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Puheenjohtajan palsta

Vihdoinkin kunnon matkailukesä!
Kauniita säitä osui varmasti jokaisen
matkailijan kohdalle, kyllä tätä on jo pari
vuotta odotettukin...Omalta osaltani vaunumatkailu keskittyi pääasiallisesti YT-alueelle, mutta Lounais-Suomessakin tuli kuitenkin käytyä alkukesällä.
Liiton tapahtumista tärkein, Pohjoismaiset Karavaanipäivät, toteutuivat heinäkuussa Kuopion Rauhalahdessa kiitettävän
hyvin. Itsellekin, osallistuneena, kokemus
oli vain positiivinen. Tapahtuman järjestelyt valmiilla leirintäalueella onnistuivat lähes täysin. Melkein kaikki palvelut olivat
valmiina, eikä tilapäisjärjestelyjä tarvinnut
tehdä kovinkaan paljon. Tapahtumaan osallistui yli kolmesataa asuttua yksikköä, Kuopion jäseniä ei vain näkynyt. Liekö syynä
ollut alueen liian läheinen sijainti? Kuopio
kauniina matkailukaupunkina toreineen,
Puijon torneineen, kesäisen Kallaveden
ympäröimänä, näyttäytyi edukseen
runsasmääräiselle
pohjoismaiselle
karavaanimatkailijalle. Yhdistyksemme yhteistyö SF-Caravanin ja Kuopion Matkailupalvelun kanssa sujui loistavasti.
Yhdistyksemme tehtäväksi jäi tapahtuman
käsiohjelman
tekeminen.
Myös
paikallistuntemus tuli tärkeäksi monessa eri yhteydessä.
Yhteistyö
majoittamisen järjestämisessä Kuopion läheisyyteen, Jännevirralle Alataloon, oli yksi keskeisempiä yhteisiä tavoitteita
tapahtumaviikolla Kuopion Matkailupalvelun
kanssa. Rauhalahtihan oli
koko viikon ajan “täysi”
ja asiakkaat ohjattiin pääsääntöisesti Alataloon.
Tämä näkyi tietenkin uusien asiakkaiden määrässä yhdistyksemme alueella. Alueemme kävijämäärä
lisääntyi jälleen edellisiin
vuosiin verrattuna. Yhteistyötä tullaan jatkamaan tulevaisuudessa

molemmin puolin. Onneksi meillä Kuopiossa on kaksi hyvää, mutta täysin erilaista aluetta, joista asiakkaamme voivat tehdä valintansa.
Voimme olla ylpeitä Itä-Suomesta vaihtelevien maisemien, järvien ja tasokkaiden
alueittemme suhteen. Pidetään alueita kunnossa ja kehitetään niitä voimavarojemme
mukaan. Myös alueiden sisäinen yhteishenki
on erittäin tärkeä asia. Se näkyy sekä
asiakkaidemme viihtyvyydessä että
alueidemme toiminnassa
Yhteishenkeä ylläpitävänä toimintana on
myös kausipaikkalaisten isäntävelvoite. Kokemuksesta kerron, että isäntinä työskentelevät, ennestään toisilleen tuntemattomat
henkilöt tutustuvat helposti toisiin
kausipaikkalaisiin isäntävuorollaan. Moni
tuntee, että tämä on meidän “yhteinen juttu”. Meilläkin velvoite näkyy lähes 10 %
kausipaikkalaisten lisäyksenä. Kiitos kaikille isännille menneestä kesästä!
Turvallisuus määräyksiä noudatimme
Alatalossa menneenä kesänä entistä tarkemmin. Turvallinen sähköjohto näyttää olevan
vielä usealle karavaanarille tuntematon käsite. Suomen Standardisoimisliiton määräysten mukainen “karavaanijohto” on ainut,
joka hyväksytään leirintäalueella, johon luetaan karavaanialueetkin. Määräys koskee
myös sellaisia alueita, joissa on vielä vanhat
sähkökotelot. Liiton Turvatoimikunnalla ei
ole tässä asiassa mahdollisuutta antaa
löysempiä ohjeita. Liitto ei vastaa yhdistysten ylläpitämistä alueista, vaan vastuu jää
alueiden ylläpitäjille ja viimeisimpänä yhdistyksen puheenjohtajalle.
Kolmas ja viimeinen kauteni puheenjohtajana päättyy vuoden 2010 lopussa. Toivon,
että näiden kuuden vuoden aikana olen saanut vietyä yhdistystämme jäsentemme kan-
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nalta oikeaan suuntaan. Pyydän, että
käynnistätte puheenjohtajapelin välittömästi. Toivon reilua ja avointa keskustelua tulevan puheenjohtajamme valinnasta.
Yhdistysjohtaminen on haasteellista
monimuotoisineen toimintoineen vapaaehtoisten ihmisten, jäsenten kanssa. Tulevaisuutta on yhdistystoiminnan ja aluetoiminnan eriyttäminen, yhtiöittäminen.
Yhtiöittäminen helpottaa varsinaisen yhdistyksen hallintoa ja toimintaa, mutta samalla
se tuo yhtiölle paineita varsinkin alueen
hinnoitteluun ja henkilöstön palkkaamiseen.
Yhdistyksemme syyskokous lähestyy ja
hallitukseen tarvitaan seuraavaksi kahdeksi
vuodeksi aktiivisia uusia jäseniä. Te, hyvät
yhdistyksemme jäsenet, tulkaa tekemään
hyviä, oikeita valintoja.
Kiitos Teille kaikille aktiivisille
jäsenillemme kuluvan vuoden toiminnasta ja
mukana olemisesta. Kiitos myös kaikille tapahtumissa ja Alatalossa kävijöille. Sekä kiitos teille hyville yhteistyökumppaneillemme
menneestä matkailukaudesta.
Turvallista menoa liikenteessä ja hyvää
loppuvuotta.
Seppo T
081442-0

Luova ajattelu saattaa merkitä vain sen
tajuamista, ettei ole erityisen
ansiokasta tehdä asioita niin kuin ne
on aina tehty.
-Rudolf Flesch
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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
sunnuntaina 1.11.2009 klo 13.00
SFC-Alatalo
Jänneniementie 264, 70940 Jännevirta
Julkaisija
SF-Caravan Kuopion Seutu Ry
Päätoimittaja
Seppo Tiilikainen
Sandelsintie 8 B 5, 70910 Vuorela
044 3714426

Kokouksessa käsitellään:
- yhdistyksen sääntöjen 4§ määräämät asiat
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkavat klo 12.00

Toimitus
Elina Häikiö
Harjukatu 12, 70620 Kuopio
040 5412637

TERVETULOA!
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n hallitus

Ilmoitusmyynti
Kuopion seutu
Markku Miettinen
Telakkakuja 10 B 12, 70100 Kuopio
0440 647 610
Kaikki sähköpostit muodossa

Vielä saatavana
yhdistyksemme logolla brodeerattuja kääntöliivejä
nyt syksyn erikoishintaan 40.00 €.

etunumi.sukunimi@sfc-kuopionseutu.net

Ilmoitushinnat (sis. alv 22%)
Etusivu
Takasivu
1/1 sivu
1/2 sivu
1/4 sivu
1/8 sivu

katso mediakortti
katso mediakortti
400 €
200 €
100 €
75 €

Hinnat ovat valmiin aineiston
hintoja.
Ilmoituksen teosta veloitetaan
erikseen sovitun hinnan mukaisesti.
Vuosisopimushinta erikseen.
Vuosisopimus sis.nettilinkityksen
yrityksen www-osoitteeseen.
Jäsenten ilmoitukset: ostetaan
myydään, vaihdetaan 10 €
Lehti ilmestyy myös sähköisessä
muodossa yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net

Lehden ilmestymisviikot 2009
8, 22 ja 42

Valmiin aineiston jättö

* kääntöliivi jonka sisäpuoli ohutta
mikrofleeceä
* ulkopuoli nailonia
* ulkopuolella neljä taskua ja
kännykkätasku
* sisäpuolella kaksi taskua
* moderni leikkaus
Tällä hetkellä värit :
hiekka
koot
punainen
koot
kirkas sininen
koot
tummansininen
koot
musta
koot

M - XXL
S - XXL
S - XXXL
S - XXL
S-L

Liivejä on nähtävänä Alatalossa useilla eri henkilöillä syksyn aikana.
Kyselyt ja tilaukset lokakuun loppuun mennessä. Liivejä voit kysellä ja tilata
Sanna Pesoselta puh. 050-3279445.
Alatalosta voit ostaa myös yhdistyksen logolla varustettuja pipoja ja
talvilippiksiä á 13 €.

