
PPica-viestiica-viesti
1 • 2023 • 54. vuosikerta1 • 2023 • 54. vuosikerta

Tunnelmaa talveen omilla alueillamme Tunnelmaa talveen omilla alueillamme 
Vankkurimännikössä ja Maisansalossa!Vankkurimännikössä ja Maisansalossa!
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Aluemaksu 1.6. - 31.8.                                             23 €/ vrk                      23 €/vrk                46 €/vrk
(sis. valosähkön, max 1 000 W)
Aluemaksu 1.9.-31.5.                                               23 €/vrk                     23 €/vrk                46 €/vrk
(+ Valosähkö mittarilla 0,28 €/kWh tai 8 e/vrk)
Varausjärjestelmän aluemaksu                              25 €/vrk                     25 €/vrk                50 €/vrk 
1.6.-31.8. sis. valosähkön, max 1 000 W
1.9.-31.5. valosähkö mittarilla 0,28 €/kWh tai 8 e/vrk
                  
12 kk vuokrasopimus                                               590 €                          640 €                 ei tarjota 
                                                                             (sis. ohjelmamaksun)        (ei sis. ohj.maksua)
6 kk vuokrasopimus                                                400  €                          450 €                  ei tarjota                      
                                                                             (sis. ohjelmamaksun)       (ei sis. ohj.maksua)
3 kk vuokrasopimus                                                330 €                          330 €                 ei tarjota                                       
(ei sisällä ohjelmamaksua)
1 kk vuokrasopimus                                                 240  €                          240 €                  sop.muk.    
(ei sisällä ohjelmamaksua)

Seisontamaksu                                                            
- Ei asutuilta vrk, sisältää lataussähkön                                 3  €/vrk                      ei tarjota               ei tarjota
Kausisäilytys, max 6 kk
- Erillisellä alueella, ei yöpymisiä, ei sähköä                            100  €                       ei tarjota              ei tarjota
Sähkö mittarilla kWh/mittari                                     0,2 8  €/ kWh           0,28 €/kWh           0,38  €/ kWh
                                                                                      - min. 2 €                      - min. 4 €                      -min. 4 €
- Talvikaudella 1.9. -  31.5. sähkö                            
  - Kausipaikka/ilmastointi                                                  0,28 €/ kWh             0,28 €/kWh           0,38 €/kWh
  - Sähkö/ilmastointi ilman mittaria                                        8 €/vrk                       8 €/vrk                 8 €/vrk
Lämmityssähkö                 .                                       ei tarjolla                 ei tarjolla               ei tarjolla
Perhesauna                                                               15 €/tunti                   15 €/tunti              30 €/tunti
Kaasu 11 kg                                                               30 € *)                        30 €*)                     39 € *)
Kaasu 10 kg komposiitti (jos on tarjolla)                   45 €*)                        ei tarjolla            ei  tarjolla                                           
Kaasu   5 kg                                                               23  €*)                       23 €*)                     30 € *)
Kaasu   5 kg komposiitti (jos on tarjolla)                   35 €*)                       ei tarjolla             ei tarjolla
Aurausmaksu/Maisansalo/Talvikausi                    50 €

Päätoimittaja
Jouko Kinnunen
Rongankatu 4 D 96
33100 Tampere
puh. 0500 737 911

Ilmoitukset
Reijo Nurminen
Puh. 041 533 8838

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: 
Jouko Kinnunen (pj.)
Tapio Leppämäki
Pasi Sivula (Web master), sivustojen päivitys
Seija Vaahto
Webmaster/nettiaineistot:
Pasi Sivula
- molemmat alueet päivittävät omat tapahtuma-
sivunsa ym. ajankohtaiset asiat

Julkaisija:
SF-Caravan Pirkanmaa r.y.

Painopaikka:
PunaMusta

Painosmäärä: 4 300 kpl

Osoitelähde:
SF-Caravan Pirkanmaa ry jäsenrekisteri

Pica-viestin ilmestymis- ja aineistopäivät 2023:

N:o 1   ilm. to 16.02.  aineisto pe 17.01.2023  

N:o 2   ilm. to 25.05.  aineisto pe 28.04.2023   

N:o 3   ilm. to 14.09. aineisto pe 18.08.2023

N:o 4   ilm. to 14.12. aineisto  pe 17.11.2023

Lehti luettavissa myös netissä: 
www.sfcpirkanmaa.fi  -sivustolla
www.sfcpirkanmaa.fi  -> yleistä-> Pica-viesti

54. vuosikerta

No 1     2023

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

PICA-VIESTIN KOOT JA
 ILMOITUSHINNAT 2023: 

