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2014 
Tapahtuma-
kalenteri•••

M = Maisansalo    V = Vankkurimännikkö
*) = orkesterimaksu

SYYSKUU  
26.-28.9.             Sambakarnevaalit   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*)

Pica-kokki••• 

Moro karavaanarit!
Ohjeita syksyn antimista:

SIENI-PERUNAPYTTIS 
( 4 hlö)
n. 300 g kanttarelleja tai muita 
sieniä
5-6  keitettyä perunaa
1-2 sipulia
suolaa ja valkopippuria
n. 200 g tuorejuustoa 
(kanttarelli-, tai sipuli)

Paistamiseen: 
voita tai ruokaöljyä

Paloittele sienet ja paista niitä 
pannulla, kunnes ne menevät 
kokoon.
Kuori ja kuutioi perunat. 
Hienonna sipulit, kuullota niitä 
ja lisää joukkoon
perunakuutiot. Anna niiden 
saada lisää väriä. Lisää 
sienet ja mausta sulolalla ja 
valkopippurilla. Lisää lopuksi 
tuorejuusto nokareina.
Ripottele koristeeksi persiljaa, 
jos haluat.

PUNAJUURIPAISTOS
 (4 hlö)
4 raakaa punajuurta
4 porkkanaa
2 kesäkurpitsaa
2 sipulia
4 valkosipulinkynttä
1 maustekurkku

Juustokastike:

5 dl maitoa
4 rkl vehnäjauhoja
1 pkt (200g) sulatejuustoa
1 yrttiliemikuutio
suolaa

Kuori punajuuret ja porkkanat 
ja raasta ne sekä kesäkurpitsat.
Kuori ja hienonna sipulit ja 
valkosipuli. Pilko maustekurk-
ku.
Sekoittele juurekset uunivuo-
assa.
Valmista juustokastike se-
koittamalla kylmä maito 
ja vehnäjauhot kattilassa. 
Kuumenna kiehuvaksi 
koko ajan sekoittaen. Anna 
kiehua pari minuuttia ja lisää 
sulatejuusto nokareina ja 
liemikuutio.
Sekoittele, kunnes juusto 
on sulanut. Maista ja lisää 
tarvittaessa suolaa.
Levitä kastike uunivuokaan 
kasvisten päälle ja paista 
uunissa 150 asteessa 1½ 
tuntia.

Nautitaan syksyn sadosta 
ja maistellaan niitä eri 
muodoissa!

Alkusyksyisin terveisin 
Pertti Antila (SFC 21772)

Osta itselle tai
vie tuliaisiksi!

Valmistaja:
Kastikemestarit Oy
Tampere Myynti:

Maisansalo
Vankkuri-
männikkö

Valmistuttaja: 
SF-Caravan 
Pirkanmaa ry

Joko olet maistanut
sinappiemme mahtimakua

3 50
€
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Harri Järveläinen

•••Puheenjohtajan palsta •••

Upea kesä

Alkukesä oli taas huono ja sen 
huomasi. Olin juhannuksen aikoihin 

talvilomalla ja enemmän piti olla vaatteita 
päällä kuin uutena vuotena. Sitten kun 
lomani loppui, niin helteet alkoivat ja kuin 
räjähdysmäisesti karavaanarit lähtivät 
liikkeelle. Hienoa, että vielä jaksamme 
kiertää ainakin kotimaassa. Helteet olivat 
ennätyksellisen pitkä ajanjakso, ja sää 
suosi lomailijoita oikein todenteolla.

Talous ja leirintäalueet

Yhdistyksen talous on edelleen vakaalla 
pohjalla ja tuloksellisesti menemme 
samalla tasolla kuin viime vuonna. 
Molemmilla alueilla on tulos hieman 
parantunut, vaikkakin kulut tuntuvat 
vain nousevan koko ajan. Hienoa, 
että aluetoimikunnilla riittää tarmoa 
sekä intoa toimia ja kiitos kaikille 
toimikuntalaisille sekä heitä auttaneille. 
Teitä kaikkia tarvitaan toimintaamme. 
Vankkurimännikössä on tapahtunut 
muutoksia alueisännissä ja ilmeisesti 
jonkin verran muutoksia tullee ensi 
vuodellekin. Maisansalossa toimikunta 
on jatkamassa nykymuodossaan. Hallitus 
toivookin toimikunnilta jatkuvuutta, 
jolloin saatu kokemus auttaa kehittämään 
ja parantamaan toimintaamme.

Syyskokous

Tässä lehdessä on jälleen kutsu 
yhdistyksen sääntömääräiseen syyskoko-
ukseen 12.11.2014. Syyskokous on tärkeä 
kokous, jossa jäsenistö päättää ensi 
vuoden toiminnasta, toki hallituksen 
ehdotuksien pohjalta ja valitsee jälleen 
neljä hallituksen jäsentä seuraavalle 
2-vuotiskaudelle. Hallitukseen tarvitaan 
aktiivisia henkilöitä, jotka ovat valmiita 
toimimaan yhdistyksen hyväksi.
Tervetuloa vaikuttamaan syyskokoukseen.

Vierailijoiden palaute on tärkeä

Hiljaisen alkukesän jälkeen vierailijoita 
ollut paljon leirintäalueillamme ja heidän 
palautteensa on ollut pääsääntöisesti 
erittäin positiivista. Valitettavasti 
muutama negatiivinen palaute kiertää 
sosiaalisessa mediassa erittäin nopeasti. 
Viimeisin koskien sitä tärkeää asiaa 

pysähtymistä portilla stop-merkin 
kohdalla. Eräs kausipaikkalainen kun 
alkoi väittelemään vierailijan kanssa 
asiasta, vaikka vierailija oli pysähtynyt 
portilla, sillä lopputuloksella että 
perhe lähti välittömästi pois alueelta. 
Valitettava tilanne, jota ei helpolla korjata 
ja kausipaikkalaistenkin pitää vain 
olla positiivisia sekä toivottaa vieraat 
tervetulleeksi. 

Kausipaikkalaiset apuna

Te kaikki kausipaikkalaiset olette leirintä-
alueidemme perusta. Ilman teitä eivät 
alueet toimisi ja ilman teidän apuanne 
paljon jäisi tekemättä. Kiitokset avusta ja 
toivonkin, että jaksatte auttaa jatkossakin, 
koska toimintanne on kullanarvoista. 
Aikaisemmin olemme keskustelleet 
isäntävelvoitteesta kausipaikkoihin 
liittyen ja vapaaehtoinen aputoiminta 
mahdollistaa toimikuntien jaksamisen ja 
sen, ettei ole tarvetta isäntävelvoitteeseen. 
Monilla alueilla on viime vuosina tullut 
isäntävelvoite käyttöön.

Juhlavuosi ja FICC

Edelleen on 50v-juhlavuosi ja FICC 
oli suurtapahtumana Porissa. Itse en 
valitettavasti päässyt paikalle, mutta ei 
moni muukaan, koska osallistujia oli vain 
426 matkailuajoneuvoa vaikka tavoite 
oli 1 000. Edes 150 talkoolaista ei saa 
pyöristämään osallistujalukua riittävästi 
ylöspäin tavoitteeseen. Toivottavasti 
tämä ei vaikuttanut liittomme talouteen 
normaalia toimintaa heikentävästi.

Hämyjen Karaokefinaali

Elokuussa oli Hämyjen (eli Hämeen 
yhteistoiminta-alueen Caravan yhdistyk-
sien)  karaokefinaali SFC-Kaakkois-
Hämeen uudella leirintäalueella 
Kausalassa. Yhdistyksemme edustajina 
oli naisten sarjassa Mervi Niinijärvi ja 
Leena Oksanen sekä miesten sarjassa 
Tauno Rautio ja Keijo Salokorpi. Meidän 
yhdistys menestyi hienosti: Naisten sarjan 
voitti Leena Oksanen ja toiseksi tuli 
Mervi Niinijärvi. Miesten sarjassa Keijo 
Salokorpi tuli toiseksi ja Tauno Rautio 
kolmanneksi. Onnittelut Leenalle voitosta 
ja kaikille hienosta menestyksestä.

Nuorten sarja:  
1. Carita Wallin, Kanta-Häme
Naisten sarja:  
1. Leena Oksanen, Pirkanmaa
2. Mervi Niinijärvi, Pirkanmaa
3. Merja Mäkelä, Kanta-Häme
Miestensarja:  
1. Veikko Vuorialho, Kaakkois-Häme
2. Keijo Salokorpi, Pirkanmaa
3. Tauno Rautio, Pirkanmaa

Valitettavasti lasten sarjassa ei ollut 
osallistujia tänä vuonna ja nuorten 
sarjassakin yksi osallistuja.

Aisalukko ja vakuutukset

Tässä lehdessä on juttu, missä jäsen-
perheemme matkailuvaunu varastettiin 
kotipihasta ja vakuutusyhtiö ei korvaa 
vaunua, koska ei ollut käytössä aisalukkoa. 
Tämä on uskomatonta, koska esimerkiksi 
vaunukaupat eivät lukitse vaunuja 
aisalukolla. Myös leirintäalueilla on 
harvinaista, että vaunuissa olisi aisalukko. 
Tavallinen perhe maksaa vakuutuksia 
juuri sen takia, että vahingon sattuessa 
vakuutus korvaisi. Yhteenvetona voi 
todeta, että tarkistakaa vakuutusehtonne.

  Syysterveisin, 
  Harri

PS. Kiitokset Esa Caravanille yhdistyksen 
vaunun korjaamisesta Caramba-
osakilpailua varten.

Leena  Oksanen ja Veikko Vuorialho

Osallistujat jännittävät lopputuloksia

Palkinnot (virvokkeet ovat tuomaristolle)



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/

0,90 e
(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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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

Pysähtyneet vankkurit

 

           Raija Kivelä
                s. 25.8.1928
                k. 20.5.2014
               SF-C 66
              Muistoa kunnioittaen
              SF-Caravan Pirkanmaa ry
 

           Jukka-PekkaVuorilahti                
                s. 8.9.1932
                k. 13.7.2014
                SF-C 2286
                Muistoa kunnioittaen
                SF-Caravan Pirkanmaa ry
 

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

”Loma edessä 
mökki takana”

Myynnissä sekä 
Maisansalossa että 
Vankkurimännikössä 
toimitusmyyntinä.

Hinta  35 €

Hanki SF-Caravan ry
50-v juhlakirja
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•••Maisan kuulumisia •••

Kesäkuun alusta Maisassa 
vastaanottoon saatiin aiempien 

vuosien tapaan kesätytöt ja yleiset 
saunavuorot muuttuivat päivittäisiksi. 
Vaikka kesäkuu olikin sateiltaan runsas ja 
viileä, oli Maisassa ihan mukava vilinä.

Rokkenrolliviikonloppu

Kesäkuu suorastaan jyrähti käyntiin 
Maisan Rock’n’roll –viikonlopun 
saattelemana (6.6.) jossa päätähtenä 
karavaanareita oli viihdyttämässä 
suorastaan legendaarinen The Äijät. 

Nita-nallen synttärit

Kesäkuussa vietettiin myös Maisan 
oman Nita-nallen syntymäpäiviä (14.6.), 
joille lapsia (ja tietenkin lapsenmielisiä) 
ilahduttamaan oli saapunut Peetu-
pelle. Juhlissa syötiin jäätelöä ja muita 

herkkuja ja Peetu teki taikatemppuja, ja 
lopuksi tietenkin ilmapalloista hienoja 
eläinhahmoja.

Mittumaari

Kesäkuu toi mukanaan myös 
Juhannuksen (19.6.). Pitkän Juhannus-
viikonlopun tiimellyksessä oli Maisassa 
runsaasti ohjelmaa ja tekemistä. 
Perinteinen juhannuspolku veti 
kahdeksankymmentä karavaanaria 
ulkoilemaan Murikka-niemen hienoille 
ulkoilureiteille. Olympialaisissa, jotka 
nyt oli jaettu kahdelle päivälle, uutena 
lajina oli juhannushiihto. Juhannushiihto 
on perinteisellä tyylillä vedetty 30 m 
sprintti. Tietenkin juhannuskokkoa 
poltettiin. Viihdepuolella karavaanareita 
tanssitti orkesteri Iskelmä Ajantaju. Ja 
muun tohinan lisäksi oli vielä järjestetty 
arpajaiset, ja alueella oli myyntikoju!

