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       ALV 0 %
1/8 sivua  90 x 65 mm      195,00 e
1/4 sivua 90 x 135 mm      340,00 e
1/2 sivua 210 x 147 mm
                tai 105 x 297 mm      580,00 e             
- marginaalit huomioiden 
              185 x 135 mm
             - pystymallissa 
               90 x 275 mm
1/1 sivua 210 x 297 mm      890,00 e             
- marginaalit huomoiden 
               185 x 275  mm
2/1 sivua (aukeama)   1 300,00 e
Kuvat ilmoituksissa 300 dpi CMYK

PICA-VIESTIN KOOT JA
 ILMOITUSHINNAT 2023: JÄSENMAKSUT 2023

Aluemaksu 1.6. - 31.8.                                             23 e/ vrk                                    46 e/vrk
(sis. valosähkön, max 1 000 W)
Aluemaksu 1.9.-31.5.                                               23 e/vrk                                    46 e/vrk
(Valosähkö mittarilla 0,28 e/kWh*) tai 8 e/vrk)
Varausjärjestelmän aluemaksu                                25 e/vrk                                    50 e/vrk 
1.6.-31.8. sis. valosähkön, max 1 000 W
1.9.-31.5. valosähkö mittarilla 0,28 e/kWh*) tai 8 e/vrk
                  
12 kk kausikortti                                                          590 e                                        640 e 
(sisältää treffi t)
6 kk kausikortti                                                           400  e                                       450 e                                   
(sisältää treffi t)
3 kk kausikortti                                                            330 e                                       330 e
1 kk kausikortti                                                            240  e                                      240 e
Seisontamaksu                                                            
- Ei asutuilta vrk                                                         3  e/vrk -
Kausisäilytys erillisellä alueella max 6 kk
ja 1.5. asti toimikunnan osoittamalla alueella           100  e
Mittarisähkö kWh/mittari                                          0,2 8  e/ kWh                             0,38  e/ kWh
- Sähkö ilman mittaria                                                8 e/vrk                                                                                
- Kausipaikka/ilmastointi ilman mittaria
Lämmityssähkö                 .                                     ei tarjolla                                       ei tarjolla

Perhesauna                                                              15 e/tunti                                     30  e/tunti

Kaasu 11 kg.                                                              30 e *)                                          39 e *)
Kaasu 10 kg komposiitti                                            45 e*)                                           -
Kaasu   5 kg                                                               23  e*)                                         30 e *)
Kaasu   5 kg komposiitti                                            35 e*)                                            -  
Kaasun ja sähkön hinta perustuu hinnaston tekohetkellä voimassaolevaan hankintahintaan. Hallitus  voi muuttaa hintoja tarvittaessa päätöksellään.

Jäsenhinta  e Ei-jäseniltä e

- Liiton jäsenmaksu
   SF-Caravan ry 29,00 e
-  Yhdistyksen jäsenmaksu
 SF-Caravan Pirkanmaa ry 25,00 e 
JÄSENMAKSU YHTEENSÄ 54,00 e

(Liittymisvuosimaksu 48,00 e)
Lisäksi mahdollisia:
Rinnakkaisjäsenen liiton osuus           12,00 e
Rinnakkaisjäsenen yhdistyksen osuus  9,50 e 
(antaa äänioikeuden)                                      
(Rinnakkaisjäsenmaksu 15 e ensimmäisenä 
vuonna) 
Liittoon ilmoittamalla voi olla myös SFC-Caravan 
Pirkanmaa ry:n jäsen)
Yhteisöjäsen                                       100,00 e

MAISANSALON JA VANKKURIMÄNNIKÖN HINNASTO 1.1.2023 ALKAEN:

Pica-viesti

OSOITTEENMUUTOKSET
SF-Caravan Pirkanmaa ry:n jäsenten osoitetie-
dot päivitetään SF-Caravan ry:n ylläpitämään 
jäsenrekisteriin Väestörekisterikeskuksen 
väestötietojärjestelmästä automaattisesti. Jos 
sinulla on osoitteenluovuttamista koskeva kielto 
väestötietojärjestelmässä, ilmoita uusi osoitteesi 
SF-Caravan ry:lle itse: puh. (03) 615 311, jasen-
rekisteri@karavaanarit.fi  tai muutoslomakkeella 
https://www.karavaanarit.fi /jasenyys/muutokset-
jasenyyteen/.
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Pysähtyneet vankkurit

Martti
TIRRI
s. 21.9.1948
k. 17.8.2022

SFC 5350
Muistoa kunnioittaen

SF-Caravan Pirkanmaa ry

Hyvä SF-Caravan 
Pirkanmaa ry:n hallitus 

ja  jäsenet!
Suurkiitos minulle yhdistyksen hallituksen 
ja vuosikokouksen myöntämästä kunniapu-
heenjohtajuudesta.Se on minulle suuri kun-
nia, kun lisäksi huomioidaan, että yhdistyk-
semme ja liiton perustaja Börje Tengström on 
ollut tätä ennen ainoa, jolle kunniapuheen-

johtajuus on myönnetty. 
Pirkanmaan yhdistys on erittäin 
tärkeä minulle ja tulen aina 
edustamaan yhdistystä ylpeänä 

karavaanaritoiminnassa.
Terveisin Harri



Puheenjohtajalta

Heikki Lahtinen
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Heikki Lahtinen

Pirteitä talvikelejä odotteleville
Talven ensimerkit ovat täällä etelässä 

melko myöhässä. Vain vähän lunta ja 
pakkasta hieman nimeksi. Mutta autoile-
va kansa on jo toki laittanut talvirenkaat 
ajopeleihinsä, tämä lienee meille kara-
vaanareille ainakin se viimeinen merkki 
kylmästä ajasta. 
Talvi ei tietenkään tarkoita automaattises-
ti matkustelun lopettamista, monet 
liikkuvat myös talvisin kalustollansa. 
Vielä useammat viettävät aikaansa leirin-
täalueiden ja niiden läheisyydessä olevi-
en palveluiden äärellä myös talvikaudel-
la. Kaluston taso on isolta osalta jo niin 
hyvää, että talvimatkailu ei tuota isoja 
murheita. Hyvin huollettu kalusto ja sen 
hyvä tuntemus lisäävät niiden käyttövar-
muutta sekä talviviihtyvyyttä. 

Vuosikokous pidettiin 1.10.2022 Mu-
rikassa, jossa  käytiin  yhdistyksen ti-
linpäätökset, budjetit ja henkilövaaleja 
koskevat asiat lävitse. Erovuoroisten hal-
lituksen jäsenten vaalissa valittiin kolme 
vanhaa jäsentä uudelleen eli Harri Huh-
tala, Timo Vaahto ja Pentti Wallenius
sekä uutena jäsenenä Raine Soutolahti. 
Parhaat Onnittelut kaikille neljälle va-
linnasta. Samalla kiitän myös vanhaa hal-
litusta kuluneesta vuodesta. 

