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Kevät on ehtinyt pitkälle vaikeahkon alun jälkeen. Puut 
ovat parin kolmen päivän jälkeen puhjenneet vihreään eli 
koronan jälkeenkin kesä saapuu.

Viime vuosi (2020) oli kaiken kaikkiaan yhdistyksen 
historian paras kaikilla mittareilla mitattuna. Vierasvaunu
vuorokausia oli ennätysmäiset 3901. Tähän on varmasti 
osasyynä korona, joka esti matkustamisen ulkomaille.  
Asuntovaunu ja autokauppa on käynyt niin vilkkaana, 
että nyt myydään pitkällä toimitusajalla. 

Kotimaan matkailu kiinnostaa tänä päivänä. Suurin 
osa matkailijoista suunnittelee lähtökohtaisesti kotimaas
sa matkustamisen. Kotimaa ja sen monet kasvot ovat 
unohtuneet monilta meistä, mutta pandemian aiheuttamat 
matkustuskiellot ulkomaille ovat kääntäneet katseet koti
maahan, sen luontoon, kaupunkeihin ja eri paikkakuntiin. 

Alatalon leirintäalueella on runsaasti tilaa niin isoille 
kuin pienille karavaanareille. Lapsille on oma leikkikenttä
alue, joka kevään aikana aidataan tien vierestä turvallisuu
den lisäämiseksi. Lisäksi paikalle on tullut uusi ”kiikku”.

Rantaalue on saatettu koko lailla valmiiksi, odotte
lemme vain nurmikon kasvua. Ylätasanteelle tulevat vau
nupaikat sähköistetään, aidataan ja viimeistellään ennen 
matkailukauden alkua. Nämä paikat ovat tarkoitettu vie
railijoille.

Puheenjohtajan ajatuksia

Alatalon laadun takeena 
on Vankkurihymiö. 

Uudesta saunasta sen verran, että poikkeuslupa on 
saatu, rakentamisen suunnittelun jatkaminen on saatu 
vuosikokoukselta. Sitten kun suunnittelu, luvat ja rahoi
tuskuviot ovat valmiit, ylimääräinen yhdistyksen kokous 
päättää rakentamisesta. Tavoitteena on, että rakentaminen 
voisi alkaa syksyllä 2021 matkailusesongin loputtua. Sau
nassa kun ollaan, toivoisin meiltä kaikilta seuraavaa:  
koronaepidemian aikana pitäisimme jokainen huolen sii
tä, että saunassa on vain tarpeellinen määrä saunojia ker
rallaan. Vaikka saunavuoroja on monta, niin aina jokin 
vuoro on täynnä ja toinen vuoro vajaa. Kurkatkaa vaikka 
saunaan, kuinka monta on sillä hetkellä joko suihkussa tai 
saunassa. Yhdessä toimimalla pääsemme tästäkin yli ki
vuttomasti.

Kaikesta huolimatta otetaan kesällä rennosti, nauti
taan toistemme seurasta, viihdytään alueilla ja olkaamme 
ystävällisiä toisiamme kohtaan. Huolehditaan hygieniasta 
sekä muistetaan turvaetäisyydet!

Hyvää matkailukesää kaikille!           

Pekka Haapaniemi
puheenjohtaja 

128470

Tervehdys!
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HALLINTO 2021–2022  
tehtävä- ja vastuualueet 

HALLITUKSEN JA YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA PEKKA HAAPANIEMI
Puh. 050 566 5943, pekka.haapaniemi(ät)elisanet.fi 
Yhdistyksen ja sen hallituksen johtaminen, tiedottaminen,  
PR- ja suhde toiminnan kehittäminen ja ylläpito.

HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJA LEENA HEIKKINEN, hallituksen jäsen
Puh. 044 364 3987, leni.heikkinen(ät)gmail.com 
Yhdistyksen puheenjohtajan sijainen ja puheenjohtajan avustaminen.  
Hallituksen jäsen. Naistoimikunnan jäsen.

TALOUDENHOITAJA RIITTA KEKÄLÄINEN
Puh. 040 591 2550, varkauden.matkamies(ät)gmail.com
Taloudenhoito, kirjanpidon tiliöinti, laskujen maksu ja sähkömaksuseuranta.

HALLITUKSEN SIHTEERI JUKKA KUOSMANEN, hallituksen jäsen
Puh. 040 687 3133, jukka.kuosmanen(ät)petterinkulma.fi
Hallituksen sihteeri ja kotisivujen ylläpito. Varalla Facebook-sivujen ylläpito.

HEIDI VASARA, hallituksen jäsen 
Puh. 040 571 5183, heidima.vasara(ät)gmail.com
Ohjelmatoimikunnan jäsen.

SEPPO KAISMALA, hallituksen jäsen 
Puh. 0500 674 338, kaismalas(ät)gmail.com
Ohjelmatoimikunnan jäsen.

EEVA-LIISA JOKINEN, hallituksen jäsen
Puh. 050 540 5764, eevaliisa.jokinen(ät)gmail.com
Naistoimikunnan vetäjä.

PAULI NOUSIAINEN, hallituksen jäsen
Puh. 040 537 7673, paulikalevi.nousiainen(ät)gmail.com
Aluetoimikunnan vetäjä. Ohjelmatoimikunnan jäsen.

HANNU PÖYHÖNEN, hallituksen jäsen, aluepäällikkö
Puh. 045 600 1033, hannu.poyhonen(ät)kymp.net

JÄSENKIRJURI SEPPO TIILIKAINEN, hallituksen ulkopuolelta
Puh. 044 371 4426, seppo.tiilikainen(ät)dnainternet.net 
Yhdistyksen jäsenkirjanpito, tervetulopaketin toimittaminen uusille jäsenille.
Karaoketoiminnan ylläpito ja kehittäminen. Ohjelmatoimikunnan jäsen.
Facebook-sivujen ylläpito. Varalla kotisivujen ylläpito.

Julkaisija

SF-Caravan Kuopion Seutu Ry

Päätoimittaja

Pekka Haapaniemi
050 566 5943
pekka.haapaniemi@elisanet.fi

Ilmoitusmyynti

Pekka Haapaniemi
050 566 5943
pekka.haapaniemi@elisanet.fi

Lehden ilmestymisviikot 2021

Viikot 9, 27 ja 44 
Lehti toimitetaan painettuna 
versiona heille, joilla ei ole  
liittoon ilmoitettua sähköposti-
osoitetta. Viikolla 27 ilmestyy 
vain sähköinen nettilehti.

Kaikki lehdet myös 
yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net

Valmiin aineiston jättö

Jättöviikot 6, 22 ja 40

Painosmäärä 1 850 kpl

Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät

Painopaikka 2021

Grano Oy, Kuopio

Kotisivumme www.sfc-kuopionseutu.net

Facebook https://facebook.com/SF-Caravan Alatalo
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Kuopion kauppatori – eli Mualiman Napa – on yksi Kuopion 
suosituimmista käyntikohteista ja Suomen vilkkaimmista to-
reista. Taitaapa se jopa olla Suomen suurimpia. Mualiman na-
van löydät konkreettisestikin keskeltä toria. Vaatimattomasti 
me olemme sen nimenneet ”The Center of the Universe”. 

