalossa käydessä. Ruuan voi
myös tilata etukäteen tai vaikka Alataloon.
https://toivalanliikenneasema.fi

Kausipaikkalaisille tiedoksi!
Jos saat tekstiviestin numerosta 045 146 2288, viesti
tulee tiedottamista varten Alatalon kausipaikkalaisten tiedottamisnumerosta. Älä vastaa tai soita tähän
numeroon, jos sinua ei pyydetä. Puhelinta ei käytetä
soittotarkoitukseen. Tallenna tämä numero puhelimeesi esim. Kausipaikkatiedote.
M alle 60 v.: 1. Olli Ursin, Kerimäki 2. Marko Kiiltomäki,
Joensuu 3. Timo Leiviskä, Pattijoki

Jos asiasi koskee kausipaikka-asiaa tai muuta alueasiaa, voit soittaa Alatalon numeroon 050 309 8012,
johon syys-toukokuun aikana vastaa Aluepäällikkö.
Tekstiviesti luetaan tästä numerosta silloin tällöin.
Kesä-elokuun aikana puhelimeen vastaa toimisto tai
kesäisäntä.

Hei sinä
musiikin innoittama jäsen!
N yli 60 v. 1. Maarit Klemetti, Halsua 2. Eija Maritta Hilonen,
Leppävirta 3. Mirja Halonen, Lieksa

Kiinnostaako sinua bändisoitto ihan harrastetasolla?
Meitä on jo kolmen kitaristin porukka, mutta vahvistukseksi tarvitsemme muitakin soittimien soittajia
ja laulajia. Vaatimuksia ei ole muuta kuin innokkuus
musiikkiin. Taidon karttuessa voisimme pitää esim.
yhteislauluiltoja Alatalossa karavaaniasiakkaille.
Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteys:
Seppo Tiilikainen 044 371 4426. Jutellaan lisää.

M yli 60 v.: 1. Matti Kovanen, Kuopio 2. Teemu Takkula, Oulu
3. Timo Mikkilä, Nivala

sfc-kuopionseutu.net
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J. Rinta-Joupilta löydät mahtavan valikoiman
niin uusia kuin käytettyjäkin matkailuajoneuvoja.
Juuri nyt varastossamme on runsaasti vaihdossa
tulleita matkailuautoja ja -vaunuja heti ajoon.
Olisiko joku valikoimamme käytetyistä helmistä
sinun tuleva aarteesi, jolla kurvata reissuun?

Tutustu valikoimaan ja löydä
sinulle sopiva matkakumppani:

Olemme kiinnostuneita ostamaan hyväkuntoisen ja hyvin
pidetyn matkailuautosi tai -vaunusi hyvään hintaan.
Myy omasi meille jo tänään osoitteessa rintajouppi.fi tai
ottamalla yhteyttä myymäläämme!

J. RINTA-JOUPPI OY
Matkailuajoneuvomyynti
ma – pe 10 – 18 \ la 10 – 15

VANTAA Kistolantie 3, p. 09 2525 7500
SEINÄJOKI Jouppilantie 18, p. 06 4201800
KUOPIO Volttikatu 7, p. 017 3683 000

HUIPPUHYVITYS MATKAILUAJONEUVOSTASI VAIHTAESSASI UUTEEN!

U
HINTAET

5 000 €

BÜRSTNER

J. EDITION 2022
IXEO TIME IT 726

Huippuvarusteltu vuoden 2022
J. Edition -erikoismalli – vielä pieni
erä autoja edullisempaan hintaan!
140 HV MANUAALI

160 HV AUTOMAATTI

83 800 €
• 10" multimedialaite
(sis. Apple Car Play
sekä navigointi ja
peruutuskamera)
• Digitaalinen mittaristo
• Techno-kojelauta

89 800 €

SAATAVILLA VAIN J. RINTA-JOUPILTA!

