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

PICA-VIESTIN KOOT JA
 ILMOITUSHINNAT 2022: JÄSENMAKSUT 2022

Aluemaksu 1.1.-31.12.                                              20 e/ vrk                                    40 e/vrk
(sis. valosähkön)                   
12 kk kausikortti                                     590 e (muut yhdistykset +50 e)  - 
(sisältää treffi t)
6 kk kausikortti                                      400  e (muut yhdistykset +50 e) -
(sisältää treffi t)
3 kk kausikortti                                                            330 e -
1 kk kausikortti                                                            240  e
Seisontamaksu                                                            
- Ei asutuilta vrk                                                         3  e/vrk -
Kausisäilytys erillisellä alueella max 6 kk
ja 1.5. asti toimikunnan osoittamalla alueella           100  e
Mittarisähkö kWh/mittari                                          0,2 8  e/ kWh                                  0,38  e/ kWh
                                                                                -min. 2  e                                       -min. 4  e
Lämmityssähkö                 .                                     ei tarjolla                                       ei tarjolla

Perhesauna                                                              15 e/tunti                                     30  e/tunti

Kaasu 11 kg.                                                              24  e                                            35  e
Kaasu   5 kg                                                              17  e                                            28  e

Mm. orkesteri-iltoina erillinen ohjelmamaksu. Tarkemmin nettisivuillamme, Facebookissa, ja yhdistyksen 
puhelin apissa sekä leirintäalueiden toimistojen ilmoitustauluilla lähempänä ko. tilaisuutta.

Jäsenhinta e Ei-jäseniltä e

- Liiton jäsenmaksu 
   SF-Caravan ry 29,00 e
-  Yhdistyksen jäsenmaksu
 SF-Caravan Pirkanmaa ry 25,00 e 
JÄSENMAKSU YHTEENSÄ 54,00 e
(Liittymisvuosimaksu 48,00 e)
Lisäksi mahdollisia:
Rinnakkaisjäsenen liiton osuus           12,00 e
Rinnakkaisjäsenen yhdistyksen osuus  9,50 e 
(antaa äänioikeuden)                                      
(Rinnakkaisjäsenmaksu 15 e ensimmäisenä 
vuonna) 
Liittoon ilmoittamalla voi olla myös SFC-Caravan 
Pirkanmaa ry:n jäsen)

MAISANSALON JA VANKKURIMÄNNIKÖN HINNASTO 1.1.2022 

PPica-viestiica-viesti

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

PYSÄHTYNEET
VANKKURIT

Kauko (Kake) 
JUVONEN
* 15.11.1957
   28.10.2021

 SFC-107623

Muistoa kunnioittaen
SF-CARAVAN PIRKANMAA RY

Mika Petteri 
Wallenius

* 31.03.1977
     21.08.2021

SFC-81557

Muistoa kunnioittaen
SF-CARAVAN PIRKANMAA RY
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Lataa puhelimeesi SF-Caravan 
Pirkanmaan puhelinappi 
- tiedät mitä yhdistyksessä 
tapahtuu   

Onelink: (helpoin tapa asentaa appi:)
Voit siirtyä sovelluksen lataamiseen 
myös lukemalla puhelimen kameralla tä-
män QR-koodin.
http://onelink.to/9inqs4

Sovelluksen näyttämästä uutisesta 
pääset klikkaamalla kyseisen uutisen 
alkuperäiseen sijaintiin Facebookissa 
tai web-sivuillamme. Sovellus mah-
dollista myös sen, että kenttäkuulu-
tukset voidaan laittaa myös samaan 
informaatiokanavaan maksimissaan 
178 merkkiä pitkänä ”pikaviestinä”.
Sovellus on Google Playn vahvistama 
ja ladattavissa ilmaiseksi oikealla 
olevista www.osoitteista..

Ja jos haluat omalle yrityksellesi näky-
vyyttä, silloinkun joku avaa sovelluksen 
omasta puhelimestaan, niin soita 
Reijo Nurmiselle numeroon 
041 533 8838.
Mainokseen liitetään linkki, joka ohjaa 
kiinnostuneen asiakkaan juuri haluamal-
leen web-sivustolle.

Aloitussivu Kuulutus, nuolikorostus

Pasi Sivula

Soita ja sinua palvellaan: 
044 284 7045/Vesa tai 044 280 7377/Jari

www.trp.fi 
Terälahdentie 1011, 34260 Terälahti

Renkaiden myynti, rengastyöt sekä 
ajoneuvojen huollot ja korjaukset.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sf.caravan.app

iOS: https://apps.apple.com/fi /app/sfc-pirkanmaa/id1566975008?I=fi 

Pirkanmaan Yrittäjät r.y. jäsen

Sellukatu 28
(Lielahden Gigantin vieressä)

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

www.kymppikatsastus.fi

TAMPERELAINEN PERHEYRITYS

55 €55 €

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

(max. 3500 kg) määräaikaiskatsastuksen 
päästömittauksineen

(norm. 71 €)
*) Ovia korotettu, joten 
myös alkovimallien katsas-
tus onnistuu hyvin.
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Harri Järveläinen

Puheenjohtajalta

Kaikkea on ehtinyt tapahtua 2005-2021

Jotenkin äkkiä se aika menee ja toi-
vottavasti vain hyvät muistot jäävät 

mieleen. Aloitin yhdistyksen hallituk-
sessa 2005 ja siitä lähtien olen ollut 
yhtäjaksoisesti hallitustyössä mukana. 

Kun aloitin hallituksessa, oli 2003 
vuoden lopussa luovuttu yhdistyksen 
kolmannesta alueesta Savikoskesta ja 
sitä muisteltiin pitkään. Molemmat 
jäljelle jääneet alueet Maisansalo ja 
Vankkurimännikkö vetivät ’omista’ 
naruista ja kiistaa aiheutti jo pelkäs-
tään naulalaatikon hankinta toiselle 
alueelle. Kyllähän se toinenkin alue 
halusi naulalaatikon, vaikka ei sitä tar-
vinnutkaan sillä hetkellä. Niin vään-
töä oli hiekastakin, joten se oli varsi-
nainen ’hiekkalaatikkoleikki’. 

Ennätys taitaa olla hallituksen ko-
kouksen venyminen aamutunneille 
01:30:een asti. Onneksi tilanteet rau-
hoittuivat ja hallituksen jäsenet ovat 
ymmärtäneet, että he edustavat halli-
tuksessa koko yhdistystä ja tuovat asi-
antuntemuksensa esimerkiksi tietyltä 
alueelta hallitukseen. 

Aivan loistavaa on se monipuolinen 
asiantuntemus mitä kaikki muka-
na olleet hallituksen jäsenet ovatkin 
edustaneet näinä vuosina. Kiitos teille 
kaikille toiminnastanne yhdistyksen 
hyväksi. 

HIEMAN TAPAHTUNUTTA 
MATKAN VARRELTA

Vihdoinkin vuonna 2006 saimme ison 
projektin Maisansalossa valmiiksi ja 
täysin remontoitu huoltorakennus 
palvelee karavaanareita edelleen Mai-
sassa. Vuonna 2009 Vankkurimänni-
kössä uusittiin Huvikummun katto ja 
perustukset salaojineen.

5.7.2011 tapahtui Vankkurimän-
nikössä ikävä tulipalo, jonka takia 
jouduimme rakentamaan ns. öljys-
aunan uudelleen. Uudesta saunasta 
tuli vahingossa 2m pidempi kuin piti, 
mutta näin jälkeenpäin se olikin hyvä 
vahinko. Uuden saunan käyttöönotto 
tapahtui juhannuksena 2012. 

Vuosi 2012 oli merkittävä myös sen 
takia että 19.4.2012 allekirjoitettiin 
yhdistyksen ja Virtain-kaupungin vä-
lillä kauppasopimus Vankkurimän-
niköstä, jolloin 6 vuoden neuvottelut 
menivät maaliin. Ensi vuonna maa-
liskuun lopussa Vankkurimännikkö 
on sitten ihan oma, kun lainakin on 
maksettu kokonaisuudessaan pankil-
le. Maisansalon alueen ostamista on 
myös yritetty monta kertaa, mutta 
Tampereen kaupungilta tulee aina tyly 
vastaus: ’Ei kuulu realisoitavien kiin-
teistöjen joukkoon.’ Ostaminen ei ole 
onnistunut, vaikka kysytty että mitä 
maksaa, me ostamme sen. Toivotta-

vasti saamme hankittua Maisansalon 
alueen tulevaisuudessa omaksi. 

Yhdistyksen toimisto siirtyi syksyllä 
2014 Sammonkadulta Tampereella 
Kaukajärvelle Isolammenkadulle. 
Toimisto oli pääsääntöisesti hallituk-
sen kokouspaikkana ja tiedotustoi-
mikunnan Pica-Viestin postituspaik-
kana. Yhdistys luopui vuokratilasta 
vuoden 2017 lopussa ja Vankkurimän-
nikön Huvikummun ’palkintohuone’ 
remontoitiin hallinnon käyttöön.