Kuopion torilla aistii perinteisen torielämän tunnelman, 
ja historian havina yhdistyy venkoilematta nykyaikaisiin pal-
veluihin ja tarjoiluihin. Tunnelma on taatusti kuopiolaisittain 
autenttinen. Kesäisin voit kuulla katusoittajien taitavat säve-
let, herkutella tuoreilla Suonenjoen mansikoilla ja Kallave-
den muikuilla. Partasen lihapiirakat, karjalanpiirakat ja kala-
kukot vaihtavat omistajaa samalla, kun vieressä tuoksuvat 
eksoottisemmatkin makupalat. 

Tori on lähellä tuotetun ruuan mekka. Torin eteläpäädys-
sä seisoo komea keltainen kauppahalli, josta löytyvät tuo-
reet kala- ja lihaherkut, paikallisten tuottajien upeat tuotteet 
ja autenttinen savolainen henki. Halli on käymisen arvoinen 
paikka. Vastakkaisella laidalla katseen vangitsee 1882 val-
mistunut kaupungintalo. Kauppahallin takana puolestaan 
komeilee Kuopion kuuluisa Lyseo, joka on kasvattanut mon-
ta päättäjää ja vaikuttajaa Suomeen.

Kuopio on kuuluisa herkuistaan, ravintolatarjontamme 
on valtakunnallisestikin palkittua. Kuulumme alueena eu-
rooppalaiseen gastronomiseen verkostoon – European Re-
gion of Gastronomy -perheeseen. Se on arvonimi alueille, 
joissa vaalitaan lähiruokaa ja paikallisia perinteitä, kulttuurin 
moninaista kirjoa. Torin ympäriltä löydät ERG-statuksen saa-
neita yrityksiä. 

Kuopion torilla tavataan. Siellä järjestetään vuosittain 
isoja ja pieniä tapahtumia. Siellä on mahdollista tavata aito 
savolainen. Murretta taitavat kuopiolaiset haastelevat mie-
lellään muualta tulevien kanssa. Kysypä tietä, niin yllätyt. 
Kuopiolaiset ovat itse nimenneet joutilaisuuden ja toripöy-
dillä istuskelun kuopiolaisuuden ilmentymäksi. Nautiskele 
kesän jäätelöt Velj’mies- tai Siskotyttö-patsaalla. Muutenkin 
kaupunkikuvaan on istutettu uusia kiinnostavia patsaita, 
joita on kiva käydä katselemassa. Kuopio on myös laattojen 
kaupunki, ja useassa historiallisessa kohteessa löytyy laatta 
kertomassa paikan historiasta. 

Kuopio on tänään yli 120.000 asukkaan kansainvälinen 
kaupunki. Se näkyy kaupungissa monin tavoin. Savon lisäksi 
kaupungissa kuulee puhuttavan lukuisia kieliä. Kaupungin 
museot tarjoavat kävijöille ihmeteltävää. Ainutlaatuinen or-
todoksinen kirkkomuseo Riisa kätkee sisäänsä poikkeukselli-
sia aarteita, historiaa ja tunnelmaa. Kuopion korttelimuseos-
ta löydät Minnan salongin, ja Minna Canthin henki näkyy 

Legendaarinen 
Kuopion tori 
säteilee elämää
Kauppaa ja kohtaamista jo vuodesta 1818

kaupungissa muutenkin. Linja-autoaseman vieressä sijaitse-
valle hautausmaalla on Minnan viimeinen leposija. Snell-
mannin puiston vieressä komeilee Kanttila, tuo legendaari-
nen Minnan koti ja kauppa. Lähes vastapäätä Kanttilaa ilah-
duttaa kävijää Viktor Barsokevitchin nimeä kantava valoku-
vakeskus. VB-valokuvakeskuksen vaihtuvat näyttelyt ja viih-
tyisä sisäpiha houkuttelevat vieraita läheltä ja kaukaa. 

Kauppakatua alaspäin laskeutumalla kohtaa ravintoloi-
den lisäksi tunnelmallisen kirkkopuiston ja taidemuseon 
sekä alaspäin viettävällä kadulla juuri avatun tiedon ja tari-
noiden korttelin, Kantin, jossa museo ja kirjasto yhdistyvät 
uudenlaiseksi kokonaisuudeksi, yhteiseksi olohuoneeksi. 
Kuopion paraatipuisto – Snellmannin puisto – avaa huikean 
maiseman ylös Tuomiokirkolle ja alas satamaan. Maljalah-
den satamasta löydät ravintoloita ja ravintolalaivan. Uudelle 
aallonmurtajalle kannattaa kävellä ihailemaan Kallaveden 
upeaa järvimaisemaa. 

Kuopion tori on kaupungin sydän, josta rännikatuja pit-
kin pääsee tunnelmallisille reiteille satamaan ja Väinölännie-
melle. Torilta reippaat nappaavat kätevät sähköavusteiset 
kaupunkipyörät alleen ja huristelevat Puijolle, Rauhalah-
teen tai Bellanrantaan. Ensi kesänä auton voi jättää parkkiin 
ja tehdä kierroksen myös mainioilla Hop on Hop off -busseil-
la. Torilta saa siitäkin lisätietoja. 

 Torilta teatterille päin löytyy salattu helmi – Pikku-Pieta-
rin tunnelmallinen torikuja, josta löytyy paikallista käsityö-
tä ja uskomaton van hanajan tunnelma. Torikujalta eteen-
päin pääsee Valkeisenlammen upeaan puistoon, teatterin 
takapihalla voi käydä laulamassa vaikka aarian amfiteatterin 
lavalla.

Ja kun verrytellä haluat, kiipeä Puijon urheilualueen 
kautta portaita pitkin Puijon tornille. Tornista avautuu huike-
at maisemat joka suuntaan. Minna Canthkin aikoinaan vei 
perheensä Puijolle retkeilemään. Von Wright on sieltä myös 
maiseman maalannut. Puijonnokan kärjen laavulta ja nuo-
tiopaikalta avautuu kansallismaisema pohjoiselle Kallave-
delle. Puijon ikimet-
siä kelpaa ihmisen 
samoilla, kulkea Sir-
pa Kähkösen kirjan 
maisemissa. 

Tervetuloa 
Kuopioon!



Alatalon kuulumisia

Hyvää kevättä sinulle karavaanari. Muuttolinnutkin ovat pa
lailemassa pitkältä matkaltaan. Sorsia, lokkeja, kurkia, joutse
nia, kalasääksiä ja paljon muita on jäiden lähtöä odotellessa 
pongattu.

Ei sellaista vuotta, etteikö Alatalon leirintäalueella tapah
tuisi kehitystä. Vaikka toimimme pitkälti talkooperiaatteella, 
olemme saaneet kohtalaisesti aikaiseksi. 

Viime vuonna rakensimme venerantaan näyttävän näkö
alaterassin. Terassilta on kaunis järvinäköala Juurusvedelle ja 
sen saaristoon.

Tänä keväänä meille on valmistumassa nurmipintainen ”ta
pahtumaranta”. Aivan rannassa onkin jo laavu pöytineen ja 
asennamme sinne lähiaikoina vielä rosvopaistimontun. Ran
nalla voi tulevaisuudessa pelata joitain pelejäkin ja ottaa aurin
koa. Suunnitelmissa sinne muutakin, mutta niistä myöhemmin.

