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Tässä numerossa mm.:
Maisan kuulumisia            s. 5
Vankkurimännikön kuulumisia          s. 7
Matkailuautoilta  Solifer Centerissä 18.4.         s. 9 
Tapahtumakalenteri 2012         s. 10
Pica-Kokki            s. 11
Olemme mukana Kotimaan matkailumessuilla  s. 11
Tullaan tutuiksi: Väiski ja Anja Lehtinen           s. 12
 

Kyllä sitä laskee, mutta kun on nämä ylösnousut ilman hissiä...

Hiihtoloma maistuu aina...



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

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

Painopaikka: 
Offset Ulonen Oy

Painosmäärä:  5 000 kpl

Pica-viestin ilmestymis- ja aineistopäivät 2012:
N:o 1 ilm. to 2.2.,     aineisto pe 6.1.
N:o 2 ilm. to 29.3.,   aineisto pe 2.3.
N:o 3 ilm. to 31.5.,   aineisto  pe 4.5.
N:o 4 ilm. to 27.9.,   aineisto pe 31.8.
N:o 5 ilm. to 22.11., aineisto pe 26.10.

www-sivut (www.sfcpirkanmaa.fi):
Lisäykset ja muutokset osoitteella:
rami.sukanen@gmail.com

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY:N TOIMISTO
Sammonkatu 64, 3. krs, 33540 Tampere
Puh. (03) 345 2650 toimiston aukioloaikana
Faksi (03) 345 2660
e-mail: toimisto@pirkanmaa.fi
 

TOIMISTO AVOINNA:
tiistaisin klo 17 - 18 
Heinäkuussa suljettu
 

PICA-VIESTIN ILMOITUSHINNAT 2012 JA KOOT: 
1/8 sivua  90 x 65 mm    160,00 €
1/4 sivua 90 x 135 mm    285,00 €
1/2 sivua 210 x 147 mm    495,00 €
 - marginaalit huomioiden 185 x 135 mm
 - pystymallissa 90 x 275 mm
1/1 sivua 210 x 297 mm                   755,00 €
 - marginaalit huomoiden 185 x 275  mm
2/1 sivua (aukeama)                1 145,00 €

Karavaanarin palveluhakemisto: 
1 x 50 mm   (palstaleveys 60 mm)    85,00 €
1 x 100 mm (palstaleveys 60 mm)                 160,00 €
Palveluhakemisto on tarkoitettu erilaisten auto- ja karavaanaritar-
vikkeiden ja palveluiden sekä leirintä- ja matkailukohteiden sekä 
-tapahtumien mainontaan. Otsikot tuotteiden mukaan. 
Kuvat ilmoituksissa 300 dpi CMYK

Kaikissa ilmoitushinnoissa alv 0 %

Maisansalon ja Vankkurimännikön

Aluemaksu 1.10.-30.4. (ei sis. sähköä)                     14  / vrk 28  /vrk
Aluemaksu 1.5.-30.9. (sis. valosähkön)                    16  /vrk 32  /vrk
12 kk kausikortti                                                           480   ei tarjota 
(sisältää treffit)
6 kk kausikortti                                                            340    ei tarjota
(ei sisällä treffejä)
3 kk kausikortti                                                            280    ei tarjota
(ei sisällä treffejä)
1 kk kausikortti                                                            200 
Seisontamaksu                                                            
- Ei asutuilta vrk                                                             2   /vrk ei tarjota
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                    
kuuluu aluemaksuun
Valosähkö/vrk 1.10.-30.4.                                    5   /vrk 10  /vrk 
Perhesauna                                                       15  /tunti 30   / tunti

Kaasu 11 kg 1.1.12 alk. 25    35  
Kaasu   5 kg   1.1.12 alk                                         20                                         30 

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

HINNASTO 1.1.2012 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. 2012:

www.sfcpirkanmaa.fi
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Puheenjohtajan palsta
Harri Järveläinen

Nyt se päivä on tulossa…

Maisansalon vuokrasopimus 
päättymässä

Olemme aina puhuneet että Maisansalon 
vuokrasopimus on joka aamu voimassa 
viisi vuotta. Nyt valitettavasti tämä viisi 
vuotta alkaa näkymään taivaanrannassa. 
Tämä asia on niin merkittävä, että se 
taitaa olla kevään ykköspuheenaihe. 
Tästä on tullut eniten yhteydenottojakin 
jäsenistöltä ainakin minulle, ei ole 
päivää viime aikoina, etten olisi asiasta 
keskustellut jonkun kanssa. Kerron tässä 
lyhyesti Maisansalon leirintäalueen 
tilanteesta, mutta paljoa minulla ei ole 
vielä kerrottavaa. Kaikkea kysyttävää 
jäsenillämme on, mutta vielä ei vain ole 
vastauksia, koska asian käsittely on hyvin 
alkutekijöissään.
Tammikuun alussa sain puhelinsoiton 
Tampereen kaupungin kiinteistöjohtajalta, 
jossa hän halusi tavata ja keskustella 
Maisansalon tulevaisuudesta. Intoa 
puhkuen menin varapuheenjohtaja 
Timo Hännikäisen kanssa tapaamiseen 
tammikuun lopulla. Odotuksemme 
tapaamiselle ja tulevaisuudelle oli pitkä 
vuokrasopimus, lisämaa-alueita tai jopa 
alueen ostaminen omaksi. Tyrmistys 
oli sanoinkuvaamaton, kun meille 
ilmoitettiin, että kaupunki haluaa päättää 
vuokrasopimuksemme ja näin neuvotellen 
se on mukavampaa keskustella aiheesta 
kuin ”vain ilmoittaa kirjeellä.” Se golfhanke 
on sittenkin etenemässä ja aluettamme 
ollaan kaavoittamassa golfkäyttöön.
Tampereen kaupungilla on omistuksessa 
leirintäalue Ylöjärvellä, Peltomäki, joka on 
ollutkin sopimusalueemme 1970-luvulla. 
Sitä kaupunki tarjoaa nyt meille, koska 
kaupunki haluaa luopua leirintäalueiden 
ylläpitämisestä. Kävimme Timon kanssa 
tutustumassa Peltomäkeen helmikuun 
alussa ja täytyy sanoa, että alue yllätti 
positiivisesti. Toki tämänhetkisen 
kapasiteetin puolesta se on meille aivan 
liian pieni, mutta sinne on mahdollista 
saada rakennettua riittävästi paikkoja 
ja palveluita 18 hehtaarin maa-alueelle. 
Mitään ei ole päätetty eikä sovittu ja 
kaikki ideat sekä vinkit ovat tervetulleita. 
Neuvottelut jatkuvat kaupungin kanssa 
kevään kuluessa, mutta tällä hetkellä ei 
valitettavasti ole enempää kerrottavaa. 
Suoranaista irtisanomista ei ole vielä 
saatu kaupungilta. Valitettavasti uuden 
alueen rakentaminen vain vaatii rahaa, 
ja ilmeisesti olemme taas säästökuurin 
edessä.