JÄSENMAKSUT 2023

- Liiton jäsenmaksu
   SF-Caravan ry 29,00 €
-  Yhdistyksen jäsenmaksu
 SF-Caravan Pirkanmaa ry 25,00 €
JÄSENMAKSU YHTEENSÄ 54,00 €
(Liittymisvuosimaksu 48,00 €)
Lisäksi mahdollisia:
Rinnakkaisjäsenen liiton osuus           12,00 €
Rinnakkaisjäsenen yhdistyksen osuus  9,50 €
(antaa äänioikeuden)                                      
(Rinnakkaisjäsenmaksu 15 € ensimmäisenä 
vuonna) 
Liittoon ilmoittamalla voi olla myös SFC-Caravan 
Pirkanmaa ry:n jäsen)
Yhteisöjäsen                                       100,00 €

MAISANSALON JA VANKKURIMÄNNIKÖN HINNASTO 1.1.2023 ALKAEN:

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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Lämmin kiitos yhdistyk-
sellemme  merkkipäiväni 

huomioimisesta.
Olli Miettinen

Käypä välillä kurkkaamassa 
onko vaunun päällä 

liikaa lunta ja että ilma 
vaihtuu myös vaunun sisällä.

Olli kiittää

016 Jäsenhinta  € Muut SFC  € Ei-SFC-jäsen €

*)Kaasun ja sähkön hinta perustuu hinnaston tekohetkellä voimassaolevaan hankintahintaan. Hallitus  voi muuttaa hintoja tarvittaessa päätöksellään.
Mm. orkesteri-iltoina erillinen orkesterimaksu. Tarkemmin tapahtumakalenterissa ja leirintäalueiden toimistojen ilmoitustauluilla. Oikeus hinnanmuutoksiin pidäte-
tään.



                                            400  €                          450 €                  ei tarjota                      

                                               330 €                          330 €                 ei tarjota                                       

Kaasu 10 kg komposiitti (jos on tarjolla)                   45 €*)                        ei tarjolla            ei  tarjolla                                           

Puheenjohtajalta

Heikki Lahtinen
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Heikki Lahtinen

Vuosi 2023 on käynnistynyt vaihtele-
vissa keleissä. Vaihtelua on muuten-

kin ollut ilmassa.

Vankkurimännikössä uusi toimikun-
ta, uusien isäntien Jani Ahon, Lauri 
Salon ja Erkki Peltoniemen vetämänä 
on päässyt työn syrjään kiinni. Odotan 
oikein innolla mitä uutta ja mitä vanhaa 
on uudella ryhmällä mielessä Männikön 
vuoteen 2023.

Maisansalossa on myös vaihtuvuutta 
isännistössä. Raine Soutolahti ja Tuula 
Valtatie-Soutolahti jatkavat isäntinä ja 
heidän uutena parinansa on aloittanut 
Timo Vaahto.

Yhdistyksen toimisto on siirretty Vank-
kurimännikössä huvikummun yläkertaan 
eli Elviiran huoneeseen. Järjestämistä 
piisaa vielä, vaikka toimistossa ollutta 
turhaa tavaraa on poistettu melko run-

saasti. Muuton avulla saimme vapautet-
tua hyödyllisempään käyttöön alakerran 
tilan.
Yhdistyksen toimisto toimii lähinnä 
arkistona, jossa säilytetään virallisia do-
kumentteja sekä matkan varrella kerty-
nyttä muuta materiaalia. On myös hyvä 
säilyttää tuleville sukupolville materiaalia 
muustakin harrastukseen liittyvistä 
asioista.
Mikäli sinulle on jäänyt nurkkiin sellaista 
materiaalia, jonka koet menevän huk-
kaan, mutta uskot sen olevan tärkeää 
yhdistyksemme historian kannalta, 
niin voimme ottaa sitä pienissä määrin 
vastaan. 
Voit olla yhteydessä suoraan minuun 
040 553 4871 tai laittaa sähköpostia:
heikkilahtinen71@gmail.com

Olemme saaneet liitolta yhdistyksien 
jäsenmääristä tietoa ja kyllä me vielä 
olimme suurin ja kenties kaunein. Koko 

jäsenmäärä meillä oli vuoden lopussa 
4 366. Kiitos koko jäsenistölle, kun olette 
mukana.

Oulu on toisena 4 135 jäsenellä ja Mat-
kailuautoilijat kolmantena 2 737 jäsenellä.
Oulun kanssa ei ole mitään kilpailua, 
mutta onnittelut kuitenkin toisesta 
sijasta. 
Matkailuautoilijat on kasvanut eniten 
366 uudella jäsenellä, onnea myös heille. 
Jäsenistössä on aina ollut vaihtuvuutta 
suuntaan tai toiseen nyt oli pienen pudo-
tuksen vuoro. Liiton koko jäsenmääräksi 
jäi 66 694 jäsentä.

