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Kevätterveiset!
Heippa taas ja aikaista kevään alkua! Ennen 
grillikauden alkua ajattelin, että tehtäisiin 
pari hyvää ja helppoa uuniruokaohjetta:

2014 
Tapahtuma-
kalenteri•••

Pica-kokki••• 

M = Maisansalo    V = Vankkurimännikkö
*) = orkesterimaksu

KUORRUTETUT 
BROILERIN 
RINTALEIKKEET 4:lle

4 kpl broilerin rintaleikettä
n. 1 tl suolaa
n. 1 tl currya
0,5 tl mustapippurirouhetta
n. 2-3 rkl paholaisen 
kastiketta
n. 2 dl juustoraastetta

Nuiji hieman broilerin 
rintaleikkeitä, mausta suola, 
curry, pippuriseoksella, 
lisää paholaisen kastike ja 
juustoraaste viimeisenä. 
Laita uuniin 175 asteeseen 
n. 40 min. 
Tarjoa riisin ja salaatin kera.

Munarikkaan pääsiäisen 
odotusta

Pertti Antila 
SFC 21772

MUIKKUVUOKA 4:lle

n. 1 kg muikkuja
n. 250 g porsaan 
kylkiviipaleita
0.5-1 tl valkopippurirouhetta
n. 2 tl suolaa

Perkaa muikut ja poista 
päät. Voitele uunivuoka, 
lado kerroksittain muikkuja, 
kylkiviipaleita, suolaa 
ja pippuria. Pinnalle 
kylkiviipaleita (vuoka saa 
olla aivan täynnä, sillä 
kypsyessään se vajaantuu 
melkein puoleen) Sulje vuoka 
tiiviisti ja laita uuniin n. 150 
asteeseen 3-4  tunniksi. Tarjoa 
kuumana keitinperunoiden 
kera. 
PS. Kypsästä muikkuvuoasta 
voi kylmänä leikata viipaleita,  
se on hyvä yöruoka tai 
ruislimpun päällä 
alkuruokana.

HUHTIKUU  
17.-21.4.            Pääsiäinen                   M*), V*)
30.4.-1.5.           Wappu    M

TOUKOKUU  
3.-4.5.                Vappu     V
9.-11.5.            Äitienpäivä (tanssit)   M
11.5.                   Äitienpäivä   V
16.-18.5.            Kevätsiivoustalkoot   V
24.5.            Kevätsiivoustalkoot   M

KESÄKUU  
6.-8.6.                Rock´n roll weekend 50-60  M*)
14.6.                   Lastenjuhlat/tapahtuma                 M
20.-22.6.            Juhannus    M*), V*)

HEINÄKUU  
4.-6-.7.              Lastentapahtuma   V*)
11.-13.7.            Pubitikkakisat   V
18.-20.7.            Petanque-kisa   M
24.7.-1.8.           FICC-rally    Pori
25.-27.7.            Karaokekisat   M

ELOKUU  
1.-3.8                 Musiikkitapahtuma   V
8.-10.8.              Rannaltaonginta/rosvopaisti  M
29.-31.8.            Venetsialaiset   M*)

SYYSKUU  
12.-14.9.            Texas holdém   M
26.-28.9.             Sambakarnevaalit tms.  M

LOKAKUU  
3.-5.10.              Syyssiivoustalkoot   M, V
10.-12.10.          Kaamosjuhla ja naamiaiset    V*)
24.-26.10.          Valojuhla/naamiaiset  M*)

MARRASKUU  
7.-9.11.            Isänpäivä    M, V

JOULUKUU  
5.-7.12.              Itsenäisyyspäivä/Puurojuhla  M*), V*)
31.12.-1.1.         Uusi vuosi    M, V*)
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Harri Järveläinen

•••Puheenjohtajan palsta •••

Voi, että mikä talvi...

Kirjoitukset yleensä alkavat, että 
on ilmoja pidellyt ja niin taidan 

minäkin aloittaa. Kyllä yleensä pidän siitä, 
että talvella on lunta kohtuullisesti ja pieni 
pakkanen, ettei rapa lennä. Nyt on vain 
todettava, että onneksi lämmityskuluissa, 
hiekoituksessa ja muussa talveen 
kylmyyteen liittyvissä asioissa säästetään 
huomattavia summia. Huono puoli on, 
että lumi ei suojaa maata ja routa menee 
syvälle. Routa voi keväällä aiheuttaa 
vaikeuksia alueiden sähköjen kanssa, 
varsinkin Maisassa se on ollut ongelma. 

Liiton 50-vuotisjuhlat

Liiton kohokohdaksi voi sanoa että 
liittokokous on täsmälleen samana päivänä 
17.5. kuin 50 vuotta sitten SF-Caravan 
perustettiin. Tulevassa liittokokouksessa 
valitaan liiton puheenjohtaja seuraavaksi 
kolmeksi vuodeksi sekä kaksi hallituksen 
jäsentä. Hienoa, että puheenjohtajan 
valintakin on juuri juhlakokouksessa. 
Kaikki karavaanarit voivat osallistua 
juhlatapahtumiin. 
Toinen kohokohta on kansainvälinen 
FICC-rally Porissa. Sinne vain kaikki 
osallistumaan, jos se vain sopii kesän 
aikatauluun. 

Yhdistyksemme ikärakenne

Liiton tulevaisuusseminaarissa on ollut 
paljon keskustelua liiton ja tietysti myös 
yhdistyksien ikärakenteesta. Meidän 
yhdistyksemme ikärakenne on aivan 
samanlainen kuin koko liitollakin. 
Yhdistyksemme jäsenten keski-ikä on 
57,26 v ja koko liiton 58,22 v. Olemme siis 

keskimäärin selkeästi nuorekkaampia… 
Meidän 4 160:stä jäsenestä 1 150 on alle 
50-vuotiaita, mutta alle 40-vuotiaita 
onkin vain 420 jäsentä eli noin 10 %. 
Tämä voi vaikuttaa toimihenkilöihin 
ja tulevaisuudessa tietysti myös 
toiminnan jatkamiseen. Onneksi meillä 
on toiminnassa tällä hetkellä mukana 
aktiivisia joka ikäryhmästä. Ilman 
teidän kaikkien tukea ja panostusta 
ei meidänkään yhdistyksen toimintaa 
pystyttäisi nykyisellä kulurakenteella 
tekemään. Kiitos jälleen kerran kaikille 
toiminnassa mukana oleville. Pienikin 
apu auttaa aina eteenpäin.

Maisan rantasauna

Maisansalon rantasaunan remontti on 
tehtynä ja toivottavasti taas kestää useita 
vuosia ahkeraa käyttöämme. Kiitokset 
kärsivällisyydestä remontin aikana ja 
suurkiitokset remonttiporukalle.

Männikön kuulumisia

Vankkurimännikössä on myös sauna-asia 
ajankohtainen ja rakennuttajan kanssa 
ovat takuukorjaukset menneet vihdoinkin 
eteenpäin. Pyritään saamaan epäkohdat 
kuntoon mahdollisimman pian. 

