ALATALON
PALVELUT

Alatalosta löytyy reilut
150 kunnostettua ja
sähköistettyä caravan-paikkaa.
Paikat rannalla on varattu
vieraidemme käyttöön.
Ne on aurattu jo kevättalvella.

Suuremmat ryhmät:
Aluekuvan vasemmassa alareunassa näkyvä kenttä on varattu erityisesti vieraidemme käyttöön ja sitä
varataan tarvittaessa myös suuremmille ryhmille sekä erilaisiin tapahtumiin. Tervetuloa siis isommallakin
porukalla. Pääsette majoittumaan samalle kentälle lähekkäin!

Inva-paikat sijaitsevat yläpihalla huoltorakennuksen välittömässä läheisyydessä.
Kaikki paikat ovat kantavia ja sorapohjaisia, joten ne ovat käyttökuntoisia ympäri vuoden.
Talviaikaan Tipula-rakennuksen takana ja huoltorakennuksen vierellä on aurattuja paikkoja.

Poistuessaan paikaltaan kausipaikkalaisemme merkitsevät sille paluupäivän kyltillä. Paluupäivään saakka
voitte vapaasti majoittua kyseisellä paikalla.

Huomioitahan, että hyväksymme vain kuvan kaltaisen sähköjohdon.
Tarvittaessa vuokraamme ja myymme niitä. Suko -pistokkeita emme ole
enää vuosiin turvallisuussyistä hyväksyneet.

Alueopas etupihalla
Yläpihalla seisovasta alueopastaulusta näet, mitä on missäkin.

Taululla näkyvät majoituspaikat, huoltotilat ym.

Päärakennus

Päärakennuksenamme toimii
vanha perinteikäs hirsirakennus,
jonka vierellä aikakauttansa
edustava ja pihapiiriin kiinteästi
kuuluva aitta.

Päärakennuksen vasemmassa päädyssä sijaitsee vastaanotto ja oikeassa päässä vanha tunnelmallinen
tupa, joka toimii oleskelu- ja lukutilana. Täällä voi katsella myös televisiota.
Talviaikaan siellä soitellaan ja lauletaan myös karaokea.
Vastaanoton vieressä vasemmassa päädyssä on lasten sisäleikkipaikka ja pallomeri.

Vastaanotto

Vastaanotossa (päärakennus) paitsi otetaan vastaan vieraita, siellä myös myydään jäätelöä, makeisia ym.
pientä. Vastaanotossa teitä palvellaan 1.6. – 31.8. Pankki- ja luottokortit käyvät maksuvälineenä.

Tiskaaminen, pyykkäys ja ruoanlaitto
Uudistetussa karavankeittiössä (Tipularakennuksessa) on tiskiallas, pyykinpesukone
sekä kuivausrumpu ja kuivauskaappi. Siellä on
myös hella (hellan käyttö on vieraillemme
ilmaista).
Omatoimiaikana (1.9. – 31.5.) myös
majoitusilmoittautuminen tapahtuu
karavankeittiössä.

Kesällä katettuja tiskauspaikkoja on myös
Tipula-rakennuksen takaseinustalla sekä
rannalla saunarakennuksen takaseinustalla.

Huolto

WC:t, suihkut, kemiallisen wc:n tyhjennys ja harmaaveden tyhjennys huoltorakennuksessa.
Ylähuoltorakennuksessa sijaitsevat wc:t ja suihkut sekä naisille että miehille. Lisäksi siellä on Inva-wc ja
ulkokautta pääsee kemiallisen wc:n tyhjennystilaan.
Pienet lapset: Inva-wc:stä löytyy mm. potta ja pieni amme sekä hoitotaso.
Kemiallisen wc:n tyhjennystila, harmaan veden tyhjennyspaikka sekä wc:t löytyvät lisäksi saunarannasta.

Jätteen keräily:
Jätepiste sijaitsee heti tulotien suulla. Täällä on keräyspisteet sekajätteelle, lasille, metallille, pahville ja
tölkeille.

Limonadi ja muut tölkit (pantittomat ja
pantilliset) voi toimittaa grillillä, saunan luona tai
jätekatoksella oleviin astioihin.