Yhdistyksen 50-vuotisjuhlat ovat jo 
legendaariset ja onnistuivat yli odo-
tusten. Se vaati suuren ponnistuksen 
aktiivisilta talkoolaisilta ja valmistelut 
alkoivat jo 1,5 vuotta aikaisemmin en-
nen itse juhlia. Oli kunnia saada olla 
yhdistyksen puheenjohtaja juhlissa. 
Kiitos vielä kerran kaikille juhlatal-
koolaisille.

Taloudellisesti aika on vahvistanut 
yhdistystä. Reilussa 10 vuodessa va-
rallisuus on kasvanut ja kassavaratkin 
ovat vahvistuneet reilusti. Tämä auttaa 
yhdistystä suunnittelemaan toimintaa 
ja investointeja alueille, mutta silti pi-
tää olla tarkkana kulujen suhteen. Äk-
kiä ne rahat kuluvatkin, mutta hitaasti 
kertyvät säästöön.

Kukaan ei tee tätä yhdistystyötä yk-
sin. Toki yhdistyksen puheenjohtaja 



             

Pica-viesti 4/2021 5 

on esillä ja edustaa yhdistystä eri pai-
koissa ja tilaisuuksissa. Mutta yksin 
ei homma vaan toimi ja ilman hyvää 
yhteistyökykyistä hallitusta, mainioita 
aluetoimikuntia ja upeita vapaaehtoi-
sia talkoolaisia sekä aktiivisia jäseniä, 
ei meidänkään yhdistyksemme olisi 
näin hienossa ja hyvässä kunnossa. 
Suurkiitokset kaikille tavalla tai toi-
sella mukana olleille ja oleville.

YHDISTYKSEN 
VUOSIKOKOUS 2021

Ensimmäisen kerran yhdistyksellä 
oli vain yksi yhdistyksen vuosikoko-
us joka pidettiin Virroilla lauantaina 
20.11.2021 Marttisen Monitoimitalos-
sa. Siellä käsiteltiin edellinen vuosi ja 
suunniteltiin tulevaa vuotta. Paikalla 
oli 166 jäsentä ja heidän perhejäseniä. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
liiton terveiset paikalle tuonut liiton 
toiminnanjohtaja Timo Piilonen. Ko-
kous valitsi Heikki Lahtisen yhdistyk-
sen uudeksi puheenjohtajaksi kau-
delle 2022-2023. Hallitukseen kokous 
valitsi 4 uutta jäsentä kaudelle 2022-
2023: Pasi Sivula, Pekka Olsson, 
Taina Hanhinen ja Tuukka Seijari. 
Lämpimät onnittelut kaikille valituksi 
tulleille. Uusi hallitus saa minulta täy-
den tuen ja avun sekä jos niin haluaa 
konsultointiakin, olen edelleen yhdis-
tyksen käytettävissä pyydettäessä.

INVESTOINTEJA TULOSSA

Yhdistyksen kokous päätti että on 
mahdollista tehdä suuriakin inves-
tointeja. Niistä hallitus päättää sitten 
mitä toteutetaan ja miten. Merkittäviä 
suunniteltuja investointeja ovat vie-
raspaikkojen maatyöt/maisemoin-
ti ja sähköistys Maisansalossa sekä 
Vankkurimännikössä Huvikummun 
uudet saniteettitilat kellariin. Perin-
teisesti oma kohtansa on lapsien ja 
nuorten huomioiminen investoin-
neissa.

SOME JA JUORUT

Usein hallitus ja aluetoimikunnat saa 
’lokaa’ niskaan ihan roppakaupal-
la. Ikävää että pieni ryhmä aiheuttaa 
hämminkiä kommenteillaan mm. 
somessa, he kun ovat tietävinään asi-

at paremmin kuin asianosaiset itse, 
eivätkä he kuitenkaan ota asioista 
selvää. Siinä oikeudenmukaisuus ja 
tasapuolisuus unohtuu nopeasti, ka-
ravaanihengestä puhumattakaan. Ky-
symällä ja puhumalla asiat yleensä 
selviäisivät, mutta ei se tietenkään ole 
niin hienoa kuin vakuuttavan oloinen 
puhe tai somekirjoitus että ’kyllä minä 
tiedän’. Jos itsellä on paha olo niin sitä 
ei tarvitse levittää muille ja yleensä 
onneksi positiivisuus sekä järki voit-
taa, kuten nyt kävi vuosikokouksessa.

MITÄ ON TULOSSA

Hallitus aloitti syksyllä strategia- eli 
kehityssuunnittelun. Sen ensimmäiset 
tulokset tulivat jo esille ensi vuoden 
investoinneissa. Strategiatyö on kui-
tenkin jatkuvaa ja sitä ei saa lopettaa 
kesken. Ympäristö ja tilanteet muut-
tuvat ja niin pitää yhdistyksenkin olla 
valmiina tehdä sekä muuttaa suun-
nitelmia tarvittaessa. Uudet karavaa-
narit vaativat enemmän digitaalisia/
sähköisiä palveluita kuten varausjär-
jestelmiä käyttöön. Siinäkin olemme 
jo mukana ja molemmille alueille voi-
vat vierailijat varata sekä maksaa pai-
kan etukäteen.

Suunnitteilla on suuria ja kalliita 
hankkeita kuten Maisansaloon toi-
nen rantasauna ja Vankkurimänni-
kön huoltorakennuksen remontointi/
laajennus.

LIITTOKOKOUS

SF-Caravan ry piti liittokokouksen 
Turussa syyskuun lopussa. Uudet 
tuulet puhalsivat ja liittohallitukseen 
valittiin täysin uusi kolmikko, Veikko 
Vuorialho, Irmeli Valve ja Peter Lord. 
Pitkän hienon uran liittohallituksessa 
olleet eivät tulleet tällä kertaa uudel-
leen valituiksi. Onnittelut uusille liit-
tohallituksen jäsenille.

SE PÄÄKIRJOITUS

Kun aloitin puheenjohtajan tehtävät 
ajattelin, että hankalin homma on 
kirjoittaa pääkirjoitus jokaiseen Pica-
Viestiin. Mistä ihmeestä saan kirjoi-
tettua niin pitkiä kirjoituksia kuin 
edeltäjäni kirjoittivat. Jostain ne jutut 

ovat kuitenkin tulleet ja nyt taitaa tul-
la pisin pääkirjoitus yli kymmeneen 
vuoteen, kiitos lukijoille, jotka ovat 
jaksaneet lukea tänne loppuun asti. 
Minut on yllättänyt, kuinka moni lu-
kee myös pääkirjoituksen.

Kiitokset vielä kerran kaikille jäse-
nille kuluneista vuosista. 
Hyvää Joulun odotusta sekä kara-
vaanarillista Uutta Vuotta 2022.

On tää hienoo hommaa!!!

Terv. Harri

Ps.

Lämmin kiitos yhdistykselle 
vuosikokouksessa saamastani 
Lasivankkurit no 10 huomion-
osoituksesta.
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Maisan
kuulumisia

SYKSYN TAPAHTUMIA

Syksy koitti ja uudet tuulet puhaltelevat 
monellakin tavalla. Maisansalo sai uudet 
aluevetäjät: Olavi Helander ja Raine Sou-
tolahti, sekä ympärilleen tosi aktiivisen 
toimi- ja aputoimikunnan. Syyskuulla 
kaivettiin ja vedettiin eristetyllä putkella 
kylmä- ja lämminvesi Aatami-, Eeva- ja 
vaunusaunoille. Näin voidaan jatkaa pi-
demmälle syksyyn näidenkin saunojen 
käyttöä. Syyskuu jatkui  siivouksilla: Katin 
ja Leenan johdolla pestiin rakennusten ik-
kunat. Miehet olivat remppahommissa. Ja 
loppuviikolla syötiin lättyjä. 

SIIVOUSTALKOOT

Varsinaisia ensimmäisiä isompia tapahtu-
mia oli uusille vetäjille kausipaikkalaisten 
siivoustalkoot. Talkoolaisia oli todella kii-
tettävästi ja hommat hoitui. Miesväkeä oli 
kodan lähistöllä ”puusouvissa”ja klapeja 
syntyi. Kuuleman mukaan Esko päihitti 
moottorisahan, pilkkomalla ”miesvoi-
malla” pöllejä. Talkoolaisille oli tarjolla 
maistuvaa keittoa ja sitä riitti ihan jokai-
selle, kiitos Katille, Maijalle, Leenalle ja 
Birgitille.. 

HALLOWEEN, MEIJU SUVAS JA 
NAAMIAISET

Sitten  olikin jo Halloween. Ja voi miten 
upean ”hirvittävän” tilan Erja kumppa-
neineen olikaan luonut Maisa  Pubista. 
Siitäkin suurkiitos Illalla Pubissa esiin-
tyi Meiju Suvas, väkeä oli todella paljon 
ja tunnelma hieno. samana iltana valit-
tiin myös paras Halloween naamiaisasu, 
jonka voittivat: Taina ja Pertti Ylenius.
Lauantai iltana kisattiin alueen kauneim-
masta valaistuksesta – yleisvalot alueelta 

sammutettin tunniksi – ”arvovaltainen 
tuomaristo” kiersi ja valitsi voittajaksi: 
Taina ja Pertti Yleniuksen. Tosi hienoa, 
että alueella olleet olivat naamioituneet 
Halloween-tyyliin sekä seuraavana iltana 
Valon juhlaan hienoilla valoasetelmilla. 
Onnittelut Taina ja Pertti Yleniukselle 
sekä kiitos jokaiselle osallistujalla. 