Huomionosoituksia jaettiin vuosikoko-
uksessa useita ja kaikille huomionosoi-
tuksen saaneille vielä lämpimät onnitte-
lut. Yksi harvinaisempi huomionosoitus 
ansiokkaasta työstä yhdistyksen hyväksi 
tehdystä työstä myönnettiin Harri 
Järveläiselle, kenet hallitus nimitti 
kunniapuheenjohtajaksi. Vuosikokouk-
sesta lähemmin ss. 16-17.

Talviaikaan myös meidän molemmilla 
alueilla riittää ohjelmaa ja tekemistä. Niin 
Maisansalon kuin Vankkurimännikön-
kin talvisista riemuista voi nauttia täysin 
siemauksin. Lähialueiden palvelut tar-
joavat monenlaista talvista tekemistä, 
eivätkä kaikki lähialueiden palvelut ole 
ulkona tapahtuvia huveja tai harrastuksia. 
Kylpylät, keilahallit sekä sisäliikuntahallit 
luovat hyviä lisämahdollisuuksia, joilla 
viikonloppuja voi piristää. Ja voihan sitä 
vaikka vaan lähteä shoppailemaan isoihin 
kauppakeskuksiin, jos alueella sattuu ole-
maan hiljainen viikonvaihde. 

Uskon, että hiljaista ei tule olemaan, 
molemmilla alueilla on reippaat ja ai-
kaiseksi saavat toimikunnat. Vankku-
rimännikössäkin on saatu kasattua toi-
mikunta vuodelle 2023 ja Maisansalossa 

jatketaan kokolailla samalla kokoonpa-
nolla kuin tänäkin vuonna. 
Olen erittäin iloinen Vankkurimännikön 
tilanteesta, syksyn edetessä huoli oli jo 
melkoinen. Hallituskin mietti, ”että mitäs 
tehdään” jos tekijöitä ei löydy, oli siis aivan 
totinen paikka.
On todella hienoa, että kokeneet henkilöt 
saivat kerättyä hienon joukon tekemään 
hommia. Kiitos kaikille mukaan lähte-
neille. Olen aistinut, että se vanha kunnon 
talkoohenki on vielä olemassa. 
Männikössä on siis vahdinvaihto vuoden 
vaihteessa, nyt huilivuoroon siirtyville 
tekijöille syvä kumarrus ja suuri kiitos. 

Kuten jo edellisessä lehdessä mainitsin, 
että kiirusta on pitänyt, enkä näin ollen 
ole kerinnyt paljoakaan kiertelemään eri 
alueilla. Haluan kuitenkin kiittää mo-
lempia leirintäalueitamme hyvästä yhtey-
denpidosta. 

Kaikille yhteistyökumppaneille Hyvää 
Joulun aikaa ja Onnellista Uutta  Vuotta 
2023.
                                      Heikki
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Maisan
kuulumisia

Ja niinhän se kesä sitten jäi taakse. Syk-
sy/talvi hiippailee hiljalleen. Muutoksia 

tuli aluevetäjän kohdalla, kun Ola Helan-
der lopetti ja 15.07.2022 kolmantena alue-
vetäjänä aloitti Petri Koskinen. Muuten 
Maisansalossa tahti sen kun kiihtyy. 

Venetsialaiset
Elokuulla vietettiin Venetsialaisia ran-
nalla. Yhdistys tarjosi pientä purtavaa, ja 
jokainen toi omia eväitään nauttiakseen. 
Ranta täyttyi iloisista ihmisistä. Elävää 
haitarimusiikkia iltaan soittelivat Urpo 
Schroderius ja Tapio Yrjälä. Ja jälleen 
kerran ilmojen haltijat suosivat ulkoilma-
tilaisuuttamme. Syyskesän aikana pubissa 
tanssittiin hyvien orkestereiden tahdis-
sa: 23.09. viihdytti J Eskelinen ja 30.09. 
SM orkestereiden mestaruuden voitta-
nut Ässät tanssiyhtye. Orkeskeri viihtyi 
Maisansalossa niin hyvin, että soittivat 
jälkeenpäin olevansa mielellään tulossa 
esiintymään uudelleen. Ja sehän sopii. 
01.10.2022 oli yhdistyksen vuosikokous 
Murikassa, jossa taas äänestettiin halli-
tuksen jäseniä. Äänestyksen tuloksena 
hallituksessa jatkavat Timo Vaahto, Harri 
Huhtala ja Pentti Wallenius, hallitukseen 
valittiin uutena aluevetäjämme Raine 
Soutolahti. Onnea heille jokaiselle. 

Talkoita on piisannut
Ja sitten talkoista: niitähän on riittänyt 
kesänkin jälkeen. Ja samoin, mikä on to-
della hienoa, on riittänyt myös talkoolai-
sia. Uskomatonta. Naisväki on ruokkinut 
hyvällä ruoalla talkoolaisia, siitä suuri 
kiitos heille.  Ja tokihan naisväkeä on 
riittänyt muihinkin talkoohommiin, mm 
maalaamiseen. Raine-aluevetäjämme, 
kun näyttää erittäin hyvää aktiivista esi-
merkkiä, uskon, että sillä on suuri vai-
kutus myös meihin muihinkin. Samoin 
sekä Tuula, että Raine muistavat kiittää 
talkoolaisia. Nyt on hyvä tilaisuus kiittää 
heitä. Kiitos Tuula ja Raine. Ja tsemppiä 
uudelle aluevetäjä Petri Koskiselle. Alku-
syksystä vuorossa olivat mm. viimeistely-
työt, loput salaojat, muut kaivuutyöt, sekä 
puiden kaataminen. Monta mottia on 
tehty klapeja. Lisäksi alueen sisääntulon 
yhteydessä oleva ns. roskisalue sai uuden 
ilmeen, kun isot, roskaavat  puut kaadet-
tiin,  uusittiin aita tälle alueelle, ja lisäksi 
vanhan ns. leikkurikopin tilalle pystytet-
tiin uusi pikku rakennus mm. leikkureita 
varten ym ym. Vierailijoita on onneksi 

Uusi säilytystila mm leikkureille.

Loppuhuipennus: portti asennettu

Markku Pummila on tehnyt melkoisen 

urakan Maisan lvi-töiden parissa. Onneksi 

välillä ehti Tuulan ja Mukin ja Violan 

kanssa lenkille.
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Maisan
kuulumisia

riittänyt syksyynkin. Myös he osallistui-
vat syksyn siivoustalkoisiin. Tätäkin ta-
pahtumaa suosi kaunis syyssää, siitäkin 
huolimatta, että edellisen illan sääennuste 
lupaili sadetta. Ja sitten me syötiin: Piken 
speciaalia: herkullista kanakeittoa. Kiitos 
Pike ja Erja.Traktorihallin alueelle ra-
kennettiin lisää säilytystilaa. Pummilan 
Markku on tehnyt valtavasti töitä lvi- ja 
etenkin vesijohtojen suojaamiseksi. Joten 
ns. pikkusaunat olivat käytössä aina loka-
marraskuun alkuun saakka. 