Kesäkuun vaihtuessa heinäkuuksi 
säät lämpenivät ja Maisassa alkoi 
vierailijoiden vilinä ja vilske. Lämpimät 
säät nostivat Näsijärven uimaveden lähes 
lehmänmaidon lämpöiseksi, jossa oli 
mukava polskutella ja viihtyä uimassa 
pidempäänkin!

Juhannushiihtoa. Ruohoja p.......le Nita-Nalle opettaa tuuletuksen oikeita 
otteita Maisan olympialaisissa naisten-
sarjan  voittajille

Miesten sarjan olympiavoittajat

Peetu-pelle Nita-nallen synttäreillä

Nita näyttää Peetulle mallia

Juhannushiihtoa. Lasten lenkillä
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•••Maisan kuulumisia •••

Petankkia

Heinäkuussa Maisassa kisasteltiin 
petanquen merkeissä. Sää suosi 
(pieniä sadekuurojahan ei lasketa!) ja 
kilpailut pidettiin Näsijärven kauniissa 
rantamaisemissa Maisan petanque-
kentällä. Voittajiksi selvisivät 
1. Huru-ukot (Leevi Katila, Ilpo Rekioja, 
Ulla Peräkylä) 
2. Kalamiehet (Markku Pummila, Niilo 
Virtanen, Risto Rapelo) 
3. Mustaherukat (Pentti Hartikainen, 
Birgit Hartikainen, Tarja Pohjolainen). 
Varsinaisen ottelun jälkeen järjestettiin 
vielä erillinen Maisa vastaan Männikkö 
-ottelu, jossa Maisa vei tiukkojen 
käänteiden jälkeen murskavoiton! 
Männikön antamaa tiukkaa vastusta ei 
käy kuitenkaan vähätteleminen, eikä 
voitto tulevana vuonna ole mitenkään 
itsestään selvä!

Edustajat Hämyjen Karaokeeen

Heinäkuussa karsittiin myös Maisan 
edustaja Hämyjen karaokefinaaliin, joka 
järjestettiin tänä vuonna Leininrannassa 
23.8. Maisasta naisten sarjaa edustamaan 
lähti Leena Oksanen, joka vei finaalissa 
komeasti voiton! Miesten sarjassa Maisaa 

edustamaan pääsi Keijo Salokorpi, joka 
sijoittui finaalissa hienosti hopealle. 
Onnea Leena ja Keijo!

Rosvopaistia ja rannaltaongintaa

Elokuu lähestyi lämpimien säiden 
yhä helliessä Maisaa. Toimikunnan 
keskuudessa jännitys lisääntyi, sillä tulossa 
olivat Maisan ensimmäiset rosvopaisti-
treffit, eikä lihan valmistuksessa ollut 
varaa epäonnistua. Siksi rosvopaistin 
tekoa harjoiteltiin heinäkuun lopulla, 
erinomaisella menestyksellä.
Rosvopaistitreffit ja rannaltaonginta-
kilpailu oli tänä vuonna yhdistetty 
samaan viikonloppuun 8.8.2014. 
Rosvopaistipaikan lämmittäminen 
aloitettiin jo perjantai-iltana ja siinä 
pidettiin tulta läpi lauantain vastaisen 
yön. Onkikilpailijoiden mitellessä 
kalastajamestaruudesta, rosvopaisti 
kypsyi kuumien kivien päällä hiekkaan 
haudattuna.
Onkikilpailut pidettiin hienossa 
ulkoilusäässä, vaikkakin kalamiesten 
näkökulmasta sateinen sää olisi ollut 
suotuisampi. Kilpailussa oli tänä vuonna 
yhdistetty aikuisten sarja sekä lasten sarja. 
Alle 16-vuotiaiden sarjassa voittajiksi 
selvisivät Antti Hautajärvi (502 g), Lauri 

Järveläinen (366 g) ja Aatu Loponen (310 
g). Aikuisten sarjassa (naisten ja miesten 
yhdistetty) voittajiksi selvisivät Esko 
Lisma (1 768 g), Reima Pinomäki (1608 
g), Timo von Vaahto (1 578 g)
Iltapäivällä kello 19:n aikaan oli 
nurmikentälle kokoontunut kymmeniä 
retkipöydällisiä karavaanareita viettämään 
rosvopaisti-iltaa ja seuraamaan paistin 
kaivamista ylös hiekan alta. Jännitys 
laukesi, kun liha osoittautui täydellisesti 
kypsyneeksi, mureaksi ja herkulliseksi. 
Erityisesti lammas keräsi kehuja. Sirpa 
ja Risto Rapelo onnistuivat täydellisesti 
paistien valmistuksessa!
Rosvopaistijuhla ”pitkä pöytä” eli OPM 
(oma pöytä mukaan) -periaatteella 
osoittautui erittäin mukavaksi 
tapahtumaksi ja otetaan varmasti uusiksi 
myös tulevana vuonna. Tempaus oli 
raskas toteuttaa, joten kiitos kaikille 
toteuttamiseen osallistuneille, sekä teille 
jotka jaksoitte uskoa onnistuneeseen 
lopputulokseen!

Venetsialaistulia

Uutena ohjelmana Maisassa vietettiin 
lomakauden päättäjäisiä eli Venetsialaisia 
elokuun viimeisenä iltana. Perjantaina 
alueen vieraspaikat alkoivat täyttyä 

Petankkia

Karaokessa pärjänneet Rosvopaistin alkulämmittelyä ...ja herkku on valmista jakoon

Rannaltaongintaa
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•••Maisan kuulumisia •••

ja tunnelmaa nostatti hienosti 
karavaanareita tanssittanut Heidi & Flame 
-orkesteri. Heidän musiikitarjonnassaan 
oli jokaiselle jotakin. Tangoa, valssia ja 
menevää rokkia, kunnon italo-discoa 
unohtamatta! Saimme kattauksen 
suomeksi, englanniksi ja italiaksi. 
Lauantaiksi oli luvassa ilta- ohjelmaa, 
ison rantasaunan välittömässä 
läheisyydessä. Alue oli koristeltu lyhdyin 
ja valoin, tulet loimusivat vedessä ja sen 
äärellä! Saunan terassilla pyörähdeltiin 
levymusiikin tahdissa. Grillimestarit 
grillasivat makkarat ja kaveriksi 
makkaralle oli kahdenlaista salaattia 
sekä hieman patonkia. Illan kruunasi 
näyttävä ilotulitus! Tunnelma oli hyvä 
ja kaikilla oli hymy huulilla. Kylähullut 
kulkurit lähettivät vielä kauniit varjotulet  
taivaalle, karavaanareita ilostuttamaan. 
Venetsialaiset oli onnistunut tapahtuma, 
tulemme järjestämään vastaavan 
tapahtuman varmasti myös ensi vuonna.
Loppuvuoden tulevia tapahtumia 
ovat perinteiset Sambakarnevaalit 
26.9., Valojuhlan ja naamiaisten 
yhdistelmä, jossa esiintyjänä on Matti 
Esko 24.10., Isänpäivä ja miestenpäivä, 
jolloin alueen naiset hemmottelevat 
miehiä 7.11., Puurojuhla ja juhlava 
itsenäisyyspäivän tilaisuus 5.12. sekä 
tietenkin Uudenvuodenjuhla joulukuun 
viimeisenä päivänä. Nähdään silloin!

Venetsialaistunnelmaa illan hämärtyessä

Buon appetito!

SYYSKOKOUKSEEN 
KE 12.11.2014 KLO 18.30

K O K O U S K U T S U

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN:
- yhdistyksen sääntöjen 4 § syyskokoukselle määräämät asiat

OHJELMA:

klo 17.30 kahvitarjoilu

klo 17.30 jäsenkorttien tarkastus alkaa

klo 18.30 kokous alkaa

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY

HALLITUS

UKK-INSTITUUTISSA, 
Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere

AT
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•••Männikön kuulumisia •••

Juhannus

Juhlapyhiksi oli luvattu varsin vaihtelevaa, 
ja kylmää säätä. Luvatut huonot kelit eivät 
kuitenkaan karavaanareita säikäyttäneet, 
vaan keskikesän juhlijoita saapui alueelle 
entisten vuosien tapaan. Sikäli pyhien 
kelit olivat aika hauskat. Välillä tarvittiin 
sateensuojaa, hetken päästä juostiin 
rannassa uimapukusillaan vesisotaa ja jo 
kohta tarvittiin villasukkia ja toppatakkia.
Aaton ohjelma aloitettiin uusitun 
leikkikentän avajaisilla. Auringon 
paistaessa Peltolan Vesku piti hauskan 
avajaispuheen, jolla leikkikenttä julistettiin 
avatuksi. Onneksi Vesku, viisaana 
miehenä, ei puhunut pitkästi, koska 
lapsijoukko odotti jo malttamattomasti, 
että pääsisivät testaamaan uutta 
leikkipuistoa, nauttimaan mehusta ja 
kekseistä sekä leikkimään nuorisotoi-
mikunnan ohjaamia leikkejä.
Kaunista säätä kestikin aina siihen asti, 
kunnes oli aika nostaa lippu salkoon. Sade 
aiheutti hieman muutoksia ohjelmaan. 
Esiintyjät ja tarvittava tekniikka siirrettiin 
kiireellä käpygrillin suojaan. Onneksi 
kaiuttimet saatiin kuitenkin tuotua ulos 
jätesäkeillä suojattuina, joten kaikki 
kuulivat esitykset loistavasti. Juhlahetken 
ohjelma oli nuorisotoimikunnan käsialaa. 
Ensiksi kuultiin tietenkin lippulaulu 
ja heti perään kaunis runo kesälle. 
Lopuksi kuultiin ihana lauluesitys, 

”lintu ja lapsi”. Tuo kaunis laulu ja sen 
herkkä esitys sai monen karavaanarin 
pyykäisemään silmäkulmiaan. Kiitokset 
hienosta ohjelmasta kuuluvat koko 
nuorisotoimikunnalle ja etenkin sen 
esittäjille, Juulialle, Millalle sekä Heidille.
Loppuilta ja yö riensikin sitten varsin 
perinteisissä merkeissä. Luonnollisesti, 
kun Vankkurimännikössä oltiin, sen 
kaikki saunat olivat kuumina ja kovassa 
käytössä. Saunojen perään ihasteltiin 
kokkoa ja vielä liekkien loimottaessa 
yöttömässä yössä Huvikummulla jo 
tanssittiin juhannustansseja Pastori 
Pohjalaisen tahdissa. 

Juhannuspäivä aloiteltiin aamusaunoilla. 
Kylpemisen jälkeen olikin mukava 

jäädä odottelemaan Vankkurimännikön 
Pop Up –ravintolan aukeamista. Sen 
menyy oli mitä herkullisin, nimittäin 
uusia perunoita, coleslaw-salaattia 
sekä miedolla lämmöllä yön yli 
kiviarinauunissa kypsennettyä possua. 
Tuon herkullisen possun valmistumisesta 
vastasivat luonnollisesti Männikön 
maineikkaat kokit, Timo Alanko  ja 
Alpo Lahti. Ja kyllähän se lounas maistui 
karavaanareille ja kun päälle tarjottiin 
vielä juhannuskahvit, kelpasi sitä mennä 
vaikka hetkeksi ruokalevoille. Mikäli 
malttoi, sillä uutena ohjelmana, heti 
lounaan perään, oli juhannusmyyjäiset. 

Paikalle oli saapunut useita kädentaitajia 
tuomaan esille ja myymään käsitöitä. 
Kaunis kiitos kaikille käsityöläisille. Illan 
päätteeksi vielä tanssittiin Huvikummulla 
riehakkaasti karaoken tahtiin, ostettiin 
ehkä nuorisotoimikunnan grillaamat 
makkarat ja pidettiin hauskaa. 

