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Kiitos teille talkoolaiset!
Päärakennus ja aitta saivat uuden ilmeen kesällä 2014!
Jatketaan kattotalkoilla keväällä.

78

ŠKODA-NELIVETOMALLISTO.
78 VAIHTOEHTOA.

Vaihtoautot kuvien kera –
klikkaa www.autoliikemiettinen.fi

Laaja ŠKODA-nelivetomallisto tarjoaa varmaa kyytiä vuoden ympäri.
Nyt saatavilla myös uudet, odotetut nelivedot Octavia Scout ja Octavia Liftback 4x4. Valitse mieleisesi tilava joka kelin
perheauto joko diesel- tai bensiinimallina – myös DSG-automaatilla.
ŠKODA Octavia 4x4 alk. 30 975,04 €, autoveroton suositushinta alk. 24 650 € + arvioitu autovero alk. 5 725,04 € CO2-päästöllä 119 g/km, yhdistetty kulutus 4,5 l/100 km. ŠKODA Yeti 4x4 alk. 29 842,19 €, autoveroton suositushinta alk. 21 850 + arvioitu autovero 7 392,19 € CO2-päästöllä
154 g/km, yhdistetty kulutus 5,9 l/100 km. ŠKODA Superb 4x4 alk. 35 525,92 €, autoveroton suositushinta alk. 27 195 € + arvioitu autovero alk.
7 730,92 € CO2-päästöllä 137 g/km, yhdistetty kulutus 5,3 l/100 km. ŠKODA 4x4 -malliston yhdistetty EU-kulutus 4,5–9,3 l/100 km ja CO2-päästöt
119–217 g/km. Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €.

skoda.fi

Maahantuonti: HELKAMA
A Vuokraus: AVIS

Neulalammentie 2, 70780 KUOPIO, puh. (017) 264 7600
www.autoliikemiettinen.fi
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Puheenjohtajan ajatuksia
Syyskokouksen yksimielisen päätöksen valtuuttamana
minun on todella hyvä aloittaa puheenjohtajakauteni SFCaravan Kuopion Seutu ry:ssä. Pidän tehtävääni erittäin
haasteellisena ja haluan toimia mahdollisuuksieni mukaan
yhdistyksemme kaikkien, 1800, jäsenen parhaaksi.
Kiitän edellisiä puheenjohtajia ja hallituksia, jotka ovat
päätöksillään auttaneet yhdistyksemme oman alueen, Alatalon, hyvään maineeseen matkailijoiden, yhdistyksemme
jäsenten ja kausipaikkalaisten keskuudessa. Tämän kaiken
ovat osaltaan mahdollistaneet alueisännät ja kesäisin
vuorokausi-isäntinä toimineet kausipaikkalaiset hoitamalla asiakaspalvelun erinomaisesti. Kiitos kuuluu heille.
Yhdistyksemme taloudellinen tilanne on erittäin hyvä.
Vanhojen lainojen maksut loppuvat tänä vuonna. Nyt on
hyvä lähteä toteuttamaan ja jatkamaan jo aiemmin aloitettuja projekteja; vesijättömaan lunastusta sekä päärakennuksen maalauksen loppuun saattamista. Tulevassa kevätkokouksessa tullaan päättämään uuden lainan haun valtuutuksesta hallitukselle. Uudella lainalla kustannettaisiin
alueen vielä kunnostamattomien matkailuajoneuvopaikkojen korjausrakentaminen.
Nykyinen hallitus on hyväksynyt ja aloittanut seuraavat, tärkeimmiksi tehtävikseen katsomansa uudistukset:

Tärkeimpänä tiedottaminen. Nettisivut ovat uusiutuneet täydellisesti, kiitos Jukka Kuosmaselle. Käykääpä
katsomassa: sfc-kuopionseutu.net. Myös Reissaajat-lehti
ilmestyy jälleen, kiitos yhteystyökumppaneille, joiden panostus on ollut ratkaisevaa.
Yhteistyö Kuopion seudun leirintämatkailun markkinoimiseksi ja kehittämiseksi on aloitettu uudelleen
Matkailukeskus Rauhalahden kanssa. Tarjoamalla vaihtoehtoisia palveluja matkailijalla on mahdollisuus valita
majoituspaikkansa, Kuopion alueelta.
Tulevaisuus on täynnä haasteita. On mietittävä tarkoin,
millaisia palveluja pystymme tarjoamaan, jotta saamme
nuoria perheitä mukaan yhteisen harrastuksemme pariin.
Mitä sellaista yhdistyksemme/alueemme tarjoaa, että erotumme ja teemme itsestämme kiinnostavan. Hyviä vinkkejä, toiveita ja ehdotuksia otetaan ilomielin vastaan.
Tänä vuonna yhdistyksemme täyttää 40 vuotta, juhlallisuuksia vietämme 14.–16.08.2015. Tulemme panostamaan tapahtumaan sen ansaitsemalla arvokkuudella. Tarkempia tietoja julkaistaan nettilehdessä kesäkuussa 2015.
Markku Miettinen, 26475
0440 647 610, markku@autoliikemiettinen.fi

SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n sääntömääräinen

KOKOUSKUTSU

KEVÄTKOKOUS
sunnuntaina 29.03.2015 klo 13.00 SFC-Alatalo, Jänneniementie 264, 70940 Jännevirta
Kokouksessa käsitellään:
- yhdistyksen sääntöjen 4§ määräämät asiat
Lisäksi kokouksessa käsitellään ja päätetään:
- hallituksen esittämänä lainavaltuuksista päättäminen Alatalon karavaanipaikkojen kunnostamiseen.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkavat klo 12.00.
Kokoukseen osallistuvien jäsenten kesken arvotaan tablettitietokone!