Talvisia elämyksiä karavaanielämään

 Heikki Lahtinen

Vaihtelua ilmassa ja alueilla
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Maisan
kuulumisia

ANNO DOMINI 2023

Oikein hyvää alkanutta vuotta 2023 
kaikille lukijoille.

Vuosi 2022 oli erittäin työteliäs Maisan-
salossa. Talkoita riitti koko kesän ajan, 
onneksi oli innokkaita tekijöitä. Ns ala-
kentän vierailijoiden paikat uusittiin täy-
dellisesti. Veneiden ja peräkärryjen paik-
ka siirretään Traktorihallin läheisyyteen. 
Pikkusaunojen vesijohtoja Pummilan 
Markku uusi siten, että saunoja voitiin 
käyttää pidemmälle syksyyn. Unohtaa ei 
myöskään saa keittiöväkeä, jotka laittoivat 
talkoolaisille hyvää ruokaa, ja talkoitahan 
on riittänyt. Nimekkäitä orkestereita oli 
esiintymässä, mikä sekin toi uusia vie-
railijoita alueelle. Toimistosta kerrottiin, 
että hyvin monet vierailijat, tulivat varta 
vasten kiittämään, mm hyvästä hengestä, 
minkä olivat kokeneet Maisansalossa vie-
raillessaan. 
Uusia kausipaikkalaisia on tullut lisää, ja 
jonossakin on odottajia, kausipaikkoja 
tehdään mahdollisuuksien mukaan lisää. 

PUUROJUHLA

Puurojuhlaa vietettiin, väkeä riitti, kos-
ka lunta oli satanut todella paljon, joten 
väki tuli tekemään lumitöitä vaunuilleen. 
Pukki vieraili, ja sai pienet ihailijansa lau-
lamaan Hänelle. Jouluna alueella asuvat, 
järjestivät omakustanteisen joulupöydän, 
ja nauttivat näin omanlaisensa joulun. 

UUSI VUOSI

Sitten olikin jo Uusi Vuosi. Tanssiorkeste-
ri Sympatia soitti erittäin hyvää jalan alle 
sopivaa musiikkia. Yhdistys ei järjestänyt 
ilotulitusta, mutta muutamat yksityiset 
henkilöt järjestivät hienon ilotulituksen, 
jonka asiantuntevasti ja turvallisesti hoiti 
Keijo Rahikainen. 

TULEVIA TAPAHTUMIA:

Lähitapahtumista mainittakoon mm. 
Pilkkikisat: la 25.02.2023, klo 10.00 – 
13.00. Olutpilkkikisa la 04.03.2023 klo 
11.00 – 13.00 ja  Lasten mehupillipilkki 
samaan aikaan. HUOM sää- ja jääva-
rauksella. Tarkista ohjelma lähempänä 
ajankohtaa nettisivuilta/FB. Muutoksien 
ja peruutusten varalta. Kaikkea näitä kan-
nattaa tarkistaa mahdollisten muutosten 
ja peruutusten varalta FB/nettisivuilta.  
Pitkäperjantaina tanssitaan uudistunees-
sa pubissa Joonas Erkkilän ja Unelma 
orkesterin tahdissa, vappuna Ässät-yh-
tyeen tahdissa niin Vappuaattona, kuin 
parituntia Vappupäivän päivätansseissa, 
Juhannuksena Pubissa esiintyy Johanna 
Debreczeni. Kaikista näistä ja uusistakin 
tapahtumista saa lisätietoa nettisivuilta.

ALUEVETÄJÄT

Aluevetäjinä jatkavat Tuula ja Raine Sou-
tolahti ja kolmantena aluevetäjänä Timo 
Vaahto.

 

Tarjolla herkullista joulupuuroa

Illan odotetuin vieras saapui

Iloista tulitustakin nähtiin

Yleniuksen Taina ja Jouko muka-
na puurojuhlassa ja joulupukin 
vierailussa
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Maisan
kuulumisia

Uusivuosi toi taas uutta talkootyötä. Pu-
bin remontti alkoi heti 02.01.2023. Timo 
Vaahto oli puhellut mm. miesten sau-
navuorolla uudesta talkoohommasta ja 
niin taas löytyi innokkaita tekijöitä, kun 
sana remontista kiersi. Ensin tyhjennet-
tiin pubi ja nuorisotila, tavarat traktorilla 

traktorihallille, ja sitä tavaraahan riitti. 
Sitten alkoi varsinainen purku. Tarkoi-
tus olisi, että remontti olisi mahdollisesti 
helmikuun aikana ohi. Jälleen kerran kii-
tokset myös keittiöväelle, talkoolaisten 
ruokailuista. Vielä on tulevan kevään 
aikana nuorisotilan pystytys ja siihen liit-

tyvät työt. Tulevaisuudessa on myös lisää 
luvassa rakentamista. Ns. alakentälle on 
mietitty rakentaa huoltorakennus, kun-
han suunnitelmat hahmottuvat ja budjetit 
antavat myöten.   