Halloween-kauhua
Lokakuulla vietettiin taas Halloween juh-
laa, ja Erja oli taas tehnyt pubista ”pelotta-
van” hienon. Pukeutuneita oli kiitettävästi 
ja parhaan asun voittivat jälleen kerran, 
ihanat Taina ja Pertti Ylenius. Onnea 
heille. Illan orkesterina oli Rollaators, ei 
ihan perinteistä tanssimusiikkia, mutta 
haitanneeko tuo mitään? Olihan se Hal-
loween. Lauantaina valittiin alueen paras 
valaistus, ja tällä kertaa valot voi olla sekä 
luonnonvalo/sähkövalo. Kilpailun voit-
ti Tommi Saastamoinen, joka oli todella 
nähnyt vaivaa asian eteen. Onnea Tommi. 
Ja sekä asu-, että valokilpailun voittajat 
saivat palkinnon yhdistykseltä. 

Pubiremontti alkaa
Pubissa aloitetaan tammikuun alussa iso 
remontti. Ja valmistujaisia vietetään myö-
hemmin ilmoitettuna ajankohtana. 

Tulevia tanssittajia:
Tulevista tapahtumista mainittakoon mm. 
Uutena Vuonna Pubissa soittaa Tanssiyh-
tye Sympatia, Pääsiäisenä Tanssiyhtye 
Unelma, Vappuna Tanssiyhtye Ässät ja 
vielä Juhannuksena  solistina Johanna 
Debreczeni.

. Oikein hyvää loppuvuotta 2022 jokaisel-
le lukijalle. Maisassa tavataan!

Tommi Saastampinen valokilpailun voit-
taja. Palkinnon ojentaja Elina Niiranen.Isänpäiväpöytä on katettu

Maisasali kaikessa Halloween-kaameudessaan

Halloween asukisan voittajat Taina ja 
Pertti Ylenius

Hatut päässä ja kravatti suorassa, eikun va-
haa viiksiin ja menoksi. Nyt on Halloween.
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KORJAAMME SEN KUNTOON!
• Vahva kokemus matkailukaluston
  erilaisten pintamateriaalien korjaamisesta

• Korjaamme niin kohokuviopinnat
  kuin sileätkin pinnat ilman, että koko
  pintaelementtiä tarvitsee vaihtaa, jolloin 
  korjaustoimenpide on huomattavasti 
  n  nopeampi ja kevyempi toteuttaa.
  Jos elementti on kuitenkin vaihdettava, 
  niin sekin onnistuu

• Suoritamme vahinkotarkastuksen ja laadimme
  kustannusarvion kaikille vakuutusyhtiöille.

 

Janglas Oy  

Asentajankatu 2  33840 Tampere   

phone: +358400896996     

info@janglas.fi

AVOINNA:
MA - PE 8:00 - 16:30

JOS MATKAILUAJONEUVOLLE
SATTUU TAPATURMA

MATKAILUAJONEUVOJEN
VAURIOKORJAUKSET

Tiedote       

hallituksen 

ilmoituksista ja 

päätöksistä

Nro 4/2022

Ilmoitusasiat:

Tilitoimiston kilpailutus
Hallitus päätti hyväksyä tilitoimiston kil-
pailutuksen. Asiaa hoitavat Harri Huhtala 
ja Heli Shcroderus.

Hallituksen virkistäytyminen
Hallitus päätti  kokoustaa ja mennä Keu-
russelälle viikonlopuksi, jossa samalla pi-
detään hallituksen kokous.

Hallitus on käynyt pitkän keskustelun 
kohoavista kustannuksista.
Hallitus kehoittaa tarkkaavaisuuteen kai-
kessa kuluttamisessa. Alueisäntien ja hal-
lituksen oltava erityisen tarkkana ja seu-
rattava hintojen kehittymistä.

Keskustelua, energiasta (sähkö, öljy, ja 
puu) sekä vedestä/jätevedestä + muu 
mahdollinen.

Kausipaikalla kaksoisoleskelu alueilla
Päätetty, että käytäntö on kaikille sama. 
Lyhytaikainen oleskelu toisella yhdistyk-
sen alueella on max. 2 viikkoa.
Kausipaikka osoitetaan sille alueelle, jos-
ta kausikortin ostaa. Lyhytaikaisesti max. 
2 viikkoa kerrallaan voi oleskella toisella 
Pirkanmaan alueista samalla kortilla.

Vuosikokouksessa pyydettiin esittä-
mään yhdistyksen lyhytaikaiset saami-
set seuraavassa Pica-viestissä:
Myyntisaamiset           3 257,99 €
- myyntilaskuja, joiden eräpäivä vuoden 
2022 puolella (Pica-viestin ilmoituksia)
Muut saamiset, lyhytaikaiset      2 878,84 €
- hyvityslaskuja, Olvi, 
Suomen Palautuspullo
Arvonlisäverosaamiset            11 779,43 € 
- arvonlisäverosaamiset
Siirtosaamiset, lyhytaikaiset    14 457,47 €
- IF oikeusturvakorvaus
Annettuja pantteja ja vakuuksia 
saamisissa on  lisäksi                  3 554,75 €

Vuosikokouksen pöytäkirja on luettavissa 
molemmilla alueilla pyynnöstä.
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Meillä kaikilla arkeemme kuuluu vä-
lillä pienempiä, välillä suurempia 

harmeja. Helposti syyttelemme niistä toi-
siamme ja välillä itseämmekin ja olemme 
turhan ankaria ja toisinaan arvosteluista 
pahoitamme mielemme. Joskus tulee mie-
leen pysähtyä ja miettiä: Mitä nyt haluai-
sin kuulla, saisinko joskus hyväksyväm-
pääkin asennetta itseäni kohtaan.

Mistä sitä positiivisempaa energiaa sitten 
voi saada. Toisaalta hyväksyvämpi asenne 
itseään kohtaan kerryttää myötätuntoa 
ja sen myötä positiivista kannustamis-
ta mennä murheiden yli. Mutta vähin-
tään yhtä tärkeää on se ympäristö, mikä 
vaikuttaa omassa elämässämme kotona,  
työpaikassa, karavaaniharrastuksessa, so-
siaalisessa mediassa ja yleensä arkielämän 
kaikissa sidosryhmissä. 

Hyvä taikasana tässä on kannustava ilma-
piiri. Ilman sitä elämä olisi melko tylsää ja 
joskus jopa mielen laatua heikentävä. 

