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Tervetuloa Talvipäiville 11.–13.3.!
Ohjelmassa mm. pilkkikilpailut, hiihtokilpailut ja
paljon tekemistä lapsille. Katso tarkempi ohjelma s. 6–7.

ENTISTÄ LAAJEMPI

ŠKODA 4x4 -MALLISTO
EI KATSO KELIÄ, VAAN VARMASTI ETEENPÄIN VUODEN YMPÄRI

ŠKODA Superb 4x4

ŠKODA Octavia 4x4

ŠKODA Superb Combi 4x4

ŠKODA Octavia Combi 4x4

ŠKODA Yeti 4x4

ŠKODA Octavia Scout 4x4

ŠKODA Yeti Outdoor 4x4

ŠKODA Octavia RS 4x4

Vaihtoautot kuvien kera –
klikkaa www.autoliikemiettinen.fi

Huippu-uutuutena
ŠKODA Octavia RS 4x4

ŠKODA 4x4 -mallisto alkaen 28 102,60 €. autoveroton SVH alk. 20 925 €, arvioitu autovero alk. 6 577,60 € CO2-päästöllä 147 g/km,
yhdistetty kulutus 6,3 l/100 km. ŠKODA 4x4 -malliston yhdistetty EU-kulutus 4,4–7,2 l/100km ja CO2-päästöt 118–164 g/km. Katso
4x4-malliston tarkemmat mallikohtaiset hinnat skoda.fi. Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €. Kuvan autot erikoisvarustein. Vain
parasta autollesi – valitse ŠKODA Huolenpitosopimus. Kysy ŠKODA Huolenpitosopimuksesta ŠKODA-jälleenmyyjältäsi tai lue
lisää: skoda.fi/huolenpitosopimus
Maahantuonti: HELKAMA Vuokraus: AVIS

Tutustu: skoda.fi

Neulalammentie 2, 70780 KUOPIO, puh. (017) 264 7600
www.autoliikemiettinen.fi

Reissaajat

Puheenjohtajan ajatuksia
Vuosi 2016 haasteineen on alkanut. Toimintasuunnitelma
esitettiin yhdistyksen syyskokoukselle, tuli hyväksytyksi
ja nyt on aika lähteä toteuttamaan suunnitelmia.
Tiedottaminen tulee olemaan merkittävin asia. Nettisivuillamme tulemme huolehtimaan tiedottamisesta viikoittain, matkailijoille, jäsenille ja kausipaikkalaisille.
Toimintasuunnitelmassa, markkinoinnissa on kolme
tärkeintä asiaa.

Olemme yhdistyksenä mukana Järvi-Suomen kierros
-kampanjassa. Aktiivisena kiertäjänä voit voittaa 1000 €
palkinnon. Esite ja ohjeet ovat lehden sivulla 21.
Kävijöitä palvellaksemme, tärkeimpään rooliin nousee tiedotus nettisivuilla, Alatalo – sinne on helppo tulla.
Alueemme siisteys ja alueisäntien kohtaaminen ovat meillä vahvuuksia, joista vieraat tekevät päätöksen jäävätkö
vain yöksi käymään vai pitemmäksi ajaksi olemaan.

Uusien jäsenten hankinta. Yhdistyksenä meidän on kannettava omalta osaltamme vastuu yhdistyksemme ja liiton
jäsenmäärän ylläpitämiseksi. Tulemme olemaan yhdistyksenä mukana omana osastona paikkakunnan Caravankauppiaiden kevät- ja syksynäyttelyissä.
Yhdistyksemme jäsenet, kun tapaatte karavaanarin
joka ei ole jäsen, antakaa heille pieni info siitä, mitä etuja
jäsenyys antaa, kuten esim. maan mainioin Caravan-lehti,
joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja jossa on aina ajankohtaista tietoa. Varmaan matkailukauden odotetuin lehti,
Leirintäopas, joka ilmestyy huhtikuussa. Oppaassa on
kaikki Suomen leirintäalueet, niin yksityiset kuin SFCalueet. Yöpyessä näillä yli 520 alueella Suomessa, kaikki
leirintäalueet myöntävät SFC-jäsenille alennuksen, joka
on 3–5 €/vuorokausi. Jäsenmaksulle tulee nopeasti vastike. Ja lisäksi paljon muita etuja.

Kausipaikat 2016-2017. Olemme saaneet viime syksynä
kaikki paikat erinomaiseen kuntoon. Alueella turvavälit,
sähköistys ja alueen valaistus täyttävät viimeisimmät tulevaisuuden vaatimukset. Uusia kausipaikkasopimuksia
tehdään 23.–24.4. la 10–15 ja su 10–14. Varaa heti paikka
alueelta Aluepäällikkö Sakari Hoffrénilta, Alatalon puh.
050 309 8012. Paikat annetaan varausjärjestyksessä sopimuksen teon jälkeen.

Liikkuvat karavaanarit eli vieraskävijät. Alatalolle on myönnetty
2016 alkaen ensimmäisten joukossa
Vankkurihymiö-laatutunnustus, joka
osoittaa alueen palvelun ja kunnon
olevan kohdallaan.
Kevään aikana uusitaan Kuopio–Joensuu-tien varteen
opastetaulut, joilla osoitetaan Alatalon olevan avoin paikka kaikille matkailijoille. Tällä opasteiden uudistamisella
uskon olevan merkittävän lisäyksen vuorokausiyöpyjiin
kun olemme näkyvämmin avoin kaikille. Onhan meillä
ollut hinnoittelu jo monta vuotta myös ei-jäsenille.

sfc-kuopionseutu.net

Alataloon uuden rantasaunan rakentamisen päätöksiin
vaikuttaa merkittävästi tuleva kesä. Miten onnistumme
markkinoimaan erinomaista aluettamme vierailijoille ja
miten heidät tehdään tyytyväisiksi saaden tulemaan taas
uudestaan Alataloon. Kausipaikkalaisten isäntävelvoitteen suorittaminen on tässä avainasemassa.
Haluan kiittää Alatalon kausipaikkalaisia erittäin merkittävästä työstä isäntävuorojen hoidosta 2015 ja talkoolaisia, jotka ovat osallistuneen merkittäviin tapahtumiin ja
paikkojen rakentamiseen. Ja nyt heitä, jotka talven aikana
ovat rakentaneet minigolf-radan. Seuraavana talkoolaisia
odottaa keittiön remontointi.
Markku Miettinen, 26475
0440 647 610, markku@autoliikemiettinen.fi
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Hallitus 2016
Hallituksen jäsenten tehtävä-vastuualueet

Julkaisija
SF-Caravan Kuopion Seutu Ry
Päätoimittaja
Markku Miettinen
Telakkakuja 10 A 12
70100 Kuopio
0440 647 610
markku(at)autoliikemiettinen.fi
Ilmoitusmyynti
Markku Miettinen
Telakkakuja 10 A 12
70100 Kuopio
0440 647 610
markku(at)autoliikemiettinen.fi
Lehden ilmestymisviikot 2016
Viikoilla 9 ja 43 paperilehtenä
Viikolla 25 vain sähköinen
nettilehti
Kaikki lehdet ilmestyvät
myös sähköisessä muodossa
yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net
Valmiin aineiston jättö
Jättöviikot 6, 23 ja 40
Painosmäärä 2 100 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2016
Kirjapaino Arsmat Oy, Kuopio

Puheenjohtaja Markku Miettinen
0440 647 610, markku(ät)autoliikemiettinen.fi
Hallituksen puheenjohtaja
Vastuualueena yhdistyksen hallituksen ja
yhdistyksen johtaminen, tiedottaminen,
PR- ja suhdetoiminnan kehittäminen ja ylläpito.
Varapuheenjohtaja Niina Nikulainen
040 537 4654, nikulainen.niina(ät)gmail.com
Naistoimikunnan yhdyshenkilö
Vastuualueena tapahtumien aikaan
keittiötoiminnan organisointi.
Sihteeri Seppo Tiilikainen
044 371 4426, seppo.tiilikainen(ät)dnainternet.net
Hallituksen sihteeri
Vastuualueena karaoketoiminnan ylläpito ja kehittäminen
sekä Reissaajat-lehden avustaminen.
Taloudenhoitaja Seppo Heikkinen
040 512 1944, seppo.kheikkinen(ät)suomi24.fi
Vastuualueena yhdistyksen taloudenhoito,
kirjanpidon tiliöinti ja laskujen maksu,
sekä kausipaikkalaisten sähkömaksuseuranta.
Jäsenkirjuri Jari Alanen
040 581 5336, jarski.alanen(ät)gmail.com
Vastuualueena yhdistyksen jäsenkirjanpito,
tervetulopaketin postittaminen uusille jäsenille,
sekä ajotaitovastaava.
Aluepäällikkö Sakari Hoffrén
0400 577 085, v.s.hoffren(ät)gmail.com
Vastuualueena Alatalon alueen hoito- ja kunnossapito,
toiminnan organisointi, sähkövalvojan tehtävät, kesätyöntekijän opastaminen, sekä talkooajan keittiötehtävien järjestely.
Sähkövalvoja Jouko Kröger
0400 409 759, jkroger(ät)suomi24.fi
Vastuualueena Alatalon sähkövalvojan tehtävät.