Tipula
Tulosuunnasta katsoen oikealla sijaitsevassa Tipula-rakennuksessa on Alatalon
juhlatila, jossa järjestetään erilaisia juhlia ja mm. lauletaan kesäaikaan
karaokea vähintäänkin perjantaisin.

Grillikatos
Vastikään ”restauroitu” lasitettu grillikatos sijaitsee heti tulosuunnasta
vasemmalla harrastekentän vieressä.

Puita grilliin on saatavilla katoksen seinusta
puulaatikoissa.
Grillikatos on Teidän vapaassa käytössänne ja
jos joku on sinne jo tulet ehtinyt tehdä,
niin ei kun mukaan vaan.

Katoksessa on lasitus, joten tuulikaan ei haittaa
ja tarvittaessa lämpöä tulee grillistä.

Sauna- ja uimaranta
Saunarannassa sijaitsee luonnollisesti puulämmitteinen rantasauna ja saunan
edustalla on pitkälti matala hiekkapohjainen uimaranta.

Saunassa käytämme peflettejä ja niitä on talon puolesta.
Kemiallisen wc:n tyhjennystila, harmaan veden tyhjennyspaikka
sekä wc:t löytyvät myös rannasta. Siellä on myös kesätiskauspaikka.

Matalalla hiekkapohjaisella
uimarannalla on kelluva
uimataso.

Veneet
Aivan saunarannan vieressä on venevalkama, josta voitte lainata soutuveneitä
onkineen ja ankkureineen.

Vene varataan vastaanotosta, josta saatte myös pohjatulpan.
Lainaaminen on ilmaista.

Polkupyörät
Lainaamme polkupyöriä kesäaikaan. Kysy vastaanotosta.

Laavu
Järven rannassa sijaitsee laavu, jossa on mukava paistella vaikkapa makkarat.

Ai missäkö järvi sitten on? Rannassa tietysti.
Ainakin Savossa se sijaitsee rannassa ja tämä
ranta on Alatalossa.
Puita saa saunan yhteydessä olevasta
puuliiteristä.

Harrastekenttä
Alatalon leikkikenttä ja harrastekenttä sijaitsevat aivan päärakennuksen
vierellä.

Kentällä on tekemistä niin pienille lapsille kuin isommillekin aikuisia unohtamatta.
Siellä on mm. kahdeksan ratainen minigolf, trampoliini, leikkimökki, hiekkalaatikko, ruutuhyppelypeli,
kiikkuja, liukumäki ja viimeisimpänä v. 2018 valmistunut koripallopeli.
Myös muita pelejä kannattaa kysellä lainaan toimistosta.

Trampoliini

Koripallopeli kahdella korilla Polkuautot ja peräkärryt

Ruutuhyppelyä

Minigolfia, liukumäki, keinut, leikkimökki

Sisäleikkipaikka
Lasten sisäleikkipaikka vastaanoton vieressä mahdollistaa leikkimisen myös
sateella. Täällä pallomeri.

Luontopolku
Alueelta pääsee merkitylle luontopolulle, jota on mukava kiertää kävellen tai
juosten, koiran kanssa tai ilman.

Kartan näet tarkempana kotisivultamme https://www.sfc-kuopionseutu.net/ Karttoja on saatavana myös
vastaanotosta, vastaanoton eteisestä ja caravankeittiöstä. Reitin voi kiertää myös polkupyörällä.

Hiihtoladut
Jännevirran kyläyhdistys on talvisin tehnyt hiihtolatuja aivan Alatalon viereen.
Latutilanne kannattaa kuitenkin tarkastaa puhelimitse Alatalosta.

Koirat
Koirille on pesupaikka ylähuoltorakennuksen takana. Siellä on vesisäiliöt tätä varten.

Wc:ssä käynnin ajaksi koiran voi
kytkeä huoltorakennuksen
seinustalle. Koirat pidetään
muutoinkin kytkettynä.
Koiran jalat voi huuhtoa
tarvittaessa myös kemiallisen
wc:n tyhjennystilassa suihkulla.
Koirien uittopaikka sijaitsee
venerannassa.

Turvallisuus
Ylähuoltorakennuksen eteisestä löytyy defibrillaattori ja ensiapupakkaus.
Ympäri aluetta on myös palosammuttimia.