Meillä karavaanareilla kannustus on on-
neksi  pääosin kohdallaan. Lähtökohtai-
sesti myös siksi, että meillä ns. peruskara-
vaanareilla ei keskinäisiä kiistoja alueella 
juuri ole. Myös kannustusta jaetaan toisil-
lemme avokätisesti. Näyttää hyvältä. Ol-
laanko siis kaikkien kavereita.

Se missä on parantamisen varaa, liittyy 
osittain melko tyypilliseen suomalaiseen 
luonteenpiirteeseen: vähäpuheisuuteen, 
johon itsekukin meistä varmasti syyllistyy  
liian usein. Eli kun kannustetaan toista, 
voidaan sanoa: ”Kiitos sulle” tai ”Hyvä 
sua”, ”Ihan kiva” tms. eikä siitä sitten sen 
enempää.
Kehun vastaanottaja tietysti asiasta vähän 
ilahtuu, mutta eipä siinä vielä riemusta 
tasajalkaa näillä sanoilla hypitä ja positii-
vinen vaikutus hälvenee pian sen myötä. 
Pahinta on ettei sanota mitään, vaan kara-
vaanariasioissa moititaan aluetta, ihmisiä 
ja koko toimintaa.

Toimikunnassa oleville kannustus olisi 
varsinkin hyvästä – tehdäänhän tätä työtä 
pääosin ilman ulkoistettua henkilökuntaa 
”aatteen pohjalta talkootyönä” verrattuna 
yksityisiin tai kunnan/kaupungin omista-
miin leirintäalueisiin. 

Paljon suuremman merkityksen kan-
nustukseen  ja vastaanottajan mielialaan 
voisivat tehdä esim. lauseet: ”Olipa siistit 
saniteteettitilat, kiitos siitä!” tai ”Mainio 
juttu, että pidätte saunatilat noin hyvin 
puhtaana”. ”Tämä alue on todella viihtyi-
sä, siitä lämmin kiitos! Tällä positiivisella 
asenteella saavutetaan mielestäni paljon 
parempi tulos kuin pelkällä kiitos-kuitta-
uksella – puhumattakaan moittimisesta. 
Asian kun voi esittää niin monella tavalla 
ja äänensävyllä. Tietenkään kehu ei saa 
mennä imarteluksi eikä mielistelyksi, kos-
ka silloin sen arvo katoaa jo lähes saman 
tien.  

Kannustus antaa lisävoimaa ja toimii te-
hokkaana moottorina hyvälle asiakkaiden 
ja toimikuntalaisten yhteistyölle jatkossa-
kin. Ei ole niin helppoa saada ihmisiä va-
paaehtoistyöhön, jos kohta heti palveluk-
seen astuttuaan saadaan kuulla moitteita 
miten asioita hoidetaan tai pitäisi hoitaa. 
Ja varsinkin Some tuntuu olevan monen 
negatiivisuuteen taipuvan ihmisen mie-
likanava. Siellä kun saa monesti vielä ni-
mettömänäkin lausua ivallisesti asioita, 
joiden taustoja ei edes tunne. Se on ih-
meellistä juuri siksi, että karavaanialueel-
lehan tullaan viettämään vapaa-aikaa ja 
rentoutumaan. Meille karavaanareillehan 
mukavan sosiaalista on juuri se, että meil-
lä mieluummin kannustetaan kuin ”pako-
tetaan” tai ilmapiiriä hiostamalla koete-

taan saada riitaa ja erimielisyyksiä aikaan. 

Tänä päivänä niin työelämässä kuin 
muussakin toiminnassa riittää stressiä kii-
reestä ja paineistettua ilmapiiriä muuten-
kin aivan riittävästi, jolloin yhtenä valttina 
meillä alueilla voisi olla juuri tämä rento 
kiireettömyys ja hyvä tunnelma, jossa 
viihdytään. 

Kannustaminen on siitä hyvä juttu, että 
siitä saavat hyvän mielen sekä saaja että 
kannustuksen antaja. Parhaiten tämä ehkä 
näkyy urheilussa, jossa suurin joukoin 
kannustetaan urheilijoita hyviin suorituk-
siin ja palkkioksi annetaan spontaanisti 
runsaat taputukset ja hurraa-huudot. 
Kannustaminen ei ole yhden henkilön 
tehtävä, vaan sitä voi antaa kuka tahan-
sa. Kannustaminen on saajalleen merki-
tyksellinen palaute. Se osoittaa, että että 
toinen arvostaa minun työtäni. Työn 
tekeminen toimikuntalaisillekin on mie-
lekkäämpää ja nostaa mielialaa runsain 
mitoin.

Ja kannustaminen ei maksa sinulle mi-
tään. Sitä voi jakaa aina, kun siihen on 
aihetta ja joskus myös ihan kannustuk-
sen vuoksi. Vastaanottaja arvostaa sitä ja 
samalla saat hänestä entistä paremman 
ystävän. Kannustus vahvistaa saajan it-
setuntoa ja antaa voimia jatkaa. Joskus 
sanotaan negatiivisessakin mielessä, että 
”selkääntaputtelijoita riittää”, mutta tällä 
kertaa se on pelkkää plussaa. 
Arvostus on tänä päivänä yhä tärkeämpi 
osa ihmisten välistä kanssakäymistä. Kii-
re ja välinpitämättömyys ovat vain usein 
syynä, että kiitosta ei toisille huomata tai 
muisteta antaa. Siksi meidän tulee muis-
taa olla aktiivisia ja antaa kannustusta 
heille, jotka parhaansa mukaan pyrkivät 
pitämään alueemme siistinä ja viihtyisänä 
juuri meitä varten. Pyritään siihen, että 
olemme toisillemme 
KANNUSTAVA KARAVAANARI!

Kannustamisen m� kitys k� avaan� ille

Kannustaminen ei 
maksa mitään!

Jouko Kinnunen

Kannustamisen m� kitys k� avaan� ille
Jouko Kinnunen
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Kaupungin päättäjiä tutustui Maisansaloon
Apulaispormestari Pekka Salmi ja kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Ilkka Sasi 

Saimme Maisansaloon arvovieraita 
marraskuun alussa, kun alueeseemme 

kävivät tutustumassa apulaispormestari 
Pekka Salmi ja kaupunginvaltuuston 
1. varapuheenjohtaja Ilkka Sasi, joka v. 
2023 aloittaa työnsä apulaispormestarina 
sekä Sirpa Pursiainen, joka toimii kau-
punginvaltuutettuna ja hyvinvointialue-
valtuutettuna Tampereella. 