Kotisivut Jukka Kuosmanen
0500 911 680, jukka.kuosmanen(ät)petterinkulma.fi
Vastuualueena yhdistyksen kotisivujen kehittäminen,
päivitys ja ylläpito, atk-vastaava, sekä kesäisäntävuorojen
kehittäminen, lisäksi karaokevuorovastaava.
Ajotaito Jari Rissanen
044 260 6625, jrissanen1(ät)gmail.com
Vastuualueena ajotaitotapahtuman toteuttaminen.
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KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
sunnuntaina 3.4.2016 klo 13.00
SFC-Alatalo, Jänneniementie 264, 70940 Jännevirta
Kokouksessa käsitellään:
- yhdistyksen sääntöjen 4§ määräämät asiat
Lisäksi kokouksessa käsitellään jäsenten esittämät asiat jotka on toimitettu
10 vuorokautta ennen kokouksen alkua hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkavat klo 12.00.

TERVETULOA!

SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n hallitus

SF-Caravan Kuopion Seutu ry onnittelee!

Pauli Turunen
70 vuotta

Caravan Larvanto Oy
vuoden matkailuajoneuvokauppias

Karavaanari vuodesta 1964 alkaen, liittynyt yhdistykseen
1984 (32274). Merkittävä yhdistyksemme jäsenhankkija
jo vuosikymmenten ajan.
Siilin Caravanin perustaja vuonna 1986. Siilin Caravan edustaa useita matkailuautoja ja -vaunuja.

Matkailuajoneuvotuojat ry:n valinta vuoden 2015 mat
kailuajoneuvokauppiaaksi on kuopiolainen Caravan Larvanto Oy.
Yhdistyksemme onnitteluviirin vastaanottivat Pertti ja
Jarkko Larvanto, kauppiaat kahdessa sukupolvessa.

sfc-kuopionseutu.net
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Lauantain ohjelma:


 













Osallistumismaksu 5 €, (käytetään
palkintoihin). Saaliin arvaus klo 12.30

Höyryävän hyvä lihakeitto Klo 14 – 15.30,

sis. leipä, mehu ja pullakahvit.











 











 






































Sivu 6

sfc-kuopionseutu.net

Reissaajat

sfc-kuopionseutu.net

Sivu 7

– koko perheen juttu
SAIMME VIELÄ TEHTAALTA LISÄERÄN
suosittuja Adria 50 Years Edition –juhlamalleja kevään toimituksiin.
Tule ja varaa omasi!

SILVER collection Matrix 50 Years Edition
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Adria Matrix juhlamallin hinta alk. 69.990€
Suosittu Matrix – monipuolinen crossover-malli
ainutlaatuisella ulkonäöllä ja tyylikkäällä
sisustuksella

67.800,Burstner Argos 747-2 ALDE
Fiat 3.0 JTD Autom. alkovi -09

43 tkm, webasto, aut.ilm., ilmast., h-kirja,
vak.nop.s., makuup. 7:lle, rek. 6:lle, ALDE

39.900,Sunlight T 64
Fiat 2.3 JTD Puoli-integroitu -10

54 tkm, ilmast., h-kirja, vak.nop.s., markiisi,
takana parivuode, alaslaskettava vuode

57.900,Adria Matrix M 680 SP
Fiat 3.0 JTD Puoli-integroitu -12

28 tkm, p.tutka, webasto, erik.vant., kattol.,
ilmast., h-kirja, vak.nop.s., 2xrenk., vetok.

35.900,VW Crafter 35 Kombi 2,5 TDI
120 kW Retkeilyauto
-11

55 tkm, p.tutka, webasto, erik.vant., ilmast.,
h-kirja, 2xrenk., vetok.

55.800,Adria Matrix M 680 SL
Fiat 2.3 JTD Puoli-integroitu -13

31 tkm, p.tutka, ilmast., h-kirja, vak.nop.s.,
MP3, 2xrenk., Trumatic, makuup. 6:lle

27.900,Dethleffs Advantage a 5881
Fiat 2.2 JTD Alkovi
-07

tkm, p.tutka, h-kirja, vak.nop.s., CD, 2xrenk.,
rek. 5:lle, makuupaikat 6:lle, Trumatic

53.800,Adria Coral 670 SLB
Fiat 2.3 JTD Puoli-integroitu -13

12 tkm, p.tutka, navi, ilmast., h-kirja, lohkol.,
vak.nop.s., Trumatic, B-kortti

27.800,Hobby T 550 ak

68Ford 2.0 TDCI Alkovi
-06
63 tkm, p.tutka, ilmast., h-kirja, lohkol., CD,
2xrenk., vetok., Trumatic, markiisi, rek. 4:lle

48.800,Adria Coral S 670 SLT
Fiat 3.0 JTD Puoli-integroitu -10

36 tkm, p.tutka, ilmast., h-kirja, vak.nop.s.,
Trumatic, makuupaikat 4:lle, kaasu-uuni

29.900,Hymer B644
Fiat 2.8 JTD Integroitu mall -00
61 tkm, h-kirja, CD, vetok., Trumatic,
markiisi, rek. 5:lle

Volttikatu 7, Kuopio
puh. 0207 881 330
rintajouppi.fi

Valtakunnallinen

Matkailuajoneuvojen suurtapahtuma
J. Rinta-Joupilla, Kuopiossa 18.-20.3.
SILVER collection Adora

pe 10-18 la 10-15
sunnuntaina 11-15

50 Years Edition

Adria Adora juhlamallin hinta alk.25.600€

J.Rinta-Joupin rahoitustarjous uuteen matkailuajoneuvoon

0,99%

Ei mitään muita kuluja*

*) Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25 000€, käsiraha 5 000€, perustamiskulu 0 €, korko 0,99 %, käsittelymaksu 0€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5000 €,
kuukausierä 221,80€. Luottokustannukset yht. 746,60€. KSL:n mukainen luottohinta 25.746,60, todellinen vuosikorko 0,99%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen.

46.900,Adria Twin SP
Fiat 2.3 JTD Aut. Retkeilyauto -13

52 tkm, p.tutka, navi, kattol., met.väri, ilmast.,
h-kirja, lohkol., vak.nop.s., Trumatic, vetok.

17.900,Knaus Travelliner C 640
Fiat 2.8TD Integroitu malli -99

256 tkm, webasto, h-kirja, vak.nop.s., CD,
2xrenk.

46.800,Adria Sport S 572 SL
Fiat 2.3 JTD Puoli-integroitu -12

52 tkm, ilmast., h-kirja, lohkol., vak.nop.s.,
CD, Trumatic, takana erillisvuoteet

39.900,Kabe Onyx GLX KS XV2 Made for
Finland *MOVE CONTROL* -13

ALDE, moover, pussimarkiisi, etuteltta, yms.

39.900,-

36.900,-

Dethleffs T 6611
Fiat 2.3 JTD Puoli-integroitu -08
63 tkm, Alde, p.tutka, webasto, aut.ilm.,
h-kirja, lohkol., vak.nop.s., CD

24.900,Adria Adora
613 HT

Adria Coral 650 SP
Fiat 3.0 JTD Puoli-integroitu -07

114 tkm, h-kirja, lohkol., vak.nop.s., 2xrenk.,
CD, Trumatic, rek. 4:lle, makuup. 4:lle

19.900,-13

1-om., h-kirja, CD, Alde, 1-om., h-kirja,
makuupaikat 4:lle, erillisvuoteet

Varastossamme suurvalikoima uusia Adria- ja Sun Living
-matkailuautoja – heti toimitukseen.
Meille käyvät vaihdossa myös henkilö- ja pakettiautot
– tarjoa rohkeasti.

34.900,-

Dethleffs Camper
Snow 750 DP ALDE

Dethleffs T 5841
Fiat 2.3 JTD Puoli-integroitu -07

96 tkm, p.tutka, aut.ilm., h-kirja, vak.nop.s.,
CD, Trumatic, makuup. 4:lle, rek. 4:lle

19.900,-08

Ilmastointi, Alde-lämmitys, Trumatic,
makuupaikat 6:lle, iso jääkaappi/pakastin

Solifer Artic
560 TBR S09

-09

erik.vant., CD, ALDE, liesituuletin, aluvant.,
makuup. 4:lle

• Panu Niiranen p. 040 712 0456 • Lassi Ahveninen p. 040 712 0457

SAUNAILTOIHIN
PERHE JUHLIIN
KOKOUKSIIN
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Matkailukeskus
Rauhalahti

Rauhankatu 3, 70700 Kuopio
Puh. 017 473 000
Faksi 017 473 099
sales@visitrauhalahti.fi
www.visitrauhalahti.fi
www.facebook.com/visitrauhalahti
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Tule tutustumaan Matkailu
keskus Rauhalahteen! Olipa
suunnitelmissasi irtiotto arjesta,
perhejuhlat, kokous tai saunail
ta ystäväporukalla, lomahuvi
lamme soveltuvat tarpeeseesi.

Rauhalahteen on helppo tulla!
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Hyvää yhteishenkeä.