26.1., 30.4., ja 21.9.2009

Painosmäärä 2 000 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2009
Suomen Graafiset Palvelut, Kuopio

Myytävänä myös yhdistyslippuja á 10 €, pinssejä á 3 € ja tarroja á 1 €.
Viikonloppuisin omatoimiaikaan ei ole aina paikalla henkilöitä, jotka voivat
tehdä myyntityötä toimiston kiinni ollessa.
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Hyviä vaihdokkeja

Ford Matkaaja -90
- moottori 2.4TD

27.900,- Solifer Mobile 544 -03
28.500,7.900,- Dethleffs A5830 -99
24.500,- Hymer Camp 644 -00
86.000 km
252.000 km - moottori 2.8 i.d.TD 172.000 km - moottori 2.8 i.d.TD 163.500 km - moottori 2.0 JTD

Solifer Mobile 644 -01
29.500,- LMC 594 -02
- moottori 2.8 i.d.TD 123.500 km - moottori 313 CDI

Dethleffs T6571 -04
- moottori 2.3 JTD

31.900,- Solifer 690 A -06
124.000 km - moottori 2.8 JTD

41.900,- Adria Coral S574 -07
42.800,- Hobby T500 -08
15.300 km - 2.2 MultiJet 100
35.800 km - moottori 2.2 TDCI

37.500,- Hymermobil 544 -88
10.000,79.800 km - moottori 2.5 D
220.000 km

49.500,- LMC 594 -02
1.200 km - moottori 313 CDI

31.900,124.000 km

Solifer 550 Jubilee
1990
6.750,-

Solifer 550 Jubilee
1990
6.900,-

Solifer 530 Goldie
2002
13.400,-

Fendt Shaphir SF 540 TG
2003
14.500,-

Solifer Goldie 530
2000
14.950,-

Solifer S10
1999

LMC 610 Dominant
2004
16.900,-

Hobby 560 KMFE DeLuxe
2004
18.800,-

LMC DOM 560 RBD
2006
19.500,-

Solifer Artic 520 TBR
2005
21.000,-

Solifer Finlandia 600 TBL
2004
23.900,-

Dethleffs Beduin 595S
2008
29.500,-

WWW.HSPITKANEN.FI

KELLOLAHDENTIE 21, KUOPIO
Kellolahdentie 21, Kuopio, puh. 020 763 1020
Reijo Kuosmanen 0400 670 103 Reijo Jauhiainen 020 763 1022
Mikko Häyrinen 020 763 1015
Puheluhinnat: lankapuhelimesta 0,0821 E/puhelu + 0,069 E/min. Matkapuhelimesta 0,0821 E/puhelu + 0,149 E/min.
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M.A.T.
JÄSENLIIKE

15.500,-
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E

dellisen jäsenlehtemme ilmestymi
sestä on kulunut jo viisi kuukaut
ta. Harvoin ilmestyvä jäsenjulkaisu antaa
enemmän painoarvoa yhdistyksen kotisivuille. Kotisivuille päivitetään tuoreeltaan
menneitä ja tulevia tapahtumia ja
tiedotuksia. Tiedottaminen on myös nopeampaa kuin paperisella julkaisulla. Käykää
sivuillamme tarpeeksi usein päivittämässä
tietojanne.

K

esän alussa pidettiin Alatalossa
kevättalkoot. Talkoisiin osallistui
lähes viisikymmentä henkilöä. Jokaiselle riitti mielekästä puuhaa aamulla pidettyjen ryhmäjakojen jälkeen. Alue tuli
laitettua kesäkuntoon ja odotti matkailukauden käynnistymistä.

alueen
turvallisuustekijät,
kuten
sammuttimet, sähköasiat, lastentilat ja uimaranta, viranomaismääräysten ja ohjeiden
mukaan. Paikalle oli kutsuttu Savon Palokalusto Ky Kuopiosta matkailuajoneuvojen
sammuttimien tarkastukseen. Tarkastuksessa oli lähes viidenkymmenen henkilön jono.
Turvapäivillä oli tänä kesänä aiheena
“Karavaanarin kuntotalkoot”, josta lääkäri
Sakari Nieminen luennoi ravintotutkijan näkökulmasta.

la. Tänä kesänä tapahtuma pidettiin Vaalan
Säräisniemessä, Ruunun-Helmessä. Ensi
vuonna tapahtuma on jossain Itä-Suomessa.

K

oska juhannukseksi emme osta ulko
puolista ohjelmaa, emmekä tee mitään
ylimääräisiä kuluja, emme ole perineet ylimääräistä maksuakaan. Siitä olemme saaneet kiitoksen juhannusvierailtamme edullisena ju-

T

ouko-kesäkuun vaihteessa pidettiin
kesäisäntäkoulutus, joka oli samalla
isäntien ja kausipaikkalaisten “yhteisten
pelisääntöjen” kokoamis- ja kertaustilaisuus. Kahtena viikonloppuna järjestetyissä tilaisuuksissa olivat paikalla lähes kaikki tulevat kesäisännät. Koulutuksessa olisi toivonut olleen paikalla
myös heidän, jotka olivat toteuttaneet
isäntävelvoitteensa jollakin muulla tavalla. Yhteiset pelisäännöt kun koskevat
meitä kaikkia kausipaikkalaisia. Kiitos
isännille hyvin onnistuneesta kesästä
myös toimistoväeltä, joka tekee sen lopullisen työn. Kesäkuun alusta oli kolmen kuukauden ajan palkattuna Alataloon
Rissasen Tapani. Tapanille suuri kiitos alueemme hyväksi tehdystä työstä. Kiitoksia
tuli poikkeuksetta niin alueen sisätilojen
kuin myös ulkoalueiden siisteydestä.

T

urvapäivät pidettiin kesäkuun alussa.
Tietenkin tarkistettiin ja kartoitettiin

P

ohjoisen ja Järvi-suomen YT-alueiden
yhteistreffit viikkoa ennen juhannusta
ovat korvannut yhdistyksemme vanhanajan
treffin “järjestetään jossakin muualla alueella treffit” jo kolmen vuoden aikana. Tarkoitus on toteuttaa treffit vuorovuosina pohjoisessa ja itäsuomessa ei- kenenkään-maal-
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hannuksen viettopaikkana. Juhannustunnelma on luotu ohjelmallisesti juhannuskoivuin, lippulauluin ja lipun nostoineen.
Juhlaan kuuluu tietenkin säästä riippuen
kokon poltto ja sen yhteydessä yhteislaulut
kitaran säestyksellä. Juhannuspäivä kuluu
usein kilpailuiden tai pelien merkeissä.

Reissaajat

Tanssikengät saadaan iltaisin liikkeelle
karaoketanssein.

ken. Olisikohan koko valtakunnassa otettu
sähköturvallisuus vihdoinkin tosissaan?

vät alueella. Perinteinen yhdistysten välinen soutukilpailu on ehkä tullut nykyisessä muodossaan laituriin. Jos vielä ensi kesänä Kuopion yhdistyksen soutajat
jaksaisivat voittaa, niin kiertopalkinto saadaan katkolle. Sen jälkeen puhaltakoon uudet tuulet kilpailuun.
Ruokailu oli ostettu tänä kesänä kokeilumielessä pitopalvelusta. Pitopalvelusta osto
on mahdollista myös tulevaisuudessa. Iltapäivän ohjelmassa oli Heinäahon näytelmäpiirin esitykset “Kuntoutukseen lähtö” ja
“Ystävyys”. Näytelmät koettelivat katsojien nauruhermoja. Eivät olleet muutamien
edellistenkään härkäjuhlien näytelmät huonoja, mutta vaihtelu pitää virkeänä. Iltapäivä päättyi odotettuihin arpajaisiin, josta voittajat veivät palkintonsa kotiin viemiseksi. Tapahtuman pääesiintyjä oli lauantaina

J

uhannuksen jälkeisenä perjantaina järjes
timme yhdessä Jännevirran kylätoimikunnan kanssa yhteisristeilyn
Jänneniemestä Uudistalon laiturista Kuopion matkustajasatamaan. Ilta oli mitä parhain
kesäisin sää. Risteilylle osallistui vajaat kolmekymmentä henkilöä. Osa tuli kaupungista
Jänneniemeen ja ne jotka menivät kaupunkiin, menivät joko Kuopion Viinijuhlille tai
muualle keskustaan. Risteily oli järjestetty
kokeilumielessä, mutta vähäisen osallistujamäärän vuoksi tulevaisuudessa ei kannata
tehdä vastaavaa tapahtumaa. Hinta ei ollut
este, koska matka laivalla kaupunkiin ja bussilla takaisin maksoi vain 20 euroa henkilö.
Varmaan moni harmitteli pois jääntiään kun
totesi sään sittenkin suosivan. Lupasinhan
teille jo toukokuun lehdessämme tapahtumaan kauniin kesäisen Kallaveden.