Vankkurimännikkö on kohta meidän

Kauppasopimus on hyväksytty 
kaupunginhallituksessa. Nyt odotamme 
valitusajan umpeutumista ja sen jälkeen 
vain sovin Virtojen kaupungin edustajien 
kanssa sopimuksen allekirjoittamisesta, 
jonka jälkeen Vankkurimännikkö on 
meidän (tai siis pankin). Ostamme 
alueen pankkilainalla varmistaaksemme 
yhdistyksen kassavarojen riittävyyden. Ei 
siis enää ole paljosta kiinni tämä asia.

Liiton tulevaisuusasioita

Helmikuun alussa oli SF-Caravan ry:n 
tulevaisuusseminaari, jossa käsiteltiin 
mitä jäsenistö haluaa ja tarvitsee 
tulevaisuudessa. Aiheina olivat 
jäsenpalvelujen rakenne, harrastuksen 
julkisuuskuva, ympäristötietoisuuden 
vaikutus harrastukseen, monikulttuurisuus 
ja erilaisuus sekä jäsenistön muutos. 
Paikalla oli ympäri maata yhdistyksien 
edustajia ja aika yksimielisesti todettiin, 
että erilaisten palveluiden tarve tulee 
korostumaan väestön ikääntyessä, mutta 
talkooväkeä tarvitaan kulujen kurissa 

pitämiseksi. Jäsenpalveluilla tarkoitetaan 
myös SFC-alueiden palvelurakenteen 
muuttumista maksullisuuden ja 
talkooperiaatteella toimivan ilmais-
tarjonnan välillä. Julkisuuskuvasta 
keskusteltaessa pääpaino oli eräässä viime 
kesänä tv:ssä olleessa televisiosarjassa 
alaan liittyen. Ympäristötietoisuudessa 
keskusteltiin ajoneuvojen saasteista, 
jätteiden kierrätyksestä ja lajittelusta sekä 
ilmastosta. Monikulttuurisuus keskittyi 
pitkälti ulkomaalaisten lisääntymiseen 
karavaaniharrastuksen piirissä Suomessa 
tavalla tai toisella. Jäsenistön muutos 
käsitteli jäsenrakenteen ikääntymistä 
ja sen mukana tulevia muutoksia 
toimintaamme.

Liikkeelle lähdössä

Kevät tulee tämän hetkisestä reippaasta 
lumimäärästä huolimatta. Silloin 
karavaanarin mieli halajaa tien päälle 
ja tapaamaan muita karavaanareita 
sekä tuttuja. Huoltotoimenpiteet 
on hyvä muistaa ja vaikka kuinka 
miettii, että huoltotarvetta ei ole, niin 
matkailuajoneuvoissa on kohteita 
mitkä on hyvä huoltaa. Esimerkiksi 
matkailuvaunun akseleissa ja aisassa 
on rasvanippoja, joihin pitää laittaa 
uutta rasvaa joka vuosi. Laiminlyönti 
voi johtaa jopa vaurioihin rakenteissa 
tai toimimattomuuteen. Hankkikaa 
vaikka muutaman vaunukunnan kanssa 
kimppaan rasvaprässi, jolla voitte itse 
voidella vaununne rasvanipat.

Aurinkoista räystäitä tiputtavaa kevättä 
toivottaen
   Harri 

Peltomäen alueen miljöötä

Kartta Peltomäen alueesta
Tummat täplät rakennuksia, 
pienemmät alhaalla 
lomamökkejä.



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/

0,60 €

(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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viestiPica-
• ILMESTYY VIISI KERTAA   
  VUODESSA
• PAINOS 4 400 KPL
• JAETAAN KAIKILLE 
  SF-CARAVAN PIRKANMAA RY:N
  JÄSENILLE SEKÄ TAMPEREEN          
  SEUDUN MATKAILUAJO-   
  NEUVOLIIKKEILLE JA OMILLE  
  LEIRINTÄALUEILLE.

MUISTA
maksaa sähkö- ja vaunusi 
seisontamaksu 2 kk välein.

K E VÄT K O K O U S 
k e  9 . 5 . 2 0 1 2 

k l o  1 8 . 3 0

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN:
- yhdistyksen sääntöjen 
   4 § kevätkokoukselle 
   määräämät asiat

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

Tampereen teknillisellä 
yliopistolla (TTY), 

Konetalo
Tervetuloa!
SF-CARAVAN 
PIRKANMAA RY
HALLITUS

KOKOUSPAIKKA:
Hervanta, TTY, 
Konetalo

Korkeakoulunkatu 6

Kone-
taloœ

orkeakoulunkatu

Tekniikankatu

Poliisikoulunkatua
n
n
a
n

H
e
rv

Poliisikoulu

Tieto-talo Sähkö-
talo

Rakennus-
talo

K

v
a
lta
v
ä
y
lä

K O K O U S -
K U T S U
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MAISAN KUULUMISIA

Maisansalon alkuvuoden 
tapahtumia:

Saunaremontti

Maisansalon saunan löylyhuone 
loistaa uutta puuta ja tuoksuu 

myös sille. Tammikuun puolessavälissä 
uusittiin löylyhuone perusteellisesti. Vain 
kiuas jäi vanhaa. Erkki Hautamäki, Hannu 
Mäkelä, Hannu Lemberg, Veijo Ehonen, 
Lea ja Pentti Virtanen hoitivat homman 
mallikkaasti. Saunojien ihastelun myötä 
heille suuret kiitokset.