Uuden alueen metsää voidaan raivata, 
kun on saatu lupa Virtain kaupungilta. 
Valitettavasti teollisuuskiinteistönaapu-
rimme on vaihtunut ja uusi naapuri ei ole 
ihan niin suotuisa meitä karavaanareita 
kohtaan. He aitaavat tonttinsa ja näin ei 
meillä ole mahdollista enää hyödyntää 
toiminnassamme heidän asfaltoitua piha-
aluetta.

Logoasia

Tässä Pica-viestissä on artikkeli ja ehdotus 
uudeksi yhdistyksen logoksi. Tästä tullaan 
keskustelemaan kevätkokouksessa ja 
tekemään päätöksiäkin asian suhteen. 
Kiitokset kaikille logosuunnitteluun 
osallistuneille.

Nyt kirjoittaessa on alkanut maaliskuu ja 
melkeinpä voisi kesärenkailla ajella, kuten 
lakikin sen jo sallii. Mutta hyvät ystävät 
malttakaa vielä mielenne ja varsinkin 
öisin on pakkasta jolloin päivällä sulana 
olleet tiet jäätyvät. Varovaisuutta, malttia 
ja turvallisuutta liikenteeseen. 
Ohjeeksi voin vielä kertoa omakohtaisen 
kokemuksen ja käyttövinkin: Kun 
lämmitätte matkailuajoneuvonne 
kännykkäkäyttöisellä etäohjauksella niin 
avatkaa etukäteen kaasupullon hana, se 
nopeuttaa lämpiämistä huomattavasti.

Kevätaurinkoisin terveisin,
   Harri



MUUTTUIKO
OSOITE?
Ilmoita muuttuneet 
osoitetietosi tällä 
lomakkeella 
SF-Caravan ry:n 
toimistoon.
Tieto välittyy samalla 
jäsentiedotuksen, 
Caravan-lehden sekä 
Pica-Viestin osalta 
kuntoon. Voit tehdä 
muutoksen myös netissä 
http://www.karavaanarit.fi/
jasenyys/muuta-tietojasi/

0,75 €

(2.lk)
postimerkki

SF-Caravan ry
Viipurintie 58

13210 HÄMEENLINNA

tai puhelimitse
(03) 615 3133

OSOITTEENMUUTOS

Jäsennumero:

Nimi:
Vanha katuosoite:

Vanha postin:o ja -toimipaikka:

Uusi osoite _____._____.20___alkaen:
Katuosoite:

Postin:o ja -toimipaikka
 
Päiväys ja allekirjoitus:

Virheellisen postiosoitteen käyttö aiheuttaa
lähetyksen viivästymisen.

SF-Caravan ry
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Yöpymistilasto 2013 SF-Caravan ry:n jäsentilasto 2013

SF-Caravan Pirkanmaa ry
KEVÄTKOKOUS ke 16.4.2014 klo 18.30

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN:
- yhdistyksen sääntöjen 
  4 § kevätkokoukselle 
   määräämät asiat

- yhdistyksen uudesta 
logosta äänestäminen

UKK-instituutissa, Kaupinpuistokatu 1, 33500 Tampere

SF-CARAVAN       
PIRKANMAA RY   
Hallitus

KO KO U S KU T S U

      Yöpymisten määrä

     vaunuvrk    henkikövrk

Maisansalo     12 421              25103

Vankkuri-
männikkö          7 300             16 120 

Yhteensä           19 721            41 223

Alue

Tervetuloa! OHJELMA:
klo 17.30 kahvitarjoilu
klo 17.30 jäsenkorttien 
                tarkastus alkaa
klo 18.30 kokous alkaa

20 suurinta jäsenyhdistystä :
               Jäseniä yhteensä
1. SF-Caravan Pirkanmaa ry  4 141
2. SF-Caravan Oulun seutu ry  3 855
3. SF-Caravan Keski-Suomi ry  2 826
4. SF-Caravan Keski-Pohjanmaa ry 2 418
5. SF-Caravan Seinäjoen seutu ry 2 245
6. SF-Caravan Helsinki ry  2 216
7. SF-Caravan Satakunta ry  2 208
8. SF-Caravan Matkailuautoilijat ry 1 832
9. SF-Caravan Kuopion seutu ry  1 814
10. SF-Caravan Lahden seutu ry 1 642

11. SF-Caravan Turku ry  1 623
12. SF-Caravan Kanta-Häme ry  1 604
13. SF-Caravan Pohjois-Karjala ry 1 572
14. SF-Caravan Vantaa ry  1 566
15. SF-Caravan Espoo ry  1 469
16. SF-Caravan Kymenlaakso ry  1 256 
17. SF-Caravan Napapiiri ry  1 233
18. SF-Caravan  Saimaan seutu ry 1 215
19. SF-Caravan Itä-Uusimaa ry  1 178
20. SF-Caravan Pietarsaaren seutu ry 1 168

 Jäseniä yhteensä



Kari Kuronen......................................

Pica-pila

Puh. (03) 356 2612, 0400 799 317
Hepolamminkatu 24, 33720 Tampere 

Alan työt ja huollot
luotettavasti kaikkiin

merkkeihin

  • ALDE, DOMETIC
  takuuhuolto

 VALTUUTETTU TAKUUHUOLTO 

 VALTUUTETTU 

Risto Ahola
Caravan HUOLTO

HUOLTOPISTE

Lomaile 
tasokkaasti 

ja edullisesti

ETUPASSILLA
joka kuudes yö veloituksetta 

Kuturanta
Sexsjö

Lukkuhaka

Kalajärvi
Vankkurimännikkö

Maisansalo
Etuniemi

Rekiniemi

Krapuranta

Kesäniemi
Mussalo

Tilkunpelto

Leininranta*)

Kerää vähintään kolmelta eri alueelta viisi leimaa, 
myös treffeiltä. Saat kuudennen vuorokauden 

veloituksetta (ei treffeillä).

Lämpimästi tervetuloa! 