PUBI MENI REMONTTIIN

UUDISTETUN PUBIN AVAJAISET 
perjantaina 24.2.2023 

klo 20.00-00.00

Maisan Pubin avajaiset suurehkon 
remontin jälkeen. 
Katsastetaan talkoolaisten taidon-
näyte, jälleen kerran. 
Tilaa on tullut lisää ja sisustus on 
muuttunut ja mitä kaikkea on-
kaan…
Klo 20.00-21.30 pieni yllätys! Tule 
tutustumaan ja viettämään iloinen 
rennon meiningin ilta. 
Hyvää tanssittavaa musiikkia tarjoil-
laan tangosta discoon ja siltä väliltä.

Iloisesti tervetuloa !!
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Tiedote       
hallituksen 
ilmoituksista ja 
päätöksistä

Nro 1/2023

Ilmoitusasiat:

Yhdistyksen hallitus 2023: 
• Puheenjohtaja Heikki Lahtinen
   - (Vuosikokouksen päätöksellä)
• Varapuheenjohtaja Harri Huhtala
• Muut hallituksen jäsenet:
  Taina Hanhinen, Pekka Olsson, Timo Vaahto,
  Tuukka Seijari, Pasi Sivula, Raine Soutolahti,
  Pentti Wallenius

Muut yhdistyksen toimihenkilöt:
• Yhdistyksen sihteeri Irkka Kihlström
• Hallituksen kokousten sihteeri  
  Taina Hanhinen
• Jäsenkirjuri 
  Taina Hanhinen
• Taloudenhoitaja 
   Heli Schroderus
• Caravan Huiput 
   (yht. hlö) Pentti Wallenius            

• Hämyt YT 
  Heikki Lahtinen (yht.hlö) 
• Kassajärjestelmä ja It-vastaava 
   Pasi Sivula jaTuukka Seijari 
• Web-ylläpitäjä ja tekninen tuki 
   Pasi Sivula  
• Viestintähenkilö 
  Jouko Kinnunen 
• Laki- ja järjestysasiat, (2 hlö): 
   Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
•  Alkoholilupa-asiat 
  Taina Hanhinen
• Tiedotustoimikunnan puheenjohtaja 
  Jouko Kinnunen
•  Vakuutusasiat vuonna 2023 
   Timo Vaahto

• SF-Caravan Pirkanmaa ry esittää liittohal-
litusehdokkaaksi Harri Järveläistä

• Vuosikokous pidetään Murikassa 7.10.2023

Muutoksia Maisansalon isännistössä:
Raine Soutolahti
Tuula Valtatie-Soutolahti jatkavat isäntinä
Timo Vaahto aloittaa uutena isäntänä ja jatkaa 
Petri Koskisen tilalla

Caravan Huippujen seuraava kokous 
on Lintulahdessa 21.1.2023.

Valitaan vuoden karavaanari 2022. 
Äänestysaika 10.3.2023 saakka.

Uudet yhdistyksen nettisivut 
aukeavat helmikuussa 2023

SF-Caravan Pirkanmaa ry:n hallitus v. 2023:

Vasemmalta: Taina Hanhinen, Tuukka Seijari, Heikki Lahtinen (pj), Pentti Wallenius, Pasi Sivula, Pekka Olsson, 
Harri Huhtala (varapj), Raine Soutolahti, Timo Vaahto
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Kts. tarkemmat tiedot tapahtumistamme aina
lähempänä ao. tilaisuutta nettisivullamme www.vankkurimannikko.fi , 

Facebook-sivuillamme ja puh.apissa. 

Tervetuloa viihtymään!

           Vappu
                     la 29.4.2023

� kest� ina Japo & Jamm� it
 ja reipas meininki! 

Pääsiäisenä tanssitaan ja maalataan munia
7.-10.4.2023

Orkesteritanssit ja pääsiäisohjelmaa lapsille. 
Tule viettämään mukava pääsiäinen Männikön 
mukavaan tunnelmaan ja ohjelmaan. Saunat 
lämpiävät. Avaa karavaanikausi Männikössä.