Kahvittelun lomassa yhdistyksemme va-
rapuheenjohtaja Harri Huhtala kertoi 
yhdistyksemme toiminnasta sekä koko-
luokasta Suomen suurimpana SF-Caravan 
ry:n alueyhdistyksenä yli 4 000 jäsenel-
lään. Harri Huhtala mainitsi myös Mai-
sansalon alueella viime aikoina tehdyistä 
suurista remonteista alueellamme sekä 
myös tulevaisuuden kehittämisajatuksis-
ta.

Kaupungin puolelta korostettiin yhteis-
työmahdollisuuksia muiden toimijoiden 
kanssa Teiskon alueella. Hyvänä pidettiin 
mm. suunnitelmaa Frisbee-radasta kara-
vaanialueemme vieressä, jossa lopulliset 
päätökset ovat vielä kesken. Luontomat-
kailun ja pyöräreittien kehittäminen on 
myös idealistalla, samoin kuin Näsijärven 
laivaliikenteen kehittäminen esim. niin, 

että laiva voisi liikennöidä Mustanlahden 
ja Maisansalon välillä. Ylipäätään mark-
kinointia tulisi suunnitella yhteistyössä 
ja toteuttaa matkailijoille valmiita matka-
paketteja, jolloin asiakkaiden ei tarvitsisi 
itse organisoida retkeään kohta kohdalta. 
Omalta osaltamme olemme edistäneet 
yhteistyötä mm. kunnostamalla uima-
rannan (”Maisan Riviera”), joka on myös 
käytettävissä muillekin kuin alueellamme 
asuville. 

Puhuimme myös alueemme asukkaiden 
ja vierailijoiden vaikutuksesta lähialueen 
palveluiden ja tuotteiden hankintaan. 
(Maisansalossa 31389 henkilöyöpymis-
vuorokautta v. 2021). Karavaanareiden os-
tokäyttäytymisestä on tehty tänä vuonna 
tutkimus, jossa todettiin, että karavaanari 
käyttää paikkakunnalla keskimäärin 107 
euroa/vrk/hlö ostoksiinsa, mikä jakautuu 
alueen yöpymismaksujen ja tarjoamien 
palveluiden lisäksi elintarvikkeiden ja 
muiden kauppaliikkeiden ostoksiin, polt-
toaineisiin, paikkakunnan muihin mat-
kailu- ja nähtävyyskohteisiin jne.

Keskusteluissa tuli esiin myös esim. jouk-
koliikenteen käytön mahdollisuus, jossa 
bussi poikkeaisi myös Maisansalon kara-

vaanialueen kautta ainakin osassa vuo-
roja. Maisansalon lisärakentamisessa tuli 
esiin selvitettäväksemme alueen kaavoi-
tustilanne ja rakennusoikeudet alueelle, 
koska yhdistyksemme suunnitelmissa on 
mm. toisen saunan rakentaminen ja alu-
een matkailuajoneuvojen lisääntyessä toi-
sen huoltorakennuksen rakentaminen. 

Kaiken kaikkiaan todettiin kaupungin ja 
SF-Caravan Pirkanmaa ry:n yhteistyö toi-
mivaksi ja rakentavaksi.

Tilaisuuden lopuksi suoritettiin katselmus 
autolla laajan alueemme eri kohteisiin.

Mukana kokouksessa olivat yhdistyksen 
puolesta varapj. Harri Huhtala, sekä alue-
vetäjät Raine Soutolahti, Tuula Valtatie-
Soutolahti, Petri Koskinen sekä halli-
tuksen jäsen Pentti Wallenius ja Timo 
Vaahto.

                            Jouko Kinnunen
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ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä
020 777 2024

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

RINTA-JOUPPI.COM

Laaja valikoima uusia ja käytettyjä matkailu- ja 
retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja koko kansalle. 

Helpot ja nopeat kaupat onnistuu myymälässä tai verkossa!

MATKAILE SUOMEN
TALVISISSA MAISEMISSA

YLI 400 
MATKAILU-
AJONEUVON 
VALIKOIMA
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Venetsialaiset

Männikön Venetsialaiset pidettiin 2.-4. 
syyskuuta. Huvipubissa oli karaoke, ja 
riihelle järjestettiin pitkäpöytä. Tre�eille 
osallistui reilut 100 vaunukuntaa.

Siivoustalkoot

Siivoustalkoot pidettiin 7.-9.10. Alue sii-
vottiin ulkoa, ja yleiset tilat sisältä vähän 
perusteellisemmin. Iltapäivällä oli hyvin 
mielenkiintoinen aluepalaveri, jossa jy-
sähti ”pommi”. Uuteen toimikuntaan il-
moittautui parikymmentä henkilöä. Osa 
tuoreita karavaanareita, ja osa muutaman 
välivuoden pitäneitä. Nykyinen toimikun-
ta on ollut pienempi, ja raatanut aivan tol-
kuttomasti. Männikköläiset lausuvatkin 
suurkiitokset tehdystä työstä. Nyt isompi 
toimikunta pystyy jakamaan työt siten, 
että välillä voi pitää vapaata niistä töistä.

Halloween

Tavan mukaan Halloweenia juhlittiin 
viikkoa ennen muita, 21.- 23. lokakuuta. 
Musiikista huolehti jälleen Taxi Drivers.
Valokilpailu ratkaistiin asukkaiden äänes-
tyksen perusteella, ja voittajaksi selviytyi 
Anja ja Tuomo Saarisen valoteos. Illalla 
suoritetiin kesän mölkyn palkintojen jaot.

Naamiaiset 

Illan huippu olivat tietysti naamiaiset. 
Jälleen asujen eteen oli käytetty kekse-
liäisyyttä ja nähty vaivaa. Hahmot olivat 
sitten sen mukaisia. Keihäsmatkojen Ka-
levi Keihäsestä Lumikkiin ja kääpiöihin. 
Kruunupäitä ja Draculan kummituslinna-
hahmoja.

Ylivoimaiseksi voittajaksi valittiin Jou-
ko Seijarin esittämä Lumikki. Ja kuinkas 
muuten, kääpiötkin tulivat samasta suvus-
ta.

Uusi grillikota

Rakennusporukka on kasannut Hellgre-
nin Masan johdolla Männikön uutta gril-
likotaa, jonka harjakaiset pidettiin mak-
karatarjoilun kera pikkujoulujen aikaan.

Siivoustalkoiden työnjakotilaisuus

Lumikki ja sen seitsemän muuta

Naamiaisten ryhmäkuvassa tyypitykset joka lähtöön, pukukoodina ”Asu vapaa”
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Naamiaisten arvokkuutta pukeutumisessa

Valokilpailun valoteoksen voittajapari 
Anja ja Tuomo Saarinen

Männikön isänpäiväkahvitus pidettiin toimistolla

Mölkyn palkitut: Pasi Sivula, kesk. Erkki Peltoniemi vas. ja Kari Koivuniemi oik.
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Uudet aluevetäjät 
ja toimikunta

Vankkurimännikön alueisäntäpari menee vaihtoon. Ansiok-
kaasti toimineiden Matin ja Tuulan työt jakavat jatkossa Erkki 
Peltoniemi, Lauri Salo ja Jani Aho seuranan parikymmentä-
henkinen toimikunta.