Lisätietoja: 
www.caravanhuiput.fi *) Leininranta avataan 

keväällä 2014
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•••Maisan kuulumisia •••

Maisansalon kuulumisia

Maisansalossa järjestettiin lautapeli-
ilta lauantaina 25.1. Ajatuksenamme 
oli saada sydäntalveen tapahtuma, joka 
kokoaisi karavaanareita viihtymään ja 
seurustelemaan. Pelaajia kokoontuikin 
ihan kivasti, tuoden myös omia pelejään 
talon puolesta tarjottujen lisäksi. 
Tikkataulukin oli saatu ripustettua 
seinälle, joten kaiken olisi luullut 
olevan valmiina. Toisin kävi, olimme 
nimittäin löytäneet toimiston laatikosta 
Darts -tikat, ihan uudessa paketissa, 
jotka osoittautuivat sähköiselle taululle 
tarkoitetuiksi. 
Onneksi alueelta löytyi tikkaihmisiä ja 
tikat saatiinkin Selinin Timolta lainaan. 
Tikkataulu on ollut hyvässä käytössä 
myös tapahtumaviikonlopun jälkeen, nyt 
on tikatkin jo hankittuina.
Maisan hiihtolomaviikko alkoi järven 
jäältä pilkkikisojen merkeissä ja mukavalla 
talvipäivän vietolla. Pilkkikisoihin 
osallistui n. 40 pilkkijää ja mestaruudetkin 
vaihtuivat. Lasten sarjan voitti Kalle 
Rapelo 620 g saaliillaan. Toiseksi ylsi 
Iida Hakolahti 138 g tuloksella, pronssia 
kalasti Vesa Janhunen tuloksella 106 g. 
Naisten mestaruuden nappasi Helena 
Horttanainen tuloksella 1470 g, toiseksi 
kalasteli Kirsti Qvick 928 g saaliilla. 
Kolmanneksi tuli - tunnin pilkkimisen 
jälkeen keskeyttänyt - Eija Helin 464 g 
saaliilla. 
Miesten pilkkitekniikkaa ei voi kuin 
ihmetellä. Timo Ahvenisto nappasi tämän 
vuoden mestaruuden 4 042 g tuloksella. 
Toiseksi tullut Seppo Aittokallio kiskoi 

Pilkkikisojen tunnelmaa ja palkintojen saajia

Makkarakin maistui kisojen jälkeen
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•••Maisan kuulumisia •••

kalaa jään alta 3 750 g. Saunaremontista 
selviytynyt Timo Vaahto nappasi pronssia 
3 708 g saaliillaan. Vakuumipakatulla 
saaliilla ei kukaan tänä vuonna tullut 
punnitukseen.
Onnittelumme voittajille ja kaikille 
osallistujille!
Pilkkikisojen lisäksi ohjelmassa oli 
mm. makkaranpaistoa, vaahtokarkkien 
käristelyä ja luistelua, sekä 
vastaremontoidun rantasaunan avajaiset. 
Pilkkitapahtuman aikaan märällä 
jäällä nähtiin muutama luistelija sekä 
kiekkohöntsäilijä. Ihan niin talvista ei 
kuitenkaan ollut, että olisimme saaneet 
lumiveistoksia tehtyä. Pullokurlinki, 
lankkuhiihtokisat ja villikelkka jouduttiin 
jättämään tänä vuonna väliin.  Jäällä 
oli vettä niin paljon sunnuntaina, että 
kastunuthan siellä olisi. 
Koko hiihtolomaviikon väkeä riitti 
alueella siinä määrin, että rantasauna 
lämmitettiin joka ilta. Torstaina keitettiin 
hernekeittoa ja syötiin Juuson paistamia 
lettuja.  Kahtena iltana laulettiin karaokea 
ja viihdyttiin hyvässä seurassa.
Torstaina alkoi alueelle saapumaan 
vieraita. Luvassa oli iso tapahtuma, 
sillä Matkailuautoilijat Ry saapui 
isolla joukolla viettämään perinteisiä 
talvipäiviään Maisaan. 70 vierailevaa auto- 
ja vaunukuntaa oli kirjautuneena alueelle 
perjantai-iltana. Myös kausipaikkalaisia 
oli saapunut viikonlopuksi runsain 
mitoin. Vilkas viikonloppu hyvässä 
hengessä ilman suurempia kommelluksia 
kruunasi talvilomaviikon.
Vierailevia matkailuautoilijoita 

hemmoteltiin mustan makkaran 
myynnillä, karaokella ja Maisan grillin 
herkuilla. Lauantaina he kävivät 
katsomassa teatteriesityksen. Tarjottiinpa 
heille vielä sunnuntai-aamuna kahvitkin 
heidän pitäessään FICC –infoa ja 
perinteisiä turpakäräjiään ja aamulla 
leivottiin toimikunnan voimin myyntiin 
laskiaispullia matkaevääksi.
Viikonloppu oli erittäin onnistunut. 
Suuri kiitos matkailuautoilijolle! 
Kiitos myös Maisan toimikunnalle ja 
kausipaikkalaisile. 

Ei ole vielä sauna lämmin...

Kaffepaussi ja makkaraa palan painikkeeksi...
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•••Männikön kuulumisia •••

Hiihtolomaviikko

Viikko alkoi tuulisena ja todella vähä- 
lumisena. Vaunujen väleissä oli vettä jopa 
pieniksi lampareiksi asti. Suunnitelmat 
tuntuivat menevän myttyyn sitä mukaa, 
kun niitä ehti tekemään. Ei hiihtokisoja, 
ei lumiukkojen tekoa, ei perinteistä 
lumibaaria. Kaarnaveneiden uittokisaakin 
taisi joku ehdotella, mutta sitten tuuli ja 
lämmin sää hävitti lampareet. Eikä säätila 
lupaillut mitään parempaa tulevaan 
viikkoon nähden. Pikku pakkasta ehkä, 
mutta ei lunta. Mutta niinhän se on, että 
Männikössä ei ilmojen edessä lannistuta, 
vaan tartutaan toimeen. Koska Sotshissa 
oli parhaillaan menossa Olympialaiset, 
Huvikummun salista tehtiin pikaisesti 
kunnon kisakatsomo.  Tekniikka saatiin 
täydellisesti toimimaan juuri ennen 
jääkiekon pronssiottelua. Sitten vielä pubi 
auki ja nauttimaan ottelusta. Tunnelma 
oli katossa, kun Suomi taisteli komean 
voiton USA:ta vastaan. Seuraavana 
päivänä kannustettiin vielä rakasta 
naapurimaatamme Ruotsia kultaottelussa 
Kanadaa vastaan.

Viikolla Maarit järjesti askarteluhetken 
Huvikummulla. Ahkerat ja innokkaat 
kädet valmistivat Maaritin ohjeiden 
ja mallien mukaisia upeita ja varsin 
käytännöllisiä lahjapakkauksia. 
Lisäksi porukalla tehtiin makkaran-
paistoretki kodalle ja tietenkin saunottiin, 
ihan jokainen ilta. 