Meiju Suvas ja Ihana band veti Maisatuvan täyteen tyytyväistä yleisöä

Tunnelma myös katossaMeiju Suvaskin  ihastelee Männnikön 
parasta iltapukumuotia

ISÄNPÄIVÄ

Isänpäiväkahvit juotiin jo lauantaina, jo-
ten  varsinaisen Isänpäivän perheet voivat 
viettää läheistensä kanssa. Erja ja Birgit
olivat kattaneet kauniin pöydän sanka-
reille ja paikalla oleville. 
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Maisan
kuulumisia

Isänpäivää juhlittiin  hyvillä kakkukahveilla

PERÄKÄRRYILLE UUSI PAIKKA

Marraskuun alussa raivattiin traktorihallin läheisyyteen peräkärryjen säilytykseen paik-
ka, koska vaunupaikkoja tarvitaan lisää. Vaunupaikkatyö on tulevien investointien listal-
la ja odottaa toteutumistaan.

Isänpäivästä  saivat toki lapsetkin suun 
makeaksi
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Maisan
kuulumisia

Vuodesta 1979 vuoteen 1984 välisel-
tä ajalta toimintaa, joka oli alueena 

Maisan ravintolan alueella tiilisen ma-
kasiinirakennuksen vieressä Lomaliiton 
alivuokralaisena Pirkanmaan yhdistyksen 
nimissä. Alue- ja sähkömaksut tilitettiin 
aina Maisan ravintolalle ja treffituotot yh-
distykselle. Toimikunta hoiti alueen toi-
minnan ja maksuliikenteen. 

Aluetta veti silloin Leif ja Laura Törngvist 
yhdistyksen nimissä. Minä liityin myös  
toimikuntaan ja minusta tuli toimikun-
nan vetäjä syksyllä 1983. Toimikunnassa 
tyskentelivät myös Anne ja Esko Vesa, 
Ossi ja Merja Nieminen, Risto ja Eeva 
Mattila sekä Kauko ja Kyllikki Helevirta. 

Talvella 1984 saimme ”päähäpiston” ja 
kahlasimme lumessa leirialueella Minä, 
Mattilan Risto ja Näräkän Jorma. Katse-
limme rakennuksien talvikelpoisuutta ja 
varmistimme vielä Tampereen kaupungil-

ta ko. rakennusten talvikäytön kelpoisuu-
den. Tampereen kaupunki ilmoitti, että 
rakennukset on tehty ympärivuotiseen 
käyttöön.

VIHDOIN  V. 1985 LEIRINTÄALUEELLE

Sitten aloimme sitkeät, monimutkaiset 
ja vaikeat neuvottelut Lomaliiton kanssa 
leirialueen ottamisesta yhdistykselle talvi 
käyttöön. Lomaliitto ei oikein tykännyt, 
että karavaanarit lähtevät kauemmaksi ra-
vintolapalveluista (juovat omia juomiaan 
vaunuissa). Onneksi Lomaliiton Maisan-
salon johtaja vaihtui ja talvisopimus saa-
tiin. Kesät alue toimi Lomaliiton yleisenä 
leirialueena.

Pääsimme ensimmäistä kertaa aloitta-
maan leirialueella 1985 syksyllä. Alue toi-
mi ainoastaan talvet yhdistyksen käytössä. 
Joka syksy olivat kaikki vessat ja suihkut 
rikki kesäkäytön jälkeen, jotka tietysti 

jouduimme korjaamaan joka syksy itse 
talkoilla ja omilla kustannuksilla. 

HIENO VESILIUKUMÄKI KÄYTÖSSÄ

Maisaraitin viereisessä rinteessä oli hieno 
kolmiratainen vesiliukumäki, joka har-
miksemme poistettiin kun Lomaliiton 
toiminta loppui Maisansalossa.

MAISAN ALUETOIMIKUNTA OSIN 
VAIHTUI  V. 1985 

Toimikunnassa oli mukana Ilkka Jarmas 
vetäjänä, Ritva Jarmas, Pentti ja Leena 
Wallenius, Arja ja Reijo Vaskelainen, 
Kauko ja Kyllikki Helevirta, Rauno Oja-
la. Toimikuntaa tukien, alueen rakennus-
ten ja tekniikan kunnossapidosta huolehti 
etupäässä asiantuntevasti Matti Olsson 
sähkötekniikan osalta ja LVI-tekniikan 
osalta Pentti Wallenius.

SFC-MAISANSALO  1979 - 1991
TYÖSKENTELYN HISTORIAA

Syksyllä 1985 päästiin muuttamaan nykyiselle Maisansalon alueelle. On ilme muuttunut ja puut kasvaneet.
Ja muutama matkailuajoneuvokin tullut lisää.
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Maisan
kuulumisia

Merkitse omaisuutesi,
ylävaraston siivous 

Maisansalossa

TIEDOTE TIEDOTE 
MAISANSALON MAISANSALON 
KAUSIPAIKKA-KAUSIPAIKKA-

LAISILLELAISILLE
Alueen ylävarastolla on huo-
mattava määrä erinäköisiä 
kausitarvikkeita säilytyksessä, 
joissa ei ole omistajan nimeä 
näkyvissä.

Toimikunta tyhjentää ko. varas-
tosta kaikki merkitsemättömät 
tavarat roskalavalle tammi-
kuussa 2022. Olethan ystäväl-
linen ja käyt merkitsemässä 
omaisuutesi tai hakemassa 
tarpeettomat pois 31.12.2021 
mennessä.
Jos et ole enää kausipaikalla 
ja nyt muistui mieleesi, että 
omaisuuttasi on siellä, niin ota 
yhteyttä aluevetäjään.

SAUNA, UIMAHALLI JA 
LENTOPALLOVUORO MURIKASSA

Saunaa ei talviaikana silloin ollut käytet-
tävissä, mutta onneksi Murikan uimahalli 
saunoineen oli auki lauantaisin.
Samaten liikuntasalista vuokrattiin lento-
pallovuoro ja ahkerampia harrastajia löy-
tyi siihenkin lajiin.

Yhdistyksen hiihtokilpailut järjestettiin 
joka talvi hiihtolomalla. Lumiveistoskil-
pailu oli myös hiihtoloman ohjelmassa.
Yhdistyksen pilkkikisat olivat myös joka 
talvitapahtumana mukana, jotka vieläkin 
järjestetään  talvisin.

1989 aluevetäjäksi tuli Janne Toivonen, 
joka menehtyi kesken kauden.

1990 Aluevetäjäksi tuli Väinö Hirstiö

1991 -1992 Aluehoitajana Matti Laitinen
yksityisyrittäjänä.

LEIRINTÄALUE 
YMPÄRIVUOTISEKSI V. 1991

Ensimmäinen ympärivuotinen sopimus 
Tampereen kaupungin kanssa tehtiin al-
kavaksi 16.5.1991 ja ensimmäisenä kesänä 
alueen hoitajana toimi yksityinen Matti 
Laitinen vuoteen 1992.

Tämän jälkeen aluevetäjänä toimi Anne 
Mielonen SFC-Pirkanmaa ry:n nimissä.

Tämän historiikin laadintaan osallistui 
työryhmä :
Pentti ja Leena Wallenius SFC21557, 
Reijo ja Arja Vaskelainen SFC10700 , 
Ilkka ja Ritva Jarmas   SFC20354, Pekka 
Olsson SFC15980, Matti ja Erja Olsson 
SFC21114.

Kuten kuvista huomaa, niin matkailu-
vaunuja oli alussa muutamia kymmeniä 
kausipaikoilla ja tonttia oli reilusti. Ny-
kyään matkailuvaunuja ja matkailuautoja 
on alue melko täynnä ja vielä onneksi on 
hieman raivattavaa tonttia jäljellä.

Tässäpä tätä Maisansalon historiaa.

Talvisin terveisin
Pentti Wallenius 
SFC-21557

Maisan upea 3-ratainen vesiliukumäki v. 1986 Oli sitä ennenkin talvivaunuja - ja talvikaravaana-
reita. Kuva vuodelta 1987.
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Männikön
kuulumisia

HUVIKUMMUN SAUNA
Monelle on varmaan yllätys, että Huvi-
kummun kellaritiloissa on sauna ja pe-
sutilat. Tosin siltä ajalta, kun rakennus 
on valmistunut. Nyt on aloitettu tilojen 
päivitys. Projektia vetävä Martti Hellgren
kertoo, että lattiaa ja seiniä on purettu. 
Suurin pelko oli, että paikat ovat kosteina. 
Kosteutta ei kuitenkaan löytynyt, ja siltä 
osin työ pääsee jatkumaan.

KAAMOSKEMUT JA 
VALOJUHLA 15.-17.10.
Perinteiseen tapaan viikonloppu aloitet-
tiin saunomalla. Lauantaipäivän aikana 
majoittuneet suunnittelivat ja asensivat 
mitä erilaisimpia valoja. Illan pimetes-
sä alueen katuvaloja ei sytytetty, ja hyvin 
mittava oli kattaus erilaisista valoista. Ai-
nakin yhdessä etuteltassa päivysti kummi-
tus, matkailuauton pyörätelineessä riippui 
joku örvelö, ja kojelaudalla samoin.