Näin upea on Männikön uusi grillikota

Vankkurimännikön  alueisännät ja toimikunta  1.1.2023 alkaen:
Alueisännät,  eturivi, vas.:  Jani Aho, Lauri Salo, Erkki Peltoniemi
Toimikunta, takarivi: Kari Koppelojärvi, Seppo Puuska, Reino Heinisuo, Esko Korkeamäki, Arja Vilen, Pekka Vilen, Simo Mamia, 
Raila Koppelojärvi, Marja-Liisa Halme, 
Keskirivi, vas. Pirjo Peltoniemi, Päivi Tauren, Pirjo Mamia, Kirsti Kiviaho, Marja-Terttu Salo, Lasse Ihantola,
Kuvasta puuttuvat: Petri Frigård ja Martti Jaakkola

Pirkanmaan Yrittäjät r.y. jäsen

Sellukatu 28
(Lielahden Askon ja Sotkan 
vieressä))

Puh. 010 3222 710
Avoinna ma-to 9-17, pe 8-16, la 9-14

www.kymppikatsastus.fi

TAMPERELAINEN PERHEYRITYS

60 €60 €

Esittämällä SF-Caravan jäsenkortin saat 
henkilö-, paketti- tai matkailuauton*) 

(max. 3500 kg) määräaikaiskatsastuksen 
SF-Caravan -jäsenhintaan päästömittauksineen

(norm. 76 €)

*) Ovia korotettu, joten 
myös alkovimallien 
katsastus onnistuu 
hyvin.
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Jouluhaastattelu:
Joona 8 v ja Neea 9 v

Haastattelijana Seija Vaahto:

Joulua odotellessa sain vieraakse-
ni Joonan 8 v ja Neean 9. 

Mikä teidän mielestänne on 
Maisansalossa parasta?
Neea: Siellä on Mummu – Elina. 
Joona: Parasta on kavereiden kans-
sa. Ja oon ollut monta kertaa Mum-
mun luona yötä. 

No nyt teillä on oma vaunu 
Maisansalossa, mikä vaunussa 
olemisessa on parasta?
Joona: Oma sänky, puhelin ja oma 
valo sängyssä. 
Neea: Ihanat pehmeät sohvat. 
Joona: Mä muuten voitan yleensä, 
kun pelataan Uunoa. 

No pitäähän sitä Isä-Pasiltakin 
kysyä, mikä on parasta omassa 
vaunussa:
Pasi: Ei tarvi tehdä kotitöitä, kesäs-
tä lähtien olemme olleet ns. vaki-
paikalla. 

Entä mitä harrastuksia teillä on ja 
mitä pitäisi saada Maisaan?
Joona: Isin kanssa kalassa. 
Neea: Autan Mummua ja härnään 
Isiä. Pelejä lisää olisi kiva saada. 
Joona: Paremmat kottikärryt Mai-
saan. Kun kärräsin mursketta niil-
lä, niin huomasin sen. 

Jokos olette miettineet, mitä halu-
atte isona tehdä?
Neea: Päiväkodin hoitaja tai eläin-
lääkäri. 
Joona: Autan vain kavereita. 

Joulu lähestyy, miten vietätte jou-
lua ja entäs ne lahjatoiveet: 
Joona: Käydään toisessakin Mum-
mulassa, saa enemmän lahjoja. 
Toiveena olis pleikka vitonen ja 
VR-lasit. 
Neea: Varmaan sekä kotona, että 
Maisassa. Toiveena: Posca-kyniä ja 
omaan huoneeseen led-valot.

Sitten vielä, mistä jouluruoista 
tykkäätte: 
Neea: Porkkanalaatikko, riisipuuro 
ja perunalaatikko. 
Joona: Perunamuusi on paras. 

Sitten vielä kenelle haluatte lähet-
tää terveisiä: 
Neea: Emilialle ja Siirille ja Mum-
mulle. 
Joona: Konstalle, se on mun paras 
kaveri. 

Keskustelun päätteeksi Joona oli 
sitä mieltä, että nyt pitäis lähteä ko-
tiin, jotta pääsis isin kanssa korjaa-
maan mönkkäriä, jos tulee lunta. 

Isä-Pasin loppukommentti: Joona 
on ollut 5-vuotiaasta lähtien täys 
konemies. 

Ja ihan päätteeksi Joona halusi ha-
lata Isiä, Isä-Pasi tuumasikin: 
Meillä halataan paljon. 

Ihanaa Joulua teidän koko 
Perheelle ja kiitos haastattelusta!
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Huollamme:
• Henkilöautot
• Pakettiautot
• Kuorma-autot

Vesalantie 4, 33960 Pirkkala
info@hyacenter.fi  • Puh. 050 576 0516

Aukioloajat: ark. klo 7.30-21, la klo 8-14
Muina aikoina sopimuksen mukaan

Mercedes-Benz
Erikoisalaamme

kalusto

OSAAVA
AUTOKORJAAMO

PIRKKALASSA

Pidä huoli, että vaunusi päällä ei ole liikaa lunta ja
vaunun altakin  pääsee ilma kiertämään!
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Soita ja sinua palvellaan: 
044 284 7045/Vesa tai 044 280 7377/Jari

www.trp.fi 
Terälahdentie 1011, 34260 Terälahti

Renkaiden myynti, rengastyöt sekä 
ajoneuvojen huollot ja korjaukset.

Juuri Sinulla on varmaankin mielenkiin-
toisia jutunaiheita takataskussa? Miksi 

et niitä voisi tarjoilla muidenkin luetta-
vaksi? Päätoimittajan kanssa mietittiin, 
miten jutut saataisiin myös jäsenistölle 
luettavaksi Pica-viesteihin. Lehtijuttu 
saadaan ”myydyksi” lukijoille pääasias-
sa otsikon, kuvien ja kuvatekstien avulla. 
Jos nämä pysäyttävät, kiireinen lukija vil-
kaisee vielä johdannon ja väliotsikot. Jos 
nekin kiinnostavat, lukija tutustuu koko 
juttuun.
Mikäli käytettävissä ei ole tekstinkäsitte-
lylaitteita, asiat voi myös ilmaista ruutu-
paperilla ja kynällä. Aikaansaannokset 
hienosäädetään sitten taittovaiheessa jul-
kaisukuntoon.