Välittömästi tämän uuden rannan yläpuolelle valmistuu 
toistakymmentä vieraillemme tarkoitettua matkailuajoneuvo
paikkaa. Evätpä nekään paljon paremmalle paikalle voisi tul
la. Myös niiltä tulee olemaan mahtava järvinäköala. 

Juurusvesi on Alatalon rannassa
Mittamiehet mittailivat paikkoja jo syksyllä. Pari kolme

kin vaihtoehtoa mitattiin. Ihanne olisi ollut, että olisimme saa
neet matkailuajoneuvot ympyrämuodostelmaan, mutta valitet
tavasti tila ei tällaiselle vaihtoehdolle aivan riittänyt. Saimme 
paikat kuitenkin ns. viistopaikoiksi, jolloin niille on helpompi 
peruuttaa. Tielinja rannassa siirtyi muutaman metrin kohti 
rantaa. Paikat valmistuvan käyttöön aivan lähiaikoina. 

Ahkerat talkoomiehet kunnostivat ”vanhan toimiston” ta
kaosassa olevan huoneen uuteen loistoon. Huoneen käyttötar
koitus on vielä vähän mietinnässä, mutta eiköhän sille käyttö 
löydy.

Ja tuleehan meille vielä lasten leikkialueelle uusi jousi
kiikku ja leikkihuoneeseen uusia kalusteitakin.

Entiseen malliin vuokraamme kajakkeja ja SUPlautoja 
sekä minigolfvuoroja.

Nämä olivat suurempia kehityskohteita. Pienempiä talkoo
hommia tehdään pitkin vuotta ja kaikki työ ei ole välttämättä 
niin ulospäin näkyvää, vaikka välttämätöntä ja tärkeää onkin.

Tervetuloa katsomaan, mitä meillä tapahtuu!
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Muutama kuorma vielä

Uutta rantaa

Tuohon pelikenttä

Matkailuajoneuvopaikat valmistuvat
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Poistimme esteitä
Olemme Alatalossa laittaneet painoa myös esteettömyysasioi
hin. Hankimme pyörätuolia varten irralliset rampit, joilla on 
avustajan avustamana mahdollista päästä tupaankin, sen kor
keahkoista rapuista huolimatta. Rampit ovat liikuteltavissa 
muihinkin rakennuksiin.

Myös tulevan rantasaunan suunnitelmat on tehty esteettö
myys huomioiden.

Aivan täydelliseen esteettömyyteen rakennusten iän ja ai
kaisensa rakennustyylin vuoksi on vaikea päästä. Tehdään 
kuitenkin parhaamme, että kaikki pääsisivät Alatalossa ter
veydentilastaan huolimatta liikkumaan. Toivommekin edel
leen vinkkejä esteettömyyden lisäämiseksi.

Pikkujoulut
Pikkujoulut pidimme talvella Koronan vuoksi ulkosalla. Jou
lupukki oli epidemiasta huolimatta uskaltautunut Alataloon
kin. Joulukuusen nousimme Arin mönkijällä. Kuusi löytyikin 
yllättävän läheltä tien risteyksestä. Miten lienee niin hyvä 
kuusi siihen kasvanut. 

Turvapäivät, isäntäkoulutus ja ensiapukoulutus  29.5.
Alatalo soi ja tanssii   4.6.  PERUTTU!
Juhannus  25.–27.6.
Saunapäivä vesitapahtumineen ja alakentän avajaiset  24.7.
Härkäjuhlat  6.–8.8.
Ajotaitomerkkien suorituspäivä (paikka avoin)  21.8.  
Rompepäivät ja Karavaanareiden SM-karaokekilpailu 4.–5.9.
Syyssiivoustalkoot ja kausipaikkalaisten palaveri  25.9.
Pikkujoulut  19.–21.11.

Tapahtumat Alatalossa, jos ei muuta mainita.

Kesä-elokuussa karaokeiltoja pidämme vähintään perjantaisin. Muuna aikana laulamme tarpeen mukaan.
Meillä on lähes 5300 kotimaista kappaletta tietokoneella Maestro ammattijärjestelmällä.

Tapahtumakalenteri 2021
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Entisen toimiston takahuonetta petrattiin
Reipas talkooporukka remontoi jo huonokuntoiseksi päässeen 
Alatalon yli 100 vuotiaan päärakennuksen lähinnä varasto
käytössä olleen huoneen uuteen uskoon. 

Huoneen pinnat olivat päässeet ajan kuluessa pahasti rapistu
maan. Nyt kun huonetta käy katsomassa, sitä ei uskoisi enää 
entisekseen.

Myös lasten leikkihuonetta kunnostettiin 
alkutalvesta ja keväällä päästään kiikkumaan

...ja siihen se päättyiSiitä se alkoi...
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ADRIA J. EDITION ON TÄÄLLÄ
– tutustu, ihastu ja osta ikiomaksi!

Saatavilla:
MATRIX 670 SL J. EDITION  
ERILLISVUOTEILLA

MATRIX 670 SC J. EDITION  
SAAREKEVUOTEELLA

• J.Edition-erikoisväritys
• 16” aluvanteet
• Markiisi
• Ohjaamon ilmastointi
• Vakionopeudensäädin

• Multimedialaite, jossa  
navigaattori ja  
peruutuskamera

• LED-päiväajovalot
• Alaslaskettava vuode

• Iso takatalli
• Rekisteröity viidelle
• Mattosarja
• Lattialämmitys
• 7 vuoden tiiviysturva

Monipuolisesta matkailuajoneuvojen  
valikoimastamme kaveri kesän reissuille!

Saimme erän

-matkailuautoja

BÜRSTNER 
WHITE 
EDITION

BÜRSTNER 
• Markiisi LED-

valaistuksella
• Multimedialaite, 

jossa 
navigaattori ja 
peruutuskamera

• Erillisvuoteet ja 
alaslaskettava 
vuode

• Talvipaketti sis. 
lattialämmitys

• Mattosarja
• 16” aluvanteet
• Iso takatalli
• Rekisteröity 5:lle
• 10 vuoden 

tiiviysturva

64 900€

Saatavilla vain J. Rinta-Joupilta!

69 900 €

76 900 €

FIAT 140 HV MANUAALI

FIAT 160 HV AUTOMAATTI

Huippu-uutuus 
nyt saatavilla!

Kabe Crown on Mercedes-Benzin tehokkaalla 
170 hv moottorilla ja automaattivaihteistolla 
varusteltu täysiverinen talvikelien matkailuauto, 
joka takaa ylellisen matkustusmukavuuden 
vaativimmissakin olosuhteissa.

Tule ja tutustu, sillä tämä matkailuauto on 
kokonaisuus, jossa mukavuudet on viety tin-
kimättömällä ammattitaidolla huippuunsa.

CROWN 
i 760 LGB

145 811 €
Tule ja varaa omasi!

145 811 

Autokauppa, jossa on jiitä.
rintajouppi.fi

PALVELEMME 
ma – pe 10 – 18  \  
la 10 – 15

J. RINTA-JOUPPI OY
Volttikatu 7, Kuopio \  

Matkailuautomyynti p. 020 7881 331

Saatavilla vain J. Rinta-Joupilta!