Miesten saunailta

Jo perinteiseksi muodostunutta 
miesten saunailtaa vietettiin 4.2. lähes 
kolmenkymmenen asteen pakkasen 
ryydittämänä. Juhlallisuudet alkoivat 
jo aamupäivällä Maisatuvassa kah-
vituksen ja lihapasteijoiden merkeissä. 
Illalla saunottiin tavallista pidempään, 
paistettiin makkaraa ja herkuteltiin 
lohi- ja kinkkupiirakoilla sekä muilla 
naisväen kokkaamilla pöydän antimilla. 
Normaaliin tapaan juttua riitti autoista, 
jääkiekosta ja kaikista muista aihepiireistä, 
joita miehet keskenään jutustelevat. 
Naisista puhuttiin kunnioittavaan sävyyn, 
kuten herrasmiesten kuuluukin tehdä.

Kova pakkanen verotti jonkin verran 
osanottajia, mutta ei rajoittanut 
avantouimareita käymässä avannossa 
useampaan kertaan.
Kiitokset kaikille miesten saunaillan 
valmisteluun osallistujille.

Laskiaisrieha

Helmikuun 17.-19. päivä vietettiin 
Maisansalossa laskiaisriehaviikonloppua. 
Sää oli lauhtunut ja lunta satanut lisää, 
joten ensimmäinen laskiaisrieha oli 
lumityöt vaunulla. Lumityön hiet lähtivät 
saunassa ja sen jälkeen laulettiin karaokea 
Maisatuvassa.
Lauantaina ohjelmassa oli lasten 
potkukelkkailukisat. Kisan voitti Jasu, 
Vesa oli toinen, Eemeli kolmas ja Julia 
neljäs.
Aikuisten hiihtokilpailu jouduttiin 
välineiden rikkoutumisen vuoksi 
muuttamaan potkukelkkailukisaksi, 
jossa vauhtia piisasi, mutta ei niinkään 
vaarallisia tilanteita. Tiukan kisan voitti 
Sakari Lepola, Hannu Mäkelä oli toinen ja 
Petri Pihkanen kolmas. Miehet ja naiset 
kisasivat samassa sarjassa, koska tasa-arvo 
on Maisansalossa kunniassaan.
Solifer Center oli esittelemässä vaunuja ja 
tarjoilemassa grillimakkaraa. Makkarat 

tekivät hyvin kauppansa ja varmaankin 
vaunukauppoja pohjustettiin ja kuka 
tietää vaikka olisi kauppojakin syntynyt.

Pilkkikilpailut 25.2.

Pilkkikilpailut pidettiin kauniissa 
talvisäässä. Osallistujia oli yhteensä 31.
Tiukan sekä kalarikkaan kisan 
kunniataulu muodostui seuraavaksi:

Miehet:

1. Seppo Aittokallio, 4 506 g
2. Timo Ahvenisto, 3 202 g
3. Matti Horttanainen, 3 004 g

Naiset:

1. Helena Horttanainen, 3 320 g
2. Eija Helin, 1 704 g
3. Kirsti Qvick, 1 188 g

Nuoret:
1. Aleksi Wallin, 316 g
2. Tuomas Uusitalo, 302 g
3. Antti Hautajärvi, 138 g

Kaikki suurimmat kalat pääsivät 
normaalin pilkkikisaperinteen mukaan 
karkuun ja niitä ei voitu pelkkien 
kuvaelmien perusteella punnita.
Illalla tanssittiin Maisatuvassa Pispalan 
Sällien tahdissa.
Viikko 9 oli talvilomaviikko ja sitä 
saatiin nauttia tiistaita lukuun ottamatta 
hienossa talvisäässä Maisansalon ja sen 
ympäristön tarjotessa monipuolisia 
talviharrastemahdollisuuksia niin isoille 
kuin pienille karavaanareille. Lähes 
kolmesataa karavaanaria ja heidän per-
heenjäseniään vieraili viikon aikana 
Maisansalossa. Tiistaina syötiin Päivikki 

Saunan uudet kuosit Herkuttelua miesten saunaillassa

Miesten hiihtokilpailu kehkeytyi 
potkukelkkakisaksi hiihtimien välinerikon 
johdosta. Kuvassa kolmanneksi tullut Petri 
Pihkanen maalissa.
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Mäkelän ja Kirsi Lintulan emännöiminä 
hernekeittoa ja torstaina Päivikin ja Kirsin 
lisäksi Lea Virtasen paistamia lettuja.
Sauna lämmitettiin joka päivä ja avanto oli 
auki uimareille. Viikonloppuna aurinko 
ja yöllinen vesisade pehmitti hankia 
ja varsinkin teitä mutta Maisansalon 
uusi John Deere hoiti pätevien kuskien 
ohjastamana paikat kuntoon. Perjantai-
iltana lauleltiin jälleen karaokea 
Maisatuvassa.
Toimikunta pohti lauantaina nuorisotilan 
kehittämistä ja tarvittavia laitehankintoja. 
Niistä kerrotaan lisää seuraavassa Pica-
viestissä, kun tarvittavat toimenpiteet on 
saatu tehtyä.
Toimikunta kiittää kaikkia onnistuneen 
talvilomaviikon eteen ahkeroineita.

Kalaa tuli kilokaupalla, tässä palkittuja pilkkijöitä

Seppo Aittokallio - miesten paras pilkkijä Mitali kaulassa on helppo hymyillä

MAISAN KUULUMISIA

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           Paula Salmi
 615 3143           Pirjo Rättyä
 615 3144           Sari Reimi 
 615 3161           Faksi

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

HUOM! KAIKKI TÄNÄ 
VUONNA JÄSENEKSI 

LIITTYNEET/LIITTYVÄT:
Kaikille  tämän vuoden alusta lähtien jäseneksi 

liittyneille postitetaan kevään kuluessa  
tutustumistarjouksena LAHJAKORTTI, joka 

oikeuttaa ilmaiseen viikonloppumajoitukseen 
vuorokausimaksun osalta 
molemmilla alueillamme 

Maisansalossa ja Vankkurimännikössä.