TERVETULOA!
sfc-kuopionseutu.net

SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n hallitus
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Hallitus 2015
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 2015
Viikoilla 8 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 41
Painosmäärä 2 100 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2015
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, niina.nikulainen(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, seija.jukka(ät)sci.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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TALVIPÄIVÄT
ALATALOSSA
6. – 8.3.2015
Tervetuloa tanssimaan, laulamaan, leikkimään, hiihtämään, laskemaan mäkeä,
pilkkimään tai muuten vain koko perheen voimalla aikaa viettämään !

PERJANTAI 6.3.
ALOITAMME KARAOKETANSSEILLA PERJANTAINA
KLO 21 – 00.30

LAUANTAI 7.3.
PILKKIKILPAILUT KLO 10 – 13
SARJAT: NUORET/NAISET/MIEHET
ILMOITTAUTUMINEN KLO 9.30
KALASAALIIN ARVAUS KLO 12.30
OHJELMAA LAPSILLE KLO 10
HIIHTOKILPAILU KLO 12 -13
RUOKAILU KLO 14 – 15.30 ”LIHASOPPA” 6,- Alle 12 v. ilmainen
(Ilmoittautuminen ruokailuun Sakarille 3.3.2015 mennessä, sakari.hoffren@gmail.com puhelin 0400 – 577 085)

PALKINTOJEN JAKO TIPULASSA KLO 16
KARAOKETANSSIT klo 21 – 01.30
Saunat molempina päivinä
Naiset klo 17 – 19 ja
Miehet klo 19 – 21
Rannassa kilpailujen aikana muurinpohjalettuja, grillimakkaraa ja
nokipannukahvit.

Majoittuminen 25 €/vrk sis. lämmityssähkön. Huom! Ei treffimaksua.
Toimisto avoinna: perjantaina klo 16 – 19
Lauantaina klo 8.30 – 14
Sunnuntaina klo 11 – 12
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

sfc-kuopionseutu.net

www.sfc-kuopionseutu.net
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Monipuolinen valikoima
matkailuajoneuvoja
Rinta-Joupilla, Kuopiossa.
16.800,-

19.900,-

29.900,-

31.800,-
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it H 68
6840
Fiat 2.5 TDI -98

D thl ff T 5841 Advantage
Dethleffs
Ad
Fiat 2.8 JTD -01

H bb T 555 FS
Hobby
Ford 2.2 -08

Dethleffs
D
thl ff Summer
S
Edition
E
Ford 2,2TDCI -09

182 tkm, rek. 6:lle, vuodep. 4:lle,
kaasuliesi,, kasetti-WC + suihku.

127 tkm, rek. 6:lle, Suomi-auto,
kasetti-WC + suihku, kaasuliesi.

66 tkm, rek. 4:lle, Suomi-auto, TV,
kasetti-WC + suihku,, jjääkaappi.
pp

77 tkm, rek. 4:lle, h-kirja, ajotietok.,
TV-antenni, liesi, pp-teline, h-kirja.

32.900,-

33.900,-

49.900,-

53.900,-

Dethleffs Advantage A5881
Fiat 2.2JDT -07

Dethleffs Globebus
Globeb s T 002
Fiat 2.3 JTD -08

Dethleffs Advantage I5841
Fiat 2.3 -11

Adria Matrix M 680 SL
Fiat 2.3 -11

55 tkm, rek. 6:lle, jääkappi, liesi,
kasetti-WC/ suihku, taulu-TV ja antenni.

61 tkm, rek. 4:lle, Suomi-auto,
ajotietok., kaasuliesi, jääkaappi.

56 km, rek. 6:lle, vuodep. 6:lle,
Suomi-auto, ajotietok., h-kirja, 2xrenk.

32 tkm, rek. 4:lle, vuodep. 4:lle, Suomi-auto,
h-kirja, kasetti-WC, suihku, pp-teline.

KYS
KYSY
SY LLIS
S
ISÄÄ M
MAT
ATKA
KAIL
ILUA
UAJO
JONE
NEUV
UVOI
OIST
STA:
A:
Pannu Niiranen p. 040 7120 456 • Juha Mikkonen p. 040 4856 199

62.900,-

29.800,-

Adria Matrix M 680 SP
Fiat 3.0 JTD -12
28 tkm, rek. 5:lle, vuodep. 6:lle,
Bluetooth, 1-om., Suomi-auto, vetok.

Hobby Premium
650 UFF ALDE -12
Suomi-vaunu, 1-om., kaasu-uuni, Slimtower iso jääkaappipakastin, erillinen lattiatunnelma-valaistus,
Samsung taulu-TV, kaasun ulosotto, mukavuuspaketti.

Ford-myynti: ma-pe 10-18, la 10-15
Huolto: ma-pe 7.00 - 17.00, la suljettu
Varaosat: ma-pe 8-16
Korikorjaus:
ma-pe 7.00 - 17.00, la suljettu

Otamme mielellämme vaihdossa
matkailuajoneuvojen lisäksi myös
henkilö- ja pakettiautoja, moottoripyöriä
sekä mönkijöitä. Tarjoa rohkeasti!
Opel-myynti: ma-pe 10-18, la 10-15
Huolto: ma-pe 7.00 - 17.00, la suljettu
Varaosat: ma-pe 8-16
Korikorjaus:
ma-pe 7.00 - 17.00, la suljettu

UUTTA: kysy matkailuajoneuvosi huoltoa meiltä

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

Reissaajat

sfc-kuopionseutu.net
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Oletko nähnyt
oikein viisasta miestä?
Jos et, asia voi korjautua luettuasi seuraavan, tai sitten ei.