Arvovaltaisen raadin mukaan valaistuksia 
oli lähestytty monin eri ajatuksin ja pa-
nostuksin. Led-valoja oli paljon, ja myös 
elävää tulta oli hyödynnetty. Koko alu-
eelta erottui neljä vaunukuntaa muista. 
Tuomaristo istui tunnin ajan kierroksensa 
jälkeen. Heidän kierros kesti noin tunnin, 
ja matkaa kertyi yli kaksi kilometriä. Lo-
pulta yhteisymmärrys löytyi, ja voittajaksi 
valikoitui harmoonisen ja utuisen jäisen 
tunnelman luoneen Irma ja Reino Heini-
suon teos. He käyttivät keinovaloa ja ulko-
tulia. Kaiken kruunasi teltan ulkopuolelle 
terassipöydälle sommiteltu kattaus viini-
pullosta ja laseista. Vain voittaja palkittiin, 
ja he saivat ainutlaatuisen Valo1 patsaan, 
joita on olemassa vain yksi. Sen on suun-
nitellut Risto Kesseli, ja se on valmistettu 
3dis.fi :ssä. 

Illan tahdit takasi TaxiDrivers, ja väliajal-
la palkittiin valokisan voittaja, ja kolme 
parasta naamiaisasua. Parhaana olivat 
Pirjo ja Simo Mamia.

Naamiaisten kamariherrana pääsi toiselle 
palkintosijalle

Naamiaisten  ”kuningas-
pariksi ”valittiin Pirjo ja 
Simo Mamia

Naamiaisten kolmanneksi kipusi pääsi-
äisen ja Kyöpelinvuoren etkoja viettänyt 
lady
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Männikön
kuulumisia

Risto Kesselin luoma valopihakilpailun 
uniikki palkinto ”Valo1”

Palkintoraati palkitsi parhaana valoteoksena Irma ja Reino 
Heinisuon luoman valopihan upealla Valo 1 patsaalla

Tiedote Vankkurimännikön 
kausipaikkalaisille
Alueen yleisissä tiloissa on huomattava määrä kausipaikkalaisten omaisuutta 
säilytyksessä.
Kaikki tavarat tulee joko viedä pois tai siirtää Huvikummun yläkerrassa 
oleviin vuokrattaviin varastolokeroihin (lukuunottamatta telineissä olevia 
nimettyjä pussimarkiiseja).
Olethan ystävällinen ja käyt tarkistamassa ja siirtämässä omaisuutesi  
31.3.2022 mennessä.
Varastolokeron vuokra on 20,00 euroa kalenterivuosi, alkaen 1.1.2022.

Toimikunta tulee hävittämään maaliskuun 2022 jälkeen kaikki tavarat 
joita ei ole siirretty varastolokeroihin.

Asiaan liittyvät kysymykset/tiedustelut tulee esittää toimistoon toimiston 
aukioloaikoina.
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Virroilla vietettiin pitkä tovi yhdistyksen 
vuosikokouksen merkeissä 20.11.2021

Yhdistystoiminnan kohokohta, vuo-
sikokous, pidettiin tänä vuonna Vir-

roilla Virtain Perinnekylän Nuorisokeskus 
Marttisen tiloissa lauantaina 20.11.2021. 
Ennen kokousta halukkailla oli mahdol-
lisuus omakustanneruokailuun  Marttisen 
ravintolatiloissa ja sen jälkeen normaaliin 
tapaan  oli jäsenkorttien tarkastus ja ko-
kousmateriaalien luovutus äänioikeute-
tuille jäsenille.  

Yhdistyksen puheenjohtaja Harri Järve-
läinen avasi kokouksen kertoen samalla 
puheenjohtaja-aikanaan tapahtuneista 
muutoksista ja kehityksestä yleensä yh-
distyksessä - ja sitä oli todella tapahtunut 
edellisen 10 vuoden aikana - niin jäsen-
määrän kuin tehtyjen toimenpiteiden ja 
yhdistyksen liikevaihdon ja taloudellisen 
tilanteenkin suhteen. Eikä Harri unohta-
nut sanoa sitäkään, että SF-Caravan Pir-
kanmaa ry on edelleen Suomen suurin 
jäsenjärjestö SF-Caravan ry:ssä - Oulun 
yhdistys tulee toisena, ja ero heihin on 
kasvanut n. 200 jäseneen.

Harri oli jo aiemmin ilmoittanut, ettei 
asetu ehdolle enää yhdistyksen puheen-
johtajavaaliin - valittiinhan hänet äsket-
täin jo liittomme varapuheenjohtajaksi ja 
siellä riittää myös tekemistä varsinaisen  
työssäkäynnin ohella. Lisäksi Harri toimii 
Caravan Huiput ry:n puheenjohtajana.

Puheenjohtajavaaleissa kisassa olivat 

Harri Huhtala ja Heikki Lahtinen ja ää-
nestyksessä Heikki valittiin vuoden 2022 
alusta uudeksi puheenjohtajaksi melko 
tasaisessa vaalissa äänin 89-76.  

Myös hallituksen neljän erovuorossa ol-
leiden jäsenten joukossa olivat kaikki ns. 
uusia eli valituiksi tulivat Taina Hanhi-
nen, Tuukka Seijari, Pasi Sivula ja Pekka 
Olsson.

Kokouksessa käytiin lävitse myös asialis-
talla ollut 50-vuotisjuhlien ja hallinnon 
kuluista pyydetty erityistilintarkastus, 
jonka esitteli vastuullinen tilintarkasta-
ja Tuija Siuko. Tarkastuksessa ei todettu 
huomautettavaa tilien suhteen. Samoin 
kokouksessa käsiteltiin vuoden 2020 tilin-
päätös ja myönnettiin vastuuvapaus halli-
tukselle ja muille tilivelvollisille. 

Jäsenmaksuihin ei tullut v. 2022 korotuk-
sia. Aluemaksut muuttuivat seuraaviksi:
Aluemaksu      Pirkanmaan    Muun SFC
                   jäsen              alueen jäsen
12 kk                       590 €             640 €
6 kk                         400 €             450 €
3 kk                         330 €             330 €
1 kk                         240 €             240 €    

Kokouksessa jaettiin myös huomionosoi-
tuksia:
- Harri Järveläiselle myönnettiin yhdis-
tyksen vankkurilasikuutio no 10
- Aluejäsenyys myönnettiin Juuso Oikari-

Harri Järveläinen onnittelemassa tulevaa puheen-
johtajaa Heikki Lahtista (vas.)

Yllättynyt Harri Järveläinen sai yhdistyk-
seltä huomionosoituksena Lasivankkurit 
no 10, jonka ojensi varapj. Harri Huhtala

Juuso Oikariselle ja Keijo Markkolalle 
myönnettiin aluejäsenyys. Anu Oikarinen 
vastaanottamassa Juuson puolesta huomi-
onosoitusta

Kokousväkeä oli paikalla tuvan täydeltä. Äänioikeutettuja jäseniä oli paikalla 166.
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selle sekä Keijo Markkolalle heidän pitkäaikaisesta työstään yhdis-
tyksen hyväksi.        

Kokouksen puheenjohtajana ja vieraanamme toimi liiton toimin-
nanjohtaj Timo Piilonen, joka ammattitaitoisesti ja jämäkästi veti 
kokouksen asialistan kohta kohdalta läpi, josta häntä jälkikäteenkin 
kiiteltiin. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Timo Piilonen, tilinpäätöksen, 
budjetin yms. asioiden esittelijänä Harri Järveläinen ja kokouksen 
sihteerinä Irkka Kihlström

Uusina jäseninä vuoden alusta hallitukseen valittiin vasemmalta: Taina Hanhinen, Tuukka Seijari, Pasi Sivula ja Pekka OlssonHarri Järveläinen onnittelemassa tulevaa puheen-
johtajaa Heikki Lahtista (vas.)

Pica-viestin toimitus ja 
SF-Caravan Pirkanmaa ry:n 

hallitus 
toivottavat kaikille lukijoilleen
Hyvää ja Rauhallista 
Joulua sekä Onnellista 

Uutta Vuotta!

Kokoukseen kuljetukset hoidettiin Tampereelta Maisansa-
lon ja Männikön alueiden kautta Virroille kahdella bussilla.
Kokous kesti jonkin verran kauemmin kuin oletettiin ja 
niinpä molempien alueiden saunavuoroja siirrettiin sen 
verran eteenpäin, jotta kaikki alueille palanneet kokoustajat 
pääsivät ottamaan kokouksen jälkilöylyt lauteilla.
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Uusia oman alueen 
nimikkomausteita
ruoanlaittoon
Olemme tuoneet pirkanmaalaisil-
le karavaanareille 2 uutta nimik-
komaustetta grillaukseen 
ja muuhun ruoanlaittoon. 
Maisassa ja Vankkurimännikössä 
on saatavana Maisan ja Män-
nikön Grillimauste ja Maisan ja 
Männikön Merisuola. Tuotteita 
myydään kummankin alueen 
vastaanoton kioskeissa. 
ITSELLE TAI TULIAISIKSI!