Pica-viesti 2•2012  7 

MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Hiihtolomalla

Talven selkä on taittunut, kevät tekee 
tuloaan. Toivottavasti takana on 
lumisateet sekä paukkupakkaset.
Aurinko suosi hiihtoloman lopettajaisia. 
Viikolla kylläkin saimme vesisadettakin 
oikein kunnolla. Onneksi tuli yöaikaan. 
Tiet sekä polut tulivat liukkaiksi. 
Hiekottajilla riitti hommmia, silti 
muutama mukku taisi tulla. Toivottavasti 
ei mitään pahempia tuntemuksia. 
Perjantai-iltana aloitettiin karaoketans-
seilla Matin opastuksella. Hyvin taittuivat 
laulut, myös tanssijalat olivat kunnossa.
Lauantai valkeni aurinkoisena. Se oikein 
kutsui ulkoilemaan. Nuoriso alkoi 
levottomasti liikehtiä.
Suksia ilmestyi toimiston eteen 
lumihankeen. Siitäpä ilmoittautumaan. 
Kirstin kirjatessa, kaikille halukkaille 
löytyi oma sarja. Meno oli kovaa, 
jokainenhan halusi olla eka.

Lämmintä mehua hiihtäjille, sitten 
lämmittelemään tai vaatteiden vaihtoon.
Meidän ”plättymestarit” Kari ja 
Hessu olivat alkaneet paistohommat. 
Avustajiakin heillä oli; Raila, Sirkka ja 
Seppo.

Näitä herkkuja ootellessa ehdittiin 
kisailla tandem-hiihdossa Arin toimiessa 
ajanottajana. 
Nyt murua rinnan alle, eli niitä plättyjä. 
Tämän jälkeen käsi olikin vakaa, alkoi 
talvimölkky.
Hyvää harjoitusta kesäkisaa odotellessa.

Illan hämärtyessä avattiin lumibaari. Eila 
oli loihtinut mitä upeimman valaistuksen. 
Kuukin pisti parastaan taivahalla. Saimme 
maistella Tainan ja Joken tekemää 
kotiviiniä. Tämän jälkeen jalka nousi 

kevyesti ja laulu 
oikein pulppusi 
karaoketansseis-
sa. Nyt vetäjänä 
oli   ”Hapa” .

Ilma suosi sunnuntaina kotiin lähtijöitä.
Seuraava tapahtuma on pääsiäinen.
Toivotamme kaikille hyvää kevättä.

Tässä vielä hiihtojen tuloksia:

Lasten hiihto alle  5 v.  
Saana Halttunen
Yli 5 v.
Erika Koivisto
Eve Nyman
Arttu Honkiniemi                                                 
8-9 v.
Nea Gråsten
Julianna Honkiniemi
Ella Halttunen
10-11 v.
Valtteri Gråsten
Lauri Koivisto
Tandem-hiihto
Marjut ja Kim Peltola
Tuulikki ja Olli Rämö
Terhi ja Antti Mäntynen
Sirpa Rintamäki ja Hannele Salo-Sirkka
Lapset
Jenni Hannus ja Eija Kraf
Talvimölkky
1 sarja: Veikko Mailund
2 sarja: Antti Kiviaho

Tositandem

Käpyrillä lättytalkoissa

Lumibaarin tunnelmaa

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

Alan työt ja huollot
luotettavasti kaikkiin

merkkeihin

  • ALDE, DOMETIC
  ja TRUMATIC 
 takuuhuolto

 VALTUUTETTU TAKUUHUOLTO 

 VALTUUTETTU 

Risto Ahola
Caravan HUOLTO

HUOLTOPISTE

Lomaile tasokkaasti 
ja edullisesti

ETUPASSILLA
joka kuudes yö veloituksetta 

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

veloituksetta (ei treffeillä).

   Caravan Huiput -alu-
eilla on pidetty hyvin 

huolta siitä, että palvelu-
taso vastaa tämän päivän 
matkailijan vaatimuksia. 
Huoltorakennuksissa on 

hyvän perusvarustelun 
lisäksi mahdollisuus ko-
neelliseen pyykinpesuun 

ja niiden kuivatukseen. 
   Lapsille alueet tarjoavat 

mielenkiintoiset leikki-
paikat. Myös ympäristös-
tä löytyy mielenkiintoisia 

käyntikohteita alueen 
oman tarjonnan lisäksi. 
Kaikilla alueilla on ui-

maranta järven tai meren 
rannalla.

     

Toivotamme Teidät lämpimästi 
tervetulleeksi Caravan Huiput -alueille!

ja edullisesti
   

huolta siitä, että palvelu-
taso vastaa tämän päivän 
matkailijan vaatimuksia. 
Huoltorakennuksissa on 

hyvän perusvarustelun 
lisäksi mahdollisuus ko-
neelliseen pyykinpesuun 

ja niiden kuivatukseen. 
   Lapsille alueet tarjoavat 

mielenkiintoiset leikki-
paikat. Myös ympäristös-
tä löytyy mielenkiintoisia 

oman tarjonnan lisäksi. 
Kaikilla alueilla on ui-

maranta järven tai meren 

Toivotamme Teidät lämpimästi 

Kuturanta

Lukkuhaka

Kalajärvi
Vankkurimännikkö

Krapuranta

Kesäniemi
Mussalo Radansuu

Tilkunpelto

Maisansalo

Etuniemi

Sexsjö
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KARAVAANARIT!
Matkailuautoilta SoliferCenterissä ke 18.4.2012
klo 17.00 - 20.00 Asentajankatu 3:ssa Lakalaivassa

ILLAN AIHEITA MM.

• Edullista matkailua Euroopassa, kohteiden esittelyä
• Matkakertomus Euroopasta kuvin ja sanoin vv. 2010 ja 2011
• Mitä muutoksia on tapahtunut vuosien varrella Euroopan matkailussa
• Uutuusilmanpuhdistin on testattu; kokemuksia ja näkemyksiä
• Matkailijoiden niksit ja vinkit, mm. lautat, vakuutusasiat

Illan päätteeksi suoritetaan arvonta, jossa hyvät palkinnot. Myymälässä tarviketarjouksia
SoliferCenter tarjoaa huippuhyvityksen vaihturistanne vaihdossa uuteen tai käytettyyn.