M

enneeseen kesään kuului lasten iltaaskartelut tai iltasadut ennen nukkumaan menoa. Kiitos toteutuksesta kuuluu
Airille ja Terhille. Lapsilla oli mukava
hiljentymishetki ennen levolle menoa. Pirjolle
ja Eilalle olemme kiitollisia karjalanpiirakoiden
paistamisesta keskikesän aikaan. Piirakat
ovat tulleet tutuiksi karavaanareille jo Seijan
edellisiltä toimintavuosilta.

E

nnen Pohjoismaisten Karavaanipäivien
alkua oli alueella useita ruotsalaisia, norjalaisia ja tanskalaisia vaunukuntia. Toivottavasti tapaamme pohjoismaalaisia
useimminkin Kuopion alueella. Myös keskieurooppalaisia oli tänä kesänä muutamia
kymmeniä henkilöitä. Joillakin oli jo neljäs
kesä peräkkäin.

Y

hdistyksen järjestämä päätapahtuma,
Härkäjuhlat, täyttivät alueen muutamaa paikkaa vaille täyteen. Enemmänkin olisi tullut, jos olisimme voineet ottaa varauksia vastaan. Juhlahan on kaikkien
karavaanareiden tapahtuma, jonne ovat kaikki tervetulleita. Tapahtuma alkoi perjantain
sisäänajolla ja saunoen. Iltaa vietettiin
karaoketanssein. Lauantai-aamun valjettua
alkoivat vaunuesittelyt ja pihassa lastenohjelmat. Lasten ohjelma oli toteutettu ammattitaitoisesti, niin että nuoretkin viihtyi-

S

ähkökaapeleiden käytöstä alueellamme
käytiin jonkin verran keskustelua, mutta
kertomalla asian tärkeyden tulevat asiakkaamme seuraavan kerran oma oikea johto
mukanaan. Kuulin loppukesästä, että tukkuliikkeestä olivat oikeat kaapelit loppuneet kes-
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Tipulassa Humppakuningas 2008, Aarne
Saarinen. Illan aikana kuultiin laadukasta
tanssimusiikkia hyvän laulajan esittämänä.
Myös yhtä aikaa karaokeiltaan tupaankin
mahtui suuresta juhlaväestä porukkaa.

K

uopion Leväsellä pidetty ajotaito
tapahtuma Jarin ja Veli-Matin järjestämänä toi yhdistyksen muistiinpanoihin kaksitoista ajotaitomerkkiä. Jo aikaisempina vuosina liiton puolelta tuli kiitos, että tämän suuruinen määrä merkkejä yhdessä tapahtumas-

Reissaajat
kahden edellisen vuoden naisten ja miesten
sarjan voittajat. Tällä kertaa Titta Ojanen Jyväskylästä, Seppo Korkala Jyväskylästä.
Mervi Niinijärvi Kinkomaalta ja Ilkka Lampinen Lappeenrannasta. Heistä Mervi ja Ilkka
kutsutaan vielä ensi syksynä toiseksi vuodeksi tuomaristoon. änä vuonna palkinnoille
pääsi nuorten alle 16v. sarjasta Santeri Piira
(11v) Kotkasta. Toiseksi tuli Sonja Saarinen
(8v.) Kuvansista. Molemmat ovat ikäisekseen
“kypsiä” laulajia ja esiintyjiä. Tällä tapahtumalle on tilausta tulevinakin vuosina. Ensivuonna on 5-vuotistapahtuma, johon kilpailua muutetaan jonkin verran osallistujien
pyynnöstä.

sa on suurimmasta päästä. Hyvä korvaus
menetetystä vapaa-ajasta on turvallisuuden
ylläpitäminen vaikka ajotaitoharjoittelua suorittamalla varsinkin kun yhdistys tarjosi
grillimakkarat, kahvit ja pullat. Tarjottiin ne
katsojillekin kannatuksesta, ei vain ajajille.

S

uuren suosion saaneet Rompepäivät oli
vat syksyllä jo neljännet. Tämä tapahtuma on jo jollakin tapaa valtakunnassa tunnettu. Toiset tulevat myymään tai ostamaan
tavaraa rompetorille. Toiset tulevat vastaavasti osallistumaan tai seuraamaan kovatasoista karaokekilpailua. Piha-alueen
rompetorilla tavarat vaihtoivat saamieni tietojen mukaan “ihan hyvin” omistajaansa. Viikonloppuna oli väkeä Helsingin ja Oulun
seudun väliltä, siis ympäri maata.
Karaokekilpailuun osallistui 2 nuorten sarjaan, 12 naisten ja 12 miesten sarjaan. Taso
oli jälleen korkea, eikä kilpailu ole enää leikkimielistä, vaikka vielä jotkut ensikertalaiset
niin ehkä ovat luulleet. Tuomareina toimivat
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Alatalossa on noudatettu menneen kesän aikana Suomen standartisoimisliiton sähköturvallisuusmääräysten mukaisia ohjeita. Liitäntäkoteloiden kansissa on ylläolevat tarrat. Kesän aikana asiakkaat ovat voineet lainata ko. kaapeleita. Useat kymmenet karavaanarit ovat myös ostaneet alueeltamme kaapelin ja
siihen oikein päin tarvittavan adapterin, jolla voivat liittyä normaaliin shukopistorasiaan.
Kaapeleita on vielä myytävänä 55 € kappele hintaan ja siihen soveltuva adapteri 10 €. Nämä hankkimalla, et tarvitse enää missään paikassa muita ylimääräisiä liitäntäkaapeleita.

Volttikatu 2, Kuopio
puh. (017) 2669500, fax (017) 2669506
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Tiedoksi jäsenillemme
matkailuajoneuvojen
pysäköinnistä Kuopion
kaupungissa
Yhdistyksenä olemme ottaneet kantaa alla
mainittuun aloitteeseen ja esityksiin ja antaneet lausunnon mahdollisesta rakennusjärjestyksen muuttamisesta:
Mielestämme ainakin asuntoautojen omistajia kohtaan kielteinen päätös ei ole oikea, koska karavaaniharrastus on pää-

sääntöisesti keski-ikäisten ja eläköityneiden ihmisten harrastus. Varsinkin ne henkilöt, joilla ainoana ajoneuvona on asuntoauto, joutuisivat mahdollisen kielteisen
päätöksen jälkeen luopumaan harrastuksestaan. Myös matkailuvaunuilijat mahdollisesti joutuisivat luopumaan omasta
harrastuksestaan, jos eivät voisi säilyttää
omalla tontillaan matkailuvaunuaan.
Olemme jo kahden vuoden ajan yrittäneet
hakea kaupungin alueelta ja lähiympäristöstä yksityisiltä firmoilta matkailuajoneuvojen omistajille säilytyspaikkoja, mutta
emme ole vielä paikkaa löytäneet.