Männikön
MERISUOLA

220 g

Maisan
MERISUOLA

220 g

Männikön
GRILLI-

MAUSTE
75 g

Maisan Mainio 
GRILLI-

MAUSTE
75 g

420
€

250
€

Osallistu ”Vuoden 
karavaanari Pirkanmaalla” 

-äänestykseen
Tee ehdotus + mainitse perustelu:
e-mail: toimisto@sfcpirkanmaa.fi   

tai äänestä yhdistyksen app:ssa olevalla 
vastauslomakkeella

Valitsemme nyt toista kertaa Vuoden Karavaanarin 
Pirkanmaalta. 
Vastaa, kuka Sinun mielestäsi se voisi olla: mies tai 
nainen. Pääasiassa, että on SF-Caravan Pirkanmaa 
ry:n jäsen ja on jollain tavalla ansioitunut kara-
vaanari. Tehnyt jotakin karavaanareiden hyväksi, 
yhdistyksen hyväksi, leirintäalueidemme hyväksi 
eli perustele vastauksessasi myös se minkä vuoksi 
hänen tulisi olla 

        VUODEN KARAVAANARI PIRKANMAALLA.

Vastaa sähköpostilla tai yhdistyksen apissa olevalla 
vastauslomakkeella 31.12.2021 mennessä.
E-mailin osoite: toimisto@sfcpirkanmaa.fi 

Palkinnoksi valittu karavaanari saa maineen ja kun-
nian lisäksi kunniapalkinnon ”Vuoden Karavaanari 
Pirkanmaalla 2021” -laatalla.

Päätös vuoden karavaanarista julkistetaan hallituk-
sen päätöksellä  tammikuussa 2022 nettisivullamme, 
alueidemme Facebook-sivuilla sekä Pica-viestissä 
1/2022. Äänestää saa vain kerran. Hallituksen jäsen-
tä ei voi äänestää vuoden karavaanariksi. 

ÄÄNESTÄ 31.12.2021 MENNESSÄ!
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EDUSTAMAMME MERKIT

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä
020 777 2024

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

    

KOKO KANSAN
CARAVAN-KAUPPA
Laaja valikoima uusia ja huollettuja käytettyjä 
matkailu- ja retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.

RJ_PICAviesti_210x297_mm.indd   1RJ_PICAviesti_210x297_mm.indd   1 14.9.2021   10.13.4914.9.2021   10.13.49
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TULLAAN TUTUKSI:
Tuukka ja Paula Seijari 

Haastattelijana Jouko Kinnunen

Tällä kertaa haastateltavana ovat 
TUUKKA JA PAULA SEIJARI, kausi-
paikkana Vankkurimännikkö. Tuukka 
valittiin juuri vuosikokouksessamme 
uudeksi hallituksen jäseneksi. Tuukal-
la karavaanarius kulkee jo suvussa eli 
myös hänen vanhempansa ovat aktii-
visia karavaanareita Vankkurimän-
nikössä. Paulan äiti ja isäpuoli ovat 
myös karavaanareita ja kausipaikalla 
Vankkurimännikössä.

Miten teistä tuli karavaanareita?

Tuukka: Isovanhempani ja vanhempani 
ovat karavaanareita, joista olen kipinäni 
tähän lajiin saanut, olen siis reissanut pie-
nestä pitäen. Ensimmäinen reissu omalla 
vaunulla tehtiin Paulan kanssa Rantasar-
kaan samalla matkalla, kun ensimmäinen 
vaunumme Taivalkoskelta haettiin.

Paula: Minulla ei aiempaa kokemusta ka-
ravaanitouhuista ollut, joten minun kara-
vaanailuni alkoi Tuukan kanssa. Joitakin 
kertoja reissattiin Tuukan vanhempien 
matkassa ja tutustuin karavaanielämään. 
Muutaman kerran heiltä vaunua lainat-
tiin, kunnes totesin, että oma vaunu on 
saatava, sen verran harrastus vei muka-
naan ja ollaan hengeltämme karavaana-
reita.

Mikä on karavaanarin tärkein 
ominaisuus?

Sosiaalisuus ja avoimuus. Pitkää pinnaa 
ja huumorintajua myös tarvitaan.

Mitä odotat karavaaniretkien tulevai-
suudelta -retkiä kotimaassa - ulkomail-
la?

Kotimaan retkeilyltä odotamme tulevai-
suudessa uusia tuttavuuksia, upeita koh-
teita, uusia mukavia leirintäalueita, hyviä 
muistoja ja turvallisia kilometrejä

Ulkomailla emme ole vielä karavaani-
retkiä tehty, mutta olisi mukavaa päästä 
joskus sielläkin käymään, esimerkiksi 
jossain etelän lämmössä. Olisi hienoa 

päästä näkemään eri maiden karavaani-
kulttuuria.

Mikä on mielestänne paras tapa ryhtyä 
karavaanariksi?

Mielestämme olisi hyvä ehkä ensin 
kokeilla laina-/vuokralaitteella. Jos en-
simmäisellä kerralla ihan kaikki ei mene 
putkeen, kannattaa kuitenkin kokeilla 
vielä uudelleen. Kannattaa myös käydä 
useammalla eri karavaanialueella, sillä 
niissä on paljon eroja ja näillä on suuri 
vaikutus viihtyvyyteen. Mikäli olet en-
simmäistä omaa vaunua tai asuntoautoa 
ostamassa, eikä kokemusta karavaanai-
lusta kamalasti ole, kannattaa ehkä lähteä 
liikkeelle edullisemmasta vaihtoehdosta, 
jos sattuukin niin, ettei harrastus ollut-
kaan itselle se oikea.

Mitä perustietoja 
karavaanari tarvitsee 
aloittaakseen harras-
tuksen?

Tieliikennelaki  olisi 
hyvä olla hallussa, jotta 
ymmärrät vetomassat 
ja sallitut nopeudet, 
kaiken muun tar-
vittavan tiedon saat 
kyllä matkan varrelta 
ystävällisiltä kara-
vaanareilta ”kysyvä ei 
tieltä eksy”, tekemällä 
oppii”.

Onko karavaanariu-
dessa ollut mitään 
sellaista mikä on voi-
nut hyödyntää teitä 
työssänne?

Suomen maantieto on 
ainakin hyvin hallussa 
;D

Kuinka pitkälle 
teette suunnitelmia 
karavaanariretkistä 
tulevalle vuodelle?

Suunnittelemme muutamia etappeja, 
joissa lapset haluavat käydä, loppu oike-
astaan fiiliksen ja sään mukaan.

Teettekö paljon taustatyötä matkoja 
suunnitellessanne?

Teemme jonkin verran. Alueen sijainnin 
ja välimatkan lisäksi kaikki uudet alueet 
mihin olemme menossa tarkastamme 
hinnat ja aktiviteetit lapsille sekä mitä 
alueen lähiympäristössä on. 

Mistä haette tietoja matkoja varten?

Leirintäopas, Internet ja facebook

Mitä asioita arvostatte leirintäalueella, 
ja mitä ette?

Hyvää ja ystävällistä vastaanottoa, ylei-
sesti siistit tilat, selkeät opasteet, hyvät 
saunat ja uimapaikat. Lasten viihtyvyys 

Myös nuoremmat karavaanarit ovat ottaneet karavaanariu-
den lempiharrastuksekseen, kuten Paula ja Tuukka Seijari



Pica-viesti 4/2021 17

Lähiajan
tapahtumakalenteri

M = Maisansalo   V = Vankkurimännikkö
Orkesteritansseissa orkesterimaksu

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

ja alueiden omilla Facebook-sivuilla Vankkurimännikössä ja Maisansalossa

SUUNNITELLUT OHJELMAT: 
(koronavarauksin)

31.1.2-2.1.   Uusi Vuosi, Orkesteritanssit:
                      J. Eskelinen & Onnenkulkurit
                      Ilotulitus                                       M
31.12.-2.1.   Uusi Vuosi, orkesteritanssit,
                      ilotulitus                                        V
Tammikuu  Lautapeli-ilta, päivä vielä avoin  M
Helmikuu   Pilkkikisat, päivä vielä avoin       M

on meille tärkeintä ja heille olisi hyvä olla tekemistä säällä 
kuin säällä. Emme arvosta sisäänpäin suuntautuneita alueen 
ihmisiä.

Miten ilmaisette tyytyväisyytenne/tyytymättömyytenne 
leiriytyessänne  uudelle leirintäalueelle?

Annamme suullista sekä kirjallista palautetta, niin 
hyvää kuin myös huonoa, jos on tarvetta. Palaut-
teen antaminen on tärkeää, jotta alueet osaavat 
puuttua epäkohtiin ja tietävät mitkä asiat ovat 
hyvin.

Annatteko kokemuksistanne palautetta oman 
yhdistyksemme toimikuntamme vetäjälle (hyvät/
huonot)? 

Itse toimikuntalaisena annamme ja saamme pa-
lautetta, joita yritämme jatkuvasti kehittää ja tulla 
paremmaksi alueena.

Avaatteko aina markiisin vaikka leiriytyisitte 
yhdeksikin yöksi (jos teillä on markiisi)?

Kyllä, olohuone on aina saatava käyttöön, ilman 
sitä on hieman alaston olo.

Oletteko kokeneet karavaanarina ongelmatilan-
teita – ja missä tilanteissa?