OHJEITA
- Ilmaise monimutkaisetkin asiat  
 yksinkertaisesti
- Kirjoita lyhyitä lauseita
- Jäsentele tekstisi
- Käytä paljon väliotsikoita
- Vältä numeroita tekstissä (tee  
 taulukko)
- Kun juttu on valmis, tiivistä sitä
- Laita jutun yhteyteen koko nime 
 si (ei vain sisäpiirille)

MIELENKIINTOISEN JUTUN 
ELEMENTIT
- Otsikko, joka pysäyttää
- Kuvilla annetaan vaikutelma  
 sisällöstä
- Kuvatekstit selittävät kuvien  
 asiasisällön
- Johdanto houkuttelee lukemaan  
 lisää
- Havainnolliset piirrokset ja         
 taulukot

LAINAUKSET
- Lainausmerkkejä
- Käytä silloin, kun lainaat jonkun  
 sanottavaa
- Juttu ei saa olla sitaattikokoelma

KUVAT
- Jutun pääkuva tärkein
- Oltava vaikuttava
- Lähikuvat tehokkaita                  
 (mm. ihmiskasvot)
- Ei huonotasoisia kuvia
- Ei palstantäytteeksi
- On syytä kysyä julkaisulupa

KUVATEKSTIT
- Kertoo, mitä kuva ei kerro
- On tiivis ja ytimekäs
- Kertoo kuvassa olevien nimet
               (jos mahdollista)

Raimo Johannes Marttila

MINÄKÖ JUTUNTEKIJÄ?

Erityisesti matkakertomukset ja hauskat sattumukset ovat tervetulleita tekstejä 
Pica-viestiin

Kiinnostaisiko Sinua 
Pica-viestin teko

Lehden teko on antoisaa ja opettavaista puuhaa. Etsimme 
Pica-viestin päätoimittajaksi henkilöä, joka huolehtisi siitä, 
että tuottaisit SF-Caravan Pirkanmaa ry:n tiedotustoimikunnan 
avustuksella neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Pica-viestin 
laadukkaana lukupakettina jäsenistölle. 
Tehtäviisi kuuluisivat mm:
- lehden rungon kokoaminen juttuineen (molemmilla karavaa- 
  nialueillamme nimetyt alueen asioista kirjoittavat 
  vastuuhenkilöt), myös tapahtumakuvat pääosin mukana
- lehteen tulevien valokuvien valinta saadusta kuvamateriaa-    
  lista
- omien artikkeleiden kirjoittaminen ja henkilöhaastattelut
- myös omien karavaaniaiheisten valokuvien otto
- aineiston kasaaminen, oikoluvut ja vedosliikenteen hoito
- eduksi myös se, jos pystyt taittamaan lehden valmiiksi paino-   
  kelpoiseksi pdf-tiedostoksi (tarvittaessa taitto ulkoistetaan)
- yhteydet taittajaan (ellet taita itse)  ja kirjapainoon

Jos tämä kokemusta lisäävä mielen-
kiintoinen työ Sinua kiinnostaa, niin 
ota yhteys: Jouko Kinnunen:
jouko.kinnunen@ideatutka.com
tai puh. 0500 737 911
Annan mielelläni lisätietoja.
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Yhdistyksen vuosikokous Murikassa 
kiinnosti liki 200 jäsentä

Yhdistyksen kokouksessa oli läsnä 190 äänivaltuutettua jäsentä paikalla

Vuosikokous on yhdistyksemme tärkein 
päättävä elin ja niinpä myös jäsenet 
kokoontuvat siihen runsain joukoin. 
Vuoden 2022 vuosikokous pidettiin 
Teiskon Murikassa 1.10.2022. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin pitkäaikaisena 
karavaanarina tunnettu entinen tiedo-

tustoimikunnan puheenjohtaja Matti 
Salonen ja sihteerinä toimi tottuneesti 
yhdistyksemme sihteeri Irkka Kihlström. 
Vuoden 2021 tilinpäätös hyväksyttiin ja 
vahvistettiin sekä vahvistettiin toiminta-
suunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023. 
Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla 

Yhdistyksemme edelliselle puheenjoh-
tajalle, Harri Järveläiselle, myönnettiin 
yhdistyksemme kunniapuheenjohtajuus.

Yhdistyksen puheenjohtajalle Heikki Lah-
tiselle myönnettin yhdistyksen aluejäse-
nyys, luovuttajana Irkka Kihlström

Hallituksen jäsenelle Pentti Walleniukselle 
myönnettiin vankkurikuutio

Hallituksen jäsenelle  Timo Vaahdolle sekä 
tiedotustoimikunnan jäsenelle ja toimi-
kunta-aktiiville Seija Vaahdolle myönnet-
tiin vankkurikuutio

Yhdistyksen hallitukseen valittiin Pentti Wallenius, Raine Sou-
tolahti (uutena), Timo Vaahto ja Harri Huhtala (ei kuvassa)

Kokouksen puheenjohtajana toimi Matti Salonen, sihteerinä  Irkka 
Kihlström sekä  teknisenä avustajana Taina Hanhinen

KUNNIAPUHEENJOHTAJA

SF-Caravan Pirkanmaa ry:n hallitus on myöntänyt

Harri Järveläiselle
SF-Caravan Pirkanmaa ry:n kunniapuheenjohtajan tittelin.

Tällä nimityksellä SF-Caravan Pirkanmaa ry:n hallitus haluaa osoittaa 
arvostuksensa ja merkityksensä sille työlle, mitä olette tehneet 

yhdistyksemme hyväksi.

Tampereella 1. lokakuuta 2022

SF-Caravan Pirkanmaa ry:n puolesta

Heikki Lahtinen               Harri Huhtala
                                    Hallituksen                    Hallituksen
                                  puheenjohtaja         Varapuheenjohtaja
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ja myös siksi katsottiin, että jäsenmaksuja 
eikä aluemaksuja tarvitse korottaa. Myös 
sähkön ja kaasun hinta päätettiin pitää 
toistaiseksi ennallaan, mutta hallitukselle 
jäi mahdollisuus hankintahintojen muut-
tuessa nostaa hintaa tarvittaessa.

Yksi mielenkiintoisin kokouskohta oli 
jälleen hallituksen jäsenten vaali neljän 
erovuoroisten tilalle. Seitsemästä ehdok-
kaasta valituiksi tulivat Harri Huhtala, 
Raine Soutolahti, Timo Vaahto ja Pentti 
Wallenius. Eli uutena jäsenenä hallituk-
seen tuli Raine Soutolahti.