• Truma kombi 6E -lämmitys
• Talvipaketti (harmaavesisäiliö ja putket eristetty)
• Metalliväri
• Erillisvuoteet takana

• Automaatti-ilmastointi

• Alaslaskettava
vuode sähköllä

• LED-valaistu markiisi

• Penkinlämmittimet

• LED-päiväajovalot

• Iso takatalli

ADRIA MATRIX
SUPREME 670 SC

LAHTI Tupalankatu 7, p. 020 7881 311

ADRIA ACTION
361 LH

OULU Takojantie 1, p. 040 5190 611

LAPPEENRANTA Lentokentäntie 5, p. 020 7881 352
RAISIO Soininkatu 3, p. 020 7881 450

Autokauppa, jossa on jiitä.
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Yhdistyksemme PIKKUJOULUT Alatalossa
la 19.11.2022, tule mukaan!
Perjantaina 18.11.2022
Klo 20.00 Tipulassa karaoke ja yllätä kaverisi ja pukeudu karmeimpaan joulupaitaan.
Lauantaina 19.11.2022
Klo 12 – 14 Tuvassa lapsille joulukuusen koristelua, joululeffoja ja joulupukkikin voi piipahtaa.
Klo 15 – 17 Juhlapalvelu Remarin Joulubuffa Tipulassa.
Klo 15 – 16 I kattaus
Klo 16 – 17 II kattaus
Klo 14 – 18 saunat
Klo 19.00 Tipulassa illan ohjelmassa:
Puheenjohtaja Haapaniemen tervehdys.
Kinkkuarpajaiset, arvotaan kolme kinkkua, arvan hinta 1 €, varaa käteistä.
Alatalon laulukuoron esitys!
Kitara soi!
Klo 20.00 - 24.00 loppuillan bilemusiikista vastaa Pöljänsuora bändi.
Ilmoittaudu pikkujouluihin sunnuntaihin 13.11 mennessä maksamalla Alatalon tilille FI29 5600 0520 0643 23:
Joulubuffa:
Aikuiset omavastuuhinta 20 €/hlö, (021) SF-Caravan Kuopion Seutu ry jäsenet.
Muiden yhdistyksen jäsenet 32€/hlö.
Lapset alle 10 v ½ hintaan ja alle 4 v ei veloitusta.
Maksu sisältää saunat, jouluruokailun, ohjelman ja orkesteritanssit.
Ilmoita maksaessasi osallistujien nimet ja myös mahdolliset erityisruokavaliot.
Ilmoita myös kumpaanko kattaukseen haluat!
Yöpymismaksut: normaali hinnaston mukaiset
SF-Caravan Kuopion Seutu ry jäsenet 24€/vrk,
Muiden yhdistyksen jäsenet 27/vrk,
Ei jäsenet 40€/vrk.
Kun maksat ruokailun, voit myös samalla maksaa yöpymiset.
Toimisto auki la-su klo 10.00–12.00.
Osoite: Jänneniementie 264, 70940 JÄNNEVIRTA
050-3098012

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.
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Reissaajat

Alatalon pikkujoulujen menu
Mustikkaista leipäjuustosalaattia, talonkastiketta
Rosollia, punajuuri-mustapippurikermaa
Kermaista metsäsienisalaattia
Waldorfin salaattia
Savulohimoussemunia
Rosegraavattua lohta
Savukalkkuna-pastasalaattia, appelsiinimajoneesia
Sinappihunnutettua joulukinkkua
Omena-dijon kermakastiketta
Jouluiset laatikot (lanttu ja porkkana)
Keitettyjä perunoita
Leipävalikoima
Voita ja yrttilevitettä
Karpalo-kinuskimoussea

Teatterimatka Varkauteen pe 2.12.

Esitys musiikillinen
Rokkia ja rautalankaa klo 19.00
Aikataulu:
Siilinjärvi klo 16.00, Kuopio klo 16.30
Kurkistus kulisseihin klo 17.45
Esitys alkaa klo 19.00, kesto n. 2 h
Väliajalla kahvi ja suolainen
Esityksen loputtua paluu lähtöpaikoille.
Matkan hinta 59 €/hlö sis:
- kuljetuksen Kuopion tila-autojen laadukkaalla tilausajobussilla
- kurkistus kulisseihin -kierroksen
- lipun esitykseen
- väliaikakahvit
Ilmoittautumiset 10.11.2022 mennessä:
Jaana Neuvonen
p. 044 564 0129, neuvonenjaana129@gmail.com
https://www.jaananmatkat.fi/tulevia-matkoja/

sfc-kuopionseutu.net
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Pienempiä koneapulaisia.