La 8.4.23
Orkesteri
Vaittinen &
Wirsell

Äitienpäivänä kahvitus 
lauantaina. 

T� kokuussa siiv� stalk� t. 

                      
                     la 29.4.2023 Äitienpäivänä kahvitus Äitienpäivänä kahvitus Äitienpäivänä

lauantaina. 

HIIHTOLOMALLA MÄNNIKKÖÖN, 
24.2.-5.3.2023, vko 9:

• Voit lasketella Virtain Pukki-
vuoressa ja hiihtää kaupungin 
laduilla (kts.ladulle.fi , Virrat)
• Mukavaa ohjelmaa väki-
määrän mukaan lapsille ja 
aikuisille.
Viikko-ohjelmaa:
Pe 24.2.:
- Huvipubissa karaokeilta
La 25.2.:
- Huvipubissa karaokeilta
Ma 27.2.:
- Lapsille leffailtapäivä, 

Huvikummulla poppareita ja 
mehua
Ti 28.2.:
”Bingolenkki” Männikön 
ympäristössä, n. 3,6 km kä-
velyretki, matkailla visailua
Ke 1.3.:
Porukalla Pukkivuoren 
pulkkamäkeen, makkara- ja 
mehutarjoilu
To 2.3.:
Käpygrillillä letunpaistoa

Pe 3.3.:
Leikkimielinen koko perheen 
liikuntapäivä: mm. tandem-
hiihtoa ja muuta mukavaa, 
mehutarjoilu. Huvipubissa 
karaokeilta
La 4.3.:
Huvikummulla lounas á 5 € 
sekä lämpimäisiä myynnissä.
Lapsille askartelupaja. Huvi-
kummulla karaokeilta.

Toimisto palvelee ma-la klo 
10-13 ja 15-17, su 10-13
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SF-Caravan Pirkanmaa ry on yhä Suomen suurin
SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksistä
Pienestä jäsenmäärän notkahduksesta huolimatta ero toiseksi suurimpaan yhdistykseen, SF-Caravan Oulun seutuun, pysyi liki 

samana vuonna 2022 eli jäsenmäärämme oli 231 jäsentä suurempi kuin heillä. Myös Oulussa jäsenmäärä hieman supistui edel-
lisestä vuodesta.
Tässä 30 suurimman yhdistyksen jäsenmäärät:

   
  Yhdistys     Yhdistys                                                                                  Varsin.       Rinnakkais-     Kunnia-    Vapaa-              Kaikki    

     016     SF-Caravan Pirkanmaa ry                4 066                     291                      3                  6                      4 366
     018     SF-Caravan Oulun Seutu ry                                      3 986                     144                      2                  3                      4 135
     068           SF-Caravan Matkailuautoilijat ry                               2 551                     180                      6                  -                       2 737
     009           SF-Caravan Keski-Suomi ry                                   2 475                      204                       -                  3                      2 682
     034           SF-Caravan Keski-Pohjanmaa ry                           2 183                        86                      1                  -                       2 270
     020           SF-Caravan Satakunta ry                                        1 858                      123                      1                  -                       1 982
     032           SF-Caravan Seinäjoen seutu ry                               1 839                      135                      3                  1                      1 978
     003           SF-Caravan Helsinki ry                                            1 723                       111                      4                11                      1 849
      011           SF-Caravan Lahden Seutu ry                                  1 662                      109                      4                 2                       1 777
     017           SF-Caravan Pohjanmaa ry                                      1 578                      105                      5                  3                      1 691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     021           SF-Caravan Kuopion seutu ry                                  1 585                      100                       1                 -                       1 686
     008           SF-Caravan Kanta-Häme ry                                     1 527                      114                       1                 1                      1 643
     022           SF-Caravan Turku ry                                               1 451                      127                       2                 1                      1 581
     046           SF-Caravan Pohjois-Karjala ry                                 1 470                        96                       1                 -                       1 567
     001           SF-Caravan Espoo ry                                               1 423                        81                       6                 1                      1 511
     004           SF-Caravan Hyvinkään seutu ry                               1 206                      124                       1                 1                      1 332 
     014          SF-Caravan Napapiiri ry                                            1 224                        75                       1                 2                      1 302
     023          SF-Caravan Vantaa ry                                              1 188                        57                       1                 3                      1 249
     026          SF-Caravan Jakobstadsnejden rf                             1 153                        76                       1                 2                      1 232
     006          SF-Caravan Itä-Uusimaa ry                                       1 142                        73                       6                 -                       1 221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     010          SF-Caravan Kymenlaakso ry                                      1 009                       92                       6                 1                      1 108
     005          SF-Caravan Saimaan Seutu ry                                       974                       62                       1                 3                      1 040
     056          SF-Caravan Kokemäen Seutu ry                                     872                       95                       -                  1                         968
     054          SF-Caravan Vakka-Suomi ry                                           821                     121                       2                 -                          944
     040          SF-Caravan Ylä-Savo ry                                                818                        74                       3                 1                         896
     069          SF-Caravan Lohenpyrstö ry                                          813                        68                        -                 -                          881
     029          SF-Caravan Salon seutu ry                                            795                       64                       1                 1                         861
     031          SF-Caravan Kainuu ry                                                   791                       67                       -                  -                          858
     043          SF-Caravan Länsi-Pohja ry                                           745                       64                       -                  -                          809
     019          SF-Caravan Raahentienoo ry            723                    47                       -                   -                         770