Huoltorakennuksen eteisestä löytyy mm. defibrillaattori
ja ensiapupakkaus.

Sammuttimien paikat on nähtävillä
etupihan aluepalvelukartalla.

Wlan
Langaton verkko on käytettävissä kesällä Tipulassa ja
ja talvella tuvassa sekä aina päärakennuksen
etupihalla.

Tapahtumia Alatalossa
Alatalossa järjestetään pitkin vuotta karaokeiltojen lisäksi monia tapahtumia.

MAINITTAKOON TÄSSÄ MUUTAMA:
TALVIPÄIVÄT
Aloitamme kevään odotuksen talvipäivillä, jolloin pilkitään, tanssitaan, grillataan, pelaillaan
pelejä ja ehkä hiihdetäänkin sekä monesti syödään myös lettuja kahvin kera.

PÄÄSIÄINEN
Tipuja ja mämmiä ym. hauskaa.

VAPPU
Vappuna naamioimme itsemme vähemmän ja enemmän tuntemattomaksi. Naamiaiset ovat
monesti olleet juhlan kohokohta. Pidämme yhdessä hauskaa. Kannattaa tulla katsomaan ja
osallistumaan.

JUHANNUS
Mitäpä se olisi Juhannus ilman kokkoa, lipun nostoa, pelejä ja tansseja.

HÄRKÄJUHLAT
Härkäjuhlilla on esityksiä, arvontaa, pelejä sekä ohjelmaa niin lapsille kuin aikuisillekin.
Perinteenä on myös yhdistysten välinen minigolf kisa. Ja tietenkin illan päätteeksi tanssitaan.
Kannattaa tulla kauempaakin kokemaan juhlien juhla.

ROMPEPÄIVÄT JA KARAVAANAREIDEN SM-KARAOKE
Tapahtuma on hiljaa hiipinyt yhdeksi alueemme suosituimmista. Karavaanareita on saapunut
ympäri Suomen osallistumaan karavaanareiden SM-karaokeen ja rompepäiville. Eikä tässä vielä
kaikki, illalla pistetään yleensä jalalla koreaksi.
Päivän tapahtumineen ja saunomisineen voi sanoa, että ei ole mennyt aika hukkaan.

PIKKUJOULUT
Pikkujoulu palkitsee vuoden aherruksen. Tapahtumaan olennaisesti liittyy Joulupukin vierailu. Hän on
saapunut sinne poikkeuksetta kelistä riippumatta, joko porojen vetämänä tai helikopterin voimalla.
Jännitys on huipussaan, kun pukkia odotetaan jakamaan lahjoja.
Pikkujouluista nauttivat erityisesti lapset, mutta ei siellä
aikuisillakaan ikävää ole ollut.

UUSI VUOSI
Raketteja, raketteja, nakkeja ja erilaista
suolaista.
Niistä koostuu uuden vuoden henki.

Lähellä

Laavut Honka ja Hiekkaniemi. Kesällä veneellä ja talvella hiihtämällä.
Alatalon läheisyydessä on kivoja retkikohteita vaikka päiväretkeksi. Talvella ja varsinkin kevät hangilla voit
kävellä tai hiihtää lähinnä olevaan taukopaikkaan järven toiselle puolelle. Matkaa on linnuntietä myöten
n.3.8km. Paikka on suoraan Alatalon rannasta Hiekkaniemen laavu Juurusvesi
Hiekkaniemen melontasatama sijaitsee Juurusveden rannalla. Kohdetta ylläpitää Murtolahden kyläyhdistys.
Varustus: jätepiste, käymälä, laavu, laituri, polttopuut, tulentekopaikka, veneenlaskupaikka
Toinen paikka on saaressa Siilinjärven suuntaan etuvasemmalle n. 4.8 km päässä.
Paikka on Honka
Laavu/kota on rakennettu pieneen saareen Juurusvedelle vesilläliikkujien sekä moottorikelkkailijoiden
taukopaikaksi. Saari sijaitsee Tahkon vesireitin läheisyydessä. Kohteella toimii polttopuuhuolto.
Varustus: infotaulu, käymälä, laavu, polttopuut
Tiedäthän, että meillä Alatalon palveluun kuuluu veloituksetta soutuveneet!