Muuten viikolla vaikutti Männikössä 
tosi hiljaiselta, ei ollut toimiston luukulla 
ruuhkaa. Hyvin harvakseltaan joku 
poikkesi, osa heistä vain yhdeksi yöksi. 
Seuraavana päivänä he jo jatkoivat 
matkaansa kohti pohjoista toiveissa 
ehkä lumisemmat maisemat. Keli näytti 
verottavan matkailijoita. Epätoivoon ei 
kuitenkaan vaivuttu. Perjantaiaamusta 
toimikuntalaiset kokoontuivat yhteen, 
ja laittoivat lähes koko ohjelman uusiin 
kuosiin. 
Huvikumpu sai uudet keväiset koristeet, 
kiitokset tästä kuuluvat Männikön 
ideanikkareille Maaritille ja Veli-
Matille.  Nyt komeat koivunoksat 

komistavat keväisine kukkasineen 
kattohirsiä.
Ja kun ei lunta ollut, niin otettiin 
kesälajit käyttöön. Lasten hiihtokilpailut 
vaihtuivat polkuautokisaan ja aikuisten 
tandemhiihto vaihtui tandemkävelyyn. 
Nuoriakin paikalla oli ihan kohtalaisesti, 
mutta heidän ohjelmaansa on turha 
aikuisten paljon puuttua. Kunhan puitteet 
ovat kunnossa, he suunnittelevat oman 
ohjelmansa parhaiten itse. Ja loppujen 
lopuksi, mukavastihan sitä väkeäkin sitten 
saapui. Tilastot kertoivat että huolimatta 
kelistä, karavaanareita oli Männikön 
hiihtoloma viikonlopulla yllättäen jopa 
enemmän kuin viime vuonna.

Askartelijoita ja valmiita tuotoksia

Urheilullisilta toiminnoilta vaikuttavien suoritusten jälkeen oli soppajonolla tunkua
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•••Männikön kuulumisia •••

Perjantaina ilmassa oli jo hieman kevään 
tuntua, ja Huvikummun kisakatsomo oli 
muuttunut jumppatilaksi. Marjo kutsui 
kaikki halukkaat mukaan venyttelemään. 
Rauhallisen musiikin tahdissa venyteltiin 
joka ikinen lihas, kun Marjo asiantuntevin 
ohjein tutustuttiin itämaiseen liikuntalajiin 
nimeltään Shindo. Kyllä tekee hyvää välillä 
karavaanarinkin pysähtyä, kuunnella 
itseään ja samalla saada voimia tulevaan.  
Voimia näytti moni saaneenkin, kun illan 
karaoketansseissa sali oli taas ääriään 
myöten täynnä.

Lauantaina ohjelmassa oli monen 
moista. Päivä alkoi ulkoilutapahtumilla, 
ensin vuorossa oli lasten polkuautokisa. 
Kiihkeätunnelmaisessa kisassa kilpailtiin 
kolmessa eri ikäluokassa. Kaikille lapsille 
niin rakkaat polkuautot oli ensin tarkoitus 
palauttaa takaisin talvivarastoon kohta 
kisan jälkeen, mutta eihän sitä hennottu 
tehdä. Kurjien kelien vuoksi lapsilla 
oli vihdoin jotakin mukavaa tekemistä 
ulkona. 
Seuraavaksi aikuiset saivat kokeilla 
taitojaan tandemkävelyssä. Vaikka 
tätä jaloa urheilumuotoa harrastettiin 
Männikössä ehkä ensimmäistä kertaa, 
lopulta kisa ratkesi varsin pienillä 
aikaeroilla. Ja lisäksi varoituksena viime 
vuotisen Männikön Mölkyn voittajille, 
haastajia on luvassa. Pienen varaslähdön 
tunnelmissa kisailtiin kova kisa naisten ja 
miesten sarjassa. Tällä kertaa tuomaristo 
päätti palkita molemmista sarjoista 
ensimmäiselle ja viimeiselle sijalle 
päässeet kilpailijat. Ulkoilukisojen jälkeen 
koko porukka kutsuttiin nauttimaan 
perinteistä soppayhtiön valmistamaa 
herkullista hernesoppaa. Oli siinä 

soppajonolla mittaa.

Ulkokisojen jälkeen Huvikummun sali 
muuttui taas moneksi, ensin bingohalliksi 
ja sitten elokuvateatteriksi. Elokuvissa 
esitettiin lasten ja nuorten itse valitsemia 
elokuvia, joita katseltiin popcornia ja 
mehua nautiskellen. Ja luonnollisesti 
heti saunojen jälkeen Huvikummulle 
taas kokoonnuttiin karaoketanssien 
merkeissä. Kaiken kaikkiaan Männikön 
hiihtolomaviikonloppu meni kaikin 
puolin mukavasti. Aina ei sittenkään 
tarvita sitä lunta ja pakkasta talviseen 
hauskanpitoon.

Polkuautokisan tulokset
Sarja 1-6 vuotiaat
1. Saana Halttunen
2. Juho Lahtinen
3. Sasu Mailund
Sarja 7-11 vuotiaat
1. Eve Nyman aika 1.20min
2. Ella Halttunen aika 1.22min

Sarja yli 12 vuotiaat
1. Lauri Lahtinen aika 1.12min
2. Noora Koski aika 1.14min

Tandem-kävelyn tulokset
1. Tommi Järvinen ja Tuula   
 Soukkio-Järvinen, aika 18s.
2. Katja Tuomela ja Noora Koski, 
 aika 21s.
3. Johanna Lahtinen ja Juulia  
 Järvinen, aika 22s.

Mölkky, naiset
Paras Eeva Helin
Jumbo Raila Koppelojärvi

Polkuformulat lähtöasemissa

Eikun hanaaaa....

Kirittäjiä reitin varrella

Päättäväiselläilmeellä kohtimaalia...

Mölkky, miehet
Paras Kari Koppelojärvi
Jumbo Ossi Anttolainen

Muita kuulumisia

Kuten lukija varmaa huomaa, 
Huvikummun vanha kaunis hirsirakennus 
on Männikössä se kaikkien tapahtumien 
keskipiste. Sen tilat muuntautuvat jo 
nyt moneksi, ja kuitenkin tyhjillään 
olevia tai ei niin tehokkaassa käytössä 
olevia tilojakin löytyy vielä runsaasti. 
Yhtenä syynä on vanhan kaunottaren 
huono energiatehokkuus, suoraan 
sanottuna, kaikki lämpö karkaa pääosin 
harakoille.  Energianhinta ei taatusti tule 
tulevaisuudessa laskemaan, joten tässä 
riittääkin Männikössä haastetta, että 
saadaan pidettyä kustannukset kurissa. 
Jotakin kuitenkin aina saadaan aikaiseksi, 
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ja tällä hetkellä suurimmat muutokset 
näkyvät valaistuksessa. Monilla 
yleisillä alueilla, mm. Huvikummun 
käytävillä ja ulko-ovilla valot syttyvät 
nyt tunnistimilla ja tarvittaessa ne 
saadaan palamaan yhtäjaksoisesti, esim. 
iltatanssien aikaan. 

Samaten on saatu monia uusia 
pistorasioita siivousta helpottamaan. 
Uuteen nuorten tilaan saatiin vihdoin 
asennettua heidän paljon kaipaama 
antenniverkko.  

Tulevaa kesää ajatellen Männikössä 
tullaan panostamaan lasten ja 
nuorten viihtymiseen. Männikön 
oma nuorisotoimikunta on mukana 
suunnittelemassa parannuksia, ja hyviä 
ideoita on saatu jo useita.  Ehkä jo 
seuraavassa numerossa voidaan kertoa 
asiasta tarkemmin. 