Uusi Männikön opastuskyltti

Vähän sateisesti alkoi juhannusaaton lipunnosto

Pop-Up -ravintolan kokit, Lahti&Alanko, 
nostamassa possunpaisteja uunista

Juhannusmyyjäisten vipinää

Vesku Peltola avaa juhlallisesti 
leikkikentän käyttöön

Ja nuorisotoimikunta aktivoi lapset eri leikkeihin

Uudet, entistä turvallisemmat ja aktivoivat 
leikkikenttäkalusteet saivat heti koko joukon suosion
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Palatakseni alussa mainittuun säähän, 
juhannuksen jälkeen iltalehdet 
uutisoivat kylmimmästä juhannuksesta 
miesmuistiin. Kuitenkaan, ilmojen 
kylmyys ei ole se päällimmäinen muisto, 
joka tulee mieleen Vankkurimännikön 
juhannuksesta. Sanoisin, että karavaana-
reiden lämmin sydän ja hyvä yhteishenki 
voittivat kylmimmänkin sään.

Lastentapahtuma

Jo vuoden alussa toimikunta teki 
päätöksen, että tulevana kesänä lapsille 
järjestetään oma tapahtuma. Tapahtuman 
ideasta ja suunnittelusta saamme kiittää 
Veli-Matti ja Maarit Huuhtasta. Uusi 
tapahtuma oli huomattu, sillä lapsiperheitä 
tai sitten lapsia isovanhempiensa 
kera saapui alueelle runsain mitoin. 
Kaiken kaikkiaan tuona viikonloppuna 
lapsia oli alueella pitkälti toista sataa. 
Vankkurimännikön facebookissa 
käytiinkin keskustelua siitä, että tuona 
viikonloppuna karavaanareiden keski-ikä 
alueella taisi olla noin 15 vuotta. 
Itse tapahtuma sujui loistavasti ja sen 
ohjelmassa oli tekemistä varmasti ihan 
kaikille. Oli ihana seurata lasten riemua, 
kun he suuntasivat puuhapisteestä toiselle. 
Ohjelmassa oli mm. kasvo-/kynsien 

maalausta, polkuautojen ja sählyn- 
taitopisteet, ongintaa, nalleneuvola, 
satuhetki, piirustusta ja väritystä ja 
poniratsastusta. Lisäksi lapset saivat istua 
Zetor-traktorin lavalla, ja hämmästellä 
upeita palo- ja poliisiautoja. Ja tanssiakin 
sai, sillä Huvikummulla diskoiltiin 
oikein kunnolla. DJ Perälä täytti 
Huvikummun näyttämön mahtavilla 
valoilla ja äänentoistolaiteilla. Alkuillasta 
oli lasten oma disko. Sen jälkeen diskon 
jytke tempaisi meidän taikaisin 80-90- 
luvun tempoon. Oli siinä jytinää ja väki 
tanssi niin, että vanhan kaunottaren 
(Huvikummun) sahanpurut saivat kyytiä. 
Kaiken kaikkiaan tapahtuma onnistui 
loistavasti. Sunnuntaina, kun monella 
oli kotiin lähtö edessä, toimistolla sai 
kuulla runsain mitoin kiitoksia hienosti 
onnistuneesta tapahtumasta. 

Tikkakisat

Tuo Vankkurimännikön legendaarinen, 
yksi vanhimmista tapahtumista, toi 
paikalle taas ne kaikki kiihkeästä 
kisatunnelmasta nauttivat karavaanarit. 
Joukossa oli niitä, jotka hakivat revanssia 
viime vuodelta sekä uusia haastajia. 
Tikanheittopaikolla haettiin ensin pääsyä 
jatkokilpailuihin, pisteiden laskijat tekivät 

parastaan ja heittovinkkejä niin hyviä 
kuin huonojakin huudeltiin yleisön 
joukosta. Kun loppukilpailijat olivat 
selvillä, teltassa oli hetkittäin aivan 
hiljaista, kun kilpailijat keskittyivät 
suoritukseensa ja yleisö jännitti omien 
suosikkiensa puolesta. Ja ehdittiin 
sitä pitää muutakin mukavaa. Kaikki 
saunat olivat taas kuumina ja niinpä 
niissä saivat heittäjät mukavasti 
rentoutettua lihaksensa heittokuntoon. 
Ja karaokeakin tanssittiin molempina 
iltoina. Viikonlopun aikana heiteltiin 
myös kisa ”Maisansalo vastaan 
Vankkurimännikkö”. Pisteiden laskijana 
toimi Marjaana Savikoskelta. Joukkueet 
olivat seuraavat, Maisansalo: Eija, Pasi 
ja Jari, Vankkurimännikkö: Marko, 
Ari ja Kauko. Ja niinhän siinä tietenkin 
kävi, että Vankkurimännikkö voitti 
Maisansalon heitossa 1-9 pistein 152 – 
145. Ja lopuksi itse pääkisan tuloksiin: 
Vankkurimännikkö onnittelee seuraavia 
voittajia:
Paras tulos 1-9
Nuoret: Sakala Jessica    83
Naiset: Tamminen Marjaana 119
Miehet: Häkkinen Petri  148
Nuoret 301
1. Kujanpää Sami
2. Rantanen Nea

Poniratsastusta lasten tapahtumassa Tikkakisojen miesten ja naisten sarjojen voittajat ryhmäkuvassa

Lapset Zetorin kyydissä Nuorten tikkakisojen palkitut
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3. Virtanen Otto
4. Ruohonen Saku

Naiset 301
1. Koskela Kristiina
2. Luostarinen Minttu
3. Hietaharju Hanna
4. Tamminen Marjaana

Miehet 501
1. Häkkinen Petri
2. Virtanen J-P
3. Aho Heikki
4. Rautio-Visuri Kauko

Musiikkitapahtuma

Vankkurimännikön musareiden odotus 
alkaa monen karavaanarin rinnoissa jo 
kesän alkukynnyksellä. Onhan pääosa 
soittajista ollut mukana tapahtumassa 
aivan alusta saakka. Lisäksi mukaan 
oli saatu myös uusia kasvoja, joko jo 
kokeneempien kutsumina tai olivat 
muuten kuulleet hienosta paikasta 
kohdata saman alan harrastajia. Moni 
varmistaa tulonsa jo etukäteen ja mikäli 
esteitä osallistumiselle näytti tulevan, ne 

raivattiin pois. 

Soittaminen alkoi perjantaina jo 
iltapäivästä. Toimistorakennuksen veran-
nalle kokoontui joukko musikantteja, 
jotka hurmasivat yleisönsä välittömästi. 
Ja alkuillasta takkatuvalla oli soittajien 
palaveri, jossa taas sovittiin perjantai-
illan sekä lauantain päiväjuhlan ohjelma. 
Tuo palaveri on aina niin ihanan rento ja 
voisiko sanoa riehakas. Huumori kukkii 
ja nauru raikaa. Esiintyjäryhmät sovitaan 
rennolla otteella ja kaikki pääsevät 
mukaan. Perjantai-illalle sovittiin 
seuraavat orkesterit, Rallapee, aloitti 
kello 21.00, solistina Keijo Salokorpi. 
Tästä jatkoi Junnun porukka. Kello 23.00 
alkaen lavalla esiintyi ryhmä nimeltä 
Iltarusko, solisti Tauno Rautio. Tämän 
jälkeen lavalle nousi porukka nimeltään 
Auringon lasku, solistina Päivi Miettinen 
ja viimeiset valssit sai soittaa porukka 
nimeltään Auringon nousu. Ilta sujui 
upeasti, soittajat antoivat parastaan ja 
karavaanarit tanssivat paidat ja päät 
märkinä. 

Lauantaina, ennen päiväjuhlaa, 
karaokekisaan mukaan ilmoittautuneet, 

mittelivät taitojaan ensimmäisissä 
karsinnoissa. Osaan ottajia oli paljon ja taso 
oli kova. Jopa niin kova, että tuomaristo 
Miia Östring, Jouko Venäläinen ja Keijo 
Salokorpi joutuivat tekemään naisten 
kohdalla poikkeuksellisen päätöksen. 
Normaalisti alkukarsinnoista jatkoon 
pääsee kuusi laulajaa. Mutta nyt kaksi 
kilpailijoista olivat niin tasaväkisiä, että 
jatkoon valittiin seitsemän naislaulajaa. 

Kun karaokekisaajat jättivät lavan, 
Huvikummulla valmistauduttiin 
musiikilliseen päiväjuhlaan. Yhteissoitto 
kappaleiden jälkeen, lavalle kutsuttiin 
karavaanari, jäsen nro 350, Paavo 
Huhtala. Hän oli valmistanut teoksen, 
jonka hän tilaisuuden alussa juhlavasti 
luovutti Vankkurimännikölle. 
Teosta vastaanottamassa olivat 
musiikkitapahtuman promoottorit 
Marja-Terttu ja Lauri Salo sekä Vesa 
Peltola toimikunnan edustajana. 
Tuossa teoksessa on Paavo Huhtalan 
itse säveltämänsä Jäähdyspohja-valssin 
nuotit sekä sanat. Valssi on saanut 
ensiesityksensä Vankkurimännikössä 
vuonna 2009. Teoksen ainutlaatuisuutta 
lisää vielä se, että tuona viikonloppuna 

Lauri ja Marja-Terttu Salo vastaanottamassa 
Paavo Huhtalan lahjoittamaa Jäähdyspohja- 
valssin muistolahjaa

Musiikkitreffit keräsivät tänäkin vuonna sekä suuren soittajajoukon 
että kuulijakunnan Vankkurimännikköön

Karaokekisan voittajien hymyä Männikkö vastaan Maisa -tikkakisan osallistujia
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paikalla olleet soittajat kirjoittivat kaikki 
nimikirjoituksensa sen takapuolelle. 
Teos löytää arvoisensa paikan 
Vankkurimännikön muistovitriinissä.

Juhlallisen hetken jälkeen jatkettiin 
musiikin merkeissä. Päiväjuhlassa 
soittivat mm. Leena Laaksonen, Tama 
Laine, Lauri Salo, ryhmä nimeltään 
Harmilliset, Paavo Huhtala, Sakari 
Hietamäki, Seppo Hankaniemi, Aulis 
Järvinen, Markku Liukku, Pekka Mäkelä, 
Junnu Lepola, Vuoren Karavaanari ja 
yllätysnumerona Joulupukki. Yleisö 
nautti musisoinnista ja kiitti soittajia 
runsain aplodein. Lisäksi vielä kiitokset 
näin jälkikäteen lehden välityksellä 
kaikille mukana olleille soittajille. 

Lauantai-ilta jatkui karaoken merkeissä. 
Kilpailussa oli jäljellä vielä toiset karsinnat 
sekä itse finaali. Huvikummun sali oli 
täynnä kuuntelemassa hienoja tulkintoja. 
Ei ollut tuomaristolla helppo tehtävä 
valita tuosta joukosta ne kolme parasta ja 
laittaa ne vielä paremmuus järjestykseen. 
Kolmen kärki kisoissa oli seuraava:
Naiset
1. Marjatta Virtanen
2. Mervi Niinijärvi
3. Minna Rönn

Miehet
1. Tauno Rautio
2. Jussi Jaskari
3. Jorma Sorvali

Samalla tuossa kisassa valittiin 
Pirkanmaan yhdistyksen jäsenistä 
Vankkurimännikön edustajat Hämyjen 
karaokekilpailuun. Tuohon kisaan lähtivät 
Mervi Niinijärvi sekä Tauno Rautio. 
Kiitokset kaikille osanottajille sekä onnea 
voittajille.

Caramba

Ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua. 
Vankkurimännikön nurmikenttä oli 
täynnä Caramba-kisaan valmistautuvia 
kuljettajia sekä heidän tukijoukkojaan. 
Muualla taas alue täyttyi mukavasti 
kilpailun ystävistä ja niitä seuraamaan 
tulleista karavaanareista. Itse kisa 
järjestettiin kuuden kilometrin päässä 
alueesta Virtain Kiinteistöpalvelun 
pihassa. Alueelta oli non-stop -taksipalvelu 
kisapaikalle. Palvelua oli muutenkin 
tarjolla kisapaikalla, toimikunta oli 
tuonut paikalle makkaragrillin sekä 
muuta pientä purtavaa ja juotavaa. 
Oli luvassa useamman tunnin kestävä 
jännitysnäytelmä, eikä siitä sopinut 

kesken kaiken lähteä kurnivaa vatsaa 
täyttämään. 