Haluamme, että Kuopion kaupungin pitäisi ottaa alueiden rakentamisessa huomioon matkailuajoneuvoille tarkoitettujen aidattujen säilytyspaikkojen rakentaminen. Varsinkin, jos asemakaava-alueella kielletään ko. ajoneuvojen pitäminen asuintonteilla.
Päätöksen tekemistä voit seurata
www.kuopio.fi – Kuopion kaupunki - Päätöksenteko – Lautakunnat – Rakennuslautakunta – Esityslistat ja Pöytäkirjat

KUNTALAISALOITE 27.2.2009
Seppo Tapani Aalto:
Kuopion kaupungin rakennusjärjestys 3.3.2008
46§ Rakennetun ympäristön hoito
Tontit ja rakennuspaikat on pidettävä niiden käyttötarkoituksen ja ympäröivän alueen maankäytön edellyttämässä asianmukaisessa kunnossa...
Edellä mainitusta määräyksestä huolimatta tontteja jotka on varustettu merkinnällä AO käytetään pysyvästi asemakaavamääräysten vastaisiin toimintoihin.
Esitän, että rakennusjärjestykseen lisätään 46a§,esimerkiksi mukaillen Jyväskylän rakennusjärjestystä
Ajoneuvojen ja muiden kulkuneuvojen sekä laitteiden säilyttäminen tontilla
Asuinrakennusta varten tarkoitetulla tontilla ei saa säilyttää linja-autoa, yhdistelmäajoneuvoa, suurehkoa asuntoautoa,
asuntovaunua, työkonetta tai venettä...
Yhdenvertaisuuden vuoksi luetteloon tulisi lisätä ainakin kuorma-auto.

ESITYS 25.5.2009
Va tarkastusinsinööri Esa Koponen:
Esitän, että rakennusjärjestykseen lisätään seuraava pykälä 46a.
46a
Ajoneuvojen, muiden kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden säilyttäminen asuinrakennuksen tontilla.
Asemakaava-alueella sijaitsevan asuinrakennuksen tontilla ei saa säilyttää linja-autoa, yhdistelmä-ajoneuvoa, suurehkoa
asuntovaunua, kuorma-autoa, työkonetta, suurehkoa venettä, suurehkoa laitetta tai muita vastaavia tavaroita
ulkosäilytyksessä, ellei säilyttäminen perustu tontin vahvistettuun asemapiirrokseen.
Rakennusjärjestyksen täydennysesityksestä pyydetään tarvittavat lausunnot 1.9.2009 mennessä. Lausuntojen ja virallisen
kuulutuksen jälkeen täydennysehdotus esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväksi.

Haetaan yhdistykselle jäsenkirjuria
Yhdistys tarvitsee jäsenkirjuria vuoden 2010 alusta. Entisen jäsenkirjurin muututtua siviilitehtäviin haemme yhdistykselle henkilöä, joka täydentää liitomme ylläpitämää jäsenrekisteriä.
Henkilön tehtävänä on esim. sähköisen jäsenrekisterin seuranta ja raportointi hallitukselle. Yhdistyksemme jäsennille vastaaminen kysymyksiin ja opastaminen jäsenasioissa. Uusille jäsenille tervetulopaketin tekeminen ja postittaminen.
Lisätietoja tehtävästä saat sähköpostilla sanna.alanen@sfc-kuopionseutu.net.
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TALVI TULEE - OLETKO VALMIS?
Kunnon pitokumit Rengasparista!
Runsaasti myös
muita kokoja
suoraan varastosta

TALVIRENGASPAKETIT
ALUVANTEILLA
alkaen
Michelin Continental
X-ice North 2 CVC2 /
/ X-ice 2
CVC 5

185/65-14 675 €
195/65-15 739 €
205/55-16 939 €
225-45-17 1259€

665 €
729 €
929 €
1249€

Nokian
HKPL 7 /
HKPL R

Roadstone

699 €
769 €
969 €
1299€

619 €
655 €
809 €
955€

Runsaasti myös muita kokoja ja
vannemalleja sekä rengasmerkkejä.

TALVIRENGASPAKETIT
MYÖS PELTIVANTEILLA.
KYSY TARJOUSTA!

155-13
175/70-13
175/65-14
185/65-14
185/65-15
195/65-15
205/55-16
185-14 C8
195/70-15 C8

UUDET
kesärenkaat
alk.

Pinnatut
talvirenkaat
alk.

UUDET
nasta/kitkarenkaat alk.

165 €
185 €
205 €
205 €
225 €
249 €
319 €
259 €
299 €

189 €
215 €
239 €
245 €
249 €
265 €
309 €
289 €
309 €

219 €
235 €
285 €
289 €
299 €
319 €
395 €
339 €
379 €

Renkaiden sarjahinnat sis. vannetyön, tasapainotuksen, kierrätysmaksut ja uudet venttiilit

Asennukset Ammattitaidolla Aikaa VARAAMATTA!

RENGASPARI OY
Itkonniemenkatu 25, Kuopio, p. (017) 261 4203, 263 2755, 5800 565
www.rengaspari.ﬁ • ARK. 8–17, LA 9–14

MICHELIN, BF GOODRICH, GOODYEAR, CONTINENTAL, REGAL, NOKIAN, TYFOON, YM.
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osmon vaunupalvelu
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Karavaanarimatkailun aloitimme toisen
lapsen syntyessä vuonna 1998, Matti-ukin
vaunu oli heti testissä vaippahoususilla.
Nyt noin kymmenen vuoden kotimaan
reissaamisen jälkeen alkoi halu palaa lähteä
merta pidemmäksi ruotsiin ja tanskaan. Päämääräksi suunniteltiin jo lastenkin halun takia tanskan Legoland, jota tarkasteltiin netin
kautta ahkeraan ja tuttujen suosittelemana.
Kevät menikin matkasuunnitelmaa tehtäessä sekä laiva/lauttayhteyksiä miettiessä.
Leirintäalueoppaita tilattiin ja paikalliset
matkatoimistot niitä auliisti lähettivätkin.
Perheen päiden lomien sattuessa heinäkuun
alkuun varaukset lyötiin lukkoon heinäkuun
7. päivään (lautalla Ruotsiin).
Matkaseuraksi saimmekin samojen matkasuunnitelmien osalta nuoremman pojan
kummin perheen, jotka lähtivät matkaan Etelä-Suomesta päivää aikaisemmin suuntana
ollen Kolmårdenin eläinpuisto. Me
tulisimmekin kohtaamispaikkaan ruotsiin
Grännä-nimiseen paikkakuntaan sitten myöhemmin. Mutta ensiksi matkaan;
lähdimmekin jo sunnuntaina matkaan, riisikuppi Nissan vetojuhtana pääsimme ensiksi SCF-Krapurantaan Oripäälle, joka olikin
tuttu paikka muutamien vuosien jälkeen

käytynä. Makeat löylyt siivittivät yöunille,
aamulla starttasimmekin Naantalia kohden.
Naantalissa laitoimme vaunun paikalliselle
pienelle mutta viihtyisälle camping-alueelle.
Pyörien ollessa mukana pieni ajelu teki kutaa
hienolla satama-alueella ja viihtyisillä
puutaloalueilla. Yöllä allekirjoittanut miettikin
sitten vaunun hilaamista laivaan, kehnosti
nukuttikin kun jännitti miten sitä
ensikertalainen saa vaunun laivaan siirrettyä. No turhaa sitä mietiskeli, Finnlinkin laivaan oli helppo mennä ja tulla vaunullakin.
Alle 12 metrin yhdistelmällä ei ongelmia.
Muutoinkin kyseinen laiva oli erittäin positiivinen kokemus hyvine ruokineen ym. Pois
tullessa väsyneenä oli mukava köllötellä
omassa hytissä, jotka olivat yllättävän tilavia
(B4-hytti) verraten mm. Vikingin vastaaviin.