Kyllähän niitä aina jotain on, mutta ei mitään sel-
laista mistä ei olisi selvitty, viitaten omaan vaunuun 
ja veturiin.

Mikä karavaanariudessa teitä eniten viehättää?

Saa itse valita paikan ja ajan, tutustua uusiin ihmi-
siin ja uusiin alueisiin. Tässä lajissa tulee yhdistet-
tyä mökkeily ja reissaaminen. Kausipaikkalaisena 

on vielä se yhteisöllisyys.

Montako kuukautta vuodessa harrastatte kara-
vaanarielämää?

Ympäri vuoden, talvet vaunu on kausipaikalla, jos-
sa käymme isäntävuorojen lisäksi mahdollisuuk-
sien mukaan. Kesällä reissaamme niin paljon kuin 
on mahdollista työn sekä toimikuntatyön ohessa.

Millaisia ohjeita antaisitte aloittelevalle karavaa-
narille, hänen neuvoja pyytäessään?

Reipasta ja avointa mieltä, neuvomme kaikkia 
omien taitojen mukaan.

Mitkä ovat karavaanarimatkailussa tekemienne 
retkien kohokohtia?

Iloiset ja lämpimät perhelomat.

Tuukka! Aloitat työsi hallituksessa ensi vuoden 
alussa. Mitä asioita hallituksen jäsenenä  halu-
aisit ajaa ja parantaa yhdistyksessämme yleisellä 
tasolla?

Yhdistyksemme asiat ovat hyvällä mallilla, joten 
suuria muutoksia en haluaisi tehdä. Avoimuutta 
ei koskaan voi olla liikaa eikä myöskään lasten ja 
nuorten tekemistä.

Karavaanarius on antanut Seijareille tilaisuuden nähdä Suomen 
upeita maisemia monelta suunnalta
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Tiedote       
hallituksen päätöksistä

Nro 4/2021

Ilmoitusasiat

TILINPÄÄTÖS
Tilinpäätös vuodelta 2020 tuli tilintarkas-
tajan tarkastuksesta juuri ennen vuosiko-
kousta ja hyväksyttiin vuosikokouksessa.

UUSI KASSAJÄRJESTELMÄ 
ALUEILLE
Yhdistyksen vanhan kassajärjestelmän 
ylläpito päättyy vuoden lopussa ja halli-
tus on tehnyt päätöksen hankkia uuden 
kassajärjestelmän, joka otetaan käyttöön 
mahdollisimman pian, viiden vuoden 
vuokra-ajalla. Uusi kassajärjestelmä on 
Jeemly, joka on jo käytössä useilla SF-Ca-
ravan-alueilla.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Kokous päätti korjata kevätkokouksen 
2019 pöytäkirjan, josta oli ollut erimieli-
syyksiä ja päätti myöntää vastuuvapauden 
tilikaudelta 2019. Erityistilintarkastus olisi 
kokouksen mukaan pitänyt tehdä kaikes-
ta, mutta koska nyt tarkistetuista kustan-
nuspaikoista ei löytynyt huomautettavaa, 
niin kokous päätti että erityistilintarkas-
tusta ei kuitenkaan enää laajenneta. Ko-
kous hyväksyi vuoden 2019 kaikkineen ja 
myös suunnitelmat vuodelle 2022. Jäsen-
maksut pysyivät ennallaan, mutta leirin-
tämaksut nousivat hieman tulevien isojen 
investointien takia. Uudeksi puheenjohta-
jaksi valittiin Heikki Lahtinen ja hallituk-
sen jäseniksi Taina Hanhinen, Tuukka 
Seijari, Pekka Olsson ja Pasi Sivula. Jä-
senten ehdottamista asioista kokouspai-
kan valinta kuuluu yhdistyksen sääntöjen 
mukaan hallitukselle ja kevätkokouksen 
2019 pöytäkirja-asia käsiteltiin uudelleen 
ja korjattiin.

TALOUSARVIO 2022
Hallitus teki talousarvion, joka pohjau-
tuu Koronaa edeltävään tilanteeseen ja 
arvion, että tapahtumia voidaan toteut-
taa. Investointeja on suunniteltu pitkästä 
aikaa ja hallitus päättää ensi vuonna mitä 
toteutetaan. Yhdistyksen kokous hyväksyi 
investoinnit. 

UUSI KAUSIPAIKKASOPIMUS-
POHJA
Sopimuspohja on päivitetty ja todennä-
köisesti otetaan käyttöön ensi vuoden 
alusta lakimiehen tarkistettua se ensin.

VIRKISTÄYTYMISIÄ
Toimikunnat ja hallitus ovat virkistäyty-
neet suunnitellun mukaisesti.

LIITTOKOKOUS
SF-Caravan ry:n liittokokouksessa valit-
tiin kolme uutta hallituksen jäsentä: Veik-
ko Vuorialho, Irmeli Valve ja Peter Lord. 

Suomen Caravan Media Oy:lle, joka jul-
kaisee Caravan-lehteä, tuli liiton maksa-
maa lehden tilausmaksua koskeva yläraja 
vuodelle 2022.

LIITTOHALLITUS
Uusi liittohallitus valitsi liiton varapu-
heenjohtajaksi yhdistyksemme puheen-
johtajan Harri Järveläisen.

UUSI TALOUDENHOITAJA 
YHDISTYKSELLE
Yhdistyksen nykyinen taloudenhoitaja 
on ilmoittanut ettei ole käytettävissä teh-
tävään ensi vuonna. Hallitus on valinnut 
uudeksi taloudenhoitajaksi 1.1.2022 alka-
en Heli Schroderuksen.

TEISKON URHEILIJOIDEN 
FRISBEEGOLF -RATAHANKE
Hallitus käsitteli ratahanketta kokouk-
sessaan ja totesi, että useat radat tulivat 
yhdistyksen Maisansalon vuokra-alueen 
sisäpuolelle. Jotkin radat oli suunniteltu 
vaarallisen lähellä vaunupaikkoja. Yhdis-
tys kannattaa hanketta, mutta kuitenkin 
niin että ratojen paikat suunnitellaan pois 
vuokra-alueen sisältä. Asia on tiedotettu 
Teiskon Urheilijoille.

JÄTEHUOLTO
Molempien alueiden jätehuolto on kilpai-
lutettu julkisella tarjouspyynnöllä, ilman 
että kukaan teki tarjousta jätehuollosta. 
Uusi jätehuoltosopimus tehtiin kilpailu-
tuksen jälkeen Pirkanmaan Jätehuolto 
Oy:n kanssa kolmeksi vuodeksi.
 
VAKUUTUKSET
Yhdistyksen vakuutuksiin on lisätty va-
paa-ajan harrastevälineet.
 
SAVONLINNAN YHDISTYKSEN 
30-VUOTISKUTSU
Hallitus päätti, että yhdistys ei lähetä 
edustajaa onnittelemaan juhlivaa yhdis-
tystä.

2 KIRJALLISTA VAROITUSTA JA 
1 PORTTIKIELTO
Yhdistyksen hallitus on päättänyt antaa 
yhdelle kausipaikkalaiselle varoituksen 
toistuvasta epäasiallisesta käyttäytymises-
tä, yhdelle kausipaikkalaiselle varoituksen 
epäasiallisesta käyttäytymisestä sekä vä-
kivaltaisesta hyökkäyksestä toimihenki-
löä kohtaan ja yhdelle kausipaikkalaiselle 
porttikiellon toistuvasta epäasiallisesta 
käyttäytymisestä, työtehtävissä olleen toi-
mikuntalaisen koskemattomuuden rikko-
misesta, solvauksesta ja uhkailusta toimi-
kuntalaisia kohtaan.

HALLITUKSEN LÄHTEILTÄ
SF-Caravan Pirkanmaa ry:n sääntöjen 8 §:n 
mukaan yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yh-
distyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä 
on hallitus.

Yhdistyksen kokous on vuosittain päättänyt 
kokoukselle kuuluvista asioista, kuten tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen hyväksy-
misestä ja vastuuvapaudesta. Ennen koko-
uksen päätöksiä tilinpäätös on tilintarkastajan 
tarkastama ja siitä on annettu tilintarkastus-
kertomus. Myös hallituksen jäsenet on valittu 
yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. 

Hallituksen jäsenet tekevät pyyteetöntä va-
paaehtoistyötä yhdistyksen hyväksi, kukin 
parhaan kykynsä mukaan ja lakeja noudatta-
en. Hallitus nauttii ja on nauttinut jäsenistön 
luottamusta yhdistyksen kokouksen päätök-
sistä ilmenevällä tavalla.

Pica-viestissä 3/2021 silloin vielä uuteen hal-
litukseen ehdolla ollut Antti Eskola jakoi ehdo-
kasesittelyssään kovaa kritiikkiä hallitukselle. 
Eskolan mielestä ”Viiden viimeisen vuoden 
aikana on ollut paljon asioita, jotka eivät ole 
menneet yhdistyslain mukaan”.

Väite on perustelematon ja perusteeton. Ku-
kin jäsen voi itse mielessään pohtia, miten 
yhdistyksen hyväksi tehdyn vapaaehtoistyön 
väittäminen lainvastaiseksi parantaa yhteis-
henkeä ja edistää yhdistyksen etua.

Parasta olisi, että aito karavaanarihenki voit-
taisi perusteettomat huudahdukset!