Martti Hellgrenin huomionosoitus:
vankkurikuutio

Anja ja Jouko Seijarin huomionosoitus:
yhdistyksen pienoislippu

Matti Mäkelän ja Tuula Arosen huomion-
osoitus: yhdistyksen pienoislippu

Yhdistyksen pienoislippu myönnettiin 
Maisatoimikunnalle, jonka otti vastaan 
Maisan aluevetäjä Petri Koskinen

Tapahtuma-
kalenterisuunnitelma

alkuvuonna 2023

M = Maisansalo    V = Vankkurimännikkö
Orkesteritansseissa orkesterimaksu

Tapahtumalista sitoumuksetta  Yksityiskohtaisemmat tiedot aina lähempänä 
tapahtumaa netissä www.sfcpirkanmaa.� 

ja alueiden omilla Facebook-sivuilla Vankkurimännikössä ja Maisansalossa

JOULUKUU
31.12.        Uusi Vuosi –    Tanssiyhtye Sympatia, ilotulitus              M
31.12.        Uusi Vuosi -     Tanssiorkesteri Wähäkosket, ilotulitus  V                            

TAMMIKUU

HELMIKUU
27.02.-03.03. Hiihtoloma, kts. ohjelma lähemp. hiihtolomaa      M                          
27.02.-03.03. Hiihtoloma, kts. ohjelma lähemp. hiihtolomaa      V                                                 

MAALISKUU

HUHTIKUU
Pe 07.04.         Pitkäperj.    Joonas Erkkilä & Tanssiyhtye Unelma  M                              
07.4.-09.04.    Pääsiäinen, kts. ohjelma lähemp. pääsiäistä           V                                                                       
Su 30.04.         Vappuaatto    Tanssiyhtye Ässät                                   M
30.4.-01.05.    Vappu, kts. ohjelma lähempänä vappua                  V                                                                                                                                            
TOUKOKUU
Ma 01.05.        Vapun päivätanssit  Tanssiyhtye Ässät                       M

KESÄKUU
La 23.06.         Juhannuspäivä         Johanna Debreczeni                 M
22.6-24.06.    Juhannus, kts. ohjelma lähempänä juhannusta     V                                                                      
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Upea uuden vuoden aloitus:

Kts. tarkemmat tiedot ja ohjelmat tapahtumistamme 
lähempänä ao. tilaisuutta nettisivullamme 

www.maisansalo.fi , Facebook-sivuillamme ja puh.apissa.

La 31.12. Pubissa

SYMPATIAA

Tervetuloa!

ILOTULITUS

Alkuvuoden 2023 muita 
esiintyjiä:
Pitkäperjantai 07.04.:
Joonas Erkkilä ja Tanssiyhtye Unelma
Vappuaattona su 30.04.: 
Tanssiyhtye Ässät 
01.05. Klo 12.- 14.00:
Vapun päivätanssit 
Tanssiyhtye Ässät
Juhannus la 23.06.: 
Johanna Debreczeni

Luvassa muutakin mukavaa
Seuraa nettiä ja Facebookia:
• Lautapeli-ilta
    - pelataan yhdessä

• Hiihtoloma
    - monenlaista tekemistä

• Pääsiäinen
    - lapsille askartelua ja ohjelmaa

...ja valoa
taivaalle
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PUHEENJOHTAJA                                    MATKAPUHELIN         SÄHKÖPOSTI
Heikki Lahtinen     040 553 4871          heikkilahtinen71@gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Harri Huhtala                  044 980 3001                            harrihuhtala1@gmail.com

SIHTEERI
Irkka Kihlström                                          050 524 8857          kihlstromirkka@gmail.com

TALOUDENHOITAJA
Heli Schroderus     050 300 9077              taloudenhoitaja@sfcpirkanmaa.fi 

HALLITUS
Taina Hanhinen     040 508 3692                           taina.hanhinen@saunalahti.fi 
Harri Huhtala                  044 980 3001                            harrihuhtala1@gmail.com
Heikki Lahtinen     040 553 4871          heikkilahtinen71@gmail.com
Pekka Olsson                                                            0400 636 275          olsson.pekka@gmail.com   
Timo Vaahto     0400 567 390          timo.vaahto@gmail.com
Tuukka Seijari     045 840 3551                            tuukka.seijari@gmail.com
Pasi Sivula     0400 562 906          pasi.sivula@lalopoint.fi 
Raine Soutolahti     050 547 8765          toimisto@maisansalo.fi 
Pentti Wallenius      0400 636 685          pentti.wallenius@gmail.com

MAISATOIMIKUNTA
Raine Soutolahti     050 547 8765          toimisto@maisansalo.fi 
Tuula Valtatie-Soutolahti                                                                                           toimisto@maisansalo.fi 
Petri Koskinen                               050 303 1513                       koskinen.petri@elisanet.fi 
Vastaanotto     050 4123 123          vastaanotto@maisansalo.fi 

VANKKURIMÄNNIKKÖ-
TOIMIKUNTA
Erkki Peltoniemi     050 470 7673 (alueisännät)     toimisto@vankkurimannikko.fi 
Lauri Salo                             toimisto@vankkurimannikko.fi 
Jani Aho                toimisto@vankkurimännikko.fi 
Vastaanotto                   043 214 0014                       vastaanotto@vankkurimannikko.fi 

TIEDOTUSTOIMIKUNTA
/PICA-VIESTI /tied.tmk puh.joht.
Jouko Kinnunen                                         0500 737 911            jouko.kinnunen@ideatutka.com

WEBMASTER/sivustojen päivitys
(sfcpirkanmaa.fi )
Pasi Sivula     0400 562 906           pasi.sivula@lalopoint.fi  

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY 
toimisto@sfcpirkanmaa.fi 
www.sfcpirkanmaa.fi   
www.maisansalo.fi 
www.vankkurimannikko.fi   

OMAT ALUEEMME:

VANKKURIMÄNNIKKÖ
Lakarintie 580, 34800 Virrat, 
puh. 043 214 0014
toimisto@vankkurimannikko.fi 

MAISANSALO 
Kuterintie 34, 34260 Terälahti 
(Teisko), 
puh. 050 4123 123
vastaanotto@maisansalo.fi 

www.sfcpirkanmaa.fi 

Yhteystiedot

HALLITUS V.  1.1.2023 
ALKAEN

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sf.caravan.app
iOS: https://apps.apple.com/� /app/sfc-pirkanmaa/id1566975008?I=� 

PuhelinApp:



Kts. tarkemmat tiedot tapahtumistamme aina
lähempänä ao. tilaisuutta nettisivullamme www.vankkurimannikko.fi, 

Facebook-sivuillamme ja puh.apissa. 

Tervetuloa viihtymään!

UUDEN VUODEN AATTONA 31.12.

TULE TANSSIMAAN 
WÄHÄKOSKIEN

TAHDISSA JA VIETTÄMÄÄN 
MUKAVAA UUTTA VUOTTA. 

MYÖS ILOTULITUS LUVASSA!

Talven ja kevään muita kohokohtia: hiiht	�a
hausk�ne ohjelmineen, pääsiäinen ask�teluineen, 

k�aoket, vapun reippaat meiningit!
Erin�ainen vaihtoehto viik�l�un vie��n...