Ja tietenkin Männikön uutisia 
löytyy omilta nettisivuilta www.
vankkurimannikko.fi  sekä facesta www.
facebook.com/vankkurimannikko.

PIRKANMAAN

UTOTAITO OYA

 Lokomonkatu 24, Tampere, p. 010 423 5423     www.pirkanmaanautotaito.fi 

TULE VAIHTAMAAN 
RENKAASI MEILLE, 
PUH. 010 423 5423

MYÖS MUIDEN MERKKIEN HUOLLOT

RENAULTVOLVO

KARAVAANARITARJOUS:

Vetoauton keväthuolto:

119 €  
(sis. 4 l synt.öljyä)

Sis.moottoriöljyn ja suodattimen 
vaihto, moottorin vikakoodien 
tarkastus, jäähdytinnesteen tarkas-
tus, renkaiden ilmanpaineen ja 
kunnon tarkastus, jarrujen tehon 
ja kunnon tarkastus, jarrunesteen 
määrän tarkastus, valojen tarkas-
tus ja suuntaus, apulaitehihnojen, 
pakoputkiston kunnon ja iskunvai-
mentimien tarkastus.

AD-AUTOKORJAAMO
PIRKANMAAN
AUTOTAITO OY

TM:n nro 5/2014 kesärengastestissä Vredestein Sportrac 5 
sai 5 tähteä  ja yleisarvosanan 8,8/10. Kehuja tuli jarrutuspi-

dosta märällä ja tasaisista ominaisuuksista.

Yhtä jalkaa: Alanko-tandem sai yleisön keskuudessa suurta suosiota

•••Männikön kuulumisia •••
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Yhdistyksen kevätkokous 16.4.2014 päättää 
uuden logon käyttöönotosta

Liiton toimiston  ja Caravan-lehden
puhelinnumerot: 

TOIMISTO:     Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna
Keskus                             (03) 615 311
Suorat numerot:
(03)   615 3121          Timo Piilonen
             615 3122           Petriina Punkari-Mäkiaho
            615 3123           Leena Paavola
            615 3124           Jaana Laine
            615 3131           Inka Helen
            615 3132           Anne Nieminen
             615 3133          Teemu Tuuri

CARAVAN-LEHTI                 
615 3140           soi kaikilla
Suorat   numerot:            
615 3141           Pekka Heinonen
 615 3142           Pirjo Rättyä
 615 3144           Sari Reimi 
 615 3161           Faksi

www.karavaanarit.fi
www.caravan-lehti.fi

Hanki
SF-Caravan ry
50-v juhlakirja
”Loma edessä 
mökki takana”

Myynnissä sekä 
Maisansalossa että 
Vankkurimännikössä 
toimitusmyyntinä

Hinta  35 €

Yhdistyksen järjestämän logoehdo-
tuskilpailuun saapuneista logoeh-

dotuksista parhaaksi yhtiön hallitus 
valitsi Samuli  Suvelan suunnitteleman 
ehdotuksen.Yhdistyksen hallitus 
haluaa kuitenkin kuulla yhdistyksen 
kevätkokouksen kannan siitä, 
vaihdetaanko vanha logo uuteen vai 
pitäydytäänkö vanhassa logossa. Ohessa 
palkittu ehdotus sekä värillisenä että 
mustavalkoisena harkittavaksi ennen 
kevätkokouksen äänestystä. Värillinen versio Mustavalkoinen versio

Maailman paras vapaa-ajanasunto kulkee pyörillä juuri sinne,
minne haluat - silloin kun haluat. Tule Cartradeen tutustumaan
matkailuautojen ja -vaunujen tähän päivään ja tulevaisuuteen:
   meiltä löydät laadukkaat Hymer-, Carado- ja Hobby- matkakodit
         sekä valtavan, jatkuvasti uusiutuvan vaihdokkivalikoiman.
              Ja tottakai saat Cartradesta myös  kaikki tarvikkeet ja
                varusteet, rahoitusratkaisut sekä kattavat huolto- ja
                  asennuspalvelut.

Pikkukorventie 2, 37150 Nokia
(Tampere-Pori -tien varressa)
Puh. (03) 341 5444,
huolto suoraan 0400 757 555,
cartrade@sci.fi
Avoinna ma–pe 9–17, la 10–14

www.cartrade.fi

Tervetuloa palveltavaksi monipuoliseen
asiantuntijaliikkeeseen Nokialle!

Mukavamman matkailun
erikoisliikkeessä on
enemmän valinnan varaa!

Mukavamman matkailun
erikoisliikkeessä on
enemmän valinnan varaa!

Mukavamman matkailun erikoisliike

Uusimmat Hymerit, 
Caradot ja Hobbyt 
joka lähtöön. 

Uusimmat Hymerit, 
Caradot ja Hobbyt 
joka lähtöön. 
Tule Cartradeen tutustumaan matkailuau-
tojen ja -vaunujen tuoreimpiin uutuuksiin. 
Meiltä löydät laadukkaat Hymer-, 
Carado-, Hobby-, Knaus- ja Weins-
berg -matkakodit sekä valtavan, jatku-
vasti vaihtuvan vaihdokkivalikoiman. 
Myymälästämme  myös kaikki tarvikkeet 
ja varusteet. Hyvät rahoitusratkaisut sekä 
kattavat huolto- ja asennuspalvelut.

Uusimmat Hymerit, 
Caradot, Hobbyt, 
Knausit ja Weinsbergit 
joka lähtöön. 

Uusimmat Hymerit, 
Caradot, Hobbyt, 
Knausit ja Weinsbergit 
joka lähtöön. 

info@westcaravan.� 
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Vankkurimännikön toimikunnassa 
aktiivisesti toimivat Tiina ja Matti 
Vaskuu ovat nyt haastatteluvuorossa. 
Tiina valittiin viime syyskokouksessa 
myös yhdistyksemme hallitukseen ja 
hän toimii samalla myös hallituksen 
kokousten sihteerinä. Tiina huolehtii 
myös yhdistyksen tapahtumista 
juttuaineistot Pica-viestiä varten.

Milloin te aloititte karavaanitoiminnan 
ja mikä sai teidät tämän harrastuksen 
pariin?
Tiina: Ensimmäisen kerran olemme 
tutustuneet karavaanarielämään 
noin 90-luvun lopulla. Kiertelimme 
silloin kaksi viikkoa Ahvenanmaalla 
ystäväpariskunnan kanssa ja heidän 
vaunussaan. Tuolloin meillä oli oma 
mökki Virroilla. Ja vaikka tuo reissu 
oli oikein ihana ja ikimuistoinen, 
mökkilomailu tuntui silloin siltä ainoalta 
oikealta ratkaisulta meidän perheelle. 
Matti: Varsinaisesti itse aloitimme 2011 
loppukesästä, ihan päähänpistosta, kun 
löydettiin halpa matkailuauto

Milloin kävitte ensi kertaa Vankkuri-
männikössä ja mikä toi teidät juuri 
sinne?
Tiina: Ensimmäisen kerran kävimme 
Männikössä elokuun 2011 lopulla. 
Matkaseurueeseen kuului meidän lisäksi 
vävy, Marko, sekä tyttären tytär, Milla, 
2 v. Saimme mukavan paikan aivan 
leikkikentän kupeesta, jossa Millalla kyllä 
riitti puuhaa.
Matti: Virrat on meille tuttu paikka, koska 
olen itse kotoisin täältä ja tämä on meille 
muutenkin mukavan matkan päässä, 
koska asumme Orivedellä. 