   Hallitus
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Määräaikaishuollot    alk. 179€
Auton noutopalvelu         39€
Sijaisauto huollon ajaksi     29€
Jopa 12 kk korotonta maksuaikaa
     Tarjoukset voimassa 31.3.2022

Edullinen Transit osaaja

Nuutisarankatu 6, 33900 Tampere    020 7661 000

www.rsh.fi     info@rsh.fi      Ma-Pe 7.00-17.00

RS Huolto Oy

Huollamme:
• Henkilöautot
• Pakettiautot
• Kuorma-autot

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

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

Mercedes-Benz
Erikoisalaamme

kalusto

OSAAVA
AUTOKORJAAMO

PIRKKALASSA

PARASTA
    ON HYVÄ
      MATKA

www.caravanlandia.fi

Tutustu netissä uusiin malleihin, katso uusimmat
videoesittelyt ja lue blogin uusimmat artikkelit.

    ON HYVÄ
      MATKA

www.caravanlandia.fi

Tutustu netissä uusiin malleihin, katso uusimmat
videoesittelyt ja lue blogin uusimmat artikkelit.

      MATKA

MYYNTI
Anton Tokola
040 575 9972

MYYNTI
Kristian Niemi
050 352 1177

MYYNTI
Emil Westman
040 575 4024

MYYNTI
Janne Luokkala
040 561 7744

MYYNTIRYHMÄ
050 505 4005

HUOLTO/TARVIKKEET
050 505 4055

OSTOT
Antti Tokola
040 412 8748
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Aivan Pirkkalan ABC:n kohdalla, len-
tokentälle kääntyvän Vesalantien 

alussa vasemmalla  näkyy valkoinen ra-
kennus, jonka seinällä on iso lakana, jossa 
teksti HYAcenter.  Mikä ihmeen HYA 
– no hyötyajoneuvoistahan on nimi tullut, 
kertoo Mikko Luukila, Pirkanmaan HYA-
center Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja 
mekaanikko.

Mikko kertoo, että HYAcenter on synty-
nyt viiden asentajan vuonna 2017 perus-
tamasta yrityksestä henkilö-, paketti- ja 
kuorma-autojen korjauksiin, erityisesti 
Mercedes-Benz -kalustoon. Tällä hetkel-
lä HYAcenter työllistää jo parikymmentä 
henkeä. Mercedes-Benzin huolto- ja kor-
jaustyöt tehdään aina valmistajan ohjei-
den mukaisesti ja käytetään aina alkupe-
räisiä tai niitä vastaavia varaosia. Käytössä 

ovat MB-huoltosovellukset ja uusimmat 
MB-diagnostiikka- sekä yleisdiagnostiik-
kalaitteet. Yritykseltä saa huollot, rengas-
työt, katsastuspalvelut ja varaosamyyn-
nin kaikkiin automerkkeihin. Erityisesti 
asiakkaat arvostavat fi rman hyviä auki-
oloaikoja. Palvelua saa myös lauantaisin 
läpi vuoden ja arkisin palvellaan klo 7.30 
– 21.00. Kolarin tai ilkivallan sattuessa ti-
loissa toimii myös ammattitaitonen vau-
riokorjaamopalvelu.

Matkailuajoneuvotkin ovat löytäneet 
HYAcenteriin, jossa korjaamohallin kor-
keus mahdollistaa autojen noston riittä-
vän korkealle huoltoja, alustan korjauksia 
ja erilaisten varusteiden, esim. vetokouk-
kujen asentamista varten. Myös jotkut 
muutkin korjaamot käyttävät HYAcente-
rin palveluita erityisesti silloin, kun hei-
dän omissa tiloissaan korkeus tai kapasi-

teetti ei riitä.

Mikko Luukila lupaa heidän työlleen ta-
kuun ja luonnollisesti myös varaosaval-
mistajan takuun, joten asiakas voi turval-
lisesti tulla huollattamaan autonsa heille 
niin määräaikaishuolloissa kuin muissa-
kin autolleen korjausta vaativissa tehtä-
vissä. 

Talven huolenpidossa erityisesti koros-
tuvat määräaikaishuoltojen tärkeys sekä 
suodattimien, akkujen ja renkaiden kun-
to. Matkailuautoissakaan nämä asiat eivät 
saa jäädä hoitamatta, sillä talvella ei ole 
mukava jäädä tielle auton kanssa, jos kaik-
ki ei toimi niin kuin pitää. 

HYAcenterissä on tarjolla asiakkaille 
myös lisäpalveluina sijaisautomahdollis-
tuus, katsastuksen hoito, henkilökunta 

HYAcenter palvelee 
matkailuajoneuvoja Pirkkalassa

MATKAILUAJOEUVOJEN HUOLTOPALSTA

Työntekijöiden hyvä ammattitaito, ajanmukaiset, diagnostiikkalaitteet ja huoltoa helpottavat tehokkaat nosturit, joiden avulla työ käy 
helpommin, toteaa Mikko Luukila

Jouko Kinnunen
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on tavoitettavissa joustavasti, tarvittaessa hoituu vaikka auton 
haku huoltoon.
Paikkana HYAcenter on ihanteellinen noin 10-15 minuutin 
ajomatkan päässä Tampereelta, hyvät parkkipaikat, ja kiireiset 
asiakkaat ehtivät hoitamaan huollot myös iltaisin tai lauantai-
sin. Myös aikainen arkiaamun aukioloaika klo 7.30 alkaen ei 
myöhästytä töihinmenoa.

Lisätietoja huolloista/varaukset: 
Jaakko Salopuro, p. +358 (0) 50 576 0516 
tai Mikko Luukila, p. +358 (0) 50 358 3103 

Myös matkailuautoilijat suosivat HYAcenteriä

Etenkin talvella matkailuajoneuvo kannattaa pitää hyvässä 
kunnossa

HYAcenterissä työskentelee liki 20 ammattitaitoista asentajaa

  Pesupalveluja VirroillaPesupalveluja Virroilla
• Autojen, matkailuautojen
/-vaunujen, veneiden ym. 
sisä- ja ulkopesut
• Pese itse tai tuo pestäväksi
• Myös pestävien autojen halku ja 
palautuspalvelu esim. työpäivän 
aikana

• Raskaan kaluston sisä- ja
ulkopesut. Huom! Kaikki käy, 
jotka mahtuvat 4x5 m ovesta 
sisään
• Teemme vahauksia ja 
kovavahauksia
• Umpioiden
kiillotuksia ja ikkunoiden 
kalvotuksia/tummennuksia
• Henkilö- ja asuntoautojen 
sekä -vaunujen hajunpoisto 
eli otsonointi
• 

Ajanvaraus ark. klo 8-16Ajanvaraus ark. klo 8-16
p. 050 592 1822/Marikap. 050 592 1822/Marika

VIRTOPESUVIRTOPESU
Kysy tarjousta!
Kysy tarjousta!

Kiertotie 9, VIRRAT
VIRTOPESUSSA KARAVAANARIKORTILLA  HENKILÖAUTOJEN, VIRTOPESUSSA KARAVAANARIKORTILLA  HENKILÖAUTOJEN, 
MATKAILUVAUNUJEN  JA -AUTOJEN  PESUISTAMATKAILUVAUNUJEN  JA -AUTOJEN  PESUISTA - 10 % - 10 % ALENNUS ALENNUS

Asentajankatu 2, 33840 Tampere
Puh. 0400 896 996
info@janglas.fi 

Avoinna: 
ma-pe klo 8.00-16.30
www.janglas.fi 

JOS MATKAILUAJONEUVOLLE SATTUU 
TAPATURMA - KORJAAMME SEN KUNTOON!

MATKAILUAJONEUVOJEN 
VAURIOKORJAUKSET:

• vahva kokemus matkailukaluston erilaisten pintamateri-
aalien korjaamisesta
• korjaamme niin kohokuviopinnat (kuulavasarointi) kuin 
sileätkin pinnat ilman, että koko pintaelementtiä tarvitsee 
vaihtaa, jolloin korjaustoimenpide on huomattavasti nope-
ampi ja kevyempi toteuttaa. Jos elementti  on kuitenkin 
vaihdettava, niin sekin onnistuu.
• suoritamme vahinkotarkastuksen ja laadimme kustan-
nusarvion kaikillle vakuuutusyhtiöille.
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Matkailuajoneuvon talvisäilytys on 
tärkeä osa ajoneuvon ylläpitoa. 

Mistä yksityiskohdista on huolehdittava 
esimerkiksi vesijärjestelmän ja akun suh-
teen? Caravanlandian huoltopäällikkö 
Esa Karppinen kertoo parhaat vinkkinsä 
auton tai vaunun talvisäilytykseen.

Esa Karppinen on toiminut Caravanlan-
dian huoltopäällikkönä vuodesta 2011 
lähtien.
On ihmisiä, jotka reissaavat asuntoau-
toilla ympäri vuoden, mutta tyypillisesti 
paras ja suosituin sesonki matkailuun 
on luonnollisesti kesä. Ajokausi ulottuu 
useimmilla huhti-toukokuusta aina syys-
lokakuulle asti, jonka jälkeen asuntoauto 
tai asuntovaunu laitetaan talveksi säily-
tykseen, kunnes taas keväällä on aika läh-
teä uusiin seikkailuihin.