Ja olihan se jännittävä kisa. Kilpailijoita 
oli kaiken kaikkiaan 14 karavaanaria 
ja he suorittivat kukin kaksi määrättyä 
kuviota. Kisan järjestäjät olivat valinneet 
kuvioiksi varsin haastavat radat. Yksikään 
kuljettajista ei selvinnyt radoista täysin 
virhepisteitä. Kisan jälkipeliä käytiin 
Harald’sin terassilla ja keskustelua herätti 
etenkin kuvio nimeltään ”korpinnatsa”. 
Huulenheiton lomassa vaihdeltiin 
mielipiteitä kaverin onnistumisesta ja 
epäonnistumisista. 
Olof Bussman, kisojen organisaattori, 
kommentoi kisojen kulkua ennen 
palkintojen jakoa, ja antoi kiitosta 
erityisesti ensi kertaa mukana olleille. 
Vaikka aikaa ehkä kuluikin hieman 
enemmän, tärkeintä on Olofin mukaan 
oppia ensin oikeat ajolinjat.  Voittajaksi 
nopeimmalla ajalla selvisi vuoden 2014 
pohjoismaiden mestari Elis Bussman, 
toinen Janne Kallio sekä kolmas Ilari 
Lepola. 

Palkintojen jälkeen kisayleisö löylytettiin 
kunnolla, ja tietenkin illalla taas 
Huvikummulla tanssittiin karaoken 
tahtiin. 

Carambassa tuomarit tarkkoina Palkintojen saajia rivistössä

Eikun uusi auto peliin ja Solkku perään ja menoksi Caramba keräsi myös penkkiurheilijoita paikalle
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Yövy viidesti, maksa neljästi

Lakarintie 580, 34800 Virrat
P. 043 214 0014
toimisto@vankkurimannikko.fi
www.vankkurimannikko.fi

Kuterintie 34, 34260 Terälahti (Teisko)
P. 050 4123 123
toimisto@maisansalo.fi
www.maisasalo.fi

Tule viettämään leppoisaa syksyä 
SF-Caravan Pirkanmaa ry:n viihtyisille 

karavaanialueille Teiskoon 
Maisansaloon ja Virroille Vank-

kurimännikköön. Hyvät 
saunat, mukavat uimarannat, lap-
sillekin runsaasti tekemistä. Useita 

hienoja treffejä pitkin kesää.

SUPERETU: 
Kun yövyt leirintäalueillamme 6 kk:n sisällä neljästi, saat 

viidennen yön ILMAISEKSI

www.sfcpirkanmaa.fi

- ilmainen vrk sisältää majoitusmaksun, 
- ei samanaikaisesti muita etuuksia
- ei sisällä sähköä eikä treffipäivien 
erillistä ohjelma-/orkesterimaksua

- kuponki voimassa 6 kk 
ensimmäisestä leimasta

- myös ilmaisvuorokausi on 
käytettävä 6 kk aikana

1. Leiman päiväys
_____ . _____20____
Kuponki voimassa yhteensä 6 kk 
ensimmäisestä päiväyksestä. 

SF-Caravan jäsennumero:

________________________

LeimaLeima

Maisansalo • Vankkurimännikkö

LeimaLeima

Leima
Ilmainen vuorokausi

Superetu

Kupongin saat karavaani-
alueen toimistosta

Kiitosten aika

Huolimatta kylmästä alkukesästä 
Vankkurimännikön kesä on meni 
hienosti. Uusia vieraita on poikennut 
runsain mitoin ja he ovat viihtyneet 
alueella. Lasten leikkipaikat ovat saaneet 
lukuisasti kiitoksia toimivuudestaan ja 
turvallisuudestaan. Ja tietenkin ne saunat, 
monelle ensikertalaiselle ne ovat olleet 
aivan uskomattoman ihana kokemus. 
Lisäksi aluetta on erityisesti kiitelty 
siisteydestään, ystävällisistä ihmisitä ja 

hyvästä hengestä. Onnistumisen takana 
ovat tietenkin kaikki alueella aikaansa 
viettävät karavaanarit. 
Erityiskiitokset kaikille mukana 
toiminnassa oleville vankkurimännikkö-
läisille. Eikä sovi unohtaa toimiston 
kesätyöntekijöitä, Johannaa ja Minttua 
iloisesta asenteesta ja innokkaasta 
otteesta työhön kuin työhön. Talkootyöt 
maistuivat myös vapaa-ajalla.

Lisäksi kiitokset kaikille Vankkuri-
männikön yhteistyökumppaneille,Vir-

tain Naisvoimistelijoille puistojum-
pan järjestämisestä, Virtain Kiinteis-
töpalvelulle Caramba -kisapaikan 
tarjoamisesta ja Pizzeria Amigosille 
yhteistyöstä grillipisteessä. 
Mikäli et ole vielä ehtinyt, niin käypä 
katsomassa netissä Vankkurimännikön 
kuvagalleriassa tai Vankkurimännikön 
Facebook-sivuilla. Sieltä löytyy uusia 
kuvia kaikista kesätapahtumista ja lisää 
uutisia.

Siinä se kesä meni:
välillä oli kuuma ja 
toisinaan taas tuli 
vettä niskaan....

Loma-ajan mielenkiintoisimpia 

karavaaniyhdistelmiä

Ku
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Kesäkuun viimeinen päivä käännettiin 
Rapidon nokka kohti Turkua, 

jossa ajoimme auton Baltic Princessiin 
ja matkamme kohti Ranskaa alkoi. 
Aamulla oltiin Tukholmassa josta 
suunnistimme kohti etelää.  Ruotsin läpi 
ajettiin muutamalla pysähdyksellä ja 
iltapäivällä edessä olikin Tanskan salmet, 
joiden ylitys oli hieno kokemus, mutta 
siitä lystistä sai maksaa yhteensä 146 
€. Kööpenhamina ohitettiin ja illaksi 
pysähdyttiin DCU- Flyvesandet Camp- 
alueella lähellä Bogensea.  Alue oli meren 
rannalla ja tanskalaisten kausipaikkalaisten 
miehittämä ja lapsiperheiden suosiossa. 
Aamulla matka jatkui kohti Saksaa. Kielin 
kanava inspiroi poikkeamaan Kielissä 
ostoksilla. Liikenne oli ajoittain ruuhkaista 
mm. tietöistä johtuen, mutta meno 
moottoriteillä sujuvaa ja vauhdikasta, kun 
ruuhkista selvittiin. Iltapäivällä ajoimme 
Osnabruckin lähellä olevaan Metteingen- 
nimiseen pieneen kaupunkiin ja 
majoituimme pienelle ja siistille Camping 
zur schönen Aussichtille. Ainoa huono 
puoli oli se, että suihkuista sai lämmintä 
vettä vain poletin ostamalla.  
Saksasta ajoimme Amsterdamiin, jossa 
leiriydyttiin Camping Zeeburgiin. Muutoin 
hyvä paikka, mutta täällä suihkut toimivat  
0,75 €:n poletilla ja auton vesitankin 

sai täytettyä 0,50 € hintaan. Kaupungin 
keskustaan pääsi ratikalla läheiseltä 
pysäkiltä. Viivyimme Amsterdamissa kaksi 
yötä ja ehdimme kaupungilla käynnin 
lisäksi käydä lähiseudulla pyöräilemässä. 
 Amsterdamista lähdettiin kohti 
Belgiaa, jonka läpi ajettiin Ranskaan 
Sommen alueelle jossa on paljon 
ensimmäisen maailmansodan muisto-
merkkejä ja varsinkin englanti-
laisten sotilashautausmaita, joita paria 
pysähdyimme katsomaan. Illaksi ajelimme 
Sancourt- nimiseen kylään Les Canards de 
La Germaine – nimiselle France Passion- 
tilalle. Tilalla kasvatetaan mm. hanhia ja 
myydään munia, hanhenmaksaa ja muita 
tuotteita sekä harjoitetaan bed&breakfast- 
majoitusta. Karavaanarin palveluja oli 
tarjolla paikan lisäksi wc, vesipiste, 
jätehuolto ja mahdollisuus kemssan 
tyhjennykseen. Tämä olikin harvinainen 
poikkeus, koska France Passionin paikoissa 
sitä ei yleensä ole. 

Pariisi kutsui

Aamu oli sateinen ja lähdimme kohti 
Pariisia. Matkalla poikkesimme Amiesin 
kaupunkiin katsomaan kaupungin 
kuuluisaa katedraalia. Pariisin keskustaan 
ei tehnyt mieli lähteä asuntoautolla 

seikkailemaan. Kaupungin laitojakin 
kiertäen sai tuntumaa riittävästi Pariisin 
kuuluisiin ruuhkiin. Muutamaan 
ketunlenkin jälkeen olimme illalla perillä 
Camping Huttopia Versaillesissa. Hyvä 
ja tasokasa alue, mutta emme saaneet 
sähköliitäntää, koska 25 m johtomme oli 
liian lyhyt eikä henkilökunta yrityksistään 
huolimatta löytänyt jatkojohtoa. 
Akulla pärjättiin hyvin ja hyvitykseksi 
saimme poletteja pesukoneeseen ja 
kuivausrumpuun. Reissun ensimmäinen 
pyykkipäivä tuli näin pidettyä. Versaillesin 
linna oli lähellä campingia. Menimme sinne 
bussilla. Puistot olivat tosi hienot, mutta 
kaikkialla oli remontteja käynnissä eikä 
suihkulähteet olleet toiminnassa. Linnaan 
oli kilometrien jonot ihmisiä, joten emme 
viitsineet kuluttaa päivää siinä ja linna jäi 
sisältä näkemättä. 

Liikenneruuhkista vuoristoteille

Versaillesista matka jatkui kohti Orléansia, 
jossa poikkesimme pikimmiten ja 
jatkoimme kohti Moulinsin lähelle olevaa 
Bessonia ja France Passion -viinitila 
Domainen Gardenia. Arvokkaan oloinen 
viinitila, josta ostimme pari laatikkoa tilan 
viinejä. Yöllä satoi rankasti ja aamulla 
varhain lähdimme eteenpäin. Valitsimme 
reittivaihtoehdon, joka ei pidä sisällään 
maksullisia teitä ja päämääräksi Nimesin. 
Ajomatkasta tulikin hieno kokemus, kun 
hyvien maksuttomien moottoriteitten 
suurien ala- ja ylämäkien jälkeen 
kurvasimme pienemmille teille ja mahtaviin 
vuoristomaisemiin. Serpentiiniteiden 
kautta yli vuorten kiemurreltuamme 
tulimme Alesiin ja sieltä Nimesiin, josta 
jatkoimme Camping le Garden Motteen 
yöksi. Täältä jatkoimme Marseillesiin ja 
aikamme sen kapeita ja ruuhkaisia katuja 
pyörittyämme suuntasimme kohta St 
Tropezia ja sen lähellä olevaa campingia 
Parc Saint James Montanaan. Matkalla oli 
jälleen hieno ja jännittävä vuoristotie, jossa 
mutkia ja mäkiä piisasi. Campingilta käsin 
kävimme pyöräillen St Tropez:ssa jonne 
matkaa oli seitsemän kilometriä sivu. Hieno 
vanha kaupunki oli näkemisen arvoinen: 
satama lukuisine luksusveneineen 
turisteja ja liikenneruuhkia tulvillaan. 
Kaupunki on tunnettu siitä, että siellä 
viihtyvät monet popmusiikin, elokuva-
alan ja televisiomaailman kansainväliset 
kuuluisuudet. Ruokailu St Tropez:ssa on 
aika arvokasta, salaattilounas kahdelta 
henkilöltä oli n. 50 €. Campingilla 
vietimme aikaa sen hyvätasoisella uima-
altaalla ja muutoin lepäillen. Alueella oli 
myös ravintola ja ranskalaiseen tapaan 
aamulla sai pikku kaupasta ostaa lämmintä 
leipää, joka yleensäkin ranskassa on hyvää 

On y va!*)

Tästä eivät maisemat parane

*) ” Mennään”
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ja halpaa. Kaikenlaisten grillien käyttö oli 
tällä alueella palovaaran vuoksi kielletty.
Täältä lähdimme ajamaan mäkisen 
vuoristotien kautta kohti Cannesia ja 
Antibesta. Majoituimme  Camping Le 
Rossingolille lähelle Antibesin keskustastaa.