Melkein viiden tähden
hotellin talkoot
Jo ennakkoilmoittautuminen osoitti, että talkooväkeä on tu
lossa rutkasti paikalle. Ja tulihan sitä, lähemmäs 80 henkilöä
– liekö ollut peräti ennätysmäärä kautta aikain. Päivä aloitettiin
aamupalalla ja työnjaolla aluepäällikön johdolla. Aamupalal
la saimme nauttia melkein ”viiden tähden hotelliaamiaisen”
joka oli todella maittava. Sen jälkeen kaikki lähtivät innolla
eri suuruisissa ryhmissä kuka mihinkin talkootehtäviin kiin
nostuksensa mukaan. Päivän aikana siirrettiin kesäkalusteita
varastoihin, lasten leikkikenttä tyhjennettiin, minigolf-rataa
siirrettiin ja näin ollen saimme vaunupaikkoja väljemmäksi
yläpihalla. Puustokasvillisuutta raivattiin, sisätiloja siivottiin
ja tehtiin tilaa kesäkalusteille. Talven tuloa valmisteltiin vii
toittamalla ajoväylät aurausta varten. Välillä syötiin lounasta
ja juotiin kahvit ja sitten työnteko jatkui uudella innolla. Lähes
kaikki työlistalla olleet tehtävät tulivat valmiiksi ennen sauno
mista – kiitos kaikkien ahkerien talkoolaisten. Kyökkiköörin
ruokahuolto pelasi erittäin mainiosti ja kaikki talkoolaiset kiit
telivät hyvästä ruoasta – olihan se melkein hotellitasoa – kiitos
kyökkikööri!
Huilattiin ja saunottiin ja sitten koitti Turpakäräjät; sana
oli vapaa ja jokainen sai kertoa mielipiteensä (ruusut ja risut)
menneen kesän onnistumisesta. Tuloksena oli runsaasti ruu
suja ja vain vähän risuja; kehuttiin uusien kausipaikkalaisten
mukaan tulemista, loistavaa kyökkikööriä (joka taikoo kaik
kiin tilaisuuksiin maittavat syömiset). Vieraillekin on välittynyt
alueen hyvä yhteishenki ja yhdessä tekemisen meininki. Arvos
tettiin jokaisen talkoolaisen mukanaoloa ja osallistumista oman
kunnon mukaan. Kiiteltiin suuresti talkoolaisten sitoutumis
ta pitkäaikaisiinkin projekteihin, hyvänä esimerkkinä uuden
saunarakennuksen maisemointityöt, joissa oli mukana lukui

Valittavana ruusu tai risu.

sa joukko ahkeria työläisiä parin viikon ajan ja jonka lopputulos oli loistava. Mainittiin positiivisena asiana kesäisäntä-toi
minnan uudistaminen ja porrastettuihin isäntävuoroihin oltiin
todella tyytyväisiä. Risuista mainittakoon uudistamisen puute
alueen toiminnassa (voisi poiketa vanhoista toimintatavoista
esim. tapahtumaohjelmiin liittyen), uusien isäntien opastuk
seen kaivattiin parempaa perehdyttämistä jatkossa.
Loppuilta vietettiin karaoken merkeissä seurustellen, lau
laen ja tanssien. Olipa mukava tutustua päivän aikana uusiin
kausipaikkalaisiin, joita paikalla oli runsaasti. On tämä muka
voo hommoo!
Teksti Eine ja Seppo, kuvat Eine
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Tällä sivulla:


Suurempia konetöitä



Puheenjohtajan
kiitospuhe talkoolaisille.
Kesäkalusteiden purkua.

 Myös sisäpölyt kopisteltiin
….. ja logistiikka toimii.
 Ruokahuoltoa päivällä
….. ja illalla.
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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.