Noin 80 seminaarilaista.

Juha Rakkolan ryhmä avaamassa ideoita.

Me viisi vielä tässä vaiheessa tyhmähköä miestä (ei kaikki)
Jari, Sakari, Jari, Jukka ja Seppo läksimme lauantaiaamuna
7.2.2015 Sepon Volvolla kohti Jyväskylää ja liiton järjestämää
tulevaisuusseminaaria.
Tarkoituksenamme oli antaa oma panoksemme noin kahdeksankymmenen osallistujan rinnalla tulevaisuuden suunnittelulle.
Seminaarin järjestäjät jakoivatkin meidät heti alussa kolmeen ryhmään, joista jokainen sai pohdittavakseen erillisiä
tulevaisuuden visioita. Hajaannuimme siis auditoriosta pitkin
Laajavuoren sokkeloista hotellia omiin tiloihimme.
Ryhmien aiheet olivat varsin laajoja ja asian ytimen ymmärtäminen vei jonkin aikaa. Keskusteluissa ajauduttiin ajoittain oman yhdistyksen ja alueen ongelmiin sekä niiden ratkaisuihin, kun koko homman tarkoitus oli kehittää liiton palvelukykyä ja tulevaisuutta. Lopulta asiat kuitenkin kurssilaisille
valkenivat, tätä mieltä olivat ainakin seminaarin vetäjät.
Juha Rakkolan ryhmän tavoitteena oli miettiä asioita,
joissa liitto caravan-harrastuksen asiantuntijana voi edistää ko.
asiaa ja sitä mihin asioihin se asiantuntijana voi vaikuttaa.
Ryhmän mielestä liitto voisi mm. kerätä yhteen pakettiin
harrastukseen tarvittavaa tietoa sekä pyrkiä saamaan ns. eijäsenet, joilla on auto tai vaunu, mukaan toimintaan.
Heikki Leinosen vetämä toinen ryhmä pohti sitä, voisiko
SF-Caravan ry kehittyä yleiseksi matkailun ja luontoliikunnan
edunvalvojaksi. Toisinsanoin voitaisiinko liiton aurinkovarjon
alle ottaa myös muita matkailualan harrasteyhdistyksiä ja
mitä haittaa tai hyötyä tästä olisi.
Ryhmän mukaan hyödyistä yksi olisi painoarvon kasvaminen edunvalvonnassa, kun jäsenmäärä lisääntyy ja mahdollisena haittana kunkin harrasteyhdistyksen erityistarpeiden
huomioimisen väheneminen, koska mukaan tulisi erilaisia
yhdistyksiä ja niiden tarpeita.
Kolmas ryhmä mietti Kauko Meriläisen johdolla ko. elämäntapasuuntauksen vaikutusta hyvinvointiin, eli mitä harrastukselta saa. Päädyttiin mm. siihen, että harrastus on vastapainoa työlle ja lisää sosiaalisia kontakteja.
Ryhmiltä tuli lukuisia muitakin ideoita. Paperi ei riittäisi,
jos kaikki lueteltaisiin.

Turvaetäisyydet alueilla

Ryhmien vetäjät vasemmalta Heikki Leinonen,
Kauko Meriläinen, Juha Rakkola ja Minna Joensuu.
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Leirintäalueiden turvaetäisyyksistä saimme kuulla mielenkiintoisen tietoiskun.
Leirintä- ja turvatoimikunnan puheenjohtaja Markku
Vänskä esitteli Satakunnan Yt:n tekemän videon PowerPoint
esityksenä (video ei ole vielä valmistunut), jossa poltettiin
kosteusvaurioinen asuntovaunu siten, että vieressä oli toinen
vaunu turvaetäisyyden (4 m) päässä. Vaikka tuuli kävi poissfc-kuopionseutu.net

Reissaajat
päin toisesta vaunusta, sen seinän lämpötila nousi + 200 C:een
ja seinäpeltiin tuli vekkejä sekä ikkunoihin sulamisjälkiä.
Mitähän olisi tapahtunut, jos toisen vaunun kyljessä olisi ollut
teltta.
Itse poltettu vaunu oli ilmiliekeissä 5 minuutissa ja runko
näkyi 12–15 minuutin kuluessa. Kun 30 minuuttia oli kulunut,
jäljellä oli enää akselisto ja joitain metalliosia. Mikäli vaunun
vierellä olisi ollut auto, se olisi palanut.
Turvaetäisyyden vuoksi palokunta olisi ehkä ehtinyt paikalle ennen kuin myös toinen vaunu olisi syttynyt tai sitten ei,
mutta turvaetäisyys antaa ehtimiselle kuitenkin huomattavasti
lisää mahdollisuuksia.
Lopussa pidettiin vielä yhteinen ”kyselytunti”, jossa liiton
edustajat olivat piinapenkissä (kuva). Kysymyksiä lentelikin
sieltä täältä ja vastaajat selvisivät niistä kunnialla.
Puheenjohtaja Juha Hämäläinen toi esille esimerkkinä
myös yhdistyksemme ja Rauhalahden leirintäalueen yhteistyön
markkinoinnissa. Hän kehottikin kaikkia ryhtymään samanlaiseen yhteistyöhön yksityisen puolen kanssa. Se ei ole keneltäkään pois, vaan samat henkilöt käyttävät molempien palveluita.
Toiminnanjohtaja Timo Piilonen tiedotti vielä ajankohtaisia koulutusasioita. Hän myös painotti, että jäsenyhdistysten
on ilmoitettava ehdokkaansa liittohallitukseen 24.3. mennessä. Uudet liittohallituksen jäsenet valitaan Joensuun liittokokouksessa 23.5. Erovuorossa ovat jäsenet Ahti Kuikka, Timo
Tarvainen ja Minna Joensuu.