Pikkukyliä ja rantabulevardeja

Cannesissa kävimme bussilla ja siellä kului 
lähes koko päivä, koska kaupungissa oli 
paljon mielenkiintoista nähtävää. Kukkulan 
laella olevasta vanhasta kaupungista näki 
hyvin yli koko muun kaupungin. Cannesissa 
on myös yksi Rivieran harvoista pitkistä 
hiekkarannoista. Palais des Festifals et des 
Congrès:n  edessä olevan aukion betoniin 
on painettu filmitähtien kämmenenjälkiä. 
Kävely La Croisettella on hieno elämys, 
palmujen reunustaman rantabulevardin 
toisella puolella on upea sininen lahti ja 
toisella puolella luksushotelleja ja muita 
hienoja rakennuksia.
 Jätimme Le Rossingolille hyvästit kahden 
päivän jälkeen ja ajoimme Nizzaan hienoa 
rantatietä pitkin. Nizzaan tutustuimme 
vain pintapuolisesti autosta käsin, koska 
asuntoauton pysäköiminen täälläkin oli 
lähes mahdoton tehtävä. Käänsimme 
nokan vuorille kohti Levensiä, josta matka 
jatkui kohti La Bollène-Vésubieta.
Levensin jälkeen alkoi tie, jollaista emme ole 
milloinkaan aiemmin ajaneet. Mahtavien 
vuorten rinteitä ylös ja alas kiemurteli 
kapeimmillaan 3,5 m leveä tie jonka 
korkeuden pari pikku tunnelia rajoitti 3,5:n 
metriin. Yli 3,5 tonnin ajoneuvoilla ajo oli 
kielletty. Vastaan tulevien autojen kanssa 
oli sovittelemista kohdattaessa mutta 
hyvin niistäkin selvittiin. Ajokokemus oli 
uskomaton, jopa hieman pelottavakin, kun 
jyrkässä mutkassa katsoi tien reunan yli ja 
näki vain pystysuoraa pudotusta. Olihan 
rotkon reunalla kaidetta, mutta valtaosin se 
oli vanhaa, matalaa kivestä tehtyä. Yhdessä 
jyrkässä mutkassa oli kivikaide korvattu 
tilapäisen näköisellä puukaiteella, jonka 
päällä oli kukkia ja tiessä jarrutusjäljet, 
jotka johtivat suoraan rotkoon. 
La Bollène-Vésubiesta alkoi Col de 
Turini, yksi Monte Carlon rallin 
tunnetuimmista pikataipaleista. Ajoimme 
reitin toisin päin kun rallissa ajetaan ja 
päädyimme Moulinetin kautta Sospeliin. 
Loppumatkasta alkoi vesisade, joka 
Sospelin jälkeen oli ajoittain rankkaa. 
Sospelista jatkoimme kohti Saorgea ja 
Tendeä. Tämäkin tie oli maisemiensa 
puolesta huikaiseva mutta leveämpi ja 
nopeampi ajaa kuin edelliset.
 Matkan varrella poikkesimme useisiin 
pikku kyliin ja kaupunkeihin, joissa 
jokaisessa olisi viihtynyt pidempäänkin. 
Saimme jonkin verran kuvattua 

päivän aikana ajoreittiämme videolle 
liikennekameralla, jollaisen ostin tätä 
reissuamme varten, mutta joka ei ole 
aivan toivotulla tavalla toiminut. Onneksi 
tavallisella kameralla saa aina kuvia. 
Illaksi päädyimme vähän ennen Tendeä 
pieneen La Briguen kylään ja Camping 
à la Fermeen. Isäntä, joka kehui paikkaa 
paratiisiksi, oli mukava vanha maanviljelijä, 
joka oli laajentanut maatalouttaan pienellä 
leirintäalueella. Illalla kävimme kävellen 
tutustumassa hienoon, vanhaan kylään 
mahtavien vuorten välissä. Joki kulki kylän 
läpi ja talot olivat sen molemmin puolin. 
Campingin ainoa puute oli kemssan 
tyhjennyspaikan puuttuminen, mutta 
isäntä neuvoi sen olevan parin sadan metrin 
päässä yleisessä vessassa, jonne oman 
pyttymme lähteissä tyhjensimme. Ei siellä 
mitään varsinaista tyhjennyspaikkaa ollut, 
vessa oli reikä lattiassa -tyyppiä. Nähtävästi 
sen käyttö tähänkin tarkoitukseen oli 
laillista, koska vieressä oli poliisiasema ja 
pari virkapukuista touhujamme katseli.
Matkamme jatkui Tendeen ja siitä 
eteenpäin kohti Italiaa. Jälleen saimme ajaa 
mitä hienoimmissa vuoristomaisemissa. 
Ranskan ja Italian raja ylitettiin Col de 
Tende-tunnelissa. Ajelimme kohti Cuneoa ja 
sieltä Torinoon, jonne puolen päivän aikaan 
saavuimme. Torinoon tutustuttuamme 
suuntasimme takaisin Ranskaan, koska 
alun perin tarkoituksemme ei ollut Italiassa 
käydä mutta tievalintamme johtivat meidät 
sinne. Kuuden tunnelin läpi ajettuamme 
olimme taas Ranskassa. Maiden raja 
vaihtui Fréjusin tunnelissa, joka oli 
12,8 km pitkä ja tunnelimaksu oli 57€. 
Suuntasimme kohti Albertvilleä ja  France 
Passionin Domaine Grisard -viinitilaa 
pieneen Fréteriven kylään. Kylä ja viinitila 
olivat todella idylliset ja isännät ystävällisiä. 
Ostimme pari laatikkoa tilan viinejä. Illalla 
kävimme kävellen katselemassa kylää ja sen 
ympäristön viiniviljelyksiä.

Kohti Sveitsiä ja alppeja
Albertvillessä aikamme pyörittyämme ja 
ruokavarantojamme täydennettyämme 
suuntasimme kohti Chamonixia ja 
Mont Blancia. Sinne johtava tie oli 
kohta Albertvillen jälkeen katkaistua ja 
liikenne ohjattiin kiertotielle vuorten 

yli. Taas saimme ajaa alppimaisemissa 
kiemurtelevia teitä, ja nautimme tästäkin 
täysin siemauksin. 
Mont Blancin lumiset huiput ja sen 
läheiset talviurheilukeskukset ovat 
vakuuttava näky. Valitsimme parin päivän 
pysähdyspaikaksemme Camping De la 
Pinèden Lac Léman -järven rannalta. 
Alueella oli täydelliset palvelut, hieno 
uimaranta, jossa hiekkarannan lisäksi suuri 
nurmikko-alue, suuri uima-allas, kauppa 
yms. toiminnot. Täällä vietimme vain 
lepoaikaa, uimme ja lekottelimme rannalla 
ja kävimme pyöräretkellä lähikylissä. 

Camping De la Pinèdesta jatkoimme 
matkaa kiertäen Lac Lémania itään, 
suuntana Evian ja sitten Sveitsi ja 
Montreaux. Päätimme olla ostamatta 
Sveitsin kallista moottoritietarraa ja käyttää 
maksuttomia teitä. Nämäkin tiet ovat 
hyviä ajaa ja maisemiensa puolesta vielä 
parempia. Yöksi ajoimme ennen Berniä 
olevan Neuenburgersee-järven rannalla 
olevalle Camping TCS Gampelenille.  
Neljän tähden campingilla oli kaikin puolin 
laadukas. Vieressä oli järvi jossa matalaa 
rantaa riitti varmaan kilometrin matkan. 
Sveitsin pistorasiat poikkeavat totutusta 
ja niinpä meille annettiin heti kysymättä 
adapteri, josta tosin joutui maksamaan 20 
e pantin, joka palautetaan kun adapteri 
palautetaan. Alue poikkesi tähänastisista 
myös siinä, että täällä vaunut, jotka näyttivät 
olevan jonkinlaisella kausipaikalla, 
olivat niin ahtaasti sijoitettu, että meidän 
turvaväleistä ei ollut puhettakaan. Vieraat 
ohjattiin paikoille, jotka olivat rajattu niin, 
että turvavälit olivat riittävät. 
Jatkoimme matkaa aamulla ajellen 
maksuttomia teitä, jotka kulkivat 
maaseudun ja pikku kaupunkien ja kylien 
kautta. Sveitsin tiet ovat hyväkuntoisia 
joten pienempiäkin teitä kelpasi ajella.

Takaisin Ranskaan ja Saksaan

Päätimme koukata takaisin Ranskaan ja 
kohti Alsacea. Myös Ranskan puolella 
pysyttelimme pois maksullisilta 
teiltä ja poikkesimme muutamassa 
pikku kaupungissa kirkkoja ja muita 

Domaine Grisardin viinitilalla

De la Pineden uima-altaalla
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nähtävyyksiä katsomassa. Valitsimme 
yöpymispaikaksemme Camping Ile du 
Rhinin aivan Ranskan ja Saksan rajalta 
samannimiseltä Rein-joen saarelta.  
Illalla kävelimme Reinin yli Saksan puolelle 
ja kävimme Breisachsin kaupungissa 
katsomassa mm. korkealla mäellä, aivan 
Reinin saksanpuolisella rannalla, olevaa 
hienoa kirkkoa.  
Aamulla suuntasimme Reinin yli Saksaan 
ja kohti Berliiniä. Heidenbergistä 
käännyimme kohti Wurzburgia ja sieltä 
ajoimme kohti Erfurtia. Yövyimme 
Suhlin lähellä, Bergesee Ratscher -järven 
rannassa olevalla leirintäalueella. Erfurtissa 
kävimme katsomassa tuomiokirkkoa ja 
kaupungin vanhaa keskustaa. 
Erfurtissa henki vanha DDR, sen näki 
rakennuksista, ympäristöstä ja kuoppaisista 
kaduista. Lützenissa pysähdyimme 
katsomaan 30-vuotisen sodan 
muistomerkkejä. Matka jatkui huolimatta 
ruuhkista ja navigaattori ohjasi älykkäästi 
kiertoteille ohi pahimpien ruuhkien. Yksi 
suurimmista oli onneksi vastaantulevalla 
puolella, siellä oli rekka tulessa ja jonot 
kymmeniä kilometrejä. Iltapäivällä 
saavuimme Berliiniin ja leiriydyimme 
Hotel&Campingplatz Kleinmachnowiin 
Teltowkanalin rannalle, 15 km päähän 
kaupungin keskustasta. Hieman 
kuluneen oloinen alue, mutta toimivat 
ja siistit huoltorakennukset ja muut 
palvelut. Vain kemssan tyhjennyspaikka 
oli epämiellyttävä, vessa tyhjennettiin 
samaan betonilaatassa olevaan reikään, 
johon harmaavedet laskettiin. Camping 
oli historiallisesti mielenkiintoinen, 
koska sen yksi huoltorakennus on ollut 
DDR:n rajavartioston valvontatorni. 
Täällä tapasimme pitkästä aikaa taas 
suomalaisia. Seuraavana päivänä lähdimme 
polkupyörillä parin kilometrin päässä 
olevalle Wansseen rautatieasemalle josta 
pääsi kätevästi junalla Berliinin keskustaan. 
Kaupungin keskeisiä nähtävyyksiä 
ihmetellessä kului koko päivä mukavasti. 
Campingille palattuamme ilta kului 
muiden suomalaisten kanssa seurustellen 
ja päivällistä grillaillen.