Kaikki karavaanarit - sydämellisesti tervetuloa!  Matkailuautoterveisin
       Väiski Lehtinen

l Merkki-
huolto ja 
varaosat

- KORJAAMO • SUZUKI • VOLVO • RENAULT

PIRKANMAAN

UTOTAITO OYA
 Hatanpäänvaltatie 29, Tampere, p. 010 423 5423

HUOM! HUOLTO-OSISTA -10 %

ALENNUS CARAVAN-KORTILLA!

Kts. myös tarjouksiamme netistä: www.pirkanmaanautotaito.fi

MITEN ON KESÄKUMIEN KUNTO. 
MEILTÄ SAAT PITOA JA AJOMUKA-

VUUTTA TARJOAVAT VAIHTOEHDOT. 
PYYDÄ TARJOUS! 

MYÖS MUIDEN 
MERKKIEN HUOLLOT.
KYSY MYÖS WEBASTO-
TARJOUS!

• Hyvä suorituskyky • Erinomaiset ajo-ominaisuudet märällä ja kuivalla tien-
pinnalla • Suora ohjaustuntuma ja optimaalinen kontakti tienpintaan • Auto 
pysyy hallinnassa myös ääritilanteissa • Ajossa erityisen hiljainen • Ajolinjaa 
voidaan kaarteissa korjata hallitusti • Hyvä valinta - tee se meillä!

RENAULT

VOLVO-KULJETTAJAT 
HUOMIO!

Hankimme Volvon uudet testi-
laitteet. Saamme vetoautoosi 
ärhäkän teholisäyksen. Kysy 
lisää!!

TUO AUTOSI 
KEVÄTHUOLTOON

Autoa rasittavan talven jäljiltä on 
huolto järkevää: öljyt, jarru- ja 
jäähdytinnesteet, ilmansuodat-
timen kunto, rengaspaineet, 
pyyhkijänsulat...Tarkastetetaan 
ja huolletaan autosi 
kesäajoon.

 
HUIPPULAADUKKAAT 

VREDESTEIN-RENKAAT
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TAPAHTUMA-
KALENTERI

2011-12

M = MAISANSALO
V =  VANKKURIMÄNNIKKÖ
*) =  ohjelmamaksu/orkesteri

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

AT

HUHTIKUU
Pääsiäinen                 06.-09.4.    M*),V*)
Kotimaan matkailumessut      13.-15.4.            Tampereen  
SF-Caravan-kortilla kaksi yhden hinnalla         Messukeskus
                  
TOUKOKUU
Vappu Varaslähtö                      27.4.-01.5.  M*), V*)      
Äitienpäivä               12.-13.5.  M, V
Siivoustalkoot           19.5.  M
Kevätsiivoustalkoot  25.-27.5.  V    

KESÄKUU
Rock  50-60 -luvuilta   08.-10.6.   M*)                  
Juhannus                    22.-24.6.   M*), V*)

HEINÄKUU
Petanquekisat            06.-08.7.   M*) 
Pubitikkakilpailut  20.-22.7.  V              
Karaokekilpailu         20.-22.7.   M

ELOKUU
Minigolf kilpailu         03.-05.8.  M
Musiikkitapahtuma  02.-05.8.  V*)
Rannaltaonginta         18.8.  M
Wanhanajan tanssiviikonloppu 24.-26.8.   M*)

SYYSKUU
Texas Holdem´-pelit       07.-09.9.    M*)
Syyssiivoustalkoot  28.-30.9.  V

LOKAKUU
Valojuhlat                     05.-07.10.  M*)
Kaamosjuhla ja naamiaiset 12.-14.10.  V*)
Siivoustalkoot              20.10.  M
Sambakarnevaalit      26.-28.10.   M*)

MARRASKUU
Isänpäivä                      10.-11.11.  M, V

JOULUKUU
Itsenäisyyspäivä  06.12.  V
Puurojuhla                   07.-.09.12.   M*)
Puurojuhla  08.-09.12.  V*)
Uusivuosi                28.12.-01.1.   M*), V*)               

KYÖPELINVUOREN 
KEKKEREISTÄ 

VARASLÄHTÖÖN VAPPUUN

Kaikkea kivaa 
Mannikon 
paasiaisessa
6.-9.4.

OHJELMAA LAPSILLE: OHJELMAA AIKUISILLE:
• askartelua  • karaokea
• pelejä Huvikummussa • päivätanssit
• kilpailuja  • pubi
• disco   • orkesteritanssit: 
• ym.     Moilanen& Hietakangas
   • kokonpolttoa

VARASLÄHTÖ
VAPPUUN 27.4.-1.5.

”HaittaAks se?”

• SIMAA JA MUNKKIA
• HARALD´S PUB AUKEAA
• KARAOKETANSSIT
• ORKESTERITANSSIT:
   Japo ja Timppa

     Tarkempia tietoja         
     ilmoitustaululla ja netissä
     www.sfcpirkanmaa.fi

JA NYT VAUNU TAI MATKAILUAUTO ESIIN. LUMI ON 
SULANUT JA KESÄKARAVAANARITKIN HERÄNNEET 
TALVIUNILTA. PÄÄSIÄISESTÄ SE LYSTI TAAS ALKAA, 
VAPPUNA JATKETAAN JA KAIKKI KESÄN TREFFIT JA 

KARAVAANIVIIKONLOPUT EDESSÄ.
TERVETULOA MÄNNIKKÖÖN  VIIHTYMÄÄN!

 ....Olen kohta valmis  minulla on jo katto päällä  ...sisätyöt 
..lattiat valettu, putkia vedetty...sähköjäkin kytketään...lattia 
kun kuivaa, aletaan sisustamaan ja kiuasta asentamaan...
varmaankin ...toukokuulla  saunotaan, ehkä ! 
(Männikön uusi sauna valmistumassa)
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   PICA-KOKKI 

Moi taas KARAVAANARIT, kaikkien kaverit 
ja hyvää kevään jatkoa ! Tässä ehdotus 

vaikkapa pääsiäispöytään tarjottavaksi.
 