Kyselytunnilla vastaamassa vasemmalta Heikki Leinonen,
Kauko Meriläinen, Juha Rakkola, Pj. Juha Hämäläinen, Jari
Valkeapää, Minna Joensuu, Ahti Kuikka ja Timo Tarvainen.

Puheenjohtaja Hämäläinen piti seminaarin päätöspuheen
jossa hän mm. totesi, että suuntaus on ollut positiivisempi yhdistyksissä kuten myös liitossa. Myös koulutusmahdollisuudet ovat lisääntyneet.
Tämän jälkeen 5 viisasta miestä köröttelivät kohti Kuopiota.
JK

ASIANTUNTIJA
VALMIINA
AUTTAMAAN

SAMMUTIN
TARKASTUS
ALATALOSSA
25.4.2015
klo 9:30 alkaen

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

sfc-kuopionseutu.net

Volttikatu 2 KUOPIO
puh. 044 783 5040 fax 017 266 9506
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SAUNAILTOIHIN
PERHE JUHLIIN
KOKOUKSIIN

isia
a
l
i
r
e
y
s
Ky
a!
j
e
t
t
e
k
a
huvilap

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 Matkailukeskus Rauhalahteen! Olipa
suunnitelmissasi irtiotto arjesta,
perhejuhlat,
e
kokous tai saunail ta ystäväporukalla,
ä
lomahuvilamme soveltuvat tarpeeseesi.

Rauhalahteen on helppo tulla!

Reissaajat

Vappu 70-luvun tyyliin
Ensiaskeleet yhdistyksen 40-vuotisjuhlaan

Vappuaatto: Naamiais-ilta
Karaokea 70-luvun hiteistä.
Nauti 70-luvun musiikista.
Tule mukaan ja vaateta itsesi 70-luvun tyyliin!

Vappupäivä: Kilpailupäivä
Formula polkuautojen kauden avaus - kilpailu.
Leikkimielisiä kilpailuja ja tehtäviä koko perheelle
sisällä tai sään salliessa ulkona.
Illalla karaoketanssit.

Lauantai: Vapaata ulkoilua
Yhteistä lenkkeilyä Jänneniemen maastossa.
Nokipannukahvit ja hyviä juttuja laavulla (tai grillillä).

Sunnuntai: Kotiin lähtö
Vappuviikonlopun muistelua ja
kotiin lähtö!

Ja tietenkin sauna lämpiää
joka päivä !

Vappuohjelmaa tarkennetaan myöhemmin ilmoitustaululle
ja kotisivuillemme www.sfc-kuopionseutu.net
sfc-kuopionseutu.net
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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 Magic Edition
T 7151-4 DBM White

I
UUS

Hymer B 654 SL
Hinta 65 900 €
Käyttöönottovuosi

Hinta 82 165 €

2008

Vuosimalli 2015

Mittarilukema

Paino 3499kg

71000 km

Ajokortti B

Ajokortti B

Vuodepaikat 4

Vuodepaikat 4

Pohjaratkaisu Saarekevuode

Pohjaratkaisu Parivuode

Uusi tyylikäs 2015 malli saarekevuoteella ja
Alde-lämmityksellä.

Hieno auto, hyvillä varusteilla.

Adria Coral Plus
670 SL

I
UUS

Dethleffs Globecar Globescout
Hinta 38 400 €
Käyttöönottovuosi

Hinta 77 920 €

2009

Vuosimalli 2015

Mittarilukema

Paino 3500kg

64700 km

Ajokortti B

Ajokortti B

Vuodepaikat 4

Vuodepaikat 3

Pohjaratkaisu Erillisvuoteet

Pohjaratkaisu Parivuode

Uudistunut 2015 malli erillisvuoteilla ja isolla moottorilla.

Hyväkuntoinen retkiauto kovilla varusteilla.
Esim. teltta ym.

Dethleffs Advantage
T 6611

KNAUS SUN TI 600

I
UUS

Hinta 31 990 €
Käyttöönottovuosi

Hinta 72 141 €

2006

Vuosimalli 2015

Mittarilukema

Paino 3499kg

108000 km

Ajokortti B
Vuodepaikat 3

Ajokortti B
Vuodepaikat 4

Pohjaratkaisu Erillisvuoteet

Pohjaratkaisu Parivuode

Erillisvuoteilla 2015 uutta mallia.

Renault alustainen puoli-integroitu.

KABE 600 GLE
Royal B2 KS

I
UUS

Hobby 540
UFe Premium

Hinta 29 760 €
Hinta 50 325 €

Vuosimalli 2014

Vuosimalli 2015

Paino 1800kg

Vuodepaikat 4

Vuodepaikat 4

Pohjaratkaisu Erillisvuoteet

Pohjaratkaisu Parivuode

Tilava luxus erillisvuodemalli.

Suosittu Ufe-malli Premium muotoilulla
kauneutta arvostavalle.

KABE E-TDL
SaÀr E2 KS

I
UUS

Hobby 560 CFe
De Luxe Easy

Hinta 27 555 €
Hinta 46 525 €

Vuosimalli 2014

Vuosimalli 2015

Paino 1600kg

Vuodepaikat 4

Vuodepaikat 4

Pohjaratkaisu Erillisvuoteet

Pohjaratkaisu Parivuode

Todella toimiva kylpyhuoneella
varustettu erillisvuodemalli.

Kestosuosikki suurella istuinryhmällä ja
pitkittäisellä parivuoteella.