Puolaan ja Baltiaan

Matka jatkui Berlinistä kohti Varsovaa, 
jonne ajoimme yhtä kyytiä moottoriteitä 
pitkin. Puolan puolella moottoritie oli 
maksullinen ja varmaan siksi myös 
hyväkuntoinen ja harvinaisen vähän 
liikennettä. 
Varsovassa ajoimme Camping Majawaan, 
jonka sijainti on hyvä mutta paikka on 
epäsiisti ja huoltorakennukset kehnot. Kun 
saimme leirimme pystytettyä ja läheisessä 
kaupassa käytyä, alkoi sade. Vieressämme 

oli suomalainen autokunta ja kun panimme 
markiisit vastatusten, niin saatiin mukava 
sisäpiha aikaiseksi. Ilta kului naapureiden 
kanssa seurustellessa mukavasti sateesta 
huolimatta.
Aamulla lähdimme Majawasta ja ajoimme 
Varsovan keskustaan. Yllättävän hyvin 
siellä pärjäsi asuntoautolla muun liikenteen 
seassa. Varsova ei ole erityisen kaunis 
kaupunki, nykyään keskustassa on ”Stalinin 
sormen” lisäksi uusia pilvenpiirtäjiä, jotka 
eivät kovin hyvin sovi kaupungin muuhun 
ilmeeseen. Sodassa kaupunki tuhottiin 
täysin ja siksi sen arkkitehtuuri onkin 
pääosiltaan sodanjälkeistä sosialistista 
realismia. Varsovasta jatkoimme matkaa 
kohti Kaunasia, jonka olimme valinneet 
seuraavaksi pysähdyspaikaksi. 
Liettuan puolella Marijampolessa oli 
tietöitä ja ne ruuhkauttivat liikenteen 
pahasti mutta niistäkin selvisimme 
kärsivällisesti jonottaen. Illalla kurvasimme 
Kaunas Campingiin, joka pien, siisti 
paikka hienon hiekkarannan vieressä. Sää 
oli lämmin ja aurinkoinen, joten ranta 
oli uimareita ja auringonpalvojia täynnä. 
Täällä tapasimme myös suomalaisia, 
yhden vanhan karavaanaritutun, jonka 
kanssa olin muutama vuosi sitten Vilnan 
City Campingissa.
 Kaunasin vanhaan kaupunkiin ajelimme 
pyörillä. Matkaa oli viisi kilometriä 
suuntaansa kelvollista kevyen liikenteen 
väylää. Kävimme katsomassa kirkkoja, 
Kaunasin linnaa ja muita keskeisiä 
paikkoja. Vähänkin keskustan ulkopuolella 
ja myös keskustassa näkee, että Liettua on 
yksi köyhimpiä EU-maita. Vanhan vallan 
jäänteet ovat hyvin näkyvissä ja yleinen 
ränsistyneisyys rehottaa rinnan uuden 
rakentamisen kanssa. Mutta Kaunas on 
käymisen arvoinen paikka ja sillä on pitkä 
ja mielenkiintoinen historia. Iltapäivä 
meni uiden ja muutenkin rentoutuen.
Kaunasista matkamme jatkui kohti Riikaa 
ja tutussa Riian City Campingissa oltiin 
perillä iltapäivän puolella.
Pyöräilimme kaupungin torille 
Zeppeliinihallien viereen. Aivan torin 
vieressä on Riian ghettomuseo, joka on 

muistutuksensa siitä, mitä juutalaisille 
täälläkin tapahtui. Lähellä on myös Riian 
”Stalinin sormi”, jota kävimme katsomassa 
vertailun vuoksi Varsovan vastaavaan. 
Riiassa on käyty monesti ennenkin, joten 
nyt emme käyneet vanhassa kaupungissa 
vaan katselimme näitä vähän sivummalla 
olevia nähtävyyksiä.
Riiasta ajelimme Haapsaluun, Camping 
Piksekeen, tapaaman paikan omistajaa 
Markku Lehtosta, joka julkaisi keväällä 
kirjan kokemuksistaan Virosta ja 
mielenkiintoisen näkemyksensä maan 
lähihistoriasta. Sitten olikin vuorossa 
Tallinna ja sieltä ostokset tehtyämme 
Tallinkilla Helsinkiin ja kotiin.

Hieno kokemus

Kokonaisuutena matkamme onnistui 
hyvin eikä mitään merkittäviä ongelmia 
tai vastoinkäymisiä ollut. Kielen puolesta 
pärjäsi kaikkialla englannilla, jopa 
Ranskassa. Tosin meistä Tuula puhuu 
Ranskaa jonkin verran ja siitä oli paljon 
hyötyä. Turvallisuuttamme emme 
kokeneet uhatuksi missään tilanteessa 
eivätkä viranomaiset menoa häirinneet. 
Kilometrejä kertyi vähää vaille 8 000, 
aikaa kului neljä viikkoa ja 12 maan kautta 
kuljettiin. Kovin pitkiä päivämatkoja 
emme ajaneet ja kun ajoimme vuorotellen 
niin sekin rasite tuli tasattua. Tiet olivat 
pääsääntöisesti hyviä, vain Puolassa ja 
Baltian maissa oli huonojakin pätkiä. 
Varsinkin Ranskan tiet olivat todella hyvät, 
jopa Saksaa paremmat. Liikenteessä pärjää, 
kun sopeutuu kunkin maan ajokulttuuriin 
ja liikenteen rytmiin. Polttoaineen hinnat 
olivat kaikkialla Suomea edullisemmat, 
eikä suuria eroja eri maiden väleillä ollut. 
Moottoritie-  silta- ja tunnelimaksuja 
perittiin vaihtelevasti, mutta maksuttomia 
teitä ajaen välttyi moottoritiemaksuilta. 
Campingit olivat hinnoiltaan ja tasoltaan 
vaihtelevia, hintahaarukka oli 18-54 
e/vuorokausi. Kallein oli Sveitsissä ja 
halvimmat Ranskassa ja Virossa. Varsinkin 
Ranskan campingit olivat todella tasokkaita 
ja hyvillä palveluilla varustettuja. France 
Passion -paikat sopivat yhden yön pysäh-
dyksiin hyvin ja ne ovat maksuttomia, 
kunhan hankkii etukäteen 29 e maksavan 
tarran tuulilasiin. 

Tuula ja Sakari Lepola
SFC 94920  

Kaikkihan on maksettava - myös 
moottoritiemaksut
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Jukka Vuorilahti in Memoriam

 Heinäkuussa saimme suruviestin yhdistyksemme pitkäaikaisen 
jäsenen Jukka-Pekka “Jukka” Vuorilahden kuolemasta.  Jukka oli yhdistyk-
sessämme monessa mukana. Kuollessaan Jukka oli 81-vuotias. Yhdistyksen 
puheenjohtajana Jukka toimi vuosina 1982-1989. 
Puheenjohtajana Jukka usein korosti jäsenten aktiivisuuden parantamista 
ja monissa Pica-viestinkin pääkirjoituksissa kehotti jäseniä osallistumaan ja 
olemaan mukana yhdistyksemme päätöksenteossa. Jo vuonna 1984 yhdis-
tyksemme oli jo maamme toiseksi suurin liittomme  jäsenyhdistys, vuonna 
1985 jäsenmäärä ylitti 2 000 henkilöä.

 Aktiivisena ja yhteistyökykyisenä karavaanarina Jukka osallistui 
myös moniin muihinkin luottamustehtäviin ja toimi mm. yhdistyksen 
johtokunnan jäsenenä  ja koulutustoimikunnan vetäjänä jo 1970-luvulla. 
Vankkurimännikkö-toimikunnassa hän osallistui alueen kehittämiseen 
1990-luvulla. Lisäksi hän toimi yhdistyksen harrastustoimikunnassa ja ajo-
harrastetoimikunnassa sekä ajoharrasteryhmässä 1990-luvulta aina viime 
vuosiin asti.

 Jukka Vuorilahti on saanut useita yhdistyksemme ja liittomme 
huomionosoituksia, mm. liiton ansiolevykkeen ja hopeisen ansiomer-
kin sekä yhdistyksen hopeisen ja kultaisen vetokuulan sekä numeroidun 
Vankkuri-huomionosoituksen nro 1. Vuoden toimivimmiksi jäseniksi ja 
Pohjola-maljan saajiksi Tellervo ja Jukka Vuorilahti valittiin v. 1985. 

 SF-Caravan Pirkanmaa ry:n hallitus ja jäsenistö ovat kiitollisia siitä 
monimuotoisesta työstä, jonka Jukka Vuorilahti, SF-C 2286, yhdistyksem-
me hyväksi teki. 

Jukan kuva Pica-viestissä 4/81
hänen tultua valituksi yhdistyksen 
puheenjohtajaksi v. 1982

Raija Kivelä in Memoriam

 Yksi yhdistyksemme perustajajäsenistä, Raija Kivelä, kuoli 85-vuo-
tiaana 20.5.2014. Perheen vaunussa oli tunnus SF-C 66. Raija Kivelä toimi 
pitkään ja ansiokkaasti yhdistyksessämme sihteerinä 1970- ja 1990-luvulla.

 Liiton ansiolevyke hänelle myönnettiin vuonna 1976 ja yhdistyk-
sen pronssinen vetokuula vuonna 1994. Yhdistyksemme 30-vuotisjuhlissa 
Virroilla hänelle ja muille perustajajäsenille luovutettiin teräslautanen 
kaiverruksin vuonna 1999.

 Korkeasta iästään huolimatta Raija Kivelä vieraili kutsuvieraana 
vielä yhdistyksemme 40-vuotisjuhlassa Maisansalossa vuonna 2009. 

 SF-Caravan Pirkanmaa ry:n hallitus ja jäsenistö ovat nöyrän kii-
tollisia siitä suuresta panoksesta, jonka Raija Kivelä yhdistyksemme hyväksi 
antoi sekä yhdistyksen alkutaipaleella että vuosikausia sen jälkeenkin.

Yhdistyksen toimisto 
muuttaa lokakuun alussa 
uuteen toimitilaan 
Kaukajärvellä

Yhdistyksen nykyisen, Sammonkadulla 
olevan, toimitalon tilalle tullaan 
rakentamaan jotakin uutta ja olemme 
saaneet irtisanomisilmoituksen vuoden 
loppuun mennessä. 

Olemme kuitenkin löytäneet katutasossa 
olevan uuden toimistotilan Kaukajärveltä, 
Isolammenkatu 2:sta, joka on entistä tilaa 
vähän pienempi, mutta vastaavasti myös 
vuokratasoltaan matalampi. Uusi toimisto 
on kooltaan n. 70 m2. Muutto tapahtuu 
lokakuun alkuun mennessä.

Ajo-ohje:
Käänny Kangasalantieltä Kauka-
järvelle Juvankadulle, josta vasemmalle 
Keskisenkadulle ja suoraan nousevalle 
mäelle, josta käännyt oikealle 
Isolammentielle ja näkyviin tulee Pub 
Kivitasku. Samassa rakennuksessa sijaitsee 
myös uusi toimistomme rakennuksen 
päädyssä. Pihassa ja lähistöllä P-paikkoja.

Hallituksen ja toimikunnan vetäjiä 
tutustumassa uuteen toimitilaan 
Isolammenkatu 2:ssa

Isolammenkatu

Keskisenkatu

Kauppakeskus

Kangasalantie

Rautia

Messukylänkatu

Kirsikatu

Järvikatu

Muinaishaudankatu
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Haihara

Kaukajärvi

McDonalds

SF-Caravan
Pirkanmaa ry

Pub 
Kivitasku

Tervetuloa tutustumaan! Avoinna 7.10. 
alkaen tiistaisin (ei juhlapyhinä eikä 
heinäkuussa) klo 18-19.



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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Anttilantie 6, Orivesi •  p. 03 335 2867
www.cafeherkkuhetki.fi 

PIRKANMAAN

UTOTAITO OYA

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

KYSY HYVÄT TALVIRENGAS-
TARJOUKSEMME:

HYVIÄ KARAVAANARITARJOUKSIA: :

AD-AUTOKORJAAMO

• MYÖS MUIDEN 
MERKKIEN HUOLLOT
• VAKUUTUSYHTIÖN
KOLARIVAURIO-
TARKASTUKSET, 
KORJAUKSET JA 
AUTOMAALAUKSET PIRKANMAAN

AUTOTAITO OYAD-AUTOKORJAAMO

RENAULT

VOLVO

Webastot asennettuna
alkaen 

1160 €
Kysy tarjous!