Ruotsin läpi
Laiva matka päättyi tiistaina klo. 16.30,
nopeasti suunta otettiin kohti Keski-Ruotsia nukkumispaikkaa etsien. Vaihtoehtoja oli
Nörrköpingin tai Linköpingin alueet, tähtäin
oli Linköpingissä sijaitseva Glyttinge
camping. Matkaa olikin noin 300 km
Kapellskäristä eli kaasua piti tarjota… No
kelipä ei ihan ihanteellinen ollutkaan. Tuk-
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holman ruuhkissa köröteltiin n. 30 km/tunnissa mahtavassa vesisateessa, onneksi keväällä ostettu navigaattori toimi hyvin ja sieltä selvittiin kohtuullisen nopeasti pois E4päätielle. Kyseinen tiehän painelee läpi Ruotsin leveine ajoväylineen, jota pitkin on
karavaanarinkin helppo ajella kun
kiireellisimmät saavat painella rauhassa ohi.
Illaksi pääsimmekin tavoitteeseen ennen
respan sulkeutumista. Glyttinge olikin
pikaisena yöpymispaikkana ihan viihtyisä,
siistit yleiset tilat ym. ja rauhallinen. Seuraavana aamunakin olikin sitten nopea herääminen ja aamupala, jotta saisimme ystäväperheemme kiinni Grännäästä. Suuntana tälle päivälle oli Göteborgiin ehtiminen, Stena
Linen lautta lähtisikin klo. 16. Matkaa ei ollutkaan enää kuin alle 300 km, joten rauhassa ajellen saavuimmekin suurkaupungin satamaan melkoisen ajoreitin jälkeen. Keskustan kautta navigaattorit molemmilla perheillä
pyöräyttivät läpi vaunut, mutta kieli keskellä
suuta saavuimme aikataulussa laivaan. Laiva olikin varsin viihtyisä, lapsille oli hieman
enemmän virikkeitä ja aikuisille kauppoja/ravintoloita käytettäväksi. Hintaa tosin lautalle
kertyi melkoisesti 3 ½ tunnin ajelusta, miltei
300 €, vaikka lautta oli kuukausia ennen va-
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rattu. Illaksi selvisimme Tanskaan ensimmäistä päivää viettämään. Pienen perheneuvotteluiden seurauksena päädyimme
viettämään ensimmäistä yötä Svaredelen
Camping & Hytteby alueelle, joka sijaitsee etelän
suuntaan n. 20 km
Frederikshavnin satamasta. Paikasta saikin todella
hyvän kuvan heti sisään
astuessa respaan, ystävällistä palvelua ym. Toivoimme vierekkäisiä paikkoja mahdollisimman lähelle merta. Paikat saimmekin
ja mitkä paikat !!! Leuka
loksahti kun hieno merinäkymä pölähti eteen. Ei
muuta kun kulmatuet alas
ja tuijottamaan merta. Lisäksi penskat molemmista perheistä olivat innoissaan
trampoliineista ja hienosta nurmikentästä
joka sijaitsi vieressämme. Ilta menikin mukavasti jalkapalloilun parissa, kun mukaan neljän pojan ja isien lisäksi pölähti useampi
tanskalaispoika. Hikisen illan jälkeen suihku
maistuikin hyvälle, tosin tyypillinen tanskalainen tapa poleteilla temppuilu suihkuissa
vähän ihmetytti. Mutta kokonaisuudessaan
upea alue todella hienoine yleisine tiloineen
tyydytti, mutta maksun koittaessa hieman
unihiekat valuivat myös kurkkuunkin. Tanskassa sitten maksetaan kaikesta mahdollisesta; henkilömaksut arkea, paikkamaksu mu-

kaan, sähköt ja vesi suihkun osalta. Niinpä
yli 50 € yöpymismaksut ovat arkea siellä, tähän kannattaa varautua kyseiseen maahan
lähtiessä.

tuneet tarpeen mukaan menemään muille
Legolandian lähellä oleville alueille, mikäli
paikkaa ei olisi ollut tarjolla. Soitimme matkalla varauksen, jota kuitenkaan ei oltu huo-

Pojat olisi kuitenkin saatava
huvipuistoihinsa, joten suunta jatkuikin kohti
Legolandiaa heti seuraavana päivänä. Kyseinen paikka sijaitsee Billundin kunnassa,
joka sijaitsee n. 50 km päässä Veljen kaupungista keskellä Jyllandia. Frederikshavnista
polttelimme E45-tietä pitkin Veljeen, joka olikin tyypillisen tanskalaisen kaupungin näköinen. Mukavaa huomata ,että
perinteikkäät talot voidaan säilyttää eikä vetää heti nurin niin kuin ikävällä tavalla Kuopiossa tahdotaan tehdä. Legolandian aivan
vieressä sijaitsevaan Billund campingiin kannattaa varata paikka, jos haluaa idiootin varmasti päästä alueelle. Olimme itse asennoi-

mioitu tullessamme alueelle. Saimme rauhallisen paikan alueen laitamilta kuitenkin. Paikka itsessään oli tupaten täynnä kuten olettaa voi heinäkuun alkupuolella. Lapsia riitti,
autolla ajaessa sai kieli keskellä suuta katsella , ettei joku lapsi singahtele puskan takaa auton eteen. Tarkoituksena oli kuitenkin
viettää pari päivää Legolandiassa, joten leirintäalueelle ei hirveitä vaatimuksia ajatellutkaan esittää…
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Legolandia
Kun meinaatte lähteä kyseiseen paikkaan,
suosittelemme olemaan siellä heti pari päivää. Alue on niin iso, että
siellä touhuamista ja katseltavaa riittää kahdeksi
päivää. Mikäli kaksi päivää on tavoite olla, niin
kannattaa liittyä Autoliiton jäseneksi; 45 €
vuosimaksulla etuna saa
kaksi päivää yhden hinnalla eli kyseinen vuosimaksu kuittaantuu kevyesti nelihenkisellä perheellä. Itse liityin vielä
autoturvan omaavaksi,
auton hyytyessä matkalla
soitto autoliiton 24 h
puhelinnumeroon tuo
avun saman tien eteesi.
Henkinen kuorma vähenee 40 euron lisämaksulla.
No Legolandia itsessään
on mielestämme suunnattu n. 13-14 ikävuoteen

Reissaajat
saakka maksimissaan, sen jälkeen voi kyseisen paikan tarjoamat viihdepalvelut tuntua
jo liian lapsellisille. Mutta meidänkin 11- ja
12 - vuotiaat pojan koltiaiset innostuivat taas
leikkimään legoilla, mitä ei enää vuosiin ole
tapahtunut. Katseltavaa ja koettavaa oli kuitenkin kaiken ikäisille, yli 26 miljoonaa
legopalaa on käytetty alueen rakentamiseksi. Paikka vaikutti varsin turvalliselle, mutta
siinä väen paljoudessa mielellään kyllä lapsiensa perään katseli. Allekirjoittanut korkean paikan kammoisena jätti pahemmat laitteet väliin, veden roiskeet itsensä päälle täytyi kuitenkin saada mm. kanoottiputouksissa
sekä Merirosvotaisteluissa, jotka allekirjoittaneen mielestä olivat hauskimmat laiteryhmät. Sinne mentäessä suosittelen ostamaan kertakäyttöiset sadetakit, tulette meinaan niissä kastumaan!!! Kelit eivät oikein
meitä suosineet näiden kahden päivän aikana, vettä ja tuulta riitti tanskalaiseen tapaan,
mutta lasten mielestä kuitenkin pari päivää
olivat hauskaa aikaa temmeltää.
Billundin leirintäalueen hintaan kuului vierailut läheisessä kunnallisessa kylpylässä,
jossa olikin erittäin mukava pyörähtää päivien päätteeksi. Kunnon saunaa kaipaili koko
reissun aikana, Billundin kylpylässä tosin oli
Harvian kiuas, johon tosin pölähti vettä muutama tippa tunnissa automaattisesti. No
kekseliäinä savolaisina heittelimme
juomamukeista vettä kiukaalle, joka sai tanskalaiset kääntymään jo ovelta pois liian kovan löylyn vuoksi. Lämpöä tosin taisi olla
vain n. 80 astetta saunassa… Billundin alue e l l a