KABE Smaragd
XL KS

Solifer Artic
480 MHP

Hinta 20 800 €
Hinta 40 845 €

Käyttöönottovuosi

Vuosimalli 2013

2010

Paino 1600kg

Paino 1200kg

Vuodepaikat 4

Vuodepaikat 4

Pohjaratkaisu Parivuode

Pohjaratkaisu Parivuode

Hieno parivuoteellinen talvivaunu.

Tosi siisti vaunu ympärivuotiseen matkailuun.

Miiluranta 1 A, 70800 Kuopio • www.bestcaravan.À
Reijo Jauhiainen 0400 313 111 • Ossi Laukkanen 044 722 7744 • Huolto 044 799 7990

Reissaajat

TIEDOKSI

Matkalla ulkomaille
Matkan suunnittelu
Matkaa suunniteltaessa on meillä jokaisella on omat odotuksemme ja ajatuksemme siitä millaiselle lomamatkalle olemme
lähdössä.
Loma-aikamme asettaa siihen ensimmäiset rajoitteensa,
sillä muutaman viikon lomalla ei karavaanimatkaa kannata
suunnitella kovin pitkälle. Sillä loman tarkoitushan on, että
lepäämme hetken jaksaaksemme taas loman jälkeen työskennellä arkiaskareidemme parissa.
Vaikka ehkä alussa jo matkustaminen tuntuu lomalta,
muuttuu se useamman ajopäivän jälkeen raskaaksi ja stressaavaksi. Siksi matkaa suunniteltaessa kannattaa huomioida
loma-ajan pituus ja suunnitella ajopäivät niin, etteivät ne veny
kohtuuttoman pitkiksi vaan jättävät aikaa myös perheen muille yhteisille harrastuksille.
Matkakohteen valinta on hyvin henkilökohtainen asia,
johon vaikuttavat omat harrastukset, perustietämys matkakohteesta sekä viimeisenä joskaan ei vähäisimpänä, ystävät ja
matkaseura.
Jo matkan suunnitteluvaiheessa kannattaa piipahtaa kirjastossa, jossa on runsaasti lähdeteoksia joiden kautta voit tutustua matkareitin ja kohteen nähtävyyksiin. Niistä usein löytää
myös tietoa nähtävyyksistä, jotka saattavat kiinnostaa.
Autoliitto julkaisee vuosittain Autoillen Euroopassa
-kirjan, jollainen kannattaa hankkia jo matkaa suunnitellessa.
Myös matkan aikana se on hyvä lähdeteos, josta ilmenee
mm. nopeusrajoitukset ja muut paikallisiin oloihin soveltavat
tiedot. Autoillen Euroopassa -kirjan voit hankkia Autoliitosta.
Etelä-Suomesta katsoen asumme tavallaan saaressa,
jos matkamme ei suuntaudu pohjoiseen, Venäjälle tai muualle
Itä-Eurooppaan. Siksi lauttavaraukset kannattaa tehdä jo
hyvissä ajoin, silloin kun meillä on tieto loma-ajasta ja
matkakohteesta. Sesonkiaikana useat suositut vuorot varataan
jo alkuvuodesta, joten myöhemmäksi jätetyt varaukset saattavat muuttaa myös lähtöaikatauluamme. Lauttapaikkoja
varattaessa esim. Italian ja Kreikan välille tai muualle Euroopassa, kannattaa ottaa matkatoimistosta selvää maksaako
jo itse varaus jotain. Sillä useilla Keskieurooppalaisilla
varustamoilla on käytössään eräänlainen käsittelymaksu
varauksille.

Matkailuturvallisuus
Matkailuturvallisuus on usean osatekijän summa. Usein meille kerrotaan enemmän negatiivisista kokemuksista matkan
varrelta, kuin itse matkalla koetusta ja nähdystä. Kuitenkin on
syytä muistaa, että meitä järjestäytyneitä karavaanareita on
maassamme yli 60 000, joista oman arvioni mukaan ulkomaille suuntaa kulkunsa noin 2–2,5 %. Tästä määrästä rikoksen
uhriksi matkalla joutuu arviolta vain vajaa promille.
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Usein minulta kysytään mitä maita kannattaa välttää, ettei
joutuisi rikoksen uhriksi. Tähän on olemassa useita vastauksia, mutta oma vastaukseni on: sota-alueita ja maita, joissa sisäiset tai poliittiset olot ovat epävakaat. Euroopan maat, joihin
valtaosa karavaanareista suuntaa matkansa, ovat pääosin yhtä
turvallisia tai turvattomia.
Usein voimme itse vaikuttaa siihen, millaiset muistot matkaltamme tuomme. Voimme vaikuttaa myös siihen kuinka turvalliseksi matkamme olemme kokeneet.
Seuraavassa joitakin vinkkejä, joilla voimme vaikuttaa matkailuturvallisuuteemme:
• Älä jätä autoasi/vaunuasi sellaiseen paikkaan, jossa sen
tyhjentämiselle/viemiselle on suojaisat olosuhteet. Tosin
autoja tyhjennetään myös markettien pysäköintialueilla ja
vastaavilla vilkkailla paikoilla. Turvallisempia paikkoja
ovatkin vartioidut pysäköintialueet. Hyvin usein markettien ja kaupunkien pysäköintialueella meitä tietämättämme seurataan. Jos ryhmässä on useampi auto/vaunukunta,
kannattaa lähteä markettiin tai kaupungille useampana
pienenä ryhmänä ja eri suuntiin. Silloin kulkuamme on
vaikeampi kontrolloida.
• Jos sinulle kaupungilla tarjotaan pysäköintipakkaa joltain
syrjäiseltä kadulta, niin suhtaudu siihen epäilevästi.
• Matkasi varrella saatat havaita myös taskuvarkaan kulkeneen ohitsesi. Vältä ruuhkaisia paikkoja kuten metroasemien, raitiovaunupysäkkien, linja-autopysäkkien ja lippuluukkujen ruuhkia. Suhtaudu epäillen myös ihmisiin, jotka
pyytävät kolikkoa tai kauppaavat jotain, sillä maksun yhteydessä saattaa kukkarosi hävitä nopeammin kuin silmä reagoi.
• Jos sinulle tien päällä näytetään, että vaunusi perässä tai
muualla kalustossasi on ongelmia, niin pysähtyessäsi
muista: poista virta-avain virtalukosta, lukitse kaikki ovet
poistuessasi autostasi, jos mahdollista piilota, lompakko,
kännykkä, kamera...
• Yövy aina kun se on mahdollista vartioidulla leirintäalueella. Kun poistut vaunusi luota, lukitse myös leirintäalueella kaikki ovet ja mahdollisesti mukanasi olevat polkupyörät ja vastaavat helposti mukaan otettava omaisuus.
• Jos yövyt esim. moottoriteiden varsien rastilla, valitse sellainen paikka, jossa pysäköinti on luvallista ja että vierelläsi on myös muita matkailijoita.
• Liikkuessasi jalan säilytä lompakko, passi, luottokortti ja
käteinen raha sellaisessa paikassa, josta ne on vaikea huomaamatta siepata. Interreilaajien kaulapussi on hyvä säilytyspaikka myös karavaanareilla.
• Seuraava vinkkini lienee meille karavaanareille tarpeeton,
mutta päihteiden vaikutuksen alaisena liikkuva joutuu
useimmiten ryöstön ja pahoinpitelyn kohteeksi.
• Usein palatessamme lomamatkalta herpaantuu myös tarkkaavaisuutemme matkan loppumetreillä. Siksi usein naasfc-kuopionseutu.net