Nyt älypuhelin-
käynnistyksellä!

valitse esim. 
huippulaadukkaat 

Wredestein-talvirenkaat 

Caravannumero 150 000 luovutettu

Caravan-lehti 5/2014 julkaisi jo kuvan elokuun alussa 
SF-Caravaniin liittyneestä Tero Kaarteesta, sillä hänen 
liittymishetkellään caravannumeroksi tuli 150000. Lahdesta 
kotoisin oleva Tero Kaarre on ostanut ensimmäisen matkailuauton 
jo 15 vuotta sitten, mutta työkiireiden vuoksi auton käyttö ja 
reissaaminen oli jäänyt vähälle. Nyt Kaarteella on käytössään jo 
neljäs matkailuauto ja heille on jäänyt enemmän aikaa matkustaa. 
Kaarre mainitsee Caravan-lehden artikkelissa, että heitä 
kiinnostaa kotimaan matkailu ja infon saaminen leirintäalueista 
ja myös jäsenedut luonnollisesti kiinnostavat heitä.



Minuun otti yhteyttä elokuun lopulla 
jäsenemme Kari Rönn Nokialta, jolle 
oli käynyt otsikon mukaisesti. Kerron 
tässä mitä olen asiasta kuullut ja uskon, 
että jatkoa seuraa, tosin kertomuksella ei 
välttämättä ole onnellinen loppu, mutta 
toivottavasti opettavainen.

Karavaanariperheemme uudehko teli-
Tabbert 780 KDN oli pysäköitynä, ovi 
lukittuna omakotitalon pihaan tukijalat 
alhaalla ja perheen auto oli pysäköitynä 
siihen eteen. Perheen isäntä lähti illalla 
töihin ja hieman myöhemmin perheen 
rouva kuunteli pihasta auton ääntä, joka ei 
kuulostanut tutulta. Yläkerran ikkunasta 
hän näkikin valkoisen Volvon lähtevän 
pihasta vetäen perheen vaunua perässään. 
Välittömästi hän soitti miehelleen, ja 
selvisi että tämmöistä ei ollut sovittu 
kenenkään kanssa. Seuraavana olikin 
soitto hätäkeskukseen ja poliisille. Poliisi 
tulee sinnepäin, jos on aikaa eikä muita 
tehtäviä… kuulostaa vakuuttavalta. 
Vaunua ja Volvoa ei sitten sen jälkeen 
olekaan näkynyt.

Poliisin arvio tilanteesta oli, että vaunu 
on heti viety maasta. Siihen ovat 
todennäköisesti olleet valmiina toiset 
rekisterikilvet ja todennäköisesti suuntana 
satama, ottamatta kantaa minne päin 
vaunun ulkomaan matka mahdollisesti 
suuntautuisi, mutta ehkäpä etelään päin.

Seuraavaksi kaikille tulee mieleen, että 

onneksi on ne vakuutukset ja se nyt 
sitten korvaa vahingon, mutta ei ehkä 
ihan kaikkea. Nytpä kävikin niin, että 
vakuutus on Pohjolassa ja sieltä kysyttiin 
maaginen kysymys: Oliko käytössä 
aisalukko? Perheen isäntä vastasi 
totuudenmukaisesti, että ei ollut. Meni 
muutamia päiviä ja tuli korvauspäätös, 
jossa vakuutusyhtiö kertoi päätöksen 
olevan, että ei korvata mitään, koska ei 
ollut aisalukkoa käytössä. Tämä lukee 
kuulemma sillä pienellä kirjoitettuna 
kohta 10.4. jotain tai sinnepäin.

Huh, mistä me oikein maksamme 
vakuutusmaksuja??? Jotenkin voisi 
ymmärtää,  että aisalukon käyttämättömyys 
olisi vähäisesti korvausta alentava syy, 
mutta ei korvata mitään!!! Kuitenkin 
kuten usealla meistä on osamaksuja 
maksamatta ja ne maksamattomat 
osamaksut kuitenkin vakuutusyhtiö 
kuulemma korvaa. Eikö tämä päätös 
silloin osoita, että vakuutusyhtiö korvaisi 
perheellekin, mutta ehkä tämä on sitä 
korkeampaa vakuutusmatematiikkaa, jota 
minä en ole lukenut korkeakoulussa.

Niin ja eihän se sitten tähän jäänyt. 
Se irtaimisto eli rouvan porsliinit 

Varo varkaita, vaunu voi lähteä pihaltasi
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ja isännän kotiteatterijärjestelmän 
korvaaminen onkin myös oma kertomus. 
Pohjola vakuutusyhtiönä taas on 
vakuutussopimuksessa ilmoittanut 
korvaavansa maksimissaan 1000 e 
irtaimistosta. Jotkin muut vakuutusyhtiöt 
korvaavat jopa 3500-4000 e. Jos vaunu 
on lastattuna matkaa varten, niin äkkiä se 
1000 e tulee täyteen kaikesta tavarasta.

Ehdotan, että tarkistatte omat 
vakuutusehtonne ja mitä siellä sanotaan 
matkailuvaunun lukitsemisesta sekä 
irtaimiston korvaamisesta. Tehkää 
valintanne sitten mihin vakuutusyhtiöön 
vakuutatte matkailuajoneuvonne. 
En tiedä auttaisiko tässä enää jaloilla 
äänestäminen, mutta jos asiakaskato 
karavaanareiden osalta kohdistuisi 
johonkin tiettyyn vakuutusyhtiöön, jolla 
on muita heikommat vakuutusehdot niin 
muutoksia saattaisi tulla.

Seuraamme tilanteen kehittymistä ja 
todennäköisesti Pohjola pääseekin 
maksamaan karavaaniperheen 
oikeusturvavakuutuksesta tapauksen 
edistymistä lakiteitse.
     
                                        Harri Järveläinen

Mystisesti kadonnut vaunu
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Illan aiheina olivat mm. kotimaan ja 
Euroopan matkailukokemukset.
Tilaisuuteen saimme aivan uusia 
matkailusta kiinnostuneita pariskuntia; 
hyvä näin - uudet jäsenet ovat aina 
tervetulleita täyttämään sitä joukkoa, 
jotka ovat joutuneet syystä tai toisesta 
lopettaneet matkailunsa.
Kaiken kaikkiaan meitä oli paikalla noin 
100 henkilöä.

Kun sairastut ulkomailla

Keskusteltiin ja annettiin omakohtaisia 
neuvoja mm. miten toimitaan, kun 
sairastut ulkomaanmatkalla ja joudut 
ambulanssilla menemään sairaalaan tai 
miten toimitaan kun auto menee rikki ja 
se viedään korjaamolle. 
Kun sairaus on sellainen, että joudut 
tilaamaan ambulanssin tai lääkärin, niin 
on oltava rauhallinen ja määrätietoinen, 
mutta hyvät ystävät auttavat, kun apua 
tarvitaan. Sitä saa kun menee pyytämään.
Kielitaito on eduksi - varsinkin silloin 
kun tilataan ambulanssia. Puhelimessa 
kysytään tarkkaan millainen hätä toisessa 
päässä on kyseessä, ennen kuin lähtevät 
tulemaan paikan päälle.
Omakohtaisesti kokien saimme 
ambulanssin matkallamme Portugalissa 
noin 10 min. kuluttua paikalle. 
Välittömästi sen jälkeen alkoi potilaan 
henkilökohtainen testaus ja tenttaus 
uudelleen ja kun sairaanhoidolliset 
toimenpiteet oli tehty, niin sitten 
lähdettiin ”majakat vilkkuen” kohti Faron 
sairaalaa, jossa sitten menikin koko päivä 
ennen kuin saatiin lääkkeet ja päästiin 
taksilla takaisin leirintäalueelle.  

Ohjeistukseksi: Muistakaa ottaa kaikista 
kuitit mitä maksatte, niin vakuutusyhtiö 
maksaa matkavakuutuksesta kuitteja 
vastaan kaikki asiaan liittyvät kulut. 
Yksi tärkeimmistä korteista on 
Eurooppalainen sairaanhoitokortti, jonka 

saat Kelasta maksutta. Sitä kysyivät heti 
niin ambulanssimiehet, sairaala kuin 
apteekkikin. Matkavakuutus- asiakirjoja 
yritin tyrkyttää, mutta ne eivät kelvanneet. 
Faron sairaalamatka ei maksanut muuta 
kuin taksikyydin 16 e+ 15 e lääkkeet, 
kävimme vielä yksityisellä klinikalla ja 
siellä lääkäri maksoi 70 e+ 45 e lääkkeet.

Kun auto rikkoutuu on vakuutus hyvä 
olla olemassa
Auton rikkoutuminen matkalla on vähän 
samanlainen asia, kun sairastuminen, 
”potilas” on vaan tunteeton.   Täysi 
kaskovakuutus korvaa hinauksen ilman 
omavastuuta, mutta joudut ensin itse 
tilaamaan hinausauton ja maksamaan 

hinausautolle kyydin käteisenä. Jos sinulla 
on karavaanarin tiepalveluvakuutus , niin 
silloin hinaus ja laskutukset hoidetaan 
suoraan vakuutusyhtiön kautta.
Hinausauton kuljettaja yleensä tietää 
viedä auton oikealle korjaamolle, jossa 
se pystytään korjaamaan. Meidän 
tapauksessamme autosta rikkoutui 
kytkin. Auto korjattiin Iveco-korjaamolla 
Leverkusenissa Saksassa. Olimme 
iltapäivällä hinausauton kyydillä 
korjaamolla, asentaja teki auton pikaisen 
tutkinnan ja työnjohtaja tuli kertomaan, 
että olkaa korjaamon pihassa yötä. 
Aamulla aletaan korjata kytkintä ja niin 

Matkailuautoilijat ja- vaunuilijat kokoontuivat 
4.6.2014 Pirkanmaan Autotaidossa

kävi;  työt alkoivat heti klo 8.00. Lähdimme 
kuluttamaan aikaa kaupungille ja tulimme 
korjaamolle klo15.00. Työnjohtaja 
kertoi, että auto on puolen tunnin päästä 
kunnossa.  Palvelu korjaamolla oli todella 
hyvää. Keskustelu käytiin saksaksi, niin 
ei tullut mitään tulkintaerimielisyyksiä. 
Kaikki osat mitkä vaihdettiin saimme 
mukaan. Asentaja kävi koeajamassa auton 
ennen kuin luovutti sen meille ja totesi, 
että hyvä siitä tuli.
Niin lähdimme jatkamaan matkaa klo 
15.50. Kytkimen uusinta maksoi 
1 539,81e. 
Ehdimme vielä hyvin Travemünden 
satamaan, josta laiva lähti seuraavana 
iltapäivänä. 

Matkailuillassa kertasimme myös, mitä 
pitää ottaa matkalle mukaan, hyvin 
valmisteltu on puoliksi tehty?
Katsastusmies oli myös paikalla 
kertomassa katsastusmuutoksista ja myös 
vastaili esitettyihin kysymyksiin.
Autotaidon Timo Hännikäinen kertoi,  
että heidän korjaamollaan tehtyihin 
korjauksiin annetaan takuu työlle ja 
osille. Karavaanitarvikkeita oli tuotu 
Varaosamaailmasta useita lavallisia ja 
kauppojakin tehtiin.
Autotaidon henkilökunta oli laittanut 

hallin viihtyi-
tyisäksi ja 
istuinpaikkojakin 
oli riittävästi.  
Eräs kommentti 
oli, että oli kuin 
olisi sairaalaan 
mennyt, kun 
istuinpenkit olivat 
kuin valkoisella 
lakanalla peitetty 
sänky ja sitä pystyi 
nostamaan ja 
laskemaan.
Myös makkaraa 

paistettiin ja pullakahvit juotiin. 
Arpajaisissa onni suosi erittäin monia.
Illan päätteeksi Timo Hännikäinen 
arpoi vielä ylimääräisenä bonuksena 
lasinpesuaineita. Kiitos Pirkanmaan 
Autotaidon henkilökunnalle hyvin 
järjestelystä tarjoilusta.