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY
KOTIMAAN 
MATKAILUMESSUILLA
13.-15.4.2012

Kotimaan Matkailumessut ovat löytöretki Suomeen 

Keväinen kotimaan matkailun messutapahtuma järjestetään 
Tampereella 13.–15.4.2012. Kotimaan Matkailumessut 

esittelevät koto-Suomen matkailukohteita ja tarjoavat 
monipuolista tietoa erilaisten matkasuunnitelmien tueksi. 
Viidettä kertaa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 
toteutettavilla Kotimaan Matkailumessuilla ovat esillä niin 
kaupunkien ja kuntien monipuolinen matkailutarjonta, 
hotellit sekä maatila- ja perhemajoitusvaihtoehdot kuin 
kotimaan nähtävyydet, tapahtumat ja näyttelytkin, jotka 
inspiroivat tutustumaan kotimaamme helmiin. Lisäksi 
messutapahtumasta löytyvät muun muassa eri matkatoimistot 
ja matkanjärjestäjät sekä muut alan palvelut ja tuotteet 
tukemaan lomamatkan suunnittelua. 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus tarjoaa samana 
viikonloppuna puitteet neljälle muulle tapahtumalle. 
Samanaikaisesti Kotimaan Matkailumessujen kanssa 
toteutetaan Puutarha-messut, Tampereen Kirjamessut, 
Tampereen Viinimessut ja Keräily.

Myös yhdistyksellämme on oma osasto messuilla ja 
SF-Caravanin jäsenkortilla pääsee kaksi sisään yhden lipun 
hinnalla. Kannattaa käyttää hyväksi.

www.kotimaanmatkailumessut.fi
www.facebook.com/kotimaanmatkailumessut 

JUUSTOTÄYTTEISET 
LIHAKÄÄRYLEET                                                                      
                                                                                                       
400 g naudan ulkofileetä                                                                                              
ripaus suolaa ja mustapippuria                                                                                    
50 g  Edam-juustoa                                                                      
50 g Aura-juustoa                                                                                                       
n. 1/2 dl vehnäjauho                                                                                                             
n. 30 g voita                                                                                                            
                                                        
 KASTIKE:  
                                                                                                           
1 dl kuohukermaa
40 g Aurajuustoa
Leikkaa liha ohuiksi viipaleiksi 
(2kpl annos) ja nuiji. Mausta 
suolalla  ja mustapippurilla. 
Levitä juustoraasteet täytteeksi 
ja rullaa, kiinnitä kääryleet 
hammastikulla ja pyöräytä 
vehnäjauhoissa. 
Paista voissa kauniin ruskeiksi. 
Lisää pannulle kerma ja 
murennettu Aurajuusto.
Hauduta muutama minuutti. 
Poista tikut. Lisänä vaikkapa 
muusi ja salaatti.

MÄMMIHERKKU

350 g mämmiä
1/2  l  vaniljakermajäätelöä

Koristeluun:
1 dl kuohukermaa
pääsiäisrakeita

Anna mämmin ja 
jäätelön pehmentyä hetki 
huoneenlämmössä.
Vatkaa mämmi kulhossa 
sähkövatkaimella kunnes se 
on kuohkeaa.
Lisää puolisulanut jäätelö 
nokareittain mämmin 
sekaan vatkaten.
Annostele jälkiruoka-
astioihin. Vaahdota kerma ja 
pursota se annosten 
päälle ja koristele 
pääsiäisrakeilla.

Terkuin ja munarikasta 
pääsiäistä 
Pertti Antila SFC 21772

PS. Tulossa keväällä Cramer-
grilliin tuulensuojalevy 
ruostumattomasta teräksestä, 
joka laajentaa grillin 
käyttömahdollisuuksia mm. 
toimii lähes uunina ja säästää 
kaasua. Tässä kuvia grillistä 
levyn kanssa. 
Tiedustelut:  
Pertti Antila puh. 040-4107310
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Haastattelijana 
Jouko Kinnunen

Tullaan tutuiksi    OMILLA  ALUEILLA

Nyt haastatellaan yhdistyksen matkailu-
autoasiamiestä Väinö ”Väiski” Lehtistä ja 
hänen puolisoaan Anjaa.

Milloin teidän karavaanarius alkoi: 

Väiski: Vuonna 1981 ostin Mersu 
406 -pakettiauton, jonka rakensin 
itse matkailuautoksi tai silloin se oli 
erikoisauton nimellä.
Jo alusta asti meillä on ollut matkailuauto 
jokapäiväisessä käytössä. Sillä ajetaan 
kaikki tarvittavat ajot.

Mikä tai kuka sai teidät innostumaan 
karavaanimatkailusta:

Väiski: Samanhenkiset matkailuautoilijat, 
ja heti huomasimme, että mehän saadaan 
jäsenmaksu  takaisin alennuksilla 
leirialueilla kun yövytään. 

Anja: Mukava kuunnella muidenkin 
matkakertomuksia ja kokemuksia.

Onko teillä ollut omassa käytössänne 
myös matkailuvaunuja, vai oletteko 
siirtyneet suoraan matkailuautoon:

Väiski: Ei ole matkailuvaunua koskaan 
ollut.

Olette kiertäneet matkailuautolla 
muutakin kuin Suomea, monessako 
maassa ja missä päin:

Väiski ja Anja: Olemme kiertäneet kaikki 
Euroopan maat useaan kertaan, kun joka 
vuosi olemme kesälomalla   3-4 viikkoa 
kiertämässä  Eurooppaa. 

Mikä on ollut pisin matkailuajoneuvo-
retkenne:

Väiski: Pisin matka oli Turkin Istanbuliin 
Siellä olemme käyneet kaksi eri kertaa. 
Se oli mielenkiintoinen reissu, silloin 
ajeltiin vain transito-teitä Jugoslaviassa 
ja Bulgariassa. Tullit oli mielenkiintoisia 
paikkoja ja niissä meni aina muutama 
tunti jonotuksissa. Bulgariassa saimme 
sakot ylinopeudesta, vaikka ajoimme 
rajoitusten mukaisesti. Ketään muita ei 
pysäytetty vain meidät, sakko oli 5 mk 
ja sekin meni poliisin omaan taskuun. 
Leirintäalueiden etsintä oli varsinkin 
Bulgariassa aina jännittävää, että löytyykö 
sitä. Toisella kertaa. kun menimme 
Turkkiin Bulgariassa ei ollutkaan enää 
sitä leirialuetta, missä olimme aiemmin 
olleet, vaan se oli lopettanut toimintansa. 
Mitäs sitten, kun kellokin oli jo 20.00; 
ei muuuta kuin tielle vaan ja löysimme 
poliisiauton ja kysyimme heiltä missä on 
camping-alue ja niin me mentiin poliisien 
opastuksella leirintäalueelle ja kaikki oli 
hyvin turvallista.
Polttoainetta rekkamiehet tarjoilivat 
pysäköintipaikossa halvalla, mutta emme 
koskaan ostaneet.
 