Autokauppa, jossa on jiitä. rintajouppi.fiAutokauppa, jossa on jiitä.Autokauppa, jossa on jiitä. rintajouppi.fi

OSTAMME
MATKAILU-
AJONEUVOJA!
Olemme kiinnostuneita ostamaan 
matkailuautosi tai -vaunusi hyvään 
hintaan. Myy omasi meille jo  
tänään osoitteessa rintajouppi.fi tai 
ottamalla yhteyttä myymäläämme!



Koronaepidemian vuoksi pohdimme hallituksessa vuosiko
kouksen järjestämisajankohtaa tarkasti ja kerran kokousta jo 
siirsimmekin.

AVI kuitenkin antoi poikkeuspäätöksen yhdistyksille ja 
muille vastaaville toimijoille pitää kokouksensa, kunhan koro
narajoituksia muuten noudatetaan. Päätöksen perusteluna oli 
se, että vuosikokous ei ole yleinen tilaisuus, vaan on tietyn 
jäsenmäärän oma tilaisuus. Sinne ei siis voi tulla kuka vain, 
vaan tietty porukka.

Niinpä rohkenimme kutsua kokouksen koolle. Lisäksi 
akuutti suunnitelma rakentaa Alataloon uusi sauna toi paineita 
sille, että, kokous oli saatava koolle. Muuten asiat entisestään
kin venyisivät.

Pidimme kokouksessa tiukasti maskit kasvoilla ja kahvi
tarjoilua emme tänä vuonna järjestäneet.

Kokouksen puheenjohtajaehdokkaaksi olimme kutsuneet 
SF Caravan liitosta liittohallituksen varapuheenjohtaja Timo 
Tarvaisen ja puheenjohtajaksi Timo myös valittiin. Hän veti
kin kokouksen rutiinilla ja napakasti läpi.

Kokouksessa käytiin läpi tilinpäätös ja tilin sekä toimin
nantarkastajien lausunnot sekä muut sääntöjen mukaiset asiat. 
Kaikki meni hyvin, joten hallitus ja muut toimijat saivat vas
tuuvapauden.

Jäsenmaksut kokous päätti pitää hallituksen esityksen mu
kaisesti entisellään eli varsinaisen jäsenen maksun 22 €:ssa ja 
rinnakkaisjäsenen maksun 5 €:ssa. 

Hallitus oli suunnitteluttanut uudesta rantasaunasta piirus
tukset, joiden pohjalta voitiin pyytää urakkatarjouksia ns. 
avaimet käteen periaatteella. Piirustukset esitettiin kokous
väelle (kuvat piirustuksista viereisellä sivulla). Tarjouksia saa
tiin 5 kappaletta. Ennen kuin tarjouksen jättäneiden kanssa 
jatketaan tarkempia neuvotteluita ja lopullista rahoitusta selvi
tetään, hallitus pyysi vuosikokoukselta lupaa jatkaa sauna
projektia loppuun saakka. Luvan kokous myös myönsi. Seu

Yhdistyksen vuosikokous 
8.5.2021

raavaksi siis tarkennetaan ja verrataan tar jouksia sekä selvite
tään lopullista rahoitusta. Kun nämä asiat ovat selvät, kutsum
me koolle ylimääräisen yhdistyskokouksen, jossa rakentami
sesta rahoituksineen päätetään. 

Asialistalla oli myös Alatalon kesäisäntätoiminta ja sen 
hoitaminen silloin, kun kausipaikkalainen ei itse pysty tai ha
lua isäntävuoroa hoitaa. Leena Heikkinen esitteli kaksoishin
tajärjestelmän, jossa kausipaikkalainen maksaa vuosipaikan 
lisäksi 130 € kausipaikkamaksua ja yhdistys hoitaa lakisäätei
set kulut ja ilmoitukset sekä hankkii tuuraajan ko. vuorolle. 
Asia sai kannatustakin, mutta päätettiin kuitenkin toistaiseksi 
jatkaa entiseen malliin.

Yhdistyksen puheenjohtajan kausi päättyi tähän kokouk
seen ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kaksivuotiskaudeksi 
jatkamaan Pekka Haapaniemi.

Yhdistyksen hallituksessa olivat erovuoroisina Mauri Oja
la, Seppo Kaismala ja Jukka Kuosmanen. Lisäksi Marko Toi
vanen pyysi eroa viimeisessä hallituksen kokouksessa, joten 
hallitukseen tuli nyt valita vähintään 4 jäsentä. Hallituksessa 
jatkavat Leena Heikkinen ja EevaLiisa Jokinen, jotka eivät 
olleet erovuorossa. Hallitusta myös päätettiin kasvattaa kah
della henkilöllä kahdeksan jäsenen vahvuiseksi.

Yhdistyksen hallitukseen 8.5.2021 alkaen valittiin 
seuraavat henkilöt:
• Pekka Haapaniemi, puheenjohtaja
• Leena Heikkinen
• EevaLiisa Jokinen
• Heidi Vasara, jäsen
• Riitta Kekäläinen
• Pauli Nousiainen
• Hannu Pöyhönen
• Seppo Kaismala
• Jukka Kuosmanen

JK
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K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

Juoks.n:o

Mittakaavat

Muutos

416 1 25

Uudisrakennus Pääpiirustus

Sauna Alatalo
Jänneniementie 264
70940 JÄNNEVIRTA

POHJA

202Rakentajapalvelu Kalpio
Aapatie 4
70780 KUOPIO ARK

2

1:1

  Jarno Kalpio RI Amk31.03.2021

POHJA

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P3

PÄÄPIIRUSTUS TARJOUSLASKENTAAN

1:50
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Kun uusi karavaanari haluaa liittyä karavaanariksi, tänä päivä
nä jäsenyys tehdään yleensä netissä sähköisellä lomakkeella 
SFCaravan ry sivujen kautta. Valikkoon avautuu valittavaksi 
yhdistys, joka SFCaravan Kuopion seutu ry yhdistyksen 
osalta on numero 021. Jäsenkortissa oleva numerosarja kertoo 
jäsennumerosi. Jäsennumeron loppuosa 0 tarkoittaa varsinais
ta jäsenyyttä ja 1 tarkoittaa perheessä rinnakkaisjäsenyyttä. 
Liittoon ei voi olla suoraan jäsenenä, vaan jokainen henkilö
jäsen on jonkun yhdistyksen kautta jäsen. Sinulla on oikeus ja 
voit siis vaikuttaa jäsenenä juuri sen yhdistyksen asioihin, jon
ka jäsenyhdistykseen kuulut.

Vain muutamat jäsenyhdistyksen luottamushenkilöt saavat 
jäsenen liittymistiedot liiton sivuilta. Sieltä saadun tiedon mu
kaan yhdistys voi lähettää jäsenyhdistyksen jäsenpostia esim. 
Reissaajatlehden, sähköpostia ym. edellyttäen ettei henkilö 
ole asettanut markkinointikieltoa. Kun osoitteesi muuttuu, il
moita siitä liiton jäsenasiatsivuilla. Yhdistys saa sitä kautta 
muuttuneet tietosi.

Jäsentilastoista kiinnostuneille kokosin asioita 10.5.2021. 
SFCaravan ry:n kuuluu 79 yhdistystä. Jäsenmäärä oli 2020 
vuoden lopussa 64591 jäsentä. Kasvua edelliseen vuoteen ver
rattuna +2,83 %. Kuopion yhdistys oli 10. suurin jäsenmääräl
lä 1685. Kasvua oli jopa +5,58 %.