no                                                                                                               jäseniä      jäseniä               jäseniä       jäseniä             yhteensä

TULE PICA-VIESTIN PÄÄTOIMITTAJAKSI
Olen ollut Pica-viestin teossa osin toimittajana, osin 

valokuvaajana, lehden taittajana sekä päätoimit-
tajana,  niin että nyt meneillään on jo kohdallani 28. 
vuosikerta. Olisi varmaan aika jo vaihtaa päätoimittajaa 
ja tuoda myös uusia, tuoreita tuulia lehteen. Työ on 
sivutoiminen  (4 numeroa/vuosi) ja mielenkiintoinen. 
Työssä tutustuu kaikkeen siihen mitä yhdistyksessä ja 
toimikunnissa tapahtuu, niin kentällä kuin kokouksis-
sakin. Lehden toimittamiseen kuuluvat Maisansalossa 
ja Vankkurimännikössä omat tiedotusvastaaavat, jotka 
toimittavat alueensa artikkelit ja kuvat päätoimittajalle.
Tarvittaessa lehden taitto (ellei tee itse) voidaan 
ulkoistaa kirjapainolle tai ulkopuoliselle freelancerille. 

Päätehtävä olisi, että ko. henkilö keräisi lehteen tulevan 
aineiston, tekisi alustavan sivujaon, huolehtisi taiton aika-
taulusta, ilmoitusten mukanaolosta, vedosliikenteestä ja 
koordinoisi lehden painokuntoon määräaikaan mennessä 
sekä toimittaisi tilauksen ja jakeluohjeistuksen kirjapai-
nolle. Pyrin kaikin tavoin auttamaan alkuun ja kertomaan 
yksityiskohdista lisää.
Olisiko nyt sinun vuorosi astua remmiin?
Ota yhteys: Jouko Kinnunen, puh. 0500 737 911 tai 
jouko.kinnunen@ideatutka.com

Ollaan yhteyksissä:    Jouko Kinnunen 
                                    Pica-viestin päätoimittaja      
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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 2022 Pirkan-

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

tai äänestä yhdistyksen app:ssa olevalla 
vastauslomakkeella

Valitsemme nyt kolmatta 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 karavaanari. 
v. 2022.  Vuonna  2022 yhdistyksen hallituksessa ollei-
ta jäseniä ei voi äänestää vuoden karavaanariksi.

Tehnyt jotakin karavaanareiden hyväksi, yhdistyksen 
hyväksi, leirintäalueidemme hyväksi eli perustele vas-
tauksessasi myös se minkä vuoksi hänen tulisi olla 

     VUODEN KARAVAANARI 2022 PIRKANMAALLA.

Vastaa sähköpostilla tai yhdistyksen apissa olevalla 
vastauslomakkeella 10.03.2023 mennessä.
E-mailin osoite: toimisto@sfcpirkanmaa.fi 

Palkinnoksi valittu karavaanari saa maineen ja kun-
nian lisäksi kunniapalkinnon ”Vuoden Karavaanari 
Pirkanmaalla 2022” -laatalla.

Päätös vuoden karavaanarista julkistetaan hallituksen 
päätöksellä  maaliskuussa 2023 nettisivullamme, alu-
eidemme Facebook-sivuilla sekä Pica-viestissä 2/2023. 
Äänestää saa vain kerran. 

      ÄÄNESTÄ 10.03.2023 MENNESSÄ 
    osoitteella: toimisto@pirkanmaa.fi !



Männikön
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PIKKUJOULUA
Pikkujoulua vietettiin 2.-4.12. Perjantai 
alkoi saunomisilla. Illalla Huvipubi avasi 
ovensa, ja siellä tarjoiltiin makkarat 
uuden grillikodan avajaisten kunniaksi. 
Huvarilta oli hieno valokuja kodalle. Kts. 
lehden kansikuva.