Hauskin kokemuksenne karavaani-
alueella:

Väiski: Järvenpään leirintäalueella 
Matkaajan tehtaan sponssaamat 
”Porsastelujuhlat” useana vuonna.

FICC-leirit ovat olleet hauskimpia. 
Mieleen tulee Englannissa Lincoln-leiri: 
aivan mahtavat ohjelmat ja kaikki toimi 

kuin kello.

Anja: Ja illalla oli hyvät tanssit Porsastelu- 
juhlissa.

Mikä leirintäalue on jäänyt parhaiten 
mieleenne:

Väiski: Kalajärven SFC. Siellä on 
huomioitu matkailuautoilijat hyvin, eikä 
ole sisäänpäin lämpiävä ilmapiiri.

Mitä vinkkejä antaisitte uusille 
karavaanareille, miten harrastuksesta 
tulee entistä mielenkiintoisempaa:

Väiski ja Anja: Menkää rohkeasti 
porukkaan mukaan, kyselkää jos ette 
ole varmoja kuinka alueilla toimitaan, ja 
jos jotkut haluaa olla omassa  rauhassa, 
suokaa se heille.

Olet, Väiski, vaihtanut ammattiakin 
tietokoneista matkailuajoneuvojen 
myyntiin, muuttuiko harrastus työksi:

Väiski: Kyllähän se näin on käynyt,  
mutta silloin kun harrastuksesta tulee ns. 
työ, silloin sitä tekee mielellään omasta 
vapaasta tahdosta.

Olet ollut aktiivinen matkailuautoiltojen 
järjestäjä, millaisen suosion illat ovat 
saavuttaneet:

Väiski: Matkailuautoiltojen suosio on 
ollut melkein aina nousujohteista, eniten 
on ollut 150 henkilöä.

Matkailuautoasiamies Lehtinen lomalla



Pica-viesti 2•2012  13 

Paljonko vapaa-ajastanne kuluu 
karavaanimatkailuun:

Väiski: Tällä hetkellä ei enää niin paljon 
kuin vuosia taaksepäin, kun olin SFC:n 
matkailuaautokerhon johtokunnassa.

Anja: Aivan liikaa.

Mikä matkakohde lomallanne on jäänyt 
parhaiten mieleenne:

Väiski: Italian Peschiera, Gardajärven 
alapäässä oleva kaupunki.

Mitä asioita painottaisitte eniten 
leirintäalueittemme kehittämisessä:

Väiski: Matkailuautoilijoille tasaveroiset 
paikat muihin alueella oleviin nähden.

Anja: Siisteys

Onko matkallanne koskaan sattunut 
haavereita, millaisia:

Väiski: Onneksi ei isompia, Espanjan 
Barcelonassa minulta vietiin vyölaukusta 
lompakko.

Matkustatteko lomallanne yleensä 
perheen kanssa tai yhdessä tuttavien/
sukulaisten kanssa:

Väiski: Alkuvuosina menimme lastemme 
kanssa sekä niiden ehdoilla,  myöhemmin 
muutaman tuttavan kanssa ollaan tehty 
matkoja.

Anja: Eka ulkomaanmatka tehtiin 
Koskisen Hannun ja Seijan ja heidän 
lastensa kanssa Saksaan vieläkin olemme 
perhetuttuja ja käymme kyläilemässä 
puolin ja toisin.

Mistä matkailuasiamiehen tehtävät 
omalta osaltasi koostuvat:

Väiski: Matkailuautoilijat ja joskus 
vaunuilijat kyselevät lisälaitteista ja 
matkailuauton tekniikasta  kuinka ne 
toimivat tai jos niissä on jotain vikaa, 
tietäisinkö mitä pitäisi tehdä sekä mistä 
saisin apuja.

Entä miltä matkailuautojen myynti 
tuntuu; mitä asioita painotat asiakkaille 
hänen ostoaikeissaan:

Väiski: Valitse auto omien tarpeittesi 
mukaan, älä naapureiden tai 
sukulaisten mukaan. Usein kuulee, kun 
lastenlastenkin pitäisi päästä mukaan ja 
heillekin pitäisi olla sängyt ja istuinpaikat. 
Hyvä näin, mutta joskus joutuu tekemään 
kompromisseja.
Hintavertailu on hyvä, mutta asiantunteva 
kokonaispalvelu on ihan yhtä tärkeä, 
kaikki automerkit tarvitsevat huoltoa ja 
kunnostusta ihan niin kuin me ihmisetkin.

Kiitos haastattelusta. Hyviä karavaanari-
kilometrejä edelleenkin!

Matkailuautoilun historiaamme:

Ensimmäinen matkailuautomme, jonka rakensimme alusta asti 
itse. Eka matka tehtiin kesäkuussa 1981.

Toinen automme,  joka sekin oli pakettiautosta rakennettu.
Vuosiluku oli 1983.

Vuoden matkailuautoilija 1995 Väiski. Luovutuksen teki 
silloinen SF-Caravan ry:n puheenjohtaja Seppo Pietiläinen.



14  Pica-viesti 2•2012

MATKAILU
MESSUT

KOTIMAAN

MATKAILU
MESSUT

KOTIMAAN

MATKAILU
MESSUT

KOTIMAAN

MATKAILU
MESSUT

KOTIMAAN

MATKAILU
MESSUT

KOTIMAAN

Tee löytöret
ki

Suomeen!

Ilmailunkatu 20, PL 163, 33901 Tampere
puh. 0207 701 200, fax 0207 701 201

www.tampereenmessut.fi, info@tampereenmessut.fi

Suomen suvi on täynnä kutsuvia lomakeitaita, mieleenpainuvia 
tapahtumia ja kiinnostavia matkakohteita; nautiskelijalle hemmot-
teluhetkiä mökkilaiturin nokassa, seikkailijalle uusia valloituksia 
ja mutkattomasta lomasta haaveilevalle etukäteen suunniteltuja 
reissupäiviä. 