Kuopion yhdistyksessä pienin jäsennumero on 140 ja suurin 
174945. Vanhin jäsen on syntynyt 1924 ja nuorin 2011. Aikai
sin liittyjä on liittynyt vuonna 1964. Jäsentemme pienin posti
numero on 00410 ja suurin 99800. Postitoimipaikkana Kuopio 
oli 521 jäsenellä. Yhdistyksemme oli jäsenyhdistysten jäsen
vertailussa 8. vuosina 2008–2012. Suurin jäsenmäärä on 1837 
vuonna 2012. Alimmillaan jäsenmäärä kävi 18.1.2020 ollen 
1593 jäsentä. Jäsenmäärä on lähtenyt hyvään kasvuun ollen nyt 
1720. Jäsentemme keskiikä meilläkin on varmaan n. 59 vuotta, 
joka noudattaa liiton tekemää ikäjakaumaa koko jäsenmäärästä. 

Hyvää ja vilkasta matkailukesää 2021!

Seppo Tiilikainen
jäsen 0814420, liittynyt 5.6.1997

Jäsenasioita jäsenkirjurilta
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Weinsberg 600 ME 2021, HUIPPUSUOSITTUWeinsberg 600 ME 2021, HUIPPUSUOSITTUWeinsberg 600 ME 2021, HUIPPUSUOSITTU
rek. 4:lle, vuoteet 2+1+1, pituus 5,99 m,
erillisvuoteet pitkittäin, talvilämmin, upea

rek. 5:lle, vuoteet 6:lle, pituus 7,38 m 
erillisvuoteet, laskuvuode, iso takatalli
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erillisvuoteet, laskuvuode, iso takatalli
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Adria Matrix Axess 670 SL Limited 2021Adria Matrix Axess 670 SL Limited 2021 Weinsberg Pepper 2021, SUPERVARUSTEINWeinsberg Pepper 2021, SUPERVARUSTEIN
rek. 4:lle, vuoteet 2+1+1, pituus 6,74 m 
erillisvuoteet, myös parivuodemallina
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Weinsberg 600 ME 2021, HUIPPUSUOSITTUWeinsberg 600 ME 2021, HUIPPUSUOSITTU
rek. 4:lle, vuoteet 2+1+1, pituus 5,99 m,
erillisvuoteet pitkittäin, talvilämmin, upea

Rek. 4:lle, vuoteet 2+1, pituus 5,99 m
Ford 170 hv, talvilämmin, uudistunut malli

Weinsberg 600 ME 2021, HUIPPUSUOSITTUWeinsberg 600 ME 2021, HUIPPUSUOSITTU
rek. 4:lle, vuoteet 2+1+1, pituus 5,99 m,
erillisvuoteet pitkittäin, talvilämmin, upea

Weinsberg 600 ME 2021, HUIPPUSUOSITTUWeinsberg 600 ME 2021, HUIPPUSUOSITTU
rek. 4:lle, vuoteet 2+1+1, pituus 5,99 m,
erillisvuoteet pitkittäin, talvilämmin, upea
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Karmann 4x4 AWD NELIVETO 2021 uutuus

65 990 €65 990 €

Uudet laadukkaat matkailuautot alkaen vain 790 € / viikko!

MYÖS VUOKRAUS
EDULLISESTI

retkiauto.fi
Kysy lisää 0400 672 900, myös iltaisin ja viikonloppuisin

UUDET JA UUDENKARHEAT MATKAILUAUTOT SUOMEN EDULLISIMMIN HINNOIN

                                                       MERKKI KUIN MERKKI – PYYDÄ TARJOUS!UUDET JA UUDENKARHEAT MATKAILUAUTOT SUOMEN EDULLISIMMIN HINNOIN

                                                       MERKKI KUIN MERKKI – PYYDÄ TARJOUS!

Oppipojankuja 2, Kuopion Leväsellä
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Rek. 4:lle, vuoteet 2+1, pituus 5,99 m
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HUIKEAT HINTAPOMMIT!

Hei jäsen!

SAUNA ON 
LÄMMIN.
TERVETULOA!
Oletko käynyt omalla 
alueellasi Alatalossa?

Virtaa saa tolpasta ja saunakin on 
yleensä lämmin joka ilta. Vaikka 
talvella vietämmekin omatoimi-
aikaa, paikalla olevat caravaanarit 
saunan yleensä lämmittävät.

Käytettävissäsi ovat saunan lisäksi 
mm. huoltorakennus suihkuineen, 
uusi caravan-keittiö, tupa, grilli-
katos ja laavu. Paikat ja palvelut 
pyrimme pitämään kunnossa.

Kausipaikkalaisia alueella on tällä 
hetkellä toistasataa matkailuajo-
neuvoa. 
Kausipaikka on edullinen. Ajatel-
laanpa hieman, mitä vastinetta 
sillä saa. Paikan hintaan saa hallin-
taansa matkailuajoneuvolleen 
oman kunnostetun paikan sään-
nösten mukaisine sähköpistokkei-
neen ja päivittäisen saunavuoron. 
Lisäksi käytettävissä ovat jo edellä 
mainitut rakennukset ja palvelut.

Lapsille on harrastekentällä teke-
mistä. On erilaisia pelejä, kiipeily-
teline liukumäkineen, leikkimökki, 
hiekkalaatikko, useita polkuautoja, 
kiikkuja ja koripallopeli. Kesä-
aikaan matala hiekkapohjainen 
uimaranta. Lainaamme veloituk-
setta veneitä onkineen ja ankku-
reineen. Lähes kaiken ikäiset  
voivat pelata kahdeksanrataista  
minigolfia. Vuokraamme edullises-
ti myös SUP-lautoja ja kajakkeja.

Alatalossa järjestetään myös usei-
ta tapahtumia pitkin vuotta, 
unohtamatta perjantaisia karaoke-
iltoja tansseineen. Voidaanpa ka-
raokea laulella muinakin iltoina.

Vuoden ensimmäinen tapahtuma 
on perinteisesti Talvipäivät, jat-
kuen sitten Pääsiäistapahtumalla 
jne. Tapahtumat ovat nähtävillä 
yhdistyksen kotisivuilla www.sfc-
kuopionseutu.net sekä ilmoitus-
taululla Alatalossa.

Lisätietoa saa puh. 050 309 8012.

OHJEITA KARAVAANARILLE:

Huolehdi aina liikkeelle lähtiessä
• Kulmatuet, nokkapyörä ja askelma on nostettu ylös
• Ikkunat ja kattoluukut on suljettu kunnolla
• Sähköjohdot irrotettu verkkovirrasta
• Vaunu on kytketty huolella, myös vaunun pistoke ja varmuusvaijeri
• TV-antenni on laskettu alas ja lukittu
• TV tuettu niin ettei pääse liikkumaan (ei koskaan takavuoteelle)
• Raskaat tavarat (mm. etuteltat) ovat kunnolla tuettuina lattialle,  

mahdollisimman lähelle keskiakselia
• Kaasupullot on tuettava, niin etteivät ne pääse liikkumaan
• Irtotavarat on siirretty kaappeihin (esim. kahvin- ja vedenkeitin)
• Kaappien ovet on suljettu kunnolla
• Talvella poista lumi ja jää katolta huolellisesti ennen liikkeelle lähtöä
• Aisapainon, taustapeilien ja ajovalojen tarkastus

Lähde: Caravan Leirintäopas
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Monipuolinen Matkailuauto- ja Vaunukorjaamo

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

Matkailuauton alustan huollot ja korjaukset 

Moottori- ja jarruhuollot 

Matkailuauton ja -vaunun asunto-osan huoltotyöt 

Kaasu- ja sähkölämmittimien huollot 

Kolari- ja kosteusvauriokorjaukset 

Palveluihimme kuuluvat mm

Ota yhteyttä ja varaa aika asiantuntevaan asuntoauto- ja 
vaunuhuoltoon! 