Reissaajat
purimaiden satamissa tapahtuu
se mitä koko matkan olemme
pelänneet. Autoon tai vaunuun
murtaudutaan. Jos koskaan voit
turvallisin mielin jättää kalustosi ”oman onnensa nojaan” niin
tee se vasta omalla pihallasi,
josta kalustosi voi lähteä tai
tyhjentyä tavallisena marraskuisena arki-iltanakin.
Tässä on vain joitain asioita, jotka
liittyvät matkailuturvallisuuteen.
Sinä itse kuitenkin viimekädessä
vaikutat omaan turvallisuuteesi
seuraamalla ympäristöäsi ja valitsemalla paikat joissa liikut ja yövyt.
Vaikka olen yllä kertonut useista vaaroista ja riskeistä matkan aikana, ne ovat kuitenkin vain mustien kuvien piirtämistä seinälle.
Matkalle ei ole syytä lähteä näitä
asioita ajattelemaan vaan kokemaan
ja näkemään jotain sellaista, jota on
miellyttävä muistella matkan jälkeen ja josta on positiivista kerrottavaa myös ystäville, jotka eivät
tällä kertaa päässeet mukaasi.
SF-Caravan ry:n jäsenille matkailuneuvontaa antaa matkailuasiamies
Harri Vesanto, puh. 050 5618 680,
matkailuasiamies@karavaanarit.fi.

Lähde: https://karavaanarit-fi.
directo.fi/leirintamatkailu/
matkalla-ulkomaille/

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

Kotisivumme ovat uudistuneet!
Milloin kävit viimeksi yhdistyksemme kotisivuilla osoitteessa

www.sfc-kuopionseutu.net
Huomasitko? Sivut olemme uudistaneet tämän vuoden alussa!
Reissaajat-lehden lisäksi kotisivuilta saat nopeasti päivitettyä tietoa yhdistyksemme toiminnasta,
tapahtumista ym. ajankohtaisista tärkeistä asioista. Sieltä löydät linkit myös naapuriyhdistysten
tapahtumiin. Sivujen kautta pääset selailemaan linkkien avulla myös tärkeimpien yhteistyökumppaneiden ja mainostajien sivuja. Myös palautelomakkeen löydät sivujen valikoista.
Lomakkeen kautta voit antaa palautetta, sillä jokin mielestäsi tärkeä asia on saattanut yhdistyksemme
toimihenkilöiltä jäädä huomaamatta. Surffaa sivuillamme, kerro ja linkitä kaverillekin.

sfc-kuopionseutu.net
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Lukijoillemme!
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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

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 vuosien 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!
Seuraava lehti ilmestyy jo
ennen juhannusta nettilehtenä.
Juttusi kuvineen voit toimittaa
kesäkuun alkuun mennessä
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.

"


*EPSI Rating 2013: LähiTapiolan palvelun laatu koetaan erinomaisena; 1. sija | Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan
alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.
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Uudet jäsenet 1.–31.1.2015
150888-0
150710-1
150948-0
150932-0
081086-0

Heikura Harri
Kasurinen Maija-Leena
Koikkalainen Rauni
Laitinen Sisko
Laulainen Raimo