ILTA JATKUI KINKKUBINGOLLA JA 
TIETOVISALLA.
Lauantaina iltapäivällä oli Huvikummulla 
tarjolla joulupuuro. Sen jälkeen mais-
tuivat kahvi ja joulutorttu. Joulupukki 
poikkesi tarkastusmatkallaan, ja vajaa 
parikymmentä lasta sai pukilta pienen 
lahjapussukan. Illan päätti orkesteritans-
sit.

JOULUN VIETTO SUJUI RAUHAISAS-
TI, OLI AIKA HILJENTYÄ.
Uudenvuoden aatonaaton Huvipubin tie-
tovisa vaihtui karaokeen, jota veisattiin-

kin kunnolla. Aaton ensimmäiset raketit 
ammuttiin rannassa klo 20.30, jotta 
nuorimmat olivat vielä hereillä. Toinen 
esitys oli Huvikummulla vuoden vaih-
tuessa. Näyttävä määrä raketteja keräsi 
ison yleisön katsomaan ja kuvaamaan. 
Muuten ilta meni orkesteritanssien mer-
keissä, orkesterina Vähäkosket.

LOPPIAISTANSSIT JA KARAOKES-
SA PYÖRÄHTELI PARIKYMMENTÄ 
INNOKASTA.
Männikönkin kelit ovat olleet haas-
teelliset. Osaavat koneenkäyttäjät ovat 
puskeneet lunta välillä päivätolkulla, ja 
välillä on hiekoitettu. Tästä kaunis kiitos 
näille puurtajille.

Torttukahvit maistuivat puuron jälkeen Joulupukkikin kerkesi poikkeamaan

Uusi grillikatos iltavalaistuksessa

Joulupuuro maistui

Näyttävä rakettitaivas uudenvuoden-
aattona
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Jorma ”Otto” Leinonen on tullut Vank-
kurimännikköön kaksi kertaa helikop-

terilla.

Helikopterilla lentäminen on perinteisesti 
ollut äveriästä puuhaa. Kuten eräs pohjan-
maan mies on sanonut, että ei tule köyhiä 
vastaan. Mutta muutenkin se onnistuu, 
mutta palataan siihen myöhemmin.

Tamperelainen pitkän linjan karavaanari, 
Jorma Leinonen, on ollut monessa mu-
kana. 80-vuotissyntymäpäiviään tammi-
kuun lopulla viettänyt Leinonen matkasi 
puoleksitoista viikoksi matkailuautollaan 
Äkäslompoloon. - Karkuun, kuten hän 
asian ilmaisi. Tosin perillä oli mökkima-
joitus.

Autonasentajana elämäntyönsä tehnyt 
mies sai ajatuksen matkailuvaunusta sa-
moin kuin moni muukin Suomen sateessa 
telttaillut. Pohjoisessa usein kiertänyt pa-
riskunta oli vuorokauden sateessa teltassa, 
ja tutut sanoivat, että voitte tulla meidän 
vaunuun. Päätös matkailuvaunun hankki-
misesta oli sillä selvä.

Vankkurimännikköön vaunun kanssa 
saapuminen ensimmäistä kertaa oli py-
häinmiestenpäivänä 1977. Siihen aikaan 

jäsenmaksu meni kalenterivuosittain, ja 
”Ottoa” neuvottiin, että liity vuoden alus-
ta. Niinpä jäsenyys alkoi vuoden 1978 
alusta. Aluksi kierrettiin lähimaakun-
nissa, mutta Männiköstä tuli vakipaikka. 
Jopa niin, että Leinonen toimi alueisäntä-
nä vuosina 1984 – 1994.

Niinä aikoina Leinoset kutsuttiin Maisan-
salon porukan, Festina Lenten (”Kiiruhda 
hitaasti”), mukaan. FICC-ralli Unkarissa 
oli ensimmäinen pitkä ulkomaanmatka. 
Myös pohjoismaisilla caravanpäivillä Lil-
lehammerissa tuli käytyä.

Lappi on ollut toinen sydänasia, jossa Lei-
nonen on käynyt useamman kerran vuo-
dessa. Sallassa ja Ylläksellä sekä Kilpisjär-
ven pilkkikilpailuissa noin 15 kertaa.

Tässä onkin ilmasilta niihin hulivispi-
lälentoihin. Aikoinaan Virtain laivaran-
nassa järjestettiin kahtena vuotena pilk-
kikisat. Jäällä oli iso teltta, ja jää reikiä 
täynnä. Siinä pystyi teltassa pilkkimään ja 
nauttimaan virvokkeita. Paikalla oli ylei-
sölennätys helikopterilla, ja sen päätyt-
tyä ”Otto” meni kysymään lentäjältä, että 
heitä on kolme miestä, pääsisikö kyydissä 

Vankkurimännikköön. Paikka oli matkan 
varrella, ja ei muuta kun ukot kyytiin ja 
taivaalle.