Ei olekaan aivan sama, miten matkai-
luautoa tai -vaunuaan talvella säilyttää. 
Huoltopäällikkö Esa Karppinen kertoo 5 
vinkkiä, joita kannattaa huomioida mat-
kailuajoneuvon talvisäilytyksessä.

1. Tyhjennä asuntoauton 
vesijärjestelmät
Asuntoautojen ja -vaunujen vesijärjestel-
mät kannattaa tyhjentää, kun asuntoauto 
laitetaan talviteloille, jotta pakkanen ei 
hajota niitä talven aikana. Rikkoutunut 
putkisto vaatii isomman remontin, joka 
käy kukkarolle. Jos asuntoautossa on nes-
tekiertoinen lämmitys, sekin kannattaa 
tarkistaa.

– Vesijärjestelmien tyhjennys on tärkein 
asia, jos ajoneuvoa säilytetään pakkasen 
armoilla. Kannattaa lisäksi katsoa, että 
siellä lämmitysjärjestelmässä on tarpeek-
si pakkasenkestävää nestettä, Karppinen 
ohjeistaa.

Caravanlandian huollossa korjataan ke-
väisin eniten hana- ja putkirikkoja.

– Puhdas- ja jätevesisäiliöt  sekä lämmin-
vesivaraaja kannattaa tyhjentää vedestä. 
Kun nämä säiliöt on tyhjennetty, puh-
dasvesiputket kannattaa puhaltaa tyhjiksi 
hana kerrallaan. Tällä varmistetaan, ettei 
putkiin jää vettä ja näin vältytään hana- ja 
putkirikoilta. 

2. Lataa asuntoauton akku täyteen
Moni autoilija pohtii, säilyvätkö asunto-
autojen tai -vaunujen akkujärjestelmät 
talven ylitse. Asuntoautossa ei kannata 
pitää lämpöjä päällä turhan energian-
kulutuksen vuoksi. Se myös houkuttelisi 
pieneläimiä talvehtimaan ajoneuvon sisä-
tiloihin.

– Riippuen auton sähköjärjestelmästä, 
jos akun saa kytkettyä irti ja sen ladattu 
täyteen, säilyy se hyvin talven yli. Lämpö 
kannattaa ottaa pois päältä, koska se hou-
kuttelee jyrsijät asumaan sinne talveksi, 
Karppinen kertoo.

3. Jos säilytät asuntoautoa ulkona, tee 
se oikein
Paras paikka säilyttää ajoneuvoa talvella 
on luonnollisesti sisätilossa. Kaikilla ei ole 
mahdollisuutta talvisin säilyttää ajoneu-
voa kylmissä tai lämpimissä sisätiloissa, 
jolloin toinen vaihtoehto on pitää ajoneu-
voa ulkona säiden armoilla.

– Asuntoautoa tai matkailuvaunua ei saa 
missään nimessä peittää pressulla. Ajo-
neuvot kestävät kuitenkin talvisia olo-
suhteita hyvin, eikä niitä tarvitse suojata 
millään tiiviillä peitteellä. Jos ajoneuvon 
peittää tiivisti, on todennäköistä, että ilma 
ei pääse kiertämään ajoneuvossa. Tämän 
seurauksena sisätilat ovat keväällä ho-
meessa, Karppinen varoittaa.

Paras säilytysratkaisu talvella on autoka-
tos, jossa asuntoauto on ulkoilmassa, mut-
ta silti katetussa tilassa. Jos katolle kertyy 
mahdollinen runsaampi lumikerros, kan-
nattaa se putsata säännöllisesti pois.
– Lumikuorma kannattaa pitää mahdol-
lisimman kevyenä. Keväällä se voi jäätyä 
ja vahingoittaa ajoneuvoa. Lisäksi kostea 
lumi painaa todella paljon. Kevyt lumi-
kerros myös sulaa nopeasti, hän kertoo.

 Asuntoauton renkaat kannattaa suojata 
kirkkaalta kevätauringolta.

4. Ole tarkka matkailuauton 
kosteuden kanssa
Sisätilat keräävät pitkän talvehtimisen ai-
kana kosteutta, joka vaikuttaa aina asun-
toauton tai asuntovaunun käyttöikään.

– Ajoneuvo pysyy hyvässä kunnossa pi-
dempään, kun talven aikana leviävä koste-
us kerätään pois. Hyviä kosteuden kerää-
jiä ovat esimerkiksi kissanhiekka tai suola. 
Ne saattavat kerätä useamman litran vettä 
talvisäilönnän aikana, Karppinen neuvoo.

– Kannattaa kuitenkin välillä käydä kat-
somassa, ettei kosteutta kerännyt astia ole 
täyttynyt, hän jatkaa.

5. Tyhjennä asuntoauto ylimääräisistä 
tavaroista
Jos ajoneuvo on ulkona, se kannattaa tyh-
jentää kaikesta ylimääräisestä tavarasta. 
Näin mahdollisille rosvoille jää luu käteen 
murtautuessaan ajoneuvoon. Sisälle ei 
myöskään kannata jättää mitään pilaantu-
vaa tai säilyvää ruokaa.

– Jos kaappeihin jää ruokaa, se kyllä 
houkuttelee hiiret sen äärelle. Keväällä ei 
varmasti ole mukavaa keväällä siivoilla 
kuolleita pieneläimiä ja heidän jätöksiään 
asuntoauton sisätiloista, Karppinen muis-
tuttaa.

NÄIN PIDÄT ASUNTOAUTOSTA HUOLTA 
TALVELLA – LUE 5 VINKKIÄ Lähde: Caravanlandia: https://caravanlan-

dia.fi /nain-pidat-asuntoautosta-huolta-
talvella-lue-5-vinkkia/

MATKAILUAJOEUVOJEN HUOLTO- & HOITOPALSTA
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PUHEENJOHTAJA                                    MATKAPUHELIN         SÄHKÖPOSTI
Heikki Lahtinen     040 553 4871          heikkilahtinen71@gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Harri Huhtala                  044 980 3001                            harrihuhtala1@gmail.com

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

TALOUDENHOITAJA
Heli Schroderus     050 300 9077              taloudenhoitaja@sfcpirkanmaa.fi 

HALLITUS
Taina Hanhinen     040 508 3692                           taina.hanhinen@saunalahti.fi 
Joni Hietala                    045 601 1582                       jonikhietala@gmail.com
Harri Huhtala                  044 980 3001                            harrihuhtala1@gmail.com
Heikki Lahtinen     040 553 4871          heikkilahtinen71@gmail.com
Pekka Olsson                                                            0400 636 275          olsson.pekka@gmail.com   
Timo Vaahto     0400 567 390          timo.vaahto@gmail.com
Tuukka Seijari     045 840 3551                            tuukka.seijari@gmail.com
Pasi Sivula     0400 562 906          pasi.sivula@lalopoint.fi 
Pentti Wallenius      0400 636 685          pentti.wallenius@gmail.com

MAISATOIMIKUNTA
Olavi Helander     050 555 0368          toimisto@maisansalo.fi 
Raine Soutolahti     050 547 8765          toimisto@maisansalo.fi 
Vastaanotto     050 4123 123          vastaanotto@maisansalo.fi 

VANKKURIMÄNNIKKÖ-
TOIMIKUNTA
Tuula Aronen     050 464 6646          toimisto@vankkurimannikko.fi 
Matti Mäkelä     050 555 0369          toimisto@vankkurimannikko.fi 
Vastaanotto     043 214 0014          vastaanotto@vankkurimannikko.fi 

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

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

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

OMAT ALUEEMME:

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

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

www.sfcpirkanmaa.fi 

Yhteystiedot

HALLITUS V.  1.1.2022 
ALKAEN
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ORKESTERITANSSIT! 
Ilotulitus. 

Mainiota uutta vuotta! 
TERVETULOA!

Kts. tarkemmat tiedot uuden vuoden ja alkutalven tapahtumistamme 
lähempänä ao. tilaisuutta nettisivullamme www.vankkurimannikko.fi , 

Facebook-sivuillamme ja puh.apissa.

Ota uusi vuosi Ota uusi vuosi 
vastaan Männikössävastaan Männikössä

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

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

Alkutalven muita tapahtumia:UUSI VUOSI 31.12.-2.1.

Mukavaa yhdessäoloa mie-
lenkiintoisten lautapelien ja 
hyvän tunnelman parissa. 
Tule mukaan pelaamaan.

Kenestä tämän vuoden 
pilkkimestari. Useita sarjoja eri 

ikäisille - miehille ja naisille.
Pilkkiminen piristää!

Tule kisaamaan!

Iloisesti uuteen vuoteen

Talven riemua Maisassa

Aattoiltana uuteen vuoteen tanssittavat

J. Eskelinen &
Onnenkulkur i t

Tule viettämään tosi mukava 
uusi vuosi hyvän tanssi-
musiikin ja uuden vuoden 
huippuna  ilotulitus antaa 
valoa taivaalle. 
Ohjelmamaksu 10,00 €.
(ei kausipaikkalaisilta)

Aika on sellainen, että 
koronapassi on hyvä olla 
matkassa

Tammikuussa: Helmikuussa:

LAUTAPELI-ILTA PILKKIKISAT