Matkailuautoterveisin 
Väiski Lehtinen Puh. 044 064 0437 
sähköposti: vlehtinen45@gmail.com

PS. Seuraavassa Pica-viestissä kerron 
matkailuautokokemuksia lisää.

Tauolla oli tarjolla kahvituksen ohella paljon tarjoustuotteita

Harvoin yleisötilaisuuksissa päästään nauttimaan korkeussäädettävistä  istuimista



20  Pica-viesti 4•2014

Jouko Kinnunen

•••Tullaan tutuiksi •••

Nyt haastattelemme Vankkurimänni-
kössä toimineita kesätyöntekijöitä 
Johanna Järvistä ja Minttu Luostarista. 
Molemmat tytöt ovat saaneet 
runsaasti kiitosta hyvästä, iloisesta 
ja palvelualttiista työskentelystään 
karavaanialueellamme.

Milloin teidän karavaanarius alkoi ja 
mikä sai teidät tämän harrastuksen 
pariin?

Johanna: Vanhempani olivat olleet 
pari vuotta karavaanareita jo ennen 
syntymääni, joten kiinnostukseni 
harrastusta kohtaan syttyi sitä kohtaan jo 
pienestä pitäen.

Minttu: Vanhempani olivat olleet 
karavaanareita jo pitkään ennen 
syntymääni, joten karavaanarius on ollut 
osa elämääni vauvasta asti.

Kuulutte myös Vankkurimännikön 
nuorisotoimikuntaan, mitä siellä 
puuhaatte?

Johanna & Minttu: Nuorisotoimikunta 
pyrkii kehittämään lasten ja nuorten 
viihtyvyyttä alueella. Järjestämme 
tapahtumien yhteydessä toimintaa 
lapsille mm. leikkien ja pelien muodossa. 
Nuorisotoimikunta pyrkii parhaansa 
mukaan auttamaan toimikuntaa erilaisissa 
pikkuaskareissa, kuten makkaranpaistossa 
treffien yhteydessä.

Mikä tekee Männiköstä teille parhaan 
paikan viettää karavaanarielämää?

Johanna: Ihanat ihmiset, joihin on päässyt 
vuosien varrella tutustumaan. Nyt kun on 
päässyt vielä enemmän sisälle Männikön 
toimintaan, alueesta on tullut vieläkin 
mielenkiintoisempi paikka. Männikkö on 
yksinkertaisesti lähellä sydäntäni.

Minttu: Olen viettänyt koko pienen 
ikäni alueella ja tuntenut monet 
kausipaikkalaiset pienestä pitäen. 
Alueeseen on kasvanut kiinni. 
Alueellamme on avoin ja iloinen ilmapiiri, 
minkä vuoksi alueella haluaa viettää aikaa 
ja tänne haluaa tulla mahdollisimman 
usein hääräilemään.

Mitkä ovat mielestänne parhaat treffit 
missä olette olleet ja millaisista
treffeistä yleensä pidätte (jos olette olleet 
mukana):

Johanna: Tikkakisoilla on aina mainio 
ilmapiiri, mutta tänä kesänä uutena tulleet 
Lastentreffit olivat kyllä huippu juttu!

Minttu: Mielestäni Tikkakisat ovat 
jokaisen kesän kohokohta, sillä alue 
täyttyy iloisista karavaanareista! Johannaa 
kompatakseni Lastentreffit olivat 
menestyksekkäät ja toivon, että treffeistä 
tulee osa jokakesäistä perinnettä!

Mikä on hauskin muistonne Vankkuri-
männikössä työskennellessänne:

Johanna: On vaikea erotella yhtä hauskinta 
muistoa, kun jokainen hetki oli aivan 
mahtava Mintun kanssa työskennellessä! 
Silti voisin sanoa, että parhaita hetkiä 
olivat ne hetket kun tajusimme Mintun 
kanssa yhtäaikaa: ’’Hitsit se sauna piti 
laittaa lämpeneen’’. Eihän se lopppujen 
lopuksi unohtunut kuin kerran!

Minttu: Parhaan ystävän kanssa 
työskennellesä jokainen päivä on 
hauska. Parhaimpiin ja hauskimpiin 
hetkiin lukeutuu ehdottomasti pubissa 
työskentely ja tiskin takana karaoken 
tahdissa tanssahtelu, josta muodostui 
meidän tiimin tavaramerkki!

Mitä uusia asioita kesätyö 
Vankkurimännikössä opetti: 

Johanna: Viime vuonna opin kaikki 
käytännön asiat, mutta tänä kesänä pääsin 
vielä syvemmin tutustumaan siihen, mitä 
leirintäalueen ylläpito vaatii. Meihin 
myös luotettiin ja saimme kantaa vastuuta 
monestakin asiasta, jonka avulla opin 
vastuunkannon merkityksen. Opin myös 
tuntemaan parhaasta ystävästäni uusia 
hienoja puolia.

Minttu: Käytännön asiat ja 
kassajärjestelmän käyttö tulivat 
onneksi nopeasti tutuiksi. Opin, että 
työskentelystä paineen alla ja kiireen 
keskellä voi myös nauttia! Meidän 
tiimityöskentely Johannan kanssa oli 

Johanna                   Minttu
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vertaansa vailla, mikä helpotti asioiden 
hoitamista.                                                                                                                                                                            

Mitkä ovat opiskelun ohella muita 
harrastuksianne:

Johanna: Opiskeluni ovat tällä hetkellä jo 
menneen talven lumia. Tarkoituksenani 
on syventää karavaanailuharrastustani 
mahdollisella liittymiselläni Männikön 
aluetoimikuntaan.

Minttu: Itse suuntaan puoleksi vuodeksi 
Italiaan au-pairiksi, jonka takia 
harrastukseni rajoittuvat lenkkeilyyn 
ja Italian kielen ahkeraan opiskeluun. 
Hetkeksi joutuu siis heittämään 
hyvästit Männikölle ja mahdolliselle 
aluetoimikuntaan liittymiselle.

Mitä asioita edelleenkehittäisitte 
Vankkurimännikössä lapsia ja nuorisoa 
ajatellen:

Johanna & Minttu: Meidän mielestä 
nuorten asiat alueellamme ovat melko 
hyvin tällä hetkellä, joten pyrimme 
ylläpitämään tilannetta. Haluamme myös 
kuulla lasten ja nuorten mielipiteitä ja 
kehitysideoita, joita pyrimme viemään 
eteenpäin.

Minkä arvosanan annatte Vankkuri-
männikölle kesätyöpaikkana skaalalla 
1-10:

Johanna: Eikö voi antaa 11?

Minttu: Ehdottomasti täyden 10+ kesä- 
työpaikka!

Oletteko ehtineet käydä kesän aikana 
muilla karavaanialueille kuin 
Vankkurimännikössä:

Johanna & Minttu: Maisassa ehdittiin 
käydä pyörähtämässä ja heittämässä 
muutamat Petanque-pelit!

Mikä on ollut kohdallanne kesän paras 
tapahtuma yleensä:

Johanna: Mielestäni parasta oli, kun 
pääsimme monien vuosien jälkeen taas 
Mintun kanssa yhdessä tanssimaan DJ 
Pasi Perälän tahtiin! Sitä oltiin ehditty 
hetki odottaa innolla!

Minttu: Yllätys, yllätys; kaikki kesän 
parhaat muistot sijoittuvat Männikköön. 
Jos yksi hetki pitää mainita, on se 
Tikkakisat ja oma menestyminen Naisten 
sarjassa.

Onko karavaanialueilla olevista 
nuorista tullut teille myös muun vapaa-
ajan kavereita?

Johanna & Minttu: Ehdottomasti. Kaveri-
piirimme on melko tiivis, sillä olemme 
pitäneet yhtä jo useamman vuoden ajan. 
Olemme esimerkiksi tunteneet toisemme 
jo melkein 15 vuoden ajan ja Männikkö 
on ollut yhdistävä tekijä meille alusta 
alkaen. 

Suosittelisitteko karavaanialueelle 
kesätöihin muitakin nuoria (ellette itse 
olisi tulossa) ja miksi:

Johanna & Minttu: Todellakin! Kesätyö 
on antoisaa ja rentoa! Kesän aikana ehtii 
oppia monia työelämässä tarpeellisia 
taitoja. Työilmapiiri alueella on vertaansa 
vailla ja apua on saatavilla haastaviin 
tilanteisiin välittömästi. 

Mitä terveisiä lähettäisitte Vankkuri-
männikön karavaanareille, kun nyt 
jatkatte elämää kesän jälkeen uusin 
kuvioin: 

Johanna: Kiitoksia kaikille aivan 
loistavasta kesästä! Tulette näkemään 
meidät vielä tiskin takana tanssimassa 
karaoken tahtiin. Suuret kiitokset ihanalle 
Mintulle!

Minttu: Kesä on ollut mahtava! Kiitos 
siitä jokaiselle, niin toimikuntalaiselle, 
kausipaikkalaiselle kuin vierailijallekin! 
Erityiskiitos kuuluu Johannalle, joka 
jaksoi opettaa mm. kassajärjestelmän 
käytön kädestä pitäen tälle blondille. 
Keväällä tavataan taas!

Vaunussa istumassa vasemmalta oikealle: Johanna, Minttu,  Minni (Mintun 
pikkusisko) ja Juulia (Johannan pikkusisko) n. 10 vuotta sitten

Minttu ja Johanna sekä rapsutettava lemmikki
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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)                     16  / vrk 32  /vrk
Aluemaksu 1.5.-30.9. (sis. valosähkön)                    18  /vrk 36  /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. 22    32 
Kaasu   5 kg                                                            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: 



Pica-viesti 4•2014  23

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                                 050 555 0369                              ylartimo@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, 
UUSI OSOITE 1.10.2014 ALKAEN:
ISOLAMMENKATU 2, 33710 TAMPERE
PUH. 050 383 0800
toimisto@sfcpirkanmaa.fi
www.sfcpirkanmaa.fi  
www.maisansalo.fi
www.vankkurimannikko.fi  
Toimisto avoinna tiistaisin 1.10.14 alk.
klo 18.00-19.00

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•••



11.-13.7. *) 

                

                

Heitä luovuutesi peliin ja luo 
näyttävä valoasetelma vaunusi 

ympäristöön ja hämmästytä 
karavaanarikaverisi 
voittamattomalla 
naamiaisasulla.

Lauantaina Huvikummussa 
tanssittaa

     HERRAKERHO

26.-28.9.2014
Ne ovat taas täällä. Näyttävää ja värikästä 

tanssin ilotulitusta rumputulessa. Tule ja koe 
Maisan Cobacabana ja Rion yö!

7.-9.11.
Onnittele isää Maisassa.

Maisa tarjoaa koko perheelle kakkukahvit 
isänpäivän kunniaksi.

24.-26.10.
Valaise vaunusi pihapiiri - tehdään 

Maisasta kylän suurin valopiha. Laittaudu 
näyttävästi naamiaisiin. Maisatuvassa 

esiintyy MATTI ESKO

ISÄNPÄIVÄ
9.11.

Katso ohjelmat 
tarkemmin netistä ja 
ilmoitustaulultamme.
*) = ohjelmamaksu

Katso ohjelmat tarkemmin 
nettisivulta lähempänä ao. 

tapahtumaa      *) = orkesterimaksu

Syksyn parhaat 
viikonloput
Vankkurimännikössä
ja Maisansalossa

Tekemisen meininkiä, yhdessäoloa ja 
hyvää mieltä, talkoosopat tarjoaa talo

KAAMOS
JUHLA JA 

NAAMIAISET*)
10.-12.10.

Syys-
siivous-
talkoot 
3.-5.10.

Kakkutarjoilu

Sambakarnevaalit Valojuhla &
Naamiaiset

Siivoustalkoot
3.-5.10.

-paikat kuntoon 
ennen talven tuloa

Isänpäivä

Matti Esko