viihdyimme kolme yötä ja 138 euroa
köyhtyneenä ! Eli hintavuus jatkui…

Matka jatkuu…
Kaksi matkaavaa perhettä erkani
Billundin jälkeen, omista pojista
hieman aisti matkafiiliksen
lässähtäneen
kavereiden
erotessa. Mukavaa oli touhuta
porukassa lettuiltoineen jne.
Mutta eteenpäin meidän perheemme siirtyi vain n. 20 km päähän Jellingin pieneen kylään
itään
Billundista.
Matkakohteemme oli n. 8 km
Jelling Campingistä sijaitseva
Givskudin eläinpuisto. Eläinpuistoja vertaillessa niin Korkeasaareen tai Kolmårdeniin eroja ei suuremmin ollut nähtävissä. Puisto
alueena varsin iso eli kannattaa
tännekin ottaa omia eväitä mukaan, mukava grillipaikka
löytyy. Alueella voi ajaa
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omalla autolla tai hypätä pientä korvausta
vastaan eläinpuiston omaan bussiin, jossa
englannin kielellä voi saada selostusta paikan eläinnähtävyyksistä. Me menimme bussilla, mutta totesimme, että omalla autolla olisi
todennäköisesti ollut mukavampaa kulkea
alueella. Aikaa vierähti n. 5-6 tuntia paikassa, jonka jälkeen oli mukava palata idylliselle
Jellingin leirintäalueelle huilaamaan. Alueella on myös kotieläimiä, joiden kanssa poikamme tykkäsivät puuhailla. Muutoinkin
alue rauhallinen ja siisti, upeat keittiö ja
saniteettitilat perhesuihkuineen jne. Alue
kuuluukin ns. Elite Camp-ryhmittymään, johon tietyn tason omaavat leirintäalueet kuuluvat. Tanskassa ns. kolmen tähden alueet
ovat usein jo erittäin laadukkaita, vaihtelua
kuitenkin meillä oli siinäkin luokituksessa.
Vietimme pari päivää Jellingissä, jossa pyörät olivat mukavat liikkumisvälineet kylän
läheisyyden takia. Mukavia maalaismaisemia
oli nähtävissä, tasaista peltomaista näkymää
oli
esillä.
Jellingin
jälkeen
leirintäalueoppaasta katsoimme sopivaa seuraavaa siirtymää kohti Kööpenhaminaa. Pää-
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timme siirtyä yli Fyn saaren kohti Sjaellandin
saarta, leirintäalupyöräteitä pitkin. Ensimmäisenä päivänä lähdimmekin pyörillä keskustaan, välillä hieman tosin hirvitti ruuhkassa
ajella. Kaupungin alueella tosin on omat liikennevalot pyöräilijöillekin, joten helppoa
on ajaa fillarilla kaupungissa. Lähdimmekin
pyöräilyn päätteeksi kanavaristeilylle, jota
lämpimästi suosittelemme kaupungin nähtävyyksiä halutessa katsoa. Sieltä katsottuna
kaupunki avautuu uudella tavalla, maan kuulu Merenneito-patsaskin tulee nähtyä sitäkin kautta…
Toisena päivänä hyppäsimmekin Absalonleirintäaluetta lähellä sijaitsevaan metroon,
josta parissa kymmenessä minuutissa olimme kaupungin keskustassa. Hyppäsimme
Sightseeing-bussiin, joka kulki kaupunkia
ympäri jättäen matkustajia etapeilleen, välillä pitäen taukoakin. Tämä oli hyvä tapa katsoa pakolliset nähtävyydet mm. kuninkaan
linna, merenneitopatsas ym. Busseihin pystyi hyppäämään merkityiltä pysäkeiltä eli
nähtävyyksiä sai rauhassa myös katsella.
Päivä vierähtikin hyvin
kaupunkia katsellessa.
Kelit suosivat meitä, sadetta ei tällä kertaa tullutkaan
niskaamme. Pienoista
matkaväsymistä alkoi jo
olla porukassa, joten
puhelinsoitolla muutimmekin lähtöpäivää aikaisemmaksi.
Kotiin
soitettaessa huhuja mansikoiden ja mustikoiden
kypsymisestä
kiisi
korviimme eli viimeisille
lomapäiville olisi hommaa
tiedossa.
Finnlinkin
puhelinpalveluun soittaminen avasi meille
nopeamman kotiin paluun
ilman lisäkorvausta eli seuraavana aamuna olisi tarkoitus palata Ruotsiin kohti kotia…

Pari päivää Ruotsissa
Ruotsin läpiajoon meillä oli vielä ruhtinaallisesti aikaa. Päätimme kuitenkin tuttavaperheen suosituksesta pysähtyä n. puolessa välissä ennen kapellskäriä Grännänimesssä kaupungissa. Kaupunki onkin tuttu Polka-nimisistä karkeistaan varmaan useille lukijoille. Niitä tulikin sieltä tuoreeltaan

ostettuakin, karkkipajoja kaupungissa riittikin. Meidän tullessa paikkakunnan leirintäalueelle (Grännästranden), melkoinen hälinä
kaupungissa olikin jonkin musiikkitapahtuman vuoksi. Leirintäalueelle päästäkseen kaupungin läpi joutuu ajamaan
ahtaiden katujen
läpi, mutta ilman haveria
pää-

ravintoloineen. Mikäli sietää hieman mölyä
sekä ahtautta, mukava etappipaikka Ruotsin
läpiajamisen suhteen E4-tietä myötäillen.

ressä. Muutoinkin Grännä on rakennettu rinteeseen, todella kaunis kaupunki kulkea kävellen tai pyörällä. Leirintäalue siisti uusine
huoltorakennuksineen, joihin pääseminen
vaatii avainkorttiratkaisun. Uimaranta on
upea laguuni-tyyppisine ratkaisuineen, pienten lasten kanssa erittäin turvallinen. Aluetta voi suositella hyvin lapsiperheelle sekä
myös pariskunnille, satama-alueella hyviä
ruokapaikkoja kreikkalaistyyppisine

pistäisi. Hinta alueella yhdestä yöstä oli 17 €
ilman sähköä, enempää eipä viitsisi
maksaakaan. Grännän yöt olivat 25 €/yö, laatu ei viimeisessä kohteessa kyllä kohdannut… No yksi yö meni mukavasti rauhallisessa ympäristössä, ei hälinöitä ollut…

Pari yötä vietettyämme Grännässa, matkamme alkoi olla jo viimeisillään. Maanantaina 20.7. laivamme lähtisi kohti Suomea
eli yhdeksi yöksi olisi tarkoitus jäädä
Ruotsiin. Kapellskärin sataman juuressa sijaitseva leirintäalue oli
kohteenamme;
paikka hyvä sataman läheisyydessä, mutta muutoin
tuntui että mistä tämä
alue on saanut ne kolme tähteä. Respassa tosin oli mukava ja reipas nuori nainen
palvelualttiina, mutta muutoin
alue varsin ränsistynyt. Alkoi jo
simme alueen
ikävä tulla Alataloa, vessasta
portille. Leirintäalue olikin sitten tupaten täy- hampaita pestessä alkoi tulla jo niin ruskeaa
teen ahdettu, tässä paikassa turvavälit oli- vettä, että kohta purukalut varmaan
vat sitten mitä olivat. Paikka sijaitsee tippuisivat suustakin jos sitä suuhunsa
Vätternin rannalla kauniin satama-alueen vie-
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Aamun koittaessa alkoikin melkoinen
myrsky vesisateineen, mutta kotiin pääsy
kiilsi mielessä yli kahden viikon reissaamisen
jälkeen. Laivamatkalla kotiin oli mahtavaa
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elpyä hyvän ruuan ja hytin kera, päiväunet
maistuivat makeasti. Levänneenä ajoimmekin
460 km kotiin Kuopioon Naantalista yhteen
putkeen, loppumatkan kovassa vesisateessa. Matka päättyikin yöllä kello yksi
kotipihaamme. Mukava reissu kaikin puolin, karavaanarimatkaa Tanskaan voi hyvällä omallatunnolla suositella. Etenkin läntinen tanska rannikkoalueineen jäi kiinnostamaan, ehkä jonain kesänä sinne matkaa
suuntautuukin…
Matkaterveisin
Raimo Kääriäinen SFC-96 287

Hyviä linkkejä
matkan
suunnitteluun:

-

Toimitus kaipaa jatkuvasti juttuja lehteemme. Edellisessä
lehdessä ilmoitimme,
että kaikki tähän lehteen julkaistut jutut
palkitaan. Tällä kertaa palkinto lähtee
Raimo Kääriäiselle
Kuopioon.
Kiitos matkakertomuksesta.
Oletko sinä seuraava
palkinnon saaja?
Toimituksen tiedot
löydät lehtemme alkusivuilta teknisistä
tiedoista.