Millaisilla vaunuilla/autoilla olette 
karavaanariaikananne liikkuneet?
Tiina: Ensimmäiseen matkailuautoon 
ei oltu vielä valmiita sijoittamaan sen 
kummemmin, koska ei oltu vielä varmoja, 
onko tämä sittenkään se meidän juttu. 
Kuitenkin homma vei mukanaan. Aika 
pian asuntoauto osoittautui liian pieneksi, 
joten vaihdoimme isompaan vaunuun. 
Matti: Ensimmäinen oli matkailuauto 
Citroen C25, vuosimallia -99, tällä 
hetkellä alla on Volvo S80 sekä vaunu 

Adria 563PT.
 
Missäpäin olette liikkuneet karavaana-
reina Vankkurimännikköä lukuun- 
ottamatta:
Tiina ja Matti: Ensimmäinen reissu tehtiin 
matkailuautolla Ähtärin Eläinpuistoon. 
Samalla autolla, (jolle olimme antaneet 
lempinimen Hirvi,) vierailimme 
muutaman kerran Kalajärvellä ja kerran 
Rauman Poroholmassa Venetsialaisissa. 
Tutuksi on tullut myös Taikayö Camping 
Urjalassa. Viimeisin reissu Hirvellä 
tehtiin Krapurantaan juhannuksena 2012. 
Vaunun kanssa olemme tehneet yhden 
matkan Helsinkiin. Leiriydyimme silloin 
useamman päivän ajan Rastilassa, josta 
on hyvät yhteydet Helsingin keskustaan 
metrolla. 

Miltä toimikuntatyö on tuntunut, mitä se 
antaa?

Tiina: Me alettiin pohtia toimikunta- 
työhön mukaanlähtemistä jo aika pian 
kausipaikan ostettuamme. Ollaan 
varmaan molemmat vähän sellaisia, että 
pitää olla jotakin tekemistä. Alku oli 
kyllä vähän hankalaa, kun tuli niin paljon 
uutta asiaa. Vieläkin on paljon opittavaa, 

mutta ehkä se juuri on se suola. Haasteet 
elämässä pitää mielen virkeänä.

Kesästä 2013 olen hoitanut Männikön 
viestintää mm. Pica-viestiin ja nettiin. 
Vaikka välillä koen tyhjän paperin 
kammoa, kun juttu pitäisi saada tehtyä ja 
aivot lyö tyhjää. Lopulta tuntee aikamoista 
tyytyväisyyttä, kun tarinaa alkaa saamaan 
papereille ja valmiin työn lähetettyä.
Matti: Kivaa touhua on ollut, aika kuluu 
mukavasti. Varsinkin pubin pyörittäminen 
on ollut mieluisinta hommaa. 

Mikä on hauskin muistonne karavaani-
elämästä:
Tiina: Sellainen muisto tulee 
mieleen Männiköstä, sateisesta 
kesästä 2012. Vaihdoimme vaunun 
paikkaa nurmikentältä lähemmäs 
huoltorakennusta. Yksi kausipaikkalaista 
katseli meidän touhuja ja tuli varoittamaan 
meitä, että mikäli luvatut sateet toteutuvat, 
meillä tulee olemaan sitten siinä kohtaa 
ihan oma järvi. Arvaas uskottiinko, ja 
kuinkas sitten kävikään. 
Matti: Vaunupäiväkirjaa lukiessa tuli 
mieleen Rastilan reissulta, kun Milla 
leikki ulkona saksalaisten lasten kanssa. 

Jouko Kinnunen

•••Tullaan tutuiksi •••

Vaunu ja veturi

Karaokea Huvikummussa
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Kielimuuri ei näyttänyt haittaavan 
leikkimistä.

Mitä asioita kehittäisitte Vankkuri-
männikössä, mikäli budjetti ei olisi 
esteenä?
Tiina: Jonkinlainen ruokaravintolapalvelu 
pitäisi saada. Jonkin verran sellaisia 
toivomuksia kuuluikin viime kesänä. 
On paljon lomailijoita, jotka haluaisivat 
silloin tällöin istua valmiiseen pöytään.
Matti: Pubiin olisi kiva saada uudistuksia 
ja lasten leikkipaikkoja ja nuorten omia 
tiloja pitäisi kehittää.

Vaikuttaako karavaanarielämä teillä 
ruokavalioon eli muuttuuko karavaa-
nialueella ruoka erilaiseksi kuin kotona?
Tiina: Me tykätään tehdä ruokaa itse, 
ja varsinkin ennen karavaanarielämää, 
lauantaipäivät oli usein varattu 
Vaskuun kokeilevalle keittiölle ja 
pitkille päivällisille. Nyt valmistetaan 
ruoka etukäteen viikolla valmiiksi ja 
lämmitellään sitä sitten mikrossa.
Matti: Hyvin vähän, etupäässä itse 
tehdään.

Mikä karavaanielämässä on mukavinta:
Tiina: Mukavinta on tehdä työtä 
asiakaspalvelussa, tavata uusia ihmisiä 
ja keskustella kuulumisia. Lisäksi voi 
sanoa, että työkiireet ja paineet unohtuu 
välittömästi, kun saapuu alueelle. 
Matti: Näkee uusia tuttavuuksia, eikä 
tarvitse makoilla sohvalla.

Jos ette olisi karavaanareita, niin mitä 
muuta harrastusta voisitte harkita - tai 
jo nyt harrastatte?
Tiina: Edelliset kymmenen vuotta on 
tullut aika lailla matkusteltua. Innostuin 
etsimään lentoja ja majoituksia netistä, 
ja kun sopiva sattui kohdalle, niin sitten 
mentiin. Välillä tuli saman vuoden aikana 
vietettyä useampiakin kaupunkilomia 
Euroopassa, mm. Masan 50-vuotisjuhlat 
vietettiin kaveriporukassa Riiassa.
Välillä kyllä haaveilen jostain 
pikkureissusta, tosin näin toimikunta-
laisena tuo aika ei oikein anna myöten.
Matti: Jaa’a, ei tule muuta mieleen, ettei 
muka oltaisi karavaanareita.