Neljä muuta tapahtumaa! Samalla lipulla saman päivän 
aikana sisäänpääsy myös Puutarha-messuille, Tampereen Kirja-
messuille ja Tampereen Viinimessuille sekä Keräily-tapahtumaan.

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

13.–15.4.2012

Siis mm. kaikkea tätä
» Matkailukohteita Ahvenanmaan saaristosta 

Pohjois-Lapin tuntureille

» Kattavasti esillä kotimainen kulttuuritarjonta

» Aktiviteetit ja ajanviete

» Kesäiset tapahtumat

» Majoituspalvelut

» Uutuutena koko perheen aktiivialue

Huikea ohjelma
» Koop Arponen & Flute of Shame esiintyy 

messuilla perjantaina 13.4.

» TV:stä tuttu Leena Hefner os. Herppeenluoma 
esiintyy sunnuntaina 15.4.

» Stand-upia jokaisena messupäivänä

» Musikaaliesityksiä

» Teatteriesityksiä

       www.kotimaanmatkailumessut.fi
              Katso koko päivitetty messuohjelma ja näytteilleasettajat!

13.4. messuilla esiintyy Koop Arponen ja Flute of Shame

15.4. messuilla esiintyy TV:stä tuttu

Leena Hefner os. Herppeenluoma

yhden hinnalla
SF-Caravanin jäsen -

korttia näyttämällä

2
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messuilla perjantaina 13.4.

» TV:stä tuttu Leena Hefner os. Herppeenluoma 
esiintyy sunnuntaina 15.4.

» Stand-upia jokaisena messupäivänä

» Musikaaliesityksiä

» Teatteriesityksiä

       www.kotimaanmatkailumessut.fi
              Katso koko päivitetty messuohjelma ja näytteilleasettajat!

13.4. messuilla esiintyy Koop Arponen ja Flute of Shame

15.4. messuilla esiintyy TV:stä tuttu

Leena Hefner os. Herppeenluoma

yhden hinnalla
SF-Caravanin jäsen -

korttia näyttämällä
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PUHEENJOHTAJA                                     MATKAPUHELIN                   SÄHKÖPOSTI
Harri Järveläinen                                          0400 511 199     harri.jarvelainen@gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Timo Hännikäinen                                     0400 847 733     t.hannikainen@luukku.com

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

HALLITUKSEN JÄSENET
Minna Alanko                                          050 354 0277    minna.alanko@luukku.com
Timo Alanko                                          050 355 3709                           timo.alanko2@luukku.com
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
Antti Kiviaho     050 515 1048   antti.kiviaho@elisanet,fi
Heikki Lahtinen     040 553 4871   heikki.lahtinen@sahalahti.fi
Pekka Olsson                                          0400 636 275    olsson.pekka@gmail.com

MAISATOIMIKUNTA
Lea ja Pentti Virtanen                                          050 555 0368    penti.virtanen@luukku.com

VANKKURIMÄNNIKKÖTOIMIKUNTA
Arto Ojala, Antti Kiviaho                                  050 555 0369                              arto.ojala@luukku.com

ENSIAPU-,TURVA- ja AJO-
HARRASTETOIMIKUNTA
Sinikka Miettinen    040 719 3875                                sinikkamiettinen@wippies.fi
Ensiapuryhmä: Heikki Taipale   0400731715   heikkimtaipale@gmail.com
Ajoharrasteryhmä: Harri Järveläinen  0400 511 199   harri.jarvelainen@gmail.com

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

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

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

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY 
Sammonkatu  64 B, 33540 Tampere, 
puh. (03) 345 2650, fax 345 2660,
toimisto@sfcpirkanmaa.fi
www.sfcpirkanmaa.fi  
www.maisansalo.fi
www.vankkurimannikko.fi  
Toimisto avoinna tiistaisin 
klo 17.00-18.00
(ei aattopäivinä eikä heinäkuussa). 

OMAT ALUEEMME:

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

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

YHTEYSTIEDOT
www.sfcpirkanmaa.fi



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

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

www.cartrade.fi

Tervetuloa palveltavaksi monipuoliseen
asiantuntijaliikkeeseen Nokialle!

Mukavamman matkailun
erikoisliikkeessä on
enemmän valinnan varaa!

Mukavamman matkailun
erikoisliikkeessä on
enemmän valinnan varaa!

Mukavamman matkailun erikoisliike

Uusimmat Hymerit, 
Caradot ja Hobbyt 
joka lähtöön. 

Uusimmat Hymerit, 
Caradot ja Hobbyt 
joka lähtöön. 
Tule Cartradeen tutustumaan matkailuau-
tojen ja -vaunujen tuoreimpiin uutuuksiin. 
Meiltä löydät laadukkaat Hymer-, 
Carado- ja Hobby- matkakodit sekä valta-
van, jatkuvasti vaihtuvan vaihdokkivalikoi-
man. Myymälästämme  myös kaikki tarvik-
keet ja varusteet. Hyvät rahoitusratkaisut 
sekä kattavat huolto- ja asennuspalvelut.
TERVETULOA!

Uusimmat Hymerit, 
Caradot ja Hobbyt 
joka lähtöön. 

Uusimmat Hymerit, 
Caradot ja Hobbyt 
joka lähtöön. 

                            Infoa Maisansalon tapahtumista ilmoitustaululta ja netistä www.sfcpirkanmaa.fi  

TERVETULOA 
RENTOUTUMAAN!

Maisan Vappu

• Simat ja munkit edullisesti
• Vapaamuotoinen
   Picnic-lounas minigolf-     
   radalla (kelivaraus)
• Vappumarssi
• Tanssit: AJANTAJU-orkesteri
• orkesterimaksu

Varaslähdöllä  27.4.-1.5.

Maisan Paasiainen
Lapsille ohjelmaa:
• noitakulkue (noita-asu mukaan)
• askartelua

Aikuisille ajanvietettä:
• tanssit: Pastori Pohjalainen
• myyjäiset
• arpajaiset
• orkesterimaksu

6.-9.4.2012

SIIVOUSTALKOOT 19.5.