Kotisivuiltamme
www.
sfc-kuopionsutu.net
voit seurata tulevia
tapahtumia kuten
talkoita, uuttavuotta
ym.
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http://www.danskecampingpladser.dk
http://www.visitdenmark.com/finland
http://www.eurocampings.net/fi/eurooppa/tanska
http://www.visitsweden.com/ruotsi/
http://maps.google.fi
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SIILIN CARAVAN ?
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Alatalon historiaa
Alatalon historia alkaa jo 1800-luvulta, jolloin Hyvärisen suku omisti tilan.
Aluksi tilan pinta-ala oli 126 ha. Tilan
merkittävimpiä omistajia on ollut aina
sotien jälkeen saakka Eeva Ahtisaaren
(os. Hyvärinen) vanhemmat. Myös Eeva
itse on elänyt täällä lapsuus- ja nuoruusvuotensa. Tilan päärakennus ja aittarakennus on valmistunut 1800 luvun loppupuolella.

nalta 3.5 hehtaarin kokoisen määräalan.
Tämän jälkeen aluetta on kehitetty huomattavasti karavaanareiden tarpeiden
mukaan. Viimeisimpiä suurimpia parannuksia on 2006 keväällä valmistunut WCja suihkutiloilla varustettu huoltorakennus. Samalla vieraskävijöille rakennettiin
lähimmäksi rantaa uusia matkailuajoneuvopaikkoja parikymmentä. Syksyllä 2007
valmistui saunan täydellinen sisäremontti. Syksyllä 2008 parannettiin jo olemassa olevia matkailuajoneuvopaikkoja toistakymmentä. Nykyisin karavaanarit voivat tulla huoletta alueelle ja viihtyä täällä ympäri vuoden. Parannetut paikat kestävät suurempiakin ajoneuvoja. Tällä hetkellä alueelle voimme
majoittaa n.180 matkailuajoneuvoa tasaiselle nurmikentälle.

Alatalon
palvelut
Hyväristen jälkeen tila on siirtynyt muutamien omistajien jälkeen Kuopion ev.lut.
seurakunnalle. Seurakunta aloitti vanhassa pihapiirissä rippikoululeirit, sekä seurakuntatoiminnan 60-luvun puolenvälin
jälkeen.Toimintojen loputtua 1980-90 luvun vaiheilla, tila oli vähäisessä AA-virkistystoiminnassa. Kuopion karavaaniyhdistyksen neuvottelemana 1994 alkoi tilalla karavaanitoiminta. Viisi vuotta vuokralaisena oltuaan yhdistys osti seurakun-

Alatalo on luonnonkauniilla maalaismaisema-alueella Juurusveden rannalla, josta on myös vesiyhteys suuriin kuntakeskuksiin Kuopioon ja Siilinjärvelle. Maanteitse matkaa molempien keskustaan on
n.20 km. Isäntä on palveluksessasi kesällä isäntä-
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vuorojen aikaan koko oleskelusi ajan.
Hän opastaa ja ohjaa sinut tarvittaessa
haluamaasi paikkaan. Koko oleskelusi
ajan saat häneltä tarvittavia neuvoja ja
opastusta alueemme sekä lähialueen
palveluista. Syyskuusta huhtikuuhun loppuun alueemme on omatoimialue. Kun
olet tulossa alueelle varsinkin viikolla,
toivomme sinun soittavan jo matkasi varrelta Alatalon numeroon 050-3098012.
Isännältä saat tarvittavia ohjeita puhelimitse.
Alueemme sisääntulopihassa on päärakennus, jossa on isännän toimisto.
Toimisto on avoinna kesällä aamusta iltaan. Toimiston vieressä on kuntosali,
lasten pallomeri ja askartelutila. Toisesta rapusta pääset ihailemaan talon jykevähirsistä tupaa, jossa on lukusali ja TV.
Tupa on talvella iltaisin viikonloppuna
yhteisenä kokoontumis-, karaoke- ja
tanssipaikkana. Talon yläkerrassa on

Reissaajat
nuorison oleskelutiloja varsinkin kesällä. Talvella yläkerran tilat ja osa alakerran tiloista ovat vain osittain käytettävissä. Päärakennuksessa on kesällä nettipiste ja koko vuoden alueella WLAN yhteys. Kysy salasana isännältä. Pihan toisessa rakennuksessa “Tipulassa” on sisällä oleskelusali, jossa voit viettää kesällä aikaasi isommallakin porukalla.
Kesällä viikonloppuisin salissa järjestetään karaoketansseja 01.30 saakka. Alatalon karaoketanssit ovat kuuluisat karavaanareiden keskuudessa koko maassa. Rakennuksessa on myös juomavesipiste, keittiö ja tiskipaikka, joka palvelee myös talvella. Astianpesupaikat ovat

kesällä lisäksi “Tipulan” takana. Pyykinpesukone, kuivausrumpu ja -kaappi ovat
korvausta vastaan käytettävissä ympäri
vuoden. Keittiön sähköliesi ja -uuni ovat
myös käytettävissä maksua vastaan.
Piha-alueen huoltorakennuksessa ovat
upeat WC- ja suihkutilat, inva-wc ja -suihku, lastenhoitotila ja kemsan tyhjennys.
Juomavesipiste on huoltorakennuksen
päädyssä. Rakennuksen vieressä on harmaavesien ajotyhjennyskaivo. Pihan toisella laidalla on grillikatos ja lasten leikkikenttä. Leikkikenttä on turvallinen ja
lasten vanhempien hyvin valvottavissa oleva alue. Aittarakennuksessa on vuokrattavana tällä hetkellä huone kahdelle henkilölle. Isännältä saat lisätietoa ja hän
ottaa vastaan aitan ennakkovaraukset.
Aittamajoituksessa keittiön lieden,
mikron ja kahvinkeittimen käyttö sisältyy hintaan.
Rantaan mennessä Kaivotiellä kesällä sijaitsee myös useampi juomavesipiste. Rannassa ovat toiset WC-tilat, kemsan tyhjennys sekä sauna. Saunaranta

on matalapohjainen
hiekkaranta, minkä
johdosta se on hyvin
uimakelpoinen ja lapsiystävällinen. Venerannassa on yhdistyksellä veneitä joita
saat halutessasi vapaasti käyttöösi tekemällä varauksen
isännältä. Häneltä
saat myös pelastusliivit. Venerannassa
voit uittaa myös perheesi lemmikkejä.
Vesi-alueella on
mahdollisuus kalastaa niin kesällä kuin talvellakin.
Isännältä saat
pyydysmerkit ja
ohjeita kalastusalueen rajoista.
Alueen läheisyydessä kulkee perinteisen hiihdon
latu, josta pääset
pitemmällekin lenkille. Lähimmälle
kelkkareitille on
matkaa jäätä pitkin reilu viisi kilo-

metriä. Kelkkareittiä
pitkin pääset päiväretkille vaikka Tahkolle tai Kuopioon. Lähialueella on hyvät
metsätiet ja polut
lenkkeilyyn tai pyöräilyyn. Siellä voit
myös marjastaa ja
sienestää. Lähin lähiökauppakeskus sijaitsee n. 10 km Kuopion suuntaan Vuorelan asuinalueella.
Kauppakeskuksessa on myös apteekki ja pankkiautomaatti. Lähin huoltoasema on St1, joka
on matkan varrella
8km päässä.
Aluemaksu on 1.5
– 30.9.2009 14€ / vrk
sisältäen valosähkön
ja saunan yleisillä
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vuoroilla. 1.10.09 – 30.4.-10 19€ / vrk sisältäen lisäksi lämmityssähkön. Alueellamme käytämme vain 2,5mm² europistokkeilla varustettua karavaanarin sähköjohtoa. Johdon saat tarvittaessa lainaksi isännältä (rajoitetusti). Jatkojohtoja ei
saa käyttää. Perhesauna on varattavissa isännältä, 10 € tunti. Varaa vuorosi ja
maksa maksusi isännälle. Lemmikit ovat
myös tervetulleita alueellemme. Ulkoiluttamiseen on hyvät polut lähimetsässä.

Tunnetuimmat tapahtumat
Talvipäivät viikko 10 päätteeksi, pilkkikilpailut ja lasten hiihtokilpailut.

Reissaajat
Rompepäivät / valtakunnalliset karavaanareiden karaokekilpailut, syyskuun ensimmäinen viikonloppu.
Lisäksi usein juhlapyhien aikaan nyyttikestijuhlat ohjelmilla
lisättyinä.