Lisäksi:
Hyviä retkikohteita kesällä ja talvella Alatalon läheisyydessä
Kesällä retken arvoisia paikkoja ovat n. 9.0 km päässä olevat
Halmejoen luontopolku ja Pökösenmäen patteripolku.
Ranta-Toivalassa sijaitseva Halmejoen luontopolku on lähes kokonaisuudessaan Eu:n Natura-verkostoon
kuuluvalla suojelualueella. Halmejoelle ominaisia ovat erilaiset lehdot, joista komeimmat löytyvät alueen
halki kulkevien purojen varsilta. Suojelualueella on tehty hoitotöitä, joiden tavoitteena on
lehtokasvillisuuden säilyttäminen ja palauttaminen sekä puustorakenteen monipuolistaminen.
Vajaan kahden kilometrin mittaisella luontopolulla esitellään muun muassa lehtoja ja niiden kasvillisuutta.
Polulla kulkija pääsee tutustumaan myös Halmejoen monipuoliseen linnustoon. Hyvällä onnella alueella voi
kuulla vaikkapa vanhoja luonnontilaistuvia metsiä suosivien idänuunilinnun ja pikkusiepon laulun.
Luontopolulla kerrotaan myös alueella tehdyistä luonnonhoitotöistä. Polku alkaa Ranta-Toivalantien varressa
olevalta parkkipaikalta ja sen pystyy kiertämään ilman kumisaappaita. Polun varrella on Ranta-Toivalan
kylätoimikunnan ylläpitämä nuotiopaikka.

Halmejoen luontopolulta on yhteys noin viiden kilometrin mittaiselle Pökösenmäen patteripolulle.
Kylätoimikunnan ylläpitämä polku kiertelee Suomen sodan aikaisilla tapahtumapaikoilla. Info sivuilta
https://www.kuopio.fi/halmejoki
Nilsiässä voit käydä ihailemassa savolaista kauneutta kohteessa Pisa
Pisa on korkea vaara Syvärin järven eteläpäässä. Korkein huippu kohoaa meren pinnasta 270,6 metriä ja
viereisten järvien pinnasta noin 170 metriä. Vaaran rinteet ovat joka puolella erittäin jyrkät. Yksittäisten
jyrkänteiden korkeudet vaihtelevat 5–15 metriin. Tarkemmin osoitteessa https://www.kuopio.fi/pisa.
Maaningalla on käynnin arvoinen paikka Korkeakoski
Maaningan Korkeakoski on suosittu käyntikohde varsinkin keväisin lumien sulaessa, kun putous on
komeimmillaan.
Korkeakosken rotkolaaksossa on noin 35 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue. Rotkon jyrkät rinteet
muodostavat poikkeukselliset maasto-olosuhteet. Alueella sijaitseva Korkeakoski on Suomen korkein
vapaana virtaava koski. Korkeutta sillä on noin 36 metriä. Veden virtaama vaihtelee suuresti vuodenaikojen
mukaan. Tämäkin löytyy sivuilta https://www.kuopio.fi/korkeakoski.
Tuusniemeltä sijaitseva Seinävuoren Rotkolaakso on jylhyydessään näkemisen arvoinen luontonähtävyys.
Rotko on noin 500 metriä pitkä, 20–40 metriä leveä ja korkeimmalla kohdallaan jopa 25 metriä syvä.
Rotkolaakso rauhoitettiin vuonna 1964 luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueeksi.
Rotkolaakson retkeilykohteessa on hyvä varustelutaso: Kookas laavu, jossa on nuotiopaikka, näköalatasanne,
laituri, opastustaulut, puuliiteri sekä käymälä. Laituri, näköalatasanne ja laavu ovat esteettömiä.
Rotkolaakson ympäri kiertää noin 2,5 kilometrin pituinen retkeilyreitti.
Paikan suosiosta johtuen Seinävuorentiellä on talvikunnossapito. Tie aurataan ns. alaparkkipaikalle asti sekä
tehdään pisto huoltorakennuksen edestä kodalle. Tietä ei aurata ylös näköalatasanteelle.
Tietoa löydät sivulta http://www.tuusniemi.fi/fi/seinavuoren_rotkolaakso

Tervetuloa viettämään aikaa ja nauttimaan.