YT-seminaari 6.–7.2.2016
Hotelli Petäyksessä, Hattulassa
Liitto järjesti tänä vuonna YT-seminaarin Hattulassa, Hotelli
Petäyksessä. Seminaarin aiheena oli liiton sääntöjen nyky
aikaistaminen tämän päivän tarpeisiin vastaaviksi.
Tulevista sääntömuutoksista kantautui tietoja ja niitä
puitiin jo etukäteen Järvi-Suomen YT-alueen kokouksessa.
Kokoukseen osallistujat olivat varsin yksimielisiä käsiteltyjen
aiheiden suhteen, mutta jokaiselle jätettiin vielä pohdittavaksi
tulevia muutostarpeita.
Liiton varapuheenjohtaja, Minna Joensuu, kävi talvella
yhdistyksemme hallituksen kokouksessa kertomassa liiton tavoitteista ja esittämässä näkemyksiä koko järjestön tulevaisuudesta. Jäsenmäärän pieneneminen, suurten ikäpolvien ikään
tyessä ja lopettaessa karavaaniharrastusta, on suuri huolenaihe.
Vahvan ja entistä laajemman jäsenkentän myötä liitolla olisi
enemmän vaikutusvaltaa mm. lainsäätäjiin päin. Liittohallitus
antoi muutosesityksen jäsenyhdistyksille lausuntokierrokselle
ja toi sen vielä seminaariin keskusteltavaksi.
Puheenjohtaja Markku Miettinen pyysi jokaista Kuopion
yhdistyksen hallituksen jäsentä antamaan oman mielipiteensä
liiton sääntöjen uudistamisesta ja näin teimme. Näkemyksemme olivat samansuuntaisia ja Markku antoi vastauksen liittohallitukselle ennen seminaariviikonloppua. Emme kannata
suorajäsenyyttä liittoon, vaan haluamme edelleen jäsenyyden
kulkevan jäsenyhdistysten kautta. Suorajäsenyyden esittäminen tulisi olemaan suurin este sääntömuutoksen läpiviemi
seksi. Liiton puheenjohtaja Juha Hämäläinen totesi seminaarissa, että liitto ei lähde sotimaan jäsenyhdistyksiä vastaan,
vaan hallitus tuo sellaisen sääntömuutosesityksen, joka pystytään hyväksymään kevään liittokokouksessa Oulussa.

sfc-kuopionseutu.net

Leppoisaa tunnelmaa.
Kuopion yhdistyksestä seminaariin osallistui viisi aktiivista hallituksen jäsentä. Käytimme kokouksissa muutamia
puheenvuoroja ja jokainen teki omaa verkostoitumistaan muiden yhdistysten edustajien kanssa. Keskustelu seminaarin
aiheista oli vilkasta, mutta pohdittiin tietenkin myös muita
karavaanareiden järjestö- ja yhdistysasioita. Viikonlopun aikana, virallisen ohjelman ohella, kuullut mielipiteet ja saadut
kokemukset antavat vastinetta vapaaehtoisen oman ajan käytölle näille aktiivijäsenillemme. Tavatessa muiden yhdistysten
aktiivijäseniä, kuulee erilaisia mielipiteitä ja vaihtoehtoja, joiden avulla voi rakentaa parempaa yhdistystä ja aluetta kaikille
yhdistyksemme jäsenille.
Seppo T
81442
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Vuoden vaihde Alatalossa
Kannattaa(ko) vuoden viimeisenä päivänä pysähtyä miettimään päättyvän vuoden aikaansaannoksia ja tehdä lupauksia
tulevalle vuodelle. Näissä merkeissä päättyi aktiivisten karavaanareiden vuosi 2015 Jänneniemen Alatalossa.
Alataloon kokoontui jälleen kerran runsas joukkio juhlistamaan Uutta Vuotta. Paikalla oli kausipaikkalaisia sekä muitakin talvella liikkuvia karavaanareita ja mikä parasta, myös
lapsia oli tullut mukaan.
Torstaita, aattoiltaa, aloiteltiin nyyttikestitarjoilujen valmisteluilla. Yhteiseen juhlapöytään oli jokainen ”leiponut”
jotain tarjoiltavaksi. Pöydässä oli kaikenlaista pikkusuolaista,
jopa omin kätösin tehtynä, tai valmiina hankittuna ja jälki
ruokapöydän antimina olivat makeat namupalat vaikkapa kahvikupposen kera. Ruokailun lomassa mielipiteet päättyvästä
vuodesta vaihtuivat tiuhaan, muisteltiin mitä hyvää oli kuluvana vuonna saatu aikaiseksi ja millaisia ponnistuksia se oli
vaatinut. Vertailtiin myös edellisiä vuosia keskenään.
Alkuyöstä siirryimme rantaan seuraamaan rakettien räiskettä. Oli komeita paukkuja sekä kauniita paperilyhtyjä, joita

Turkin Alanyasta toivat Raija ja Mikko, Seija ja Jukka sekä
Eini ja Eino käydessään lomareissulla. Jo perinteeksi tullut
Uuden Vuoden kokko poltettiin myös. Ulkotapahtuman jälkeen perheen pienimmät pääsivät rauhoittumaan levolle. Muut
jatkoivat seurustelua tuvan lämpimässä karaoketanssien merkeissä. Vuosi vaihtui rattoisasti. Seuraava päivä valkeni
hyvässä lenkkeilysäässä ja aattoillasta jääneet ruoat tuhottiin
yhteisen brunssin merkeissä.
Olen viettänyt Alatalossa toistakymmentä vuoden vaih
detta, aina on ollut mukavaa, vaikka porukka on vaihtunut.
Mieleen on jäänyt monta mukavaa muistoa. Kelit ovat vaihdelleet vuosien varrella; on ollut lumista, lumetonta, tuulta ja
pakkasta. Mukana olleet ihmiset ovat aina tehneet vuoden
vaihteesta iloisen juhlan.
Kiitos teille kaikille mukana olleille yhteisestä mukavasta
Uuden Vuoden juhlasta!
Olkoon vuosi 2016 entistäkin parempi.
Seppo T
81442

Kokko paloi iloisesti. – Hyvin loimuaa. – Syttyykö pallo?* – Onhan niitä syöjiäkin!
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Pertti, Sanni, Aila ja Jarkko Larvanto.

Caravan Larvanto Oy vuoden
matkailuajoneuvokauppias
Kuopiossa toimiva Caravan Larvanto Oy on valittu vuoden
2015 matkailuajoneuvokauppiaaksi. Kokonaisvaltainen asiakaspalvelu, liiketilojen uudistaminen, panostus toimialaan ja
seuraavan sukupolven mukanaolo yritystoiminnassa vaikuttivat valintaan.
Larvannot aloittivat Hymerin, Niesmann-Bischoffin, Arton, Flairin ja Cloun maahantuonnilla ja myynnillä. Kaikki
nämä merkit edustavat matkailuautojen premium-segmenttiä,
joka edellyttää myyjäliikkeeltä laajaa osaamista ja hyvää neuvottelutaitoa. Vuonna 2012 Hymer vaihtui Knaussiin, Weinsbergiin ja T@B:iin. Samana vuonna yhtiö otti saksalaisen
premium-merkin, Morelon, edustuksen.
Lapsista Jarkko on vahvasti mukana Pertti ja Aila Larvannon luomassa liiketoiminnassa. Jarkon vastuualueeseen
kuuluu myynti ja yrityksen verkkoliiketoiminnan kehittäminen. Perheen motto liiketoiminnassa on, että ”tehdään vaikka
vähemmän, mutta paremmin”.
Caravan Larvannon huolto palvelee asiakkaita valtakunnallisesti. Tuomas Koponen on vastannut huoltotoiminnoista
yli 13 vuotta. Hänet tunnetaan alalla monipuolisena osaajana.

sfc-kuopionseutu.net

Matkailuajoneuvojen tarvikemyynti on merkittävä osa
Caravan Larvannon nykyistä liiketoimintaa. Myynti on kasvanut ja kehittynyt hyvin. Tarvike- ja varaosatoimintaa on laajennettu vähitellen. Nykyisin Caravan Larvanto toimittaa
varaosia ympäri Suomea sekä kuluttajille että yrityksille.
Caravan Larvanto on tunnettu sekä matkailuajoneuvo
käyttäjien että alan muiden yritysten keskuudessa yrityksenä,
joka auttaa ja palvelee asiakkaita parhaalla mahdollisella
tavalla: asiakasta ei jätetä pulaan. Yrityksen toimintapuitteet
ovat kunnossa, se on panostanut toimialaan ja pysynyt toimintakuntoisena myös vaikeina aikoina. Yrityksen laaja alan
asiantuntemus tunnustetaan ympäri Suomen.

Vuoden matkailuajoneuvokauppiaan ja kunniakirjojen saajat valitsi Matkailuajoneuvotuojat ry:n (MAT)
hallitus, joka painotti valinnassaan hyvin hoidetun
asiakaspalvelun ja jälkimarkkinatoimintojen merkitystä.
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TALLINNA vuonna 2016.
Missä voisi leiriytyä?
Tallinna on Pohjois-Euroopassa todella ainutlaatuinen historiallinen kaupunki. Sen historia ulottuu syvälle keskiaikaan.
Pohjoinen Viro on maisemaltaan varsin karua ja se poikkeaa
itse asiassa aika paljon Etelä-Suomen luonnosta. Havumetsät
ovat harvinaisempia ja maisema on varsin tasainen. Siksi Tallinna aikoinaan rakennettiin kivestä. Havupuuvaltaisten alueiden kaupungit sitä vastoin ovat olleet puukaupunkeja ja niinpä
ne ovat palaneet aika-ajoin poroksi. Suomen ”vanhat” kaupungit ovat Tallinnan rinnalla rakennuskannaltaan ”nuorukaisia”.
Suomessa tutut graniittikalliot sukeltavat Suomenlahden
alla syvyyksiin. Etelänaapurimme valtakivilajit ovat Paekivi
ja Dolomiitti. Paekivi eli kalkkikiviliuske on Suomenlahden
etelärannan yleisin kivi. Se on vuosisatoja ollut Tallinnan yleisin rakennusmateriaali. Dolomiitti on myös kalkkikiveä. Jos
Virosta löytyy Graniittia, niin se on virolaisten mukaan ”Suomen lahja etelänaapurillemme”. Jääkausi on aikoinaan nuo
graniittilohkareet etelänaapurillemme siirtänyt.
Hansakaupunki Tallinna on säilynyt varsin koskemattomana aina näihin päiviin asti, kiitos rakennusmateriaalinsa. Näin
alkuperäisenä säilyneitä keskiaikaisten muurien ympäröimiä
kokonaisuuksia Euroopassa on jäljellä tosi vähän. Jotain samanlaista voi kohdata vain esimerkiksi Rhodoksen kaupungissa Kreikassa tai Dubrovnikissä Kroatiassa
Itsenäinen Viro miehitettiin Neuvostoliiton toimesta elokuussa vuonna 1940. Useimmille virolaisille tuo asia oli katastrofi. Kuitenkin tuo Neuvostoaika ilmeisestikin säästi tuon
upean keskiaikaisen kaupungin nykypäivään. Moskovan intressissä kun eivät syrjäisen läntisen provinssin pääkaupungin
kehittäminen tai modernisointi olleet agendalla tärkeimpien
asioiden joukossa.