Varkaus
Kuopio
Airaksela
Syvänniemi
Keitele

150949-0
151045-0
104529-0
151000-0

Nevala Hannu
Pellikka Joona
Ropponen Juha
Tirkkonen Erkki

Siilinjärvi
Kuopio
Sorsakoski
Leppävirta

Jäsenkirjurimme postittaa Sinulle jäseneksi liittyessäsi tervetulopaketin. Sen yhteydessä saat tietoa yhdistyksemme
tärkeimmistä asioista, kuten hallinnosta ja yhdistyksemme alueesta Alatalosta. Jos jokin asia sinua askarruttaa,
ota rohkeasti yhteyttä hallitukseen tai muihin toimihenkilöihin.
Uuden jäsenen tutustumisseteli on sinulle ylimääräinen jäsenetumme. Tutustumissetelin voit käyttää vuoden
aikana omalla alueellasi Alatalossa yöpymiseen ja toimintaan tutustumiseen. Alatalo on avoinna ympäri vuoden.
SFC-alueita on yli kuusikymmentä ympäri Suomen, joista useimmat ovat ympärivuotisia edullisia yöpymispaikkoja.
Kuopion yhdistys (021) oli 2014 vuoden lopussa yhdeksäs suurin yhdistys. SFC-yhdistyksiä liitossamme on 75.
Jäsenmäärämme oli 31.12.2014 1793 jäsentä. SF-Caravan ry:ssä 63733 jäsentä. Tervetuloa yhdistykseemme!
Terveisin Markku Miettinen 26475-0

Miten sosiaalinen media
vaikutti karavaanimatkailuuni
Vielä vuosi sitten mietin liittyisinkö Facebookiin vai onko se
täysin höpöhöpöä. Kuuntelin muita liittyneitä ja vähän arasti
päätin lopulta rekisteröityä ”jäseneksi”. Pian huomasin, että
kaverikseni alkoi ilmaantua tuttuja ja hiukan tuntemattomiakin. Kavereiden sivuilta sain paljon hyviä vinkkejä kesän
matkakohteitani varten.
Kesän alkajaisiksi ja juhannukseksi matkasimme kohti
Tervo Caravania. Facebookista huomasin, että moni muukin
oli tulossa sinne.
Eukonkannon sivutkin löysin Facebookin kautta. Tapahtumaa on vietetty Sonkajärvellä jo 19 kertaa ja nyt vasta se tuli
nähtyä ja koettua. Tapahtuma oli kesän parhaita, kiitos tapahtumassa tavattujen, nykyisin uusien karavaanariystävien.
Päivityksiä tuli itsekin laitettua Faceen Sonkajärveltä.
Sonkajärvellä ollessani mietin jo seuraavaa matkakohdetta. Aikani Facea selailtuani ja asioita kelailtuani, löysin
seuraavaksi viikonlopuksi ohjelmaa; Oluset Iisalmessa. Tästäkin tapahtumasta tuli varmaan päivitettyä jotakin.
Kun Facebookissa saa henkilöiltä, joiden kanssa ei ole juuri tullut muuten pidettyä yhteyttä, tykkäämisiä eli peukutuksia, herää mielenkiinto tutkia myös heidän tekemisiään Facebook-seinältä. Löysin kavereiltani useita mielenkiintoisia

sfc-kuopionseutu.net

kuva- ja tapahtumapäivityksiä. Joku oli linkittänyt Kuopion
RockCokin sivuilleen, joku toinen jonkin muun tapahtuman
tai paikan.
Ellen olisi retkahtanut sosiaalisen median pauloihin, olisi
Papinniemi Camping Uukuniemellä jäänyt näkemättä. Viime
kesän sää oli karavaanimatkailijan unelma ja Papinniemi
ehdottomasti yksi hellekesän parhaimmista kohteista. Kirkasvetinen Pyhäjärvi ja ihanat hiekkarannat vetivät matkailijan
loikoilemaan ja rentoutumaan itärajan tuntumaan. Uteliaisuuteni Papinniemeäkin heräsi kaverini päivityksistä.
Myös Oravin vierasvenesatama Saimaalla alkoi kiinnostaa, kun huomasin päivityksen kaverini sivuilla. Ja eikun taas
nettiin googlaamaan tätäkin paikkaa ja tutkimaan onko tarjolla palveluita myös karavaanareille. Olihan siellä, vaikka
kalenteri näytti jo elokuun loppupuolta.
Myös paljon muuta kuin karavaanimatkailuun ja tapahtumiin liittyviä asioita sain kokea viime kesänä Facebookkavereiden vihjeiden, tykkäysten ja linkkien välityksellä.
Kilometrejä kertyi yli 4500 ja niiltä useita päivityksiä omalle
sivulle Facebookiin. Liittykää seuraan.
Seppo T 81442-0
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Hinnasto 1.1.–31.12.2015
Aluemaksut
Vuorokausi
Jäsen, SFC
Jäsen, 021
Ei jäsen

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

Kausipaikka
Jäsen, 021
Jäsen, vieras

1.5.2015–30.4.2016
365,00 €
515,00 €

Venepaikka

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

40,00 €

Käyttökorvaukset 1.1.2015–31.12.2015
Tuvan ja Tipulan varaus
150,00 € 1vrk (< klo 12.00)
Perhesauna
15,00 € 45 min
Pyykkikone
3,00 € kerta
Kuivausrumpu tai kaappi
3,00 € kerta/kpl
Hella/uuni
3,00 € 2 tuntia
Yleisavaimen korvaushinta
5,00 €
Sähkön myyntihinta
0,17 € 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 23.11.2014
HALLITUS

Kausipaikkasopimusten teko Alatalossa
25. ja 26.4.2015 klo 10.00–14.00
Seuraa tarkempia ohjeita kotisivuiltamme www.sfc-kuopionseutu.net ja ilmoitustaululta.
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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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- 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

Vanttitie 7, 70460 Kuopio
www.kuopionvaunuhuolto.com
017-3643899
Huipputarjouksessa varastossa olevat
Fiamma markiisit -20% tai asennus kaupan päälle.

Retkituolit ja pöydät
Kevättarjouksessa!
Katso hinnat netistä.