Kuinka pitkiä aikoja olette yhtäjaksoisesti 
viettäneet Vankkurimännikössä – entä 
vuodessa?
Tiina: Yhtäjaksoisesti viime kesänä kolme 
viikkoa, koko vuoden aikana aika monena 
viikonloppuna.
Matti: Viimekesänä koko loma (2 vkoa), 
sitten lähes joka viikonloppu.

Miksi Vankkurimännikköön kannattaa 

tulla ensi kesänä?
Tiina: Viime vuoden tilastot kertoivat 
että meillä kävi paljon lapsiperheitä. 
Lapsille onkin paljon tekemistä alueella, 
ja lisäksi kavereita löytyy aina. Parhaillaan 
toimikunta tekee yhdessä nuorison kanssa 
suunnitelmia tulevalle kesälle ja jotain 
uutta on taas luvassa. Mitä se on, sitä en 
vielä tiedä, kannattaa tulla katsomaan. Ja 
tietenkin ne Männikön saunat kannattaa 
kokea. Viimekesänä suuren suosion sai 
uusi tilaussauna, Patonen. Perinnesauna 
aivan järven rannassa - on aivan pakko 
kokea. 
Matti: Ei taida riittää sanat kertomaan 
alueen kauneudesta ja hyvästä sijainnista, 
suht. keskellä Suomea ja palveluhan 
meillä pelaa.

Miltä alkanut hallitustyöskentely on 
tuntunut tähän mennessä?
Tiina: Porukka hallituksessa tuntuu 
oikein mukavalta, ja asiantuntemusta 
tuntuu löytyvän joka saralta. Päämäärä, 
eli molempien alueiden yhteistyössä 
kehittäminen, näyttää olevan kaikilla 
kirkkaana mielessä. Kuitenkin, monet 
asiat ovat minulle vielä uusia  ja ne vaativat 
perehtymistä.

Mistä Männikön treffeistä pidätte eniten?

Tiina: Kaikki treffit ovat hyvin erilaisia, 
joten niitä on vaikea laittaa paremmuus- 
järjestykseen. Kaikissa niissä on ihan 
oma tunnelmansa. Olimme viime vuonna 
mukana jokaisessa tapahtumassa, ja 
niistä suurin osa oli meille ihan uusia 
kokemuksia. Jos nyt jotakin mainitsisin, 
niin Carambaa en ollut nähnyt koskaan 
ennen ja samoin SMV:n vierailu oli ihan 
uskomattoman hieno.
Matti: Tikkakisat, Musiikkitapahtuma, 
Caramba, SMW, siinä muutama viime 
ajoilta.

Mitä terveisiä lähettäisitte Vankkurimän-
nikköön tuleville vierailijoille:
Tiina: Tälle vuodelle mukaan on tullut 
kaksi uutta tapahtumaa, ensimmäinen 
jo maaliskuun 15. pvä. Asiakkaiden 
toivomuksesta lähdettiin kokeilemaan 
karavaanareiden omaa Stand up/Talent  
-iltaa. Toinen uusi tapahtuma heinäkuussa 
on lasten oma tapahtuma. Ja poiketa 
kannattaa tietenkin muutenkin, täällä on 
saunat aina lämpöisenä vieraita varten ja 
paljon hyvää karavaanariseuraa.
Matti: Nokka kohti Virtaita ja 
Vankkurimännikköä, täällä viihtyvät 
lapset sekä aikuiset.

Kaamosjuhlissa länkkäreinä

Vaunu ja veturi

Karaokea Huvikummussa
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PICA-VIESTI
Päätoimittaja
Jouko Kinnunen
Rongankatu 4 D 96
33100 Tampere
puh. 0500 737 911
Caravan-lehden yhdyshenkilö
Heikki Helenius
puh.  0500 625 100
Ilmoitukset
Arto Isoaho
puh. (03) 212 1752, 0500 625 416
Sivunvalmistus:
Ideatutka Oy/Jouko Kinnunen
Puh. 0500 737 911

Ilmoitukset ja juttumateriaalit:
Sähköisesti: jouko.kinnunen@ideatutka.com
Muut aineistot: Jouko Kinnunen, 
Rongankatu 4 D 96, 33100 Tampere
Tiedotustoimikunta:
Helenius Leena ja Heikki
Isoaho Airi ja Arto
Keskinen Anna-Liisa ja Erkki
Kinnunen Kaarina ja Jouko (pj.)
Sukanen Riitta ja Raine
Sukanen Satu ja Rami
Julkaisija:
SF-Caravan Pirkanmaa r.y.
Sammonkatu 64, 33540  Tampere

Painopaikka: 
Offset Ulonen Oy 

Painosmäärä:  4 400 kpl

Pica-viestin ilmestymis- ja aineistopäivät 2014:
N:o 1   ilm. to 30.01.   aineisto pe 3.1.
N:o 2   ilm. to 27.03.   aineisto pe 28.2.
N:o 3   ilm. pe 30.05.  aineisto  ke 30.4
N:o 4   ilm. to 25.09.   aineisto pe 29.8.
N:o 5   ilm. to 20.11.   aineisto pe 24.10.
Lehti luettavissa myös netissä: 
www.sfcpirkanmaa.fi-> yleistä->Pica-viesti
www-sivut (www.sfcpirkanmaa.fi):
Lisäykset ja muutokset osoitteella:
rami.sukanen@gmail.com

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY:N 
TOIMISTO
Sammonkatu 64, 3. krs, 33540 Tampere
PUH. 050 383 0800 toimiston aukioloaikana
e-mail: toimisto@pirkanmaa.fi
 

TOIMISTO AVOINNA:
tiistaisin klo 17 - 18 
Heinäkuussa suljettu

                    Alv 0 %
1/8 sivua  90 x 65 mm    175,00 €
1/4 sivua 90 x 135 mm    300,00 €
1/2 sivua 210 x 147 mm    520,00 €
 - marginaalit huomioiden 185 x 135 mm
 - pystymallissa 90 x 275 mm
1/1 sivua 210 x 297 mm                   800,00 €
 - marginaalit huomoiden 185 x 275  mm
2/1 sivua (aukeama)                1 200,00 € Kuvat ilmoituksissa 300 dpi CMYK

Maisansalon ja Vankkurimännikön

Aluemaksu 1.10.-30.4. (ei sis. sähköä)                     15  / vrk 30  /vrk
Aluemaksu 1.5.-30.9. (sis. valosähkön)                    17  /vrk 34  /vrk
12 kk kausikortti                                                           520   ei tarjota 
(sisältää treffit)
6 kk kausikortti                                                            380    ei tarjota
(ei sisällä treffejä)
3 kk kausikortti                                                            310    ei tarjota
(ei sisällä treffejä)
1 kk kausikortti                                                            230 
Seisontamaksu                                                            
- Ei asutuilta vrk                                                             2   /vrk ei tarjota
Talvisäilytys erillisellä alueella max 6 kk
ja 1.5. asti toimikunnan osoittamalla alueella             100 €                               -
Mittarisähkö kWh/mittari                                          0,2 5   / kWh 0,35   / kWh
                                                                                -min. 2    -min. 4  
Lämmityssähkö 1.10.-30.4.                                     ei tarjota ei tarjota

Valosähkö/vrk 1.5.-30.9.                                                 kuuluu aluemaksuun                    
Valosähkö/vrk 1.10.-30.4.                                       5   /vrk 10  /vrk 
Perhesauna                                                          15  /tunti 30   / tunti

Kaasu 11 kg 3.3.14 alk. 22    32  
Kaasu   5 kg   3.3.14 alk                                         16                                         26 

Mm. orkesteri-iltoina erillinen ohjelmamaksu. 
Tarkemmin tapahtumakalenterissa ja leirintäalueiden toimistojen ilmoitustauluilla.