Tallinna on mielenkiintoinen kohde. Historiaa…ravintoloita... ostosmahdollisuuksia. Rikasta kulttuuritarjontaa... Huvituksia. Hyviä hotelleja. Mutta missä voisi leiriytyä?
Kaupungin tarjonta karavaanareille ei ole näihin päiviin
asti ollut kovinkaan hyvä. Tallinnan Citycamping ja Piritan
vaunualue sekä myös Hotel Arensburg Laagrissa ovat ottaneet
vieraita vastaan. Ne eivät kuitenkaan ole olleet palvelutasoltaan oikeita leirintäalueita. Jonkinlaisia tukikohtia ehkäpä kuitenkin.

Vanamõisa Karavanipark
Asiat muuttuvat. Keväällä 2015 avattiin Sauen kunnassa Tallinnan eteläpuolella uusi leirintäalue. Paikka sai nimekseen
Vanamõisa Karavanipark. (Vanamõisa = vanhakartano). Leirialue syntyi Vanamõisan ulkoilmakeskuksen yhteyteen ja molemmat kuuluvat samaan yhtiöön.
Alue sijaitsee Tallinnasta Pärnuun johtavan tie oikealla
puolella. Matkaa Tallinnan keskustasta on noin 20 kilometriä.
Ja kaupungin rajalle täältä on vain 6 kilometriä. Opasteet
Tallinna–Pärnu-tiellä, kuten myös Paldiskin suunnasta saavuttaessa ovat kunnossa ja alueelle on helppo löytää. Jos ja kun
tulette lautalla Hangosta Paldiskiin, on sieltä matkaa Vänamõisaan 32 kilometriä. Alue sijaitsee Sauen taajaman laidalla ja
matkaa keskustaan on vain 1,5 kilometriä.
Sähköistettyjä matkailuajoneuvopaikkoja Vanamõisassa
on noin 80 ja osa niistä on päällystetty betonilaatoin. Alue on
tasainen ja sinne on siksi helppoa leiriytyä. Vuokrattavana on
myös kolme hirsimökkiä. Suunnitelmissa, ainakin havainnekuvan mukaan, on rakentaa lisää mökkejä tulevaisuudessa.
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Opasteet kunnossa.

Vastaanotto ja kahvio.

Karavanpark on jo alun alkaen todella suunniteltu karavaanareille. Nuori isäntäperhe Eero Kaljuste ja vaimonsa
Monika kun ovat itsekin karavaanareita.
Vastaanottorakennuksessa on kahvio, joka myy pientä purtavaa ja virvokkeita. Huoltorakennuksessa on todella siistit
väljät WC- ja suihkutilat, ja myös astioiden sekä pyykinpesu
onnistuvat. Kemiallisen WC:n ja harmaanveden tyhjennyspisteet ovat toimivat. Karavaanarin peruspalvelut ovat kunnossa!
Alueella on myös pieni tilaussauna. Sen hinta oli kohtuulliset
15 €/h. Saunan yhteyteen on kaivettu pieni lampi, jossa voi
löylyn jälkeen käydä kastautumassa.
Karavanalue on uusi ja sinne istutettiin keväällä 2015 yli
sata puun tai pensaan taimea. Parin vuoden kuluttua paikka on
varmastikin jo todella viihtyisä. Silloin kasvun alkuun päässeet Tuija-rivistöt ja pensaat sekä puut varjostavat aluetta sekä
rajaavat ajoneuvopaikkoja.
Sauen pieni kaupunki tarjoaa peruspalvelut. Löysimme
sieltä viime kesän vierailulla kolme kohtuullisesti varustettua
päivittäistavaraliikettä, pankkeja, postin, maalaistorin yms.
Mikä kaikkein parasta, rautatieasemalle on matkaa vain noin
900 metriä. Suuri supermarket ei sekään ole kovin kaukana.
Laagrissa sijaitseva Rimiin on matkaa noin seitsemän kilometriä
Viro uudisti koko rautatiekalustonsa pari vuotta sitten.
Neuvostoliiton aikainen kalusto sai jäädä ja EER (Eesti Elektri
raudteed) toi liikenteeseen modernin junakaluston. Sauesta
pääsee junalla Tallinnaan varsin nopeasti ja matka kesällä 2015
maksoi vain 1,80 €. Junaan voi myös ottaa halutessaan mukaan
polkupyörän. Tallinnan rautatieasema sijaitsee aivan vanhankaupungin kupeessa, mutta sen ”takapuolella” Asemalta matkat vanhaankaupunkiin kuitenkin ovat varsin lyhyitä.
Vanamõisa on pienistä puutteistaan huolimatta ainakin minusta todella varteenotettava leirialue. Se on ehdottomasti paras tukikohta kun haluaa tutustua leirintämatkaillen Tallinnaan. Internetistä Vanamõisa löytyy osoitteesta http://caravan
park.ee/fi/
Vanamõisa Vabaõhukeskus aivan karavanalueen naapurissa. Täällä järjestetään vuodenmittaan monenlaista ohjelmaa: konsertteja ja käsityötapahtumia. Lapsille on alueella
leikkipaikkoja.

Ulkoilmakeskuksessa on myös kotieläimiä. Aamulla kun
heräät, saattaa matkailuajoneuvosi etukatoksessa määkiä karannut karitsa. (Kokemusta on.) Alueella on myös suuri hirsirakennus, jossa voi järjestää isojakin juhlia.
Klubi Caravan Eesti täytti viime kesänä 35 vuotta. Juhlat
järjestettiin tällä alueella ja hirsitalo oli pääjuhlapaikkana.
Leirialueella oli silloin myös juhlatreffit. Vaunuja ja autoja oli
paikalla vähän yli 60 yksikköä. Vieraista enemmistö oli luonnollisesti paikallisia mutta myös meitä suomalaisia oli paikalla. Pääjuhlassa, Suomen karavanliittoa edusti liittohallituksenjäsen Juha Rakkola vaimoineen.
Iltajuhla oli lämminhenkinen. Juhlaväki nautti illallista yhdessä ja loppuillasta ohjelman ja leikkien jälkeen myös me suomalaiset yhdyimme lauluun. Eestlane olen ja eestlaseks jään.
Vapaa suomennos on ”Olen virolainen ja sellaisena haluan pysyäkin”. Tunteisiin vetoava laulu oli ”Laulavan vallankumouksen” hittejä 25 vuotta sitten kun Viro irtautui Neuvostoliitosta.

sfc-kuopionseutu.net

Kari
SFC 40809 /Eesti Karavan 236
PS. Kari on SF-Caravan Naantali ry yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen hallitsema alue on SFC-Saloranta, kannattaa
käydä täältä Savostakin saakka.
Karilla on Eestin matkailusta kokemusta yli kahdeltakymmeneltä kesälomalta. Eestin kieli on karttunut kiinnostavan
harrastuksen myötä lähes täydelliseksi.

Huoltorakennus ja uimalampi.
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Asuntoautot ja matkailuvaunut joka lähtöön!
BestCaravan tarjoaa asuntoautot sekä matkailuvaunut kattavasti eri tarpeisiin.
Meiltä saat niin uudet, kuin käytetytkin asuntovaunut ja -autot monipuolisesti.
Voit valita sopivimman menopelin mieltymystesi mukaan, olitpa sitten matkalla
kauas tai lähelle. Asuntoautot ovat markkinoiden parhaimmilta valmistajilta
edullisin hinnoin, kuten myös matkailuvaunut.

Dethleffs
Esprit I 7150-2 EB ID 8520

I
UUS

Sunlight
A 68 ID 5091

109 195 € tai

55 900 € tai 549 €/kk

Vuosimalli 2016

Mittaril. 13700 km

Käytt.ottovuosi 2014

971 €/kk

Ajokortti B

Paino 4250 kg
Ajokortti C1
4 vuodetta, henkilömäärä 1+3

Erillisvuoteet

Kerrosvuode

Henkilömäärä 1+5

Huippu lapsiperheen auto kerrosvuoteilla ja alkovilla.
Hinta sis ALV 24%.

Huippuhieno Esprit erillisvuoteilla.

I
UUS

Dethleffs
Globe4 T 6801-4 ID 4583

Rapido
996M MB-316 ID 6766

79 130 € tai

53 900 € tai 749 €/kk

Vuosimalli 2014

Mittaril. 168000 km

Käytt.ottovuosi 2006

707 €/kk

Ajokortti B

Paino 3499 kg
Ajokortti B
6 vuodetta, henkilömäärä 1+3

Parivuode

Hieno uutuus, viisto parisänky ja alaslaskettava vuode.
Alde myös lattiassa.

I
UUS

Dethleffs
Advantage 6611 ID 6288

Parivuode

Henkilömäärä 1+2

Fiat
Solifer A644 ID 8574

72 141 € tai

26 600 € tai 375 €/kk

Vuosimalli 2015

Mittaril. 121700 km

Käytt.ottovuosi 2001
Ajokortti B

Paino 3499 kg
Ajokortti B

Erillisvuoteilla 2015 uutta mallia.

4 vuodetta

Hieno tilava Rapido isolla takatallilla. Sis ALV.