Tarvikkeet ja varusteet

Monipuolinen Matkailuauto- ja Vaunukorjaamo

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

Matkailuauton alustan huollot ja korjaukset 

Moottori- ja jarruhuollot 

Matkailuauton ja -vaunun asunto-osan huoltotyöt 

Kaasu- ja sähkölämmittimien huollot 

Kolari- ja kosteusvauriokorjaukset 

Palveluihimme kuuluvat mm

Ota yhteyttä ja varaa aika asiantuntevaan asuntoauto- ja 
vaunuhuoltoon! 

Tarvikkeet ja varusteet

Käy katsomassa facebook-sivuilta tarjoukset!

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

Lukijoil-
lemme!
Oletko innokas maan tai maail
man kiertäjä? Suuntautuiko lo
mareissusi paikkoihin, joista 
haluaisit jakaa tietoa ja koke
muksia toisillekin? Saitko uu
sia ja mieleisiä elämyksiä mat
kaltasi? 

Kerro meille muille luki
joille mieleen jäävistä koke
muksistasi, paikoista, nähtä
vyyksistä, leirintäalueista, SFC
alueista ym. Tai kerro muuten 
vaan miten karavaaniharras
tuksemme on muuttunut vuo
sien varrella? Ilmaise tarinasi 
sanoin ja kuvin. Et tarvitse olla 
kynänikkari, etkä kirjailija, riit
tää kun saat tuotettua tekstiä 
joko sähköpostilla toimitettuna 
tai paperille kirjoitettuna. Jut
tusi voidaan taltioida vaikka 
keskustelumme yhteydessä. 
Tehdään sinunlaisesi juttu, 
vaikka yhdessä!

Juttusi kuvineen voit toi
mittaa meille sähköpostilla tai 
tilata vaikka tarinatuokion 
kanssamme. Ole rohkeasti yh 
teydessä ja laita hyvät koke
muksesi kiertoon. 

Jutut ja kuvat voit laittaa 
osoitteeseen: seppo.tiilikainen@
dnainternet.net tai pekka.haapa 
niemi@elisanet.fi.

Tai ole yhteydessä ja soita 
Jukka 040 687 3133 tai Pekka 
050 566 5943.



Sähköinen lehti  
paperilla
Reissaajat-lehti tulee jatkossa yhden kerran painettuna ja kaksi 
kertaa sähköisessä muodossa. Sähköinen lehti on nykyaikaa ja 
säästää se luontoakin. 

Tarkistathan, että olet ilmoittanut sähkö postiosoitteesi SF-
Caravan liittoon. Näin saat jatkossa sähköiset lehdet. Heille, joilla 
ei ole sähköpostiosoitetta, lehti toimitetaan edelleen myös postin 
välityksellä. Lehdet ovat luettavissa lisäksi yhdistyksen kotisivulta 
https://www.sfc-kuopionseutu.net/ 

Mukavia lukuhetkiä! toivoo toimitus

Jukka Niemen ja Anne Syrjän harrastus karavaanariksi alkoi 
Maisansalon talvikausipaikalta vuonna 1988. Maisansalo oli 
silloin SFC-Pirkanmaan talvialueena ja kesäisin Lomaliiton lei-
rintäalueena. Harrastus alkoi kiinnostaa yhä enemmän ja alku-
vuosina kausipaikkalaisuus muuttui Tampereelta 200–250 km 
säteelle. Paikaksi valikoituivat esim. Etuniemi Hirvensalmella, 
Hietasaari Uuraisissa. Tilkunpelto Lammilla oli myös useasti 
käyty kohde. Myös kaukaisempi paikka Tasapää Kiteellä oli 
mieluinen kohde kesäisin kahdenkymmenen vuoden ajan. Tääl-
lä oli lapsilla mieluista tekemistä, joten lasten ehdoilla matkailu 
oli jo silloin todettavissa. Karvion leirintäaluekaan Heinävedel-
lä ei jäänyt tuntemattomaksi Jukan kalastusharrastuksen myötä.

- Viikonloppu- ja lomareissut liikuttiin etupäässä lasten ur-
heiluharrastusten mukaan, muistelivat Anne ja Jukka. Tulipa 
nähtyä vuonna 2010 myös Hietasaaren myrskyn täystuho. 
Jukka muisteli, että Anne oli lähtenyt autolla käymään Tampe-
reella ja hän jäi kaverinsa kanssa karavaanialueelle, kun suih-
kuvirtaus tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta tyynen sään 
keskeltä. Vaunun kori säilyi isommilta kolhuilta, mutta aisan 
vääntyminen rikkoi vaunun rungon. Autokin säästyi Annen 
Tampereen matkan vuoksi.

Jukka ja Anne muistelivat kuulleensa jostakin, että Alatalo 
Kuopiossa olisi hyvä paikka. Ensimmäinen tutustuminen Ala-
talon karavaanialueeseen tapahtui kesällä 2010. Savolainen 
järvimaisema kiinnosti, samoin kuin savolaisten immeisten 
lupsakkuus. Varsinkin alkuaikoina joutui miettimään savolais-
ten vieräleukojen huumoria ja vitsejä, että kertovatko he tari-
naa vitsinä vai onko tarina tosi. Kummallakaan ei ole sukujuu-
ria Savossa, joten hämälaisen hitaus auttoi ajattelemaan savo-
laisen sanoman tosi tarkoitusta.

No sen verran kuitenkin Kuopio oli entuudestaan tuttu, 
että Jukan sisko asui Kuopiossa.

Jukan ja Annen matka Savoon
Savo-Karjala on aina ollut mieluinen suunta matkustaa  

ja viettää lomaa. Luonteenpiirteeltään savolainen on utelias 
verrattuna esim. hämäläisiin. Savolainen on yleensä se, joka 
aloittaa ensimmäisenä jutustelun ulkopaikkakuntalaisten seu-
rassa.

Kymmenen vuotta Alatalossa käyneenä tänne on tullut 
paljon hyviä tuttuja ja ystäviä. Talvella pidetään puolin ja toi-
sin yhteyttä viestittelemällä kuulumisia. Vakiintuneita tapoja 
ja rituaaleja on tullut kavereiden keskuudessa. Kumpu-Ukko 
oli kaveri, joka keitti joka kesä kaalikeiton vaikka ei sitä lu-
vannutkaan. Hoffrenin Sakun erikoisuun on ollut savuhauki-
makaronilaatikko, erittäin hyvä sekin.

 Täältä Alatalosta ei ole päässyt lähtemään pois alle neljän 
viikon, tuumi Anne ja Jukka. Pisimmät kesälomat ovat olleet 
kaksi ja puoli kuukautta. Kun olisi ollut suunniteltu lähtöpäi-
vä, lähtökahvien järjestäminen ystävien puolelta on usein siir-
tänyt kotiin lähtöä Tampereelle.