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 auttami-
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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
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Jukka ja Anne viihtyvät Alatalon rantamaisemissa.
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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

TERVETULOA JÄSEN!
Oletko jo käynyt omalla alueellasi Alatalossa?
Uusi saunarakennus on nyt testattu kesän ajan ja palaute on ollut erinomaista. Rakennuksessa on käytettävissä naisille ja miehille omat saunat,
myös erilliset suihkut, wc:t ja keittotila. Piharakennuksissa ovat Tipulan
juhlasali, Caravan-keittiö, tupa, lasten tila ja grillikatos. Kausipaikkalaisia
alueella on tällä hetkellä toistasataa matkailuajoneuvoa. Kausipaikka
laisten voimin pidämme alueen pääsääntöisesti talkoilla kunnossa, joten
vuosihintakin saadaan pidettyä edullisena. Tervetuloa mukaan!
Lapsille on harrastekentällä tekemistä, esim. erilaisia pelejä, kiipeilyteline,
liukumäki, leikkimökki, hiekkalaatikko, useita polkuautoja ja niihin peräkärrejä, sekä kiikkuja ja koripallopeli. Kesäaikaan matala hiekkapohjainen
uimaranta. Lainaamme veloituksetta veneitä ja vaikka onget ja ankkurit
kalastukseen. Lähes kaiken ikäiset voivat pelata kahdeksanrataista minigolfia. Vuokraamme edullisesti myös SUP-lautoja, kajakkeja ja perhe
kanoottia.
Alatalossa järjestetään erilaisia tapahtumia pitkin vuotta, unohtamatta
karaoketanssi-iltoja. Tapahtumat ovat nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net sekä ilmoitustaululla Alatalossa.
Älä unohda Facebookiakaan, SF-Caravan Alatalo. Soita Alatalon numeroon puh. 050 309 8012, saat vastauksia kysymyksiisi ja tule käymään.
Tiedoksi!
Alatalo on hyvä ja edullinen paikka pitää monenlaisia perhejuhlia, yhdistysten tai kerhojen kokouksia, työporukan koulutuksia, ym. tapahtumia.
Voit vuokrata rajoitetusti saunatiloja, koko Tipulan juhlasalin käyttöösi
(max. n. 60 hlö) tai tuvan (n. 20 hlö). Myös ruoka- ja kahvitarjoiluista
voidaan neuvotella. Tule katsomaan ja neuvottelemaan. Vuokraus
mahdollisuutta kannattaa suositella työpaikoille, ryhmille ja tuttaville.

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
Seppo 044 371 4426 tai Pekka
050 566 5943.
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MATKAILU- JA RETKEILYAUTOT
OHITTAMATTOMAN EDULLISESTI!
talvilämpimät, laadukkaat ja hyvin varustellut autot

Uudet:
Eura Mobil 595

Etrusco 640

Ducaton uusi alusta
rek. 4:lle, vuoteet 2:lle,
pituus 5,99 m
Premiumluokan uutuus

Ducaton uusi alusta
rek. 4:lle, vuoteet 2+1+1,
pituus 6,36 m
Hymerin valmistama uutuus

69 990 €

64 990 €

Karmann 4x4 AWD

Eura Mobil 690

NELIVETO Ford, 170 hv
rek. 4:lle, vuoteet 2+1,
pituus 5,98 m
Neliveto on yliveto

Ducaton uusi alusta
rek. ja vuoteet 6:lle, saa ajaa
B-kortilla, supertilava takatalli.
Erä tulossa keväällä 2023

74 990 €

79 990 €

Käytetyt:
3-6 kuukauden ikäiset vm. 2022 kuntotarkastetut, miltei uudenveroiset tehdastakuuautot:

Adria Matrix 670 SL

Mercedes, 170 hv
rek. 4:lle, vuoteet 2+2,
pituus 6,97 m, iso talli
automaatti
19 000€ alle uuden hinnan!