645 €/kk

3 vuodetta, henkilömäärä 1+3

6 vuodetta

Erillisvuoteet

Parivuode

Henkilömäärä 1+4

6 vuodetta

Todella siisti ja hyvin huollettu suositulla taka u-ryhmällä.

I
UUS

Dethleffs
Nomad 670 FSR ID 7919

Kabe
GLE KS ID 7517

40 985 € tai 372 €/kk

27 800 € tai 392 €/kk

Paino 2000 kg

Paino 1600 kg

Käytt.ottovuosi 2008

Vuosimalli 2016

Parivuode

Vuodepaikat 5

Parivuode ja kahdella pöytäryhmällä. Huippu talvivaunu.

Hobby
720 UKFe Prestige ID 6616

I
UUS

Erillisvuoteet

Huippusiisti vaunu kovalla varustuksella.

34 635 € tai 315 €/kk

23 400 € tai 218 €/kk

Paino 2200 kg

Paino 1350 kg

Vuodepaikat 7

Suuremman kokoluokan perhevaunu 2015 mallisena.

Dethleffs
Camper Snow 750 ID 6994

Vuosimalli 2015

Saarekevuode

Vuodepaikat 3

Hobbyn uutuus saarekevuoteella ja takakeittiöllä.

Dethleffs
450 ID 8637

29 900 € tai 372 €/kk

17 700 € tai 224 €/kk

Paino 2100 kg

Paino 1300 kg

Käytt.ottovuosi 2010

Käytt.ottovuosi 2010

Kerrosvuode

I
UUS

Hobby
490 SFf OnTour ID 6587

Vuosimalli 2015

Kerrosvuode

Vuodepaikat 5

Vuodepaikat 6

Todellinen talvivaunu isommallekin perheelle.

Parivuode

Vuodepaikat 4

Näppärän kokoinen vaunu hyvin pidettynä.

Miiluranta 1 A, 70800 Kuopio • www.bestcaravan.
Reijo Jauhiainen 010 832 4546 • Tuija Korhonen 010 832 4547 • Huolto 010 832 4529

Matka Norjan Lofooteille
12.–26.7.2015
Ajatuksia Sirpa Markkasen päiväkirjan sivuilta, osa 1

Sunnuntai 12.7.

Maanantai 13.7.

Pyhäpäivä aukeni melko tuulisena ja koleana Seinäjoella,
lämpötila näytti ainoastaan +10 astetta. Aamuvirkkuina hörppäsimme kahvit reippaasti huiviin, laitettiin auto pakettiin ja
hypättiin kyytiin. Ritun ja Eskon luona jarruteltiin vauhdissa
sen verran, että Esko pääsi kaartamaan baanalle ensimmäiseksi. Me seurattiin häntä sitten, kuin ”hai laevoo”.
Matka taittui mukavassa vauhdissa halki Pohjanmaan
lakeuksien kohti Kalajokea. Top Camping -alueelle päästiin
hyvissä ajoin klo 14.30. Saatiin vierekkäiset paikat aivan uuden huoltorakennuksen läheltä. Nälkä kurni jo mahassa, joten
Eskon uusi grilli vaan heti tulille ja makkarat ruskistumaan ja
potut kiehumaan. Täydellä vatsalla oli sen jälkeen mukavaa
ottaa pienet kauneusunet.
Kahvit maistui heti unien päälle ja sen jälkeen oli kiva lähteä katselemaan vähän aluetta. Hiekkarannalla tuuli oli sen
verran kovaa, ettei siellä tehnyt mieli kauaa jaloitella. Ohut
hiekka lensi silmiin ja suihin.
Me Ritun kanssa piipahdettiin paikallisessa lautailijoiden
pikku putiikissa. Olihan siellä kivoja merkkivaatteita ym. mukavaa, mutta eipä sorruttu tällä kerralla shoppailemaan, vaikka nuori miesmyyjä olikin tosi symppis. Ihan ulkonäön perusteella olisi voinut jo jotain ostaa.
Illalla laitettiin tarjolle ruisnappeja kylmäsavuporo
mössöllä. Niitä napsien ja muutamia yömyssyjä siemaillen
alitajuntaan hiipi odottava lomafiilis.
Rauhallinen ja mukava yö alueella maksoi autokunnalta
32,00 eur.

Kytky matkalle poltti sen verran jalkapohjia, että heräsimme
jo klo 6.00. Pissireissulla vessassa tapasin Kotilaisen Hannan.
Maailma on pieni. Matkaan lähdettiin klo 8.30. Aurinko siivitti matkaamme ja mieli oli iloinen.
Ensimmäinen pysähdys Oulun Zeppelinissä. Paikallinen
kenkäliike ilmaisi meidät naiset melkein itsestään sisälle ja
tulihan sieltä ostetuksi molemmille uudet kengät. Ostaminen
on helppoa, kun heinän teko, kun kohdalle osuu hyviä vaihtoehtoja. Prismasta kärrättiin isot kantamukset ruokaa, jotta pärjättäisiin ainakin alkureissu. Mansikoita ostettiin myös, jotka
osoittautuivat lopulta todella pahan makuisiksi ja löysivät
tiensä roskiin.
Vähämaiden autossa hörpättiin vielä kahvit lämpimien ruisleipien kera. Sitten matka jatkui kohti Torniota. Aurinko paistoi
ja matkanteko oli sutjakkaa ja iloista. Baana oli loistokunnossa
posotella reipasta vauhtia. Tornio Campingille saavuttiin puoli
kolmen hujakoilla. Alue oli melko vaatimaton ja suhteellisen
hiljainen, paljon norjalaisia ja ruotsalaisia karavaanareita. Tulokaffeet juotiin tuoreiden berliininmunkkien kera.
Lepoa ja rauhaa. Iltaruokaksi paistettiin eilen jääneitä
perunoita ja lämmitettiin lihapullia. Ennen nukkumaan menoa
katseltiin ja kierrettiin aluetta ja jututettiin lomailijoita.
Yö alueella maksoi autokunnalta 26 eur.

Tiistai 14.7.
Aurinko herätti uuteen päivään jo varhain. Mahanpohjassa
kutkutteli mukavasti, sillä tänään vaihdetaan maata ja valuut-
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taa. Pirteinä lähdettiin taittamaan matkaa kohti Ruotsin Haaparannan tullia. Rajan ylitystä ei juuri huomannut, saatiin
posotella kaikessa rauhassa naapurin puolelle. Maisemat oli
kauniita ja tunturit siintelivät komeina mutkittelevan tien molemmin puolin. Ensimmäinen breikki Övermalix:ssa, jossa
napsittiin reissun ensimmäiset kuvat Ruotsin puolella. Pieni
kahvipaikka, jossa vanhoja aittoja, rekiä ja muita antiikkiesineitä. Jotenkin kahvio vaikutti sekavalta ja epäsiistiltä, joten
päätettiin kahvitella autossa. Ja, kun kyytipoikana oli tuoretta
Lapinrieskaa, ei paremmasta puutetta.
Tie E10 oli kaunis, paljon tuntureita ja virtaavia koskia.
Sielu ja silmä saivat hoitoa viimeisen päälle.
Päätettiin ajaa Gällivaren hiihtokeskuksen kautta, koska
paikka oli tuttu ja kuuluisa talven ensimmäisistä hiihtokisoista. Aluksi hiihtokeskus ei meinannut löytyä millään, mutta
kysyvä ei tieltä eksy ja pian peruuttamalla joitakin kilometrejä
löydettiin oikea tiehaara, joka vei perille. Alueella oli melkoiset uudistukset ja rakentamiset kiivaimmillaan. Helikopteri
hyrräsi tuoden sementtiä kouruun, josta miehet lapioivat sen
tasaiseksi massaksi pohjalle.
Alueella tassuttelun jälkeen maistui taas kahvit kylmä
savulohipiirakoiden kera. Oltiin sovittu, että joka aamu keitetään termarit täyteen kahvia, niin on mukava nauttia kuumaa
sumppia matkan varrella.
Ja matka jatkui. Ensimmäinen porokin nähtiin tässä vaiheessa matkaa loikkivan korkean mäen suojiin. Matkan varrella paljon tietöitä. Hiekka pölisi ja tavarat autossa tärisivät
kuin Linnanmäen pahimmassa vatkaimessa, kun köröteltiin
melkein kävelyvauhtia eteenpäin. Arviosta tietöitä riitti noin
50 kilometrin matkalla.
Kirunasta yritettiin löytää Camppari, mutta se oli tuskan
takana, joten päätettiin jatkaa suosiolla matkaa.
Tie oli upea, joka puikkelehti tuntureiden lomitse seuraten
tumman syvän sinisen joen uomaa. Täällä ei kyllä todellakaan
oltu panostettu Camping-alueiden oppaisiin. Onneksi kaupan
pihalla ystävällinen nuori mies osasi neuvoa, että 10 km päästä löytyy kiva Camping-alue.
Lopulta pääsimmekin perille Björklingen Fjällby Camping
-alueelle. Alueen reception sijaitsi korkealla mäellä, jonka
parkkipaikka oli täynnä hotellissa majoittuvien autoja. Saatiin
onneksi isot ”pönttömme” turvallisesti tien sivuun ja päästiin
kipittämään ilmoittautumaan.
Laitettiin leiri pystyyn ja grillattiin murkinaa. Eipä tarvinnut paljon tuutulauluja hyräillä, kun uni valtasi ja autoihin laskeutui ihana hiljaisuus.
Tämä yö maksoi 240 SEK, ei paha.

Maisema ylängöllä.

Tie E10 on siltoja... siltoja...