Myös kotimaiset SV iskunvaimentimet
asennettuna matkailuautoon. Kysy tarjous!

Varaa aika vuosihuoltoon nyt!
Monimerkkihuolto ja varaosat seuraaviin:

sfc-kuopionseutu.net
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Teemapäivä Katsastuksessa
-museoajoneuvotarkastajat tavattavissa
-Puntarointi
-makkaraa ja kahvia
-Jarrutestaus
-Sammutintarkastus
-Alustan omatoiminen
tarkastaminen
ym ...
Autokatsastajat

KUOPIO
Kallantie 7, 70340 Kuopio, puh. 0440 854 000

Sivu 20

sfc-kuopionseutu.net

Reissaajat

Tapahtumakalenteri 2015
YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT
TALVIPÄIVÄT
YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
KEVÄTTALVEN KEIKAUS
TURVAPÄIVÄ
KAUSIPAIKKASOPIMUKSET
VAPPUNAAMIAISET 70-luvun teemalla
KEVÄTSIIVOUSTALKOOT
JUHANNUSTAPAHTUMA
YHDISTYKSEN 40-VUOTISJUHLA
ROMPEPÄIVÄT JA
KARAVAANAREIDEN KARAOKEKILPAILUT
AJOTAITOTAPAHTUMA
SYYSSIIVOUSTALKOOT
PIKKUJOULUT
YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

6.–8.3.
29.3.
2.–6.4.
25.4.
25.–26.4.
30.4.–3.5.
16.–17.5.
18.–21.6.
14.–16.8.

Alatalo
Alatalo
Alatalo
Alatalo
Alatalo
Alatalo
Alatalo
Alatalo
Alatalo

4.–6.9.
12.9.
3.10.
13.–15.11.
22.11.

Alatalo
Paikka avoin
Alatalo
Alatalo
Alatalo

5.–7.6.
8.8.
17.–19.7.
25.–27.9.
28.–30.8.
18.–20.9.

Hiilimutka
Hietajärvi
Lintulahti
Kattivankkuri
Jokiranta
Rekiniemi

27.–29.3.
22.–24.5.
12.–14.6.
27.6.–5.7.
26.6.–4.7.
29.6.–4.7.
5.–11.7.
31.7.–1.8.

Ruununhelmi, Säräisniemi
Linnunlahti, Joensuu
Ruununhelmi, Säräisniemi
Pag/Novalja, Kroatia
Satama, Kuopio
Tori, Siilinjärvi
Sonderborg, Tanska
Väinölänniemi, Kuopio

YT-ALUEEN TAPAHTUMAT
LETTUKESTIT
ELOTREFFIT
HEINÄTANSSIT
RUSKATREFFIT
ROSVOPAISTIT
MUIKKUMARKKINATREFFIT

MUUT TAPAHTUMAT
VALTAKUNNALLISET TALVIPÄIVÄT
LIITTOKOKOUSTREFFIT
JÄRVI- JA POHJOIS-SUOMEN YT-TREFFIT
82. F.I.C.C. Rally
KUOPIO WINE FESTIVAL
SIILIFOLK
N.C.T.
KUOPIO ROCKCOCK

sfc-kuopionseutu.net
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Reissaajat

Monipuoliset vauhtipelit
Yamaha Centeristä!

Yamaha Center -myymälöistä saat nyt
Plussa-peruspisteitä
tarvikkeista, varaosista ja huollosta.

Volttikatu 5, Kuopio, puh. 017 368 6111
Avoinna: ma-pe 9-17, la 10-14, www.yamaha-center.ﬁ/kuopio

Huolto- ja korjaustoimintaa 25 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 autoille, vaunuille vuosihuollot
-kaasulaitekorjaukset,-huollot,-asennukset
Tarvittaessa sijaisauto käytössä.

Osmon Vaunupalvelu ky

matkailuautovuokraus

Sammakontie 33

www.osmonvaunupalvelu.com

72100 Karttula

info@osmonvaunupalvelu.com

P. 040 5538771
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Varastossamme uusia Lmc ja Fendt matkailu- autoja ja
vaunuja. Sekä vaihtovaunuja ja tarvikevarasto ja toimitamme
myös merkkikohtaiset varaosat myymiimme merkkeihin.
Ilmastointi ja kaasulaitteiden huollot. Verkkokauppa,
Rengasmyynti ja asennus, Vuokraus, autot vaunut ja
henkilönostin auto 17m:n, ja tilattavissa Vaihtolava kuormaauto sora- lavalla tai auton/koneenkuljetuslavalla. 3,5 tn.
kauhakuormaaja. Sekä huollot ja kaikenlaiset korjaukset, tilaa
www.siilincaravan.fi Tutustu www.fendt-caravan.fi.
tule käymään - kerromme lisää
info@siilincaravan.fi. nouda meiltä 2015 suomenkielinen esite
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SFC-Alatalo

avoinna läpi vuoden.

- kaikki paikat uusilla EN-pistokkeilla
- kantavia paikkoja myös suurille ajoneuvoille
- sauna päivittäin
- erillinen huoltorakennus, jossa wc:t,
suihkut, inva-wc ja -suihku
IISALMI
SIILINJÄRVI
- astioiden tiskaus
9
- luku- ja tv-tupa
Jännevirta
- kemsan tyhjennys
- harmaan veden ajokaivo
Kallavesi
5
- kaasua saatavana
Puijo

Omatoimiaikana 1.9.–31.5.
palvelemme numerosta

050 309 8012

KUOPIO
RAUHALAHTI

MIKKELI

Juurusvesi

Jänneniementie 264

JOENSUU
5