Citroenin alusta, 165 hv
rek. 4:lle, vuoteet 6:lle,
pituus 7,49 m
erillisvuoteet, laskuvuode,
iso takatalli

84 990 €

72 990 €

Weinsberg 600 ME

Weinsberg 540 MQ

59 990 €

59 990 €

Ducaton uusi alusta
rek. 4:lle, vuoteet
2+1+1, pituus 5,99 m
erillisvuoteet pitkittäin

Ducaton uusi alusta
rek. 4:lle, vuoteet 2+1,
pituus 5,41 m
poikittainen parivuode

Vuokraus:

Uudet tasokkaat retkeily- ja matkailuautot alk. 790 € / viikko!

Retkiauto.fi

Jatkuva näyttely Kuopion Leväsellä, Oppipojankuja 2
Kysy lisää 0400 672 900, myös iltaisin ja viikonloppuisin

HINNAT SIS. ALV 24%

Weinsberg Pepper

Reissaajat

PARHAAT MATKAILUAUTOT JA VAUNUT!

Tule tutustumaan uusiin Knaus Sport -kampanjamalleihin!
Tunnelmavalaistus - 17‟ alumiinivanteet - sileä pelti - COSY HOME ‐paketti, ym. ym..

Hinta alkaen 24.900,- sisältäen todella kattavat kampanjavarusteet!

www.jokicaravan.fi | myynti@jokicaravan.fi
Kuurnankatu 20, Joensuu
Eteläkatu 3, Lappeenranta

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

Katso tarjoukset
www.savonpalokalusto.fi

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

Tarvikkeet ja varusteet
Tarvikkeet ja varusteet

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

Osmon Vaunupalvelu Ky
72100
KARTTULA
Sammakontie
33 (KUOPIO)
Puh.
553 8771 (KUOPIO)
72100040
KARTTULA
info@osmonvaunupalvelu.com
Puh. 040 553 8771
info@osmonvaunupalvelu.com

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

SAMMUTIN
TARKASTUS
ALATALOSSA
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
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Reissaajat

Suutarityöt
- kenkien ja laukkujen korjaukset
- kenkien ja nahkatuotteiden
hoitoaineet
Kaiverruspalvelut
-postilaatikkokyltit
-palkintokyltit
-laser merkkaukset

-Auton kaukolukitusavaimet
-Älyavaimet, KeylessGoavaimet

Avainpalvelu
-kotiavaimet
-riippulukot
-autonavainten korjaukset ja
varaosat

Korjaukset ja varaosat:
- autojen avaimet
- autolukot

Puijonkatu 19 / VIHTORI, 70100, Kuopio
Puh / whatsapp: 041 3198905
info@avainapu.fi
www.avainapu.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)

Karavaanari liikenteessä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ota säätila ja keliolosuhteet huomioon
Keskity ajamiseen ja liikenteen tarkkailuun
Noudata liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia
Ennakoi ja varaudu yllättäviin tilanteisiin
Ole joustava
Ota muu liikenne huomioon
Opettele hallitsemaan ajoneuvosi kaikissa olosuhteissa
Aja kiireettömästi ja hyvällä mielellä!

Karavaanari leiriytyessä
1.

Paikoita ajoneuvosi niin, että vähintään
neljän metrin (4) turvaväli toteutuu

sfc-kuopionseutu.net

Tulemantie 1 B3, 70820 Kuopio
Puh/whatsapp: 041 3145668
myynti@autokoodarit.fi www.autokoodarit.fi

2.
3.

Tutustu etutelttojen ja -katosten turvaväliohjeeseen
Käytä ajoneuvon suoraan saattamiseksi ajokiiloja ja
nokkapyörää, älä kulmatukia
4. Liity sähköverkkoon määräysten mukaisella liityntä
johdolla
5. Liitä liityntäjohto ensin ajoneuvoon ja vasta sitten
sähköverkkoon
6. Pidä matkailuajoneuvosi ilmanvaihtoaukot aina vapaina
7. Tarkista turvavaroittimien (palo-, häkä- ja kaasuvaroitin)
kunto ja toimivuus
8. Huolehdi paloturvallisuudesta
9. Tutustu leirintäalueen turvaohjeisiin ja järjestys
sääntöihin
10. Noudata alueen henkilökunnan turvallisuusohjeita
11. Muista, että turvallisuus tehdään yhdessä ja joka päivä!

Sivu 19

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