Keskiviikko 15.7.
Aamu aukeni pilvisenä. Telttailijat laittelivat leiriään pakettiin
ja tekivät lähtöä. Autojen rekkareissa näytti olevan puolalaisia, tsekkiläisiä ym. Meillä oli mukava nauttia aamiainen lämpimässä autossa, ei käynyt kateeksi telttailijoita, joilla oli ihan
syysvarustus päällä.
Aamu yhdeksältä oltiin jo tien päällä ja ensimmäinen
metsän eläin kettu repolainen vilautteli häntäänsä kipittäen
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... ja tunneleita kymmenittäin.
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ketterästi mäkeä ylös. Maisemat vaan paranivat, lumipeitteiset
tunturit näyttivät todella upeilta. Vaivaiskoivut reunustivat
tienvarsia ja niittykukat hehkuivat tuhansissa väreissä.
Ruotsin halkiajo sujui sutjakkaasti ja Norjan rajapyykki
ylitettiin klo 9.36. Kaunista! Pieniä, punaisia mökkejä oli
siroiteltu ympäriinsä kallion kukkuloille ja tunturijokien kainaloihin. Söpöjä pieniä töllejä, joissa itsekin olisin kuvitellut
viettäväni leppoisia eläkepäiviä sitten aikanaan. Yleinen ilme
oli siistiä ja huoliteltua. Tien penkereillä kasvoi paljon eri
laisia niittykukkia kymmenissä väreissä. Täältä oli helppo
bongata lapsuusajan muistoja kesän kuumista päivänkakkaramättäistä. Kesistä, jolloin aurinko paahtoi aamusta iltaan.
Narvikissa oli aika juottaa autokodeille löböä pönttöihin.
Myös omat bötsit vaativat pientä täydennystä kahvien merkeissä. Ei muuta, kun autot levikkeelle parkkiin ja termarit
esille. Kahvi virkisti kivasti matkantekoa. Matka jatkui kohti
määränpäätä Lofoottien saaria. Maisema ympärillä oli henkeäsalpaavan kaunista.
Lähellä Hardstadia, Esko koukkasi sivutielle ja sukelsimme somaan, pieneen rantakylään. Vitusapotekista löysimme
apua närästykseen ja mahdollisiin pikku tapaturmiin laastaria.
Liikkeen nimi herätti kummasti hilpeyttä niin, että apteekin
pussi pääsi suoraan muistojen joukkoon.
Ennen paluuta oikealle tielle, poikkesimme lähimarketissa, jossa teimme täydennyksiä ruokavarastoon. Puodissa oli

mukava leivänleikkauskone, joka siivutti hetkessä leivän
tasaisiin viipaleisiin. Moista aparaattia en muista nähneeni
Suomessa. Leipäkin oli erinomaisen hyvää, ostoskassiimme
sujahti ainakin energialimppu. Toivottavasti se antaa potkua
tuleviin reissupäiviimme.
Pienen, leppoisan matkan jälkeen saavuimme Hardstad
Camping -alueelle. Alueella oli jo jonkin verran matkalaisia,
mutta löysimme mukavan kahden auton paikan tasaiselta
soratasanteelta. Ei muuta, kun Suomen liput liehumaan ja tutustumaan paikkaan.
Pojat jututtivat rannalla olevaa suomalaisten sukeltajien
ryhmää, joilla oli saaliina joitakin hyvän kokoisia turskia.
Ystävällisesti he olisivat antaneet osan saaliistaan meillekin,
mutta meillä oli tällä kertaa muuta ruokaa tarjolla.
Matkan väsymys painoi harteita, joten päätettiin sukeltaa
lakanoiden väliin. Nukkumatti ei ihan ehtinyt sulkea silmiä,
kun oveen koputettiin. Siellä seisoi kaksi virkeäsilmäistä pikkutyttöä, jotka halusivat vaan tietää, mistä maasta olemme
tulleet. Olipa reippaita ja rohkeita tyttöjä.
Tämä yösija maksoi 280 NOK.

Matkapäiväkirja jatkuu seuraavassa painetussa lehdessä.
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Järvi-Suomen kierros
Yöpyessäsi näillä Järvi-Suomen SFC-leirintäalueilla
yhteensä 5 yötä saat 6. yöpymisvuorokauden ilmaiseksi!
Säännöt: 5 leiman keräämiseksi on yövyttävä vähintään kolmella eri alueella.
Etua ei voi käyttää treffiviikonloppuna. Voimassa touko-syyskuussa 2016.
Varmistathan joka alueelta leiman/kuittauksen! 1 leima/maksettu yö.

Alatalo, Kuopio
Jänneniementie 264
70940 Jännevirta
puh. 050 309 8012
www.sfc-kuopionseutu.net
Alatalo on Kuopion yhdistyksen omistama ja ylläpitämä
karavaanialue Jännevirralla. Alue sijaitsee luonnonkauniilla
paikalla Juurusveden rannalla, vanhan maalaistalon
ympärillä. Kaikki caravanpaikat sijaitsevat tasaisella
3,5 ha nurmialueella. Alue on valittu jäsenäänestyksen
perusteella vuoden 2007 SFC-alueeksi!

Hiilimutka, Vieremä
Nissiläntie 135
74230 Salahmi
puh. 0400 496 950
www.sfc-ylasavo.fi
SF-Caravan Ylä-Savo ry:n caravanalue sijaitsee Vieremän
Salahmilla, Salahmi-järven rannalla. Alue on pinta-alaltaan
noin 3 ha. Alueella on sähköistettyjä vaunupaikkoja noin
100–150 kpl, joista suurin osa nurmella ja uuden määräyksen mukaisia.

Jokiranta, Joroinen
Tuohilahdentie 104
79600 Joroinen
puh. 050 376 7171
www.sfcjokiranta.net
SFC Jokiranta sijaitsee Joroisissa, luonnonkauniilla 4,3 ha
kuivalla mäntykankaalla järvimäisen joen rannalla. Alueella
on lapsiystävällinen, matala uimaranta. Sähköistettyjä
matkailuajoneuvopaikkoja alueella on 80 kpl. Alueen
ympäristössä on erittäin hyvät kalastus-, sienestys- ja
marjastusmahdollisuudet.

Kattivankkuri, Sotkamo
Veikontie 12
88610 Vuokatti
puh. 040 839 1707
www.kattivankkuri.fi

Kattivankkuri sijaitsee Vuokatinrinteiden välittömässä
läheisyydessä. Alueen pinta-ala on noin 5 hehtaaria ja
se on pääosin nurmetettu. Vaunu/autopaikkoja on alueella
150 kpl ja ne kaikki on varustettu lämpösähköllä.

Kierrä kaikki 8 aluetta –
osallistut 1000 euron palkinnon
arvontaan marraskuussa 2016!

Hietasaari, Uurainen
Hietasaarentie 128
41240 Kyynämöinen
puh. 0400 259 899
www.kskaravaanarit.fi
Luonnonkaunis Hietasaari tarjoaa loistavat mahdollisuudet
varsinkin lapsiperheille rauhallisen ja luonnonläheisen loman
viettoon. Alueen ympäristön lenkkipolut, useita lampia
kierrellen, antavat mahdollisuuden luonnonrauhasta
nauttimiseen. Hietasaari on vuoden 2011 Caravan-alue.

Lintulahti, Äänekoski
Lintulantie 5
44440 Räihä
puh. 040 748 5377
www.kskaravaanarit.fi

Lintulahti on 5,5 ha alue järvenrannalla aivan valtatie E-75
tuntumassa. Nykyaikainen ja tasokas alue on nurmi-, soraja kangasmaastoa ja sinne on helppo poiketa saunomaan,
levähtämään ja viihtymään mukavien karavaanariystävien
parissa. Myös monet treffitapahtumat ovat suosittuja!

Hietajärvi, Kiihtelysvaara
Kiihtelystie 201 A
82140 Kiihtelysvaara
puh. (013) 791 850
www.sfc-hietajarvi.fi
Hietajärven caravanalue sijaitsee Joensuun Kiihtelysvaarassa, luonnonkauniilla paikalla kirkasvetisen Hietajärven
rannalla. Alueen maasto on kangasmetsää ja ympäristöstä
löytyy loistavia ulkoilureittejä sekä marjastus- ja sienestyspaikkoja. Omat saunat miehille ja naisille 18–22 joka päivä.
Kesälauantaisin myös savusauna.

Rekiniemi, Lieksa

Rekiniementie 4
81590 Vuonislahti
puh. 040 702 5745
www.pielisenkarjala.fi

Rekiniemen n. 4 ha:n alue on perustettu Pielisen ja
Jauhiaisen väliselle kannakselle. Alue on puustoinen ja
eritasoinen. Alueella on 112 sähköpaikkaa, joista 19 on
lämpösähköpaikkoja. Rantasauna, jossa vuorot naisille
ja miehille. 3 venettä ja uistelulupa vuorokausikävijöille.