- Mites sitten te täällä Savossa aikanne kulutatte, kysyin 
haastatellessani.

Anne käy lenkillä, marjassa, käy Kuopion nähtävyyskoh-
teissa kuten museoissa, torilla ja siellä missä useat muutkin 
Kuopiossa kävijät käyvät. Jukkakin lähtee Kuopioon kaupun-
gille mielellään, kun lapsen lapset ovat käymässä täällä aina-
kin viikon lomalla. Lasten kanssa kohteena saattaa olla esim. 
kaupungin puistot, Väinölänniemi ja suuret leikkikentät puhu-
mattakaan laivaristeilyistä. Jukan ”oma” harrastus on Sakun 
kanssa kalastaminen.

Sosiaaliset juttutuokiot saunan yhteydessä ovat Jukan mie-
lestä mukavat, koska itsekään Jukka ei oikein tiedä, että olisi-
ko ”roolissa” vieras vai melkein kausipaikkalainen. Asioita 
voi seurata vähän niin kuin kärpänen katossa. Jukan mieleisiä 
ajankulun töitä on kavereiden ja tuntemattomienkin auttami-

nen kaikenlaisissa tarpeissa. Samalla pääsee immeisten kans-
sa juttelemaan niitä näitä asioita.

- Alueen kehityksen olemme nähneet kymmenen vuoden 
aikana. Joka vuosi on tullut jotain uutta asiaa Alataloon, joten 
itsekin tänne tullessamme on säilynyt mielenkiinto, että mitäs 
uutta taas viime kesästä on tullut, tuumivat Anne ja Jukka. 
Aina alueelle tullessamme ensi silmäys pihapiirissä on osoit-
tanut hyvän toimivan alueen merkit. Täällä aina on otettu vas-
taan niin kuin vieras konsanaan, eikä varmaan kukaan muu-
kaan ole tuntenut itseään pihalla vastaanottovaiheessa turistik-
si. Tämä on vieraalle se merkki, että tänne olet tervetullut ja 
sinusta pidetään täällä huoli. Viimeistään isäntien ohjaamana 
vieras rantapaikoille, vieras huomaa, että täällä asiakas taitaa 
olla oikeasti huomioon otettu.

- Jos jotain parannettavaa pitäisi etsiä ja nimetä, huoltotilo-
jen vähyys näkyy paikan ollessa täysi. Asia korjaantunee jos 
alueelle rakennetaan uudet saunatilat. Sosiaalitilat ovat siistit 
ja hoidetut, mutta ruuhka-aikaan niitä saisi olla enemmän.  
Kesäkeittiö olisi hyvä lisä alueelle ja jos keittiön yhteydessä 
olisi vielä ruokailumahdollisuuskin, se olisi melkein täydellis-
tä. Pieni puute on käsipyykkipaikan puuttuminen. Lasten akti-
viteettejä täällä on hyvästi, mutta jotain lisääkin voisi vielä 
olla, kuten erillinen liukumäki leikkikentällä, toteaa Jukka 
lapsen lasten leikkiessä mukavassa pihapiirissä. Plussaa saa 
polkuautojen määrä ja niissä lisävarusteena olevat peräkärryt, 
sekä hyvä lapsiystävällinen hiekkapohjainen uimaranta. Ai-
kuisten aktiviteettejä on täällä hyvin. Täällä on lenkkipolut, 
veneet, kajakit, SUP-laudat ja kalastusmahdollisuus. Myös 
nuotiopaikat riittävät kokoontumiseen makkaran paiston 
yhtey dessä. Kokonaisarvosanaksi Jukka ja Anne toteavat, ei 
täydellinen, mutta 9+. 

Jukka ja Anne ovat edelleen vakiokausipaikkalaisia SFC-
Maisansalossa.

Teksti ja kuvat Seppo Tiilikainen
Jukka ja Anne viihtyvät Alatalon rantamaisemissa.

Maantieteellisesti ajateltuna Alatalon rompepäivät sijaitsevat 
ihanteellisella paikalla kahden valtakeskuksen Kuopion ja Sii-
linjärven välissä ja ysitien kupeessa ja joka jatkuvasti Kuo-
piossa asioiville koillissavolaisillekin on sopivasti matkan 
varrella. Alueelle majoittuville karavaanareillekin markkinat 
ovat kaivattua vaihtelua.

Savonkin kesä on jo sinällään täynnä kaikenlaista ja kai-
kenkirjavaa kesätapahtumaa. Mutta sanoisinpa, että kesäpäivä 
Jännevirralla, keskellä kauneinta Suomea, on niin viehko aja-
tus, että ei sitä raaski jättää väliin. Rompetta, rakkautta, ruokaa 
ja reipasta menoa – jo vain niistä mainion kesätapahtuman saa.

Mitä tuohon musiikkiin tulee, valmis valssikin on rompe-
päivän tarpeeksi jo olemassa. Kesäpäivä Jännevirralla -kappa-
leen sävelsi 1970-luvulla Kuopion pelimanneissa soittanut 
ammattikoulunopettaja Alvar Närhi ja pelimannit ovat sen 
taas ottaneet ohjelmistoonsa muutaman vuosikymmenen hil-
jaiselon jälkeen.

Ja onhan Jänneniemellä myös oma nimikkotarinansa, jon-
ka kesän rompepäivässä Savon murremestari Mikko Kokko-
nen kertoi soiton lomassa. Juttu, joka saa alkunsa Kokkosen 
käydessä ostamassa porsaan Hannu Hyväriseltä – presidentti 
Martti Ahtisaaren Eeva-puolison veljeltä – tuoksuu kyllä sian-
paskalle, mutta on muuten niin makoisa, että sillä Kokkonen 
tarinoi itsensä koko Suomen murremestariksi kesällä 2019.

Seppo Kononen

Koska korona-pandemia esti 15. Karavaanareiden SM-karao-
kekilpailun, musiikki korvattiin viikonloppuna karaoketuo-
tannon esittelyllä, yhteislauluilla, piha-alueella markkinataus-
tamusiikilla ja Soitinyhtye Savonian reippaalla kansanmusii-
killa ja vanhalla tanssimusiikilla

Sähköinen lehti paperilla
Reissaajat-lehti tulee jatkossa yhden kerran painettuna ja kaksi kertaa sähköisessä muodossa.                         
Sähköinen lehti on nykyaikaa ja säästää se luontoakin. Olemme kuitenkin päättäneet toimittaa vielä 
toisen sähköiseksi tarkoitetun lehden postitse. Lehti on kädessäsi, ole hyvä.

Tarkistathan, että olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi SF-Caravan liittoon. Näin saat jatkossa 
sähköiset lehdet. Heille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, lehti toimitetaan edelleen myös postin 
välityksellä. Lehdet ovat luettavissa lisäksi yhdistyksen kotisivulta https://www.sfc-kuopionseutu.net/ 

Mukavia lukuhetkiä!  toivoo toimitus 
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Alatalon leirintäalue edistää omalta, ei niinkään vähäisel
tä, osaltaan Kuopion seudun matkailua. Alueellamme käy 
paljon caravaanareita ympäri Suomen ja heitä tulee myös 
muualta Euroopasta. Näitä yöpymisvuorokausia on vuo
sittain lähes 4000. Nämä samat matkailijat jättävät Kuo
pion seudulle rahaa polttoaine, ruoka ja muiden ostosten 
muodossa. 