Juhannus ilman korotettuja maksuja, yhdistys järjestää itse ohjelmaa.

Pihapiirin Kapteenin kiikussa voit pitää
kavereiden kanssa vaikka juttutuokion

Härkäjuhlat (yhdistyksen järjestämä pääjuhla) elokuun puolessa välissä.

Juurusvesi mahdollistaa myös talvikalastuksen

Alatalo on avoinna ympäri vuoden.
Toivomme kuitenkin, että soitat kesäajan ulkopuolella ensin Alatalon puhelinnumeroon.
Silloin voimme antaa sinulle ja perheellesi tarvittavat palvelut myös talven aikana. Meillä
on varattu vuorokausikävijöille aurattu alue
myös talvella. Jo kevättalvella pääset rannan
läheisyyteen, josta on mukava lähteä vaikka
hiihdellen keväthangille.

SFC-Alatalo
Jänneniementie 264
70940 Jännevirta
puh 050-3098012
Koordinaatit; N 62°58.625', E 027°53.015'

Tervetuloa!

www.sfc-kuopionseutu.net

SF-Caravan Kuopion Seutu ry
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Tervetuloa uudet jäsenet 1.4. - 18.9.2009
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Aronpää Hannu
Christ Marcel
Engelage Jesse
Eronen Antti
Eskelinen Risto
Haapaniemi Pekka
Hakkarainen Jussi
Halonen Jukka
Hiltunen Esko
Hirvonen Maj-Britt
Holopainen Martta
Holopainen Peter
Husso Kalle
Hyvönen Risto
Hätinen Markku
Itkonen Keijo
Itkonen Toni
Jaakola Niklas
Jalkala Jorma
Jokilinna Pauli
Jokilinna Seija
Juutilainen Kimmo
Jäntti Jukka
Jäppinen Tommi
Karppinen Juha
Karttunen Kalle
Karvonen Jarkko
Katainen Jarmo
Kauhanen Tomi
Keravuo Petri
Kiiski Pentti
Kiiskinen Eero
Kolari Auli
Koljonen Pertti
Korhonen Markku
Korkalainen Jari
Koskinen Vesa
Kumpulainen Seppo
Kuparinen Pertti
Kärkkäinen Niilo
Kärkkäinen Pipsa
Laitila Jouko
Lehtinen Sami
Leivonen Juha
Leppäkoski Juha
Leskinen Pentti
Liikanen Hannu
Luostarinen Sanna
Mahonen Jari
Malkki Petri
Miettinen Hugo
Miettinen Pauli
Miettinen Raimo
Moilanen Marko
Mustonen Riitta
Nieminen Mikko
Nuutinen Tuomo
Nykänen Esa
Ohisalo Urpo
Oikarinen Markku
Palmu Tuomo
Parviainen Ville

Toivala
Kuopio
Suonenjoki
Kuopio
Kuopio
Hankasalmi as
Nilsiä
Varkaus
Toivala
Rautalampi
Rautalampi
Rautalampi
Leppävirta
Kuopio
Käärmelahti
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Pöljä
Kuopio
Kuopio
Pieksämäki
Toivala
Jännevirta
Kuopio
Karttula
Kuopio
Kuopio
Leppävirta
Riistavesi
Kinnulanlahti
Leppäkaarre
Timola
Kuopio
Kuopio
Riistavesi
Karttula
Kuopio
Varkaus
Siilinjärvi
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Valkeamäki
Kuopio
Juankoski
Hiltulanlahti
Kuopio
Kurkimäki
Kuopio
Siilinjärvi
Vehmersalmi
Paukarlahti
Vehmersalmi
Hammaslahti
Luikonlahti
Pöljä
Varkaus
Leppävirta
Siilinjärvi
Varkaus
Kuopio

129339-0
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130151-0
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129345-0
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129233-0
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129010-0
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129269-0
128201-0
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130114-0
128305-0
129065-0
086138-0
130225-0
088769-0
117715-0
130841-0
103367-1
130638-0
129573-0

Pekkanen Aaro
Kuopio
Pennanen Teijo
Juankoski
Pietarinen Ilkka
Suonenjoki
Poraharju Sami
Varkaus
Pulkkinen Veikko
Karttula
Rahkonen Kari
Kuopio
Ratilainen Janne
Maaninka
Remahl Aila
Kortejoki
Rissanen Ari-Pekka Kaislastenlahti
Rissanen Mirja
Kuopio
Rissanen Pentti
Tuovilanlahti
Ruutiainen Olli-PekkaLeppävirta
Räisänen Pertti
Kuopio
Räsänen Risto
Västinniemi
Räsänen Yrjö
Kaavi
Saario Tomi
Kaavi
Savolainen Unto
Outokumpu
Seppälä Olavi
Jyväskylä
Silovaara Jyrki
Lahti
Smura Jukka
Juankoski
Suhonen Juhani
Leppävirta
Suhonen Timo
Kuopio
Säämänen Marko
Jyväskylä
Tallqvist Veli
Rantasalmi
Tanskanen Jukka
Alapitkä
Tervonen Niko
Kuopio
Thil-Riikonen Eija Leppävirta
Tiainen Kirsi
Kuopio
Tiainen Pentti
Kuopio
Tiihonen Erkki
Kuopio
Tiihonen Leila
Kuopio
Tiilikainen Mikko
Siilinjärvi
Tolamo Kirsi
Siilinjärvi
Truhponen Markku Kaavi
Tuovinen Kari
Leppävirta
Turunen Maija
Nilsiä
Vainikainen Jukka Kuusjärvi
Vallius Esko
Lieksa
Valo Jarmo
Varkaus
Vartiainen-Nieminen
Marjatta
Luikonlahti
Wilska Veli-Matti
Toivala
Wright Raimo
Timola

Jäsenkirjurimme postittaa Sinulle jäseneksi liittyessäsi
tervetulopaketin. Sen yhteydessä saat tietoa yhdistyksemme
tärkeimmistä asioista. Jos jokin asiasi askarruttaa, ota rohkeasti
yhteyttä hallitukseen tai muihin toimihenkilöihin. Uuden jäsenen
tutustumisseteli on sinulle ylimääräinen jäsenetumme.
Tutustumissetelin voit käyttää puolen vuoden aikana alueella
yöpymiseen ja toimintaan tutustumiseen. Alueemme Alatalo on
avoinna ympäri vuoden. SFC-alueita on yli viisikymmentä ympäri
Suomen, joista useimmat ovat ympärivuotisia edullisia
yöpymispaikkoja.
Kuopion yhdistys (021) oli 2008 vuoden lopussa kahdeksanneksi suurin yhdistys. SFC-yhdistyksiä liitossamme on 70. Jäsenmäärämme on tällä hetkellä lähes 1700 jäsentä.
Tervetuloa yhdistykseemme!
Terveisin Seppo Tiilikainen 081442-0
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UÊ«ÕiÕÌÕÕÊÌÞÞBB
vuoden 2010 Solifer on saanut uudet vaatteet
tyylikäs tumma harmaa ja uusi raikas punainen
rytmittävät puhtaan valkoista vaunua.

UÊÊ«iÊ«B
tu

sa
los

uutuutena kaudelle 2010 esittelemme malliston
kuopuksen. Artic 366 on markkinoiden kevyin
vedettävä. Sen kokonaispaino on vain 750 kg!

H.S. PITKÄNEN
M.A.T.
JÄSENLIIKE

:XiXmXe$j\jfeb`)'('
2010
Hinnat alk.
18.000,-

MEILLÄ ON SISÄTILOISSA
30 MATKAILUAUTOA/VAUNUA

KYSY EDULLISIA
RAHOITUSVAIHTOEHTOJAMME

WWW.HSPITKANEN.FI

KELLOLAHDENTIE 21, KUOPIO
Kellolahdentie 21, Kuopio, puh. 020 763 1020
Reijo Kuosmanen 0400 670 103 Reijo Jauhiainen 020 763 1022
Mikko Häyrinen 020 763 1015
Puheluhinnat: lankapuhelimesta 0,0821 E/puhelu + 0,069 E/min. Matkapuhelimesta 0,0821 E/puhelu + 0,149 E/min.
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