TALVEN HINTAPOMMIT!
00 €
9
3
5

90 €
9
7
4

0€
9
9
45

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

EURAMOBIL Active One 690 -15, käytetty
130 hv, rek. 6:lle, vuoteet 6:lle, pituus 6,99 m
runsaat lisävarusteet, huipputeknologiaa, iso
takatalli, Euroopan Vuoden Matkailuauto 2016!
Takuuauto, kolme kappaletta tähän hintaan

90 €
9
5
4

WEINSBERG 601 MQ -15, uusi
130 hv, rek. 4:lle, vuoteet 3:lle, pituus 5,99 m
monikäyttöinen retkeilyauto kaikkiin ajoihin
tilaihme, ajoneuvovero 370 € / vuosi
2 vuoden takuu, vain yksi tähän hintaan

BÜRSTNER Argos Time A650 -15, käytetty
130 hv, rek. 6:lle, vuoteet 6:lle, pituus 6,50 m
elegantti erikoismalli hyvin varustein, parivuode
myös alhaalla, mainio 2-6 henkilölle,
Takuuauto, enää yksi tähän hintaan

90 €
9
4
4

ROADCAR R540 -16, uusi
130 hv, rek. 4:lle, vuoteet 3:lle, pituus 5,41 m
monikäyttöinen retkeilyauto vaikka ainoaksi
autoksi, tilaihme, uutuusmalli, vero 370 € / v.
2 v. takuu, yksi tähän hintaan, tilauksesta lisää

WEINSBERG 650 MFH -14, käytetty
130 hv, rek. 4:lle, vuoteet 4:lle, pituus 6,98 m
talvilämmin, mahtava pohjaratkaisu, runsailla
varusteilla, takuuauto, vielä yksi tähän hintaan,
myös samanlainen vm. -15 hintaan 49.990 €
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Kysy lisää 0400 672 900
myös iltaisin ja viikonloppuisin

www.retkiauto.fi

Rahoitus 1,99 % korolla - Ajoneuvot hinnoiteltu ilman vaihdokkia - Hinnat sis. alv. 24%

Reissaajat

paino v3.pdf 1 16.2.2016 13:43:32

ASIANTUNTIJA
VALMIINA
AUTTAMAAN

SAMMUTINTARKASTUS
ALATALOSSA
28.5.2016
alkaen klo 10

Liipasintie 8, 70460 Kuopio, puh. (017) 264 7220
www.savonpalokalusto.com,
myynti@savonpalokalusto.com

Volttikatu 2 KUOPIO

puh. 044 783 5040 fax 017 266 9506
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Lukijoillemme!
Oletko innokas maan tai maailman kiertäjä? Suuntautuiko lomareissusi paikkoihin, joista
haluaisit jakaa tietoa ja kokemuksia toisillekin? Saitko uusia ja mieleisiä elämyksiä matkaltasi?
Kerro meille muille lukijoille mieleen jäävistä kokemuksistasi, paikoista, nähtävyyksistä, leirintäalueista, SFCalueista ym. Tai kerro muuten
vaan miten karavaaniharrastuksemme on muuttunut vuo
sien varrella? Ilmaise tarinasi
sanoin ja kuvin. Et tarvitse olla
kynänikkari, etkä kirjailija, riittää kun saat tuotettua tekstiä
joko sähköpostilla toimitettuna
tai paperille kirjoitettuna. Juttusi voidaan taltioida vaikka
keskustelumme
yhteydessä.
Tehdään sinunlaisesi juttu,
vaikka yhdessä!
Juttusi kuvineen voit toimittaa meille sähköpostilla tai
tilata vaikka tarinatuokion
kanssamme. Ole rohkeasti
yhteydessä ja laita hyvät kokemuksesi kiertoon.
Jutut ja kuvat voit laittaa
osoitteeseen: seppo.tiilikainen
(ät)dnainternet.net tai markku
(ät)autoliikemiettinen.fi.
Tai ole yhteydessä ja soita
Seppo 044 371 4426 tai Markku 0440 647 610.




Siikaranta 4, 70620 Kuopio • 0400 469 530 • www.konesolmu.fi
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LähiTapiolasta saat tutkitusti Suomen parasta palvelua.* Ja nyt myös jopa 5 % Bonusta.
Asiakkaidensa 100 % omistamassa yhtiössä eduista hyödymme me kaikki. Välitetään toisistamme.
Katso lähin toimistosi www.lahitapiola.ﬁ/savo

*EPSI Rating 2013: LähiTapiolan palvelun laatu koetaan erinomaisena; 1. sija | Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan
alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.
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Ajoharjoittelutapahtuma
Ajoharjoittelutapahtuma järjestettiin syyskuussa Kauppakeskus Hermannin parkkipaikalla, jossa olemme saaneet järjestää
tapahtuman aikaisempinakin vuosina. Sää oli jälleen sopiva
tapahtumaan, eli pilvipouta. Järjestelyistä vastasi jälleen tuttujoukko eli Jarit Alanen ja Rissanen, sekä Seppo Heikkinen.
Liitosta oli jälleen mukana Lauri Nieminen, joten osallistujat
saivat pätevää ohjausta.
Tapahtumassa ei ole tarkoitus kilpailla ketään vastaan vaan
pääpaino on harjoittelulla ja samalla voi suorittaa ajotaitomerkkejä. Ajorata muodostuu eri osioista: pujottelu, suoraan
peruutus, T-risteykseen peruutus ja taskuparkkiin peruutus.
Matkailuautolla sama rata, paitsi pujottelu peruuttamalla ja
lisäksi kohdistus maalikartioon. Matkailuvaunu ja -auto saadaan Best Caravanilta paitsi vetoauto ja peilit omat.
Ensi kesänä tapahtuma järjestetään 27. elokuuta. Paikka
on vielä avoin ja kouluttajana on edelleen Lauri Nieminen, joten opetus on hyvää myös ensikertalaiselle. Tapahtumaan voivat osallistua kaikki SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n jäsenet.
Viime vuonna merkit suorittivat:
Matkailuauto
• Kultamerkki: Kuosmanen Jukka, Rissanen Jari
• Platinamerkki: Heikkinen Seppo
• Mestarimerkki: Kinnunen Pasi
• Suurmestari: Kuohula Veli-Matti, Miettinen Markku,
Lepistö Tapio, Tiilikainen Seppo
Matkailuvaunu
• Suurmestari: Miettinen Markku, Kinnunen Pasi
Merkkien suoritus ei ole itsetarkoitus, vaan saada itseluottamusta ajoneuvon käsittelyyn. Kaikki joukolla mukaan elokuussa. Ajajien kesken arvotaan tavarapalkinto.
Terveisin Ajotaitotoimikunta
Sivu 24sfc-kuopionseutu.net
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Uudet jäsenet
11.10.2015–
18.2.2016
154172-0 Aholainen Toni
Varkaus
154184-0 Asikainen Janne
Siilinjärvi
154005-0 Hakkarainen Helli
Pöljä
154390-0 Haukka Erkki
Rautalampi
110655-0 Hyvärinen Esa
Vesanto
146014-0 Jäntti Markku
Siilinjärvi
154063-0 Karjalainen Erkki
Hammaslahti
154096-0 Kekäläinen Juha
Toivala
027519-0 Korhonen Matti
Toholampi
154249-0 Lentz Jarmo
Kaavi
151089-0 Murto Antti
Juuka
154351-0 Nenonen Kari
Hiltulanlahti
154069-0 Niskanen Ilpo
Siilinjärvi
154062-0 Piirainen Joona
Pieksämäki
048676-0 Riekkinen Jari		
Kuopio
154038-0 Räsänen Petri
Siilinjärvi
154317-0 Räsänen Samuli
Kuopio
154037-0 Röntynen Ville
Vuorela
154114-0 Soininen Markku
Kuopio
154170-0 Tikkanen Jorma
Pöljä
154012-0 Tissari Osmo
Pielavesi
056644-0 Tolvanen Hannu
Nilsiä
109237-0 Törrönen Erkki
Heinävesi
154388-0 Vähäkangas Petteri
Varkaus

ISO KIITOS

KAIKILLE YHDISTYKSEN PIKKUJOULUJEN
TOTEUTTAMISESSA MUKANA OLLEILLE.
JA KAIKILLA OLI NIIN MUKAVAA !!

- Niina -

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

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

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

sfc-kuopionseutu.net
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Kolopallopelillä
lisää palveluja Alataloon
Niin se lähti kolopallopelin rakentaminen
liikkeelle tammikuisena pakkaspäivänä,
vaikka ulkolämpömittari näytti hyytävät -22
astetta pakkasta. Onneksi tuulelta vältyttiin.
Suomen ilmastosta huolimatta Hakkaraisen Asko, Suihkosen Arto, Vesterisen
Mikko ja Kuosmasen Jukka aloittivat
”innolla” Alataloon tulevan minigolf-radan
rakentamisen. Toivalan Puun (Puutavaraliike Puusiili Ky) kuorma-auto pudotti tarvikkeet pihaan, josta ne kannettiin sisälle ja
työt aloitettiin heti seuraavana aamuna.
Varsinainen rakennustyö on tehty sääolosuhteiden vuoksi sisätiloissa Tipulan
juhlasalissa. Aloitimme halkaisemalla kakkosnelosia ja katkomalla lautoja ulkona
välillä lämmitellen sisätiloissa. Kakkos
nelosta, lautaa, vaneria ja ruuveja kahdeksaan rataan meneekin melkoisesti. Tavara
on sen verran järeää, että ratojen pitäisi kestää normaalikäytöllä vuosia.
Viikonloppuisin työtä on tehty ja myös
muita jäseniä on käynyt apuna, kiitos siitä
heille. Eipä tuohon työhön kovin paljon
enempää porukkaa olisi työvaiheiden vuoksi sopinutkaan.
Pääsuunnittelusta ja rakentamisen oh
jauksesta työn ohessa on vastannut Asko.
Jutun tekovaiheessa suunnittelematta on
vielä rataesteet sekä kiinnittämättä ratojen
pintaan tuleva matto. Sen jälkeen ne olisivat
jo pelikunnossa. Mattoa tarvitaan kohtalaisen kaksion pinta-alan verran eli 65 m2.
Hyvältä näyttää, että koko peli saadaan
käyttöön heti keväällä, kun linnut laulavat ja
karavaanarit lähtevät liikkumaan. Radat on
suunniteltu asennettavaksi ylägrillikatoksen
läheisyyteen.
Onpa siinä hyvä vanhempien pelailla ja
samalla seurata lasten touhua leikkipaikalla.
Totta kai peli on tarkoitettu kaikille ja kaikenikäisille. Pelaamisesta tultaneen perimään pieni maksu.
Hallituksen päätöksellä ratoihin kohdistettiin yhdistyksen 40-vuotislahjaksi saamat
lahjavarat. Tervetuloa pelaamaan!
Jukka Kuosmanen

Kaikki vielä alkutekijöissä – mitähän tästäkin tulee?