Suomen Leirintäalueyhdistys ry ja SFCaravan ry teet
tivät vuonna 2019 HaagaHelia ammattikorkeakoululla 
tutkimuksen leirintämatkailualan rahavirroista, rakentees
ta sekä tulo ja työllisyysvaikutuksista. Seuraavassa osa
lainaus tutkimuksesta.

Leirintämatkailun liikevaihto Suomessa on vuonna 
2019 noin 215 miljoonaa euroa. Liikevaihto on kasvanut 
+9 % vuodesta 2017. Ala kerryttää yli 79,3 miljoonaa eu
roa veroja ja veroluonteisia maksuja.

Leirintäalueella majoittuva seurue käyttää rahaa vierai
lupaikkakunnallaan joka päivä keskimäärin 237 euroa. 
Henkilöä kohden rahaa kuluu päivässä noin 104 euroa 

Edistämme matkailua ja  
toimimme kyläyhteisössä

(kasvua 8 %). Valtaosa leirintämatkailijoiden rahankäytös
tä kohdistuu leirintäalueen ulkopuolelle. Suurimpia hyöty
jiä rahankäytöstä ovat ruokakaupat, huoltamot, kahvilat ja 
ravintolat. Tyypillinen leirintämajoitusta sisältävä matka 
kustantaa 1 300 euroa (koko seurue).

Leirintämatkailun työllisyysvaikutus Suomessa on 
noin 2 740 henkilötyövuotta. Työllisyysvaikutus on nous
sut noin 221 henkilötyövuodella verrattuna vuoteen 2017. 
Leirintämatkailijoiden rahankäytön välitön työllisyysvai
kutus on 1 848 henkilötyövuotta.

Alatalon leirintäalue on osaltaan vaikuttanut myös ky
läyhteisön toimintaan. Leirintäalue on mm. liittynyt Kart
tulan vesiosuuskunnan siirtoviemäriin, on ollut suuri osa
kas ja kustannusten maksajakin tieosuuskunnassa, käyttä
nyt kylän tilojen palveluja lumenaurauksen, hiekoituksen 
ja puuhankinnan muodossa.

JK

Alatalossa vietettiin 15.5. kevättalkoita. Kokonaista 63 ahertajaa siivosi, maalasi, puunasi ja rakensi aluetta kesäkuntoon. 
Kuvassa talkoolaisia kokoontumassa työnjakoon.
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Vakuutuspalvelut
Karavaanarin vakuutukset

www.if.fi/karavaanarit
PUHELIN 010 19 19 19

AVOINNA ma–pe 8.00–20.00

Korvauspalvelut
PUHELIN 010 19 18 18

AVOINNA ma–pe 8.00–18.00
(henkilökorvaukset 9.00–18.00)

Siikaranta 4, 70620 Kuopio • 0400 469 530 • www.konesolmu.fi

Tarvitsetko vara-avaimia

Teemme matkailuautojen 
kaukolukitusavaimet.

Kysy myös asuntovaunujen avaimet!

Käymme tarvittaessa
ohjelmoimassa

kaukolukitusavaimet paikan
päällä.
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Alatalon leirintäalueen maksut 
Aluemaksut

Vuorokausi  kesä 1.5.–31.8. talvi 1.1.–30.4. ja 1.9.–31.12.

Jäsen, SFC  22,00 €    27,00 €
Jäsen, 021  19,00 €    24,00 €
Ei jäsen  35,00 €    40,00 € 

Vuorokausimaksu sisältää mm.: sähkö, sauna, wc:t, kemiallisen wc:n tyhjennys, uinti, suihku,  
grillikodan ja laavun käyttö. Joka 5. vrk ilmainen.

Kausipaikka

Jäsen, 021  470,00 € / 1.5.–30.4. 
 Jäsen (021) voi maksaa kausipaikan kertasuorituksena ennen  
 sopimuksen tekoa tai kahdessa erässä à 235 € (viimeinen erä sopimus- 
 vuoden 30.9. mennessä). Kausipaikalta lähteminen ei oikeuta toisen  
 erän maksamatta jättämiseen. Maksu on sopimuskohtainen.
   
 Kausipaikka jyvitettynä 1.10.–30.4. 300,00 €.  
 Jyvitettyä hintaa voivat käyttää henkilöt, jotka haluavat  
 kausipaikalle syksyllä.

Muun yhdistyksen jäsen 585,00 € / 1.5.–30.4.

Venepaikka 55,00 € / 1.5.–30.4.

Käyttökorvaukset 

Tuvan varaus 
- 021 jäsen  100 €/vrk + siivouskorvaus tarvittaessa.
- ulkopuolinen 250,00 € + siivouskorvaus tarvittaessa. Käyttöaika sopimuksen mukaan.

Tipulan varaus 
- 021 jäsen  1.4.–31.10. 100,00 €/vrk ja 1.11.–31.3. 130,00 €/vrk 
 (sis. lämmitys 30 €/vrk) + siivouskorvaus tarvittaessa.
- ulkopuolinen 250,00 € + siivouskorvaus tarvittaessa. Käyttöaika sopimuksen mukaan.

Tilaussauna  15,00 € (45 min.)

Pyykkikone  3,00 € kerta

Kuivausrumpu tai kaappi  3,00 € kerta/laite

Hella/uuni  1,00 € 2 tuntia (ei peritä vuorokausihinnan maksaneilta)

Paellapannu  20 €/vrk (ei sisällä kaasua), ei vuokrata alueen ulkopuolelle. 

Kippikattila  30 €/vrk, ei vuokrata alueen ulkopuolelle. 

Tekstiilipesuri  20 €/vrk, ei vuokrata alueen ulkopuolelle.

Yleisavaimen korvaus  10,00 €, maksua ei palauteta.

Sähkön myyntihinta  0,22 €/kWh (kausipaikkalaisilla mittarivelvoite)

Kausipaikka sisältää kesäisäntävelvoitteen 1 vrk/kausipaikka kesä-elokuun aikana. 

Sähkönmaksu suoritetaan oma-aloitteisesti sähkömääräysten mukaisesti maksukuukausittain 
vähintään (3) kolme kertaa vuodessa.

päivitetty 8.11.2020
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SFC-Alatalo
avoinna läpi vuoden.

- kaikki paikat uusilla EN-pistokkeilla
- kantavia paikkoja myös suurille ajoneuvoille
- sauna päivittäin kesällä
- erillinen huoltorakennus, jossa suihkut ja wc:t
- lasten leikkipaikka
- laavu rannassa
- uudet polkuautot + perävaunut
- luku- ja tv-tupa
- kemsan tyhjennys
- harmaan veden ajokaivo
- kaasua saatavana
- minigolfrata

Omatoimiaikana 1.9.–31.5.
palvelemme numerosta

050 309 8012

5

SIILINJÄRVI

MIKKELI

JOENSUU

Jänneniementie 264

5 Kallavesi

Juurusvesi

Puijo

Jännevirta

IISALMI
9

KUOPIO
RAUHALAHTI

www.sfc-kuopionseutu.net

Alue on saanut arvostetun 
Vankkuri-hymiön, joka on 
merkki SFC-liiton tarkasta-
masta laatujärjestelmästä.