HINNASTO 1.1.2014 alk.:
       Jäsenhinta Ei-jäseniltä



Jäsenmaksu koostuu 
seuraavista osioista:

-  Liiton jäsenmaksu 
   SF-Caravan ry 24,50 

-  Varsinainen jäsenmaksu
 SF-Caravan Pirkanmaa ry 25,00 

JÄSENMAKSU 49,50 

(Liittymisvuosimaksu 41,50  )

Lisäksi mahdollisia:
Perheenjäsenen jäsenmaksu            19,50 
(- sis. liittomaksun 7,50  ) 
- antaa äänioikeuden

Ulkojäsenen jäsenmaksu                       17 
(muualla asuva liittoon kuuluva) 

Nuorisojäsen                                            8 

JÄSENMAKSUT 
v. 2014:

www.sfcpirkanmaa.fi

PICA-VIESTIN ILMOITUSHINNAT 2014 JA KOOT: 
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PUHEENJOHTAJA                                     MATKAPUHELIN                   SÄHKÖPOSTI
Harri Järveläinen                                          0400 511 199     harri.jarvelainen@gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Timo Hännikäinen                                     0400 847 733     hannikainen.timo@gmail.com

SIHTEERI
Irkka Kihlström                                          050 524 8857    irkka.kihlstrom@luukku.com

HALLITUKSEN JÄSENET
Timo Hännikäinen                                    0400 847 733   hannikainen.timo@gmail.com
Juha Keulas                                          040 541 0065    juha.keulas@gmail.com
Irkka Kihlström                                          050 524 8857    irkka.kihlstrom@luukku.com
Jari Kraft     050 505 2904   jari.kraft@kolumbus.fi
Heikki Lahtinen     040 553 4871   heikkilahtinen71@gmail.com
Juuso Oikarinen     050 555 0368   toimisto@maisansalo.fi
Pekka Olsson                                          0400 636 275    olsson.pekka@gmail.com
Tiina Vaskuu     050 3579 258   tiina.vaskuu@gmail.com

MAISATOIMIKUNTA
Anu ja Juuso Oikarinen      050 555 0368   toimisto@maisansalo.fi   
Kirsi ja Marko Lintula    050 555 0368   toimisto@maisansalo.fi   
    
VANKKURIMÄNNIKKÖTOIMIKUNTA
Timo Ylä-Rakkola ja Heikki Lahtinen                               050 555 0369                              heikkilahtinen71@gmail.com

ENSIAPU-,TURVA- ja AJO-
HARRASTETOIMIKUNTA
Sinikka Miettinen    040 719 3875                                sinikkamiettinen@wippies.fi
Ensiapuryhmä: Olli Miettinen   044 599 1199   
Ajoharrasteryhmä: Harri Järveläinen  0400 511 199   harri.jarvelainen@gmail.com

MATKAILUAUTOASIAMIES
Väinö Lehtinen                                         0440 640 437     vaino.lehtinen@elisanet.fi

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

WWW-AINEISTOT
Rami Sukanen                                         040 521 2048              rami.sukanen@gmail.com

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY 
Sammonkatu  64 B, 33540 Tampere, 
PUH. 050 383 0800
toimisto@sfcpirkanmaa.fi
www.sfcpirkanmaa.fi  
www.maisansalo.fi
www.vankkurimannikko.fi  
Toimisto avoinna tiistaisin 
klo 17.00-18.00
(ei aattopäivinä eikä heinäkuussa). 

OMAT ALUEEMME:

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

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

www.sfcpirkanmaa.fi
2014

•••Yhteystiedot•••



                

Hyviä viikonlopun
viettotapoja
Männikössä
ja Maisassa 

Vappuhauskaa
30.4.-1.5.

PÄÄSIÄISEN 
TOHINAT 
17.-21.4.*)

Äitien oma
päivä 11.5.

Itse luonto osallistuu äidin juhlintaan. 
Vuokot kukkivat, toukokuu antaa 
kauneintaan.
Tervetuloa viettämään äitienpäivää!
KAKKUTARJOILU 

Reippailua hyvässä porukassa 
talkoohengessä. Talkoopäivänä Männikkö 
tarjoaa talkoosopat ja illalla tietysti 
tanssitaan Huvikummulla

• ohjelmaa lapsille ja  
   aikuisille
• karaoketanssit
”ISOMMAN PUOLEISET 

BILEET”,
sano mato tippaleivässä.

Maisan kevät on alkanut ja kesä-
karavaanarit tapaavat vanhoja 
tuttuja. 
Vappuna juodaan simaa ja 
syödään munkkeja.
Picnic, jos sää sallii. 
Tulkaa mukaan!

Perjantaitanssit: 
TONIKA DUO tanssittaa.
Lauantaina kakkukahvit.

Puhdistamme paikat kuntoon kevään 
kunniaksi kaikkien viihtyisyydeksi.
Karaokea.

6.-8.6.2014
Pukeudutaan 50-60 -lu-
kuun. Perjantaina jora-

taan ÄIJIEN TAHDISSA. 
Alueella rekvisiittaa ajan 

hengessä.

Äitienpäivä 9.-11.5.

Siivoustalkoot 24.5.

Rock´n roll weekend 
50-60` 

Wappu 
tulkoon 
3.-4.5. (!!!)

Kevätsiivous-
talkoot 16.-18.5.

CABBY-kerho
kokoontuminen 23.-25.5.

•Paljon ohjelmaa lapsille
• Männikön Mölkky, 1. osakilpailu
• Lauantai-tanssit tahdittaa
  JYRKI MÄKELÄ&CAVALJEER
• Aluepalaveri

Katso ohjelmat 
tarkemmin netistä ja 
ilmoitustaulultamme.
*) = ohjelmamaksu

TVÅ DAGAR EFTER

Pääsiäinen
17.-21.4.Tervetuloa!

• Perjantain orkesterina

  JAPO JA 
TIMPPA
Ohjelma saattaa 
tarkentua, kts. 
lähempänä 
pääsiäistä 
www.maisansalo.fi

• La-Su: myyjäiset, 
munanmaalausta, 
koristeiden te-
koa, noitakulkue, 
pääsiäiskokko                       

Ohjelmista tarkemmin nettisivulla 
lähempänä tapahtumia