Tammikuussa ensimmäiset sovitukset.

Tilanne lauantaina 13.2. – yksi radan puolikas jo melkein valmis.
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- akustot
- aurinkopaneelit
- autoradiot / multimedia
- autolämpö
- huoltokemikaalit
- kasetti WC:t + kemikaalit
- kylmälaukut / jääkaapit
- matkailuajoneuvojen tarvikkeet / huolto-osat
- puhdistus- ja hoitoaineet
- Thule tavarankuljetus
- vakionopeussäätimet
- vetokoukut
- vetopeilit
- Webasto
- yms
Kaivotie 38 PL22 70701 Kuopio puh. (017) 2855 500
www.savondiesel.fi

Vaunuhuollosta nyt myös öljynvaihdot
laadukkailla
öljyillä!
Esim. Fiat Ducato multijet 130-160 euro 4, 2006 ->
Mobil ESP öljyt ja suodatin vaihdettuna 140,00 e.
Olemme mukana Kallavesj´ 2016 messuilla.
Tervetuloa osastollemme 1.-3.4.2016.
Muista myös KVH-Pesuaineet
auton ja vaunun pesuun!
Telkkistentie 12, 70460 Kuopio
sfc-kuopionseutu.net

017-3643899

www.kuopionvaunuhuolto.com
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Huolto- ja korjaustoimintaa 26 vuoden kokemuksella
Täyden palvelun korjaamo:
-kolari- ja kosteuskorjaukset, myös ennakointi tiivistykset
-m-autoille 4-pilarinosturi, nostoteho 6,4T
-diagnoositesterit autojen vian hakuun
-eberi ja webasto huolto ja myynti
-ilmastointilaitehuolto
-alustahuollot ja korjaukset esim. määräaikaishuollot,
jakopään hihnan vaihdot, jarruremontit
matkailuautoille - laatuosilla 3 v. takuu
-vaunujen vuosihuollot
-kaasulaitekorjaukset,-huollot,-asennukset
Tarvittaessa sijaisauto käytössä.

Osmon Vaunupalvelu ky

matkailuautovuokraus

Sammakontie 33

www.osmonvaunupalvelu.com

72100 Karttula

info@osmonvaunupalvelu.com

P. 040 5538771

Vakuutuspalvelut

Korvauspalvelut

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

PUHELIN 010 19 18 18
AVOINNA ma–pe 8.00–18.00
(henkilökorvaukset 9.00–18.00)
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Tapahtumakalenteri 2016
Yhdistyksen tapahtumat Alatalossa ellei toisin ilmoiteta
Talvipäivät
Kevätkokous Alatalossa
Pääsiäinen
Kausipaikkasopimusten teko
Vappu
Kevät-siivoustalkoot
Turvapäivä
Juhannus
Härkäjuhlat
Ajotaitomerkkisuorituspäivä
Rompepäivät/Karavaanareiden SM-karaokekilpailu
Syys-siivoustalkoot
Syyskokous Alatalossa
Pikkujoulut

11.–13.3.
3.4. klo 13.00
24.–28.3.
23.–24.4. la 10–15, su 10–14
30.4.–1.5.
14.–15.5.
28.5.
23.–26.6.
5.–7.8.
27.8., paikka ilmoitetaan myöhemmin
2.–4.9.
1.10.
27.11. klo 13.00
18.–20.11.

Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.
Tapahtumat päivitetään kotisivuille www.sfc-kuopionseutu.net

YT-alueen tapahtumat
Lettutreffit, Hiilimutka
Heinärieha ja naamiaiset, Hietasaari
Härkäjuhlat, Alatalo
Elotreffit, Hietajärvi
Muikkutreffit, Lintulahti
Rosvopaistit, Jokiranta
Muikkumarkkinat, Rekiniemi
Ruskatreffit, Kattivankkuri

10.–12.6.
22.–24.7.
5.–7.8.
12.–14.8.
12.–14.8.
26.–28.8.
23.–25.9.
23.–25.9.

Muut tapahtumat
F.I.C.C. Youth Rally
Valtakunnalliset Karavaanareiden Talvipäivät
Liittokokoustreffit
Järvi- ja Pohjois-Suomen YT-alueiden Kesänavaus
Kuopio Wine Festival 20 years
Siilifolk
NCT2016
Kuopio RockCock
84. F.I.C.C. Rally
Kalaryssäys kalamarkkinat

sfc-kuopionseutu.net

Zeewolde, Alankomaat
Ruununhelmi, Säräisniemi
Nallikari Camping, Oulu
Ruununhelmi, Säräisniemi
Kuopion satama
Siilinjärven tori
Seljord, Norja
Kuopio Väinölänniemi
Ponte de Lima, Portugal
Kuopion Satamatori

24.–28.3.
1.–3.4.
20.–22.5.
17.–19.6.
1.–9.7.
4.–9.7.
11.–17.7.
29.–30.7.
29.7.–7.8.
9.–11.9.
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Hinnasto 1.5.2016–30.4.2017
Jäsenmaksut

Varsinainen jäsen 20,00 €
Rinnakkaisjäsen 5,00 €

Aluemaksut
Vuorokausi
Jäsen, SFC
Jäsen, 021
Ei jäsen

kesä (1.5.–31.8.)
20,00 € 			
18.00 € 			
25,00 € 			

Kausipaikka

1.5.2016–30.4.2017

Jäsen, 021

400,00 €, jonka voi maksaa kokonaan kauden alussa
tai kahdessa erässä, ensimmäinen vähintään 200,00 €,
kauden alussa ja toinen viimeistään 1.9.2016 mennessä.

		

talvi (1.1.–30.4. ja 1.9.–31.12.)
25,00 €
23,00 €
30,00 €

Kausipaikka jyvitettynä 1.10.2016–30.4.2017 280,00 €
Jyvitettyä hintaa voi käyttää henkilöt, jotka haluavat kausipaikalle
syksyllä. Jyvitys on mahdollista vain uusille kausipaikkalaisille.
Mikäli henkilö on ollut aikaisemmin alueella, täytyy olla 3 vuotta välissä
ennen kuin voi uudestaan käyttää jyvitystä.
Muun yhdistyksen jäsen

515,00 €

Venepaikka

40,00 €

Käyttökorvaukset

1.5.2016–30.4.2017

Tuvan ja Tipulan varaus		150,00 €
Perhesauna 		 15,00 €
Pyykkikone 		 3,00 €
Kuivausrumpu tai kaappi		 3,00 €
Hella/uuni 		 3,00 €
Yleisavaimen korvaushinta		 5,00 €
Sähkön myyntihinta 		 0,17 €

1 vrk (< klo 12.00)
45 min
kerta
kerta/kpl
2 tuntia
kWh (kausipaikkalaisilla mittarivelvoite)

Kausipaikka sisältää kesäisäntävelvoitteen 1 vrk/kausipaikka kesä-elokuun aikana.
Sähkönmaksu suoritetaan oma-aloitteisesti sähkömääräysten mukaisesti maksukuukausittain
vähintään (3) kolme kertaa vuodessa.
Käyttökorvausten muutoksista ja lisäyksistä päättää yhdistyksen hallitus.
Kuopiossa 16.11.2015
HALLITUS
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Varastossamme uusia käyttämättömiä Lmc matkailu-autoja ja
vaunuja edulliseen varaston tyhjennyshintaan myös vaihtaen !
LMC- Integroitu
Pituus 7 m Alkon alustalla
Trumatic keskuslämmitys kaasu+sähkö ja nestekierto
lattialämmitys, erillisvuoteet
takana, suuri takatalli perän
alla. rekisteröity 4-lle valmiit
vuoteet myös 4:lle . matala
LMC- vaunuja
nestekeskuslämmityksellä
harmaa- ja tuorevesisäiliöt
sisällä. Useita kokoja
nyt edullisesti myös vaihto.
Varastossamme uusia Lmc ja Fendt matkailu- autoja ja
vaunuja. Sekä vaihtovaunuja, tarvikevarasto ja toimitamme
myös merkkikohtaiset varaosat myymiimme merkkeihin.
Ilmastointi ja kaasulaitteiden huollot. Verkkokauppa,
Rengasmyynti ja asennus. Vuokraus, autot vaunut ja
henkilönostin auto 17m:n, tilattavissa myös vaihtolava kuormaauto sora- lavalla tai auton/koneenkuljetuslavalla myös
roskalavan vuokraukset. 3,5 tn. kauhakuormaaja. Sekä
kaikenlaiset huollot ja korjaukset, tilaa.
Tule käymään - kerromme lisää
www.siilincaravan.fi . info@siilincaravan.fi.

   

SFC-Alatalo

avoinna läpi vuoden.
Alue on saanut arvostetun Vankkurihymiön, 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
- uudet polkuautot
IISALMI
SIILINJÄRVI
9
- luku- ja tv-tupa
- kemsan tyhjennys
Jännevirta
- harmaan veden ajokaivo
- kaasua saatavana
Kallavesi
5

Omatoimiaikana 1.9.–31.5.
palvelemme numerosta

050 309 8012

www.sfc-kuopionseutu.net

Puijo

KUOPIO
RAUHALAHTI

MIKKELI

Juurusvesi

Jänneniementie 264

JOENSUU
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