Seuraavana talvena sama juttu. Sen jäl-
keen tapahtuma siirtyi Tuuriin. Tiettäväs-
ti ainakaan toistaiseksi ei muita ole kopte-
rilla Männikköön laskeutunut.

Jo aiemmin on tullut julki, että Jorma Lei-
nonen toi pubitikkakisat Männikköön. 
Lapset ovat aina pitäneet ”Otosta”. Syy oli 
se, että aktiiviaikanaan hän järjesti lapsille 
aina jotain hauskaa. Unikeko, kilpailuja ja 
vesisota. Siinä Jorma seisoi pelastusliivit 
päällä, ja lapset saivat päästellä kaikenlai-
silla vesipyssyillä päin märkää Ottoa. 

Kerran vanha ajokki, Ford Zephyr 6 hyytyi 
vaunun eteen tielle. Monikymmenpäinen 
lapsikatras työnsi auton vaunun viereen. 
Seuraavana päivänä delegaatio tuli kysy-
mään, että tarviiko autoa työntää tänään?

Pica-viesti onnittelee!
                     Tapio ”Leppis” Leppämäki

Ps. Otto on  saanut yhdistyksen hyväksi 
tehdyistä ansioistaan kunniajäsenyyden 
sekä Pohjola-maljan v. 1987 (Vuoden 
toimivin jäsen/kiertopalkinto).

Sarjassamme mieleenpainuvia 
karavaanareita:

Jorma ”Otto” Leinonen,
80 v   25.01.2023

"Laskeuduttiin poikien kanssa helikopterilla Männikköön”

Otto Männikön 40-vuotisjuhlassa 

kertomassa Männikön historiasta
Oton ”Full Service” viulukotelo(vain viulu puuttuu)

Kopterilla Männikköön

Äkäs-
lompolo 
kutsuu!



ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä
020 777 2024

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

RINTA-JOUPPI.COM

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

Helpot ja nopeat kaupat onnistuu myymälässä tai verkossa!

MATKAILE SUOMEN
KAUNIISSA MAISEMISSA

YLI 400 
MATKAILU-
AJONEUVON 
VALIKOIMA
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Haastattelijana Jouko Kinnunen:

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

Jani: Ensimmäisen kerran kokeiltiin 
retkeilyä perheen kanssa vuokravaunulla 
joskus kymmenen vuotta sitten. Kivaa 
oli, mutta muutama vuosi ehti vierähtä-
mään, ennen kuin päätös oman vaunun 
hankkimisesta kypsyi. Korona-aalto 
lopulta käänsi pään kotimaan matkailulle 
ja hommasimme oman vaunun 2020 
kesällä.

Erkki:  Oltiin ystäväpariskunnan kanssa 
heidän vaunullaan kesällä 2008 Kaustisen 
musiikkijuhlilla kokeilemassa millaista 
karavaanarielämä on ja tämän kokemuk-
sen jälkeen ostettiin ensimmäinen oma 
vaunu syksyllä.

Lauri: 1993 tuttavien suosittelusta ja 
heidän kokemuksistaan.

2. Kuinka kauan olette olleet SF-Cara-
van Pirkanmaa ry:n jäseniä?

Jani: Kolmatta vuotta mennään.

Erkki:  Liityttiin syksyllä 2008.

Lauri: Vuodesta 1993 alkaen.

3. Oletteko olleet aiemmin yhdistyksem-
me luottamustehtävissä/missä: (toimi-
kunta, aputoimikunta, hallitus, muu)

Jani: en ole ollut.

Erkki:  Toimikunnassa neljä vuotta ajalla 
2014 - 2017.

Lauri: Vankkurimännikön toimikunnas-
sa kaksi ja puolivuotta, toimistolla kolme 
vuotta..

4. Milloin olette päättäneet tulla kausi-
paikkalaisiksi Vankkurimännikköön?

Jani: Ensimmäinen vaunukesä meni 
reissatessa, mutta vappuna 2021 pää-
tettiin juurtua Vankkurimännikköön, 
kun olimme jo sitä ennen olleet alueella 
vierailijoina muutaman kerran ja aina oli 
mukavaa.

Erkki:  Se oli kesäkuussa 2012.

Lauri: Vuoden 1994 alusta.

5. Mitä asioita arvostatte karavaanielä-
mässä eniten?

Jani: Siinä on niin monta juttua; saan 
oman "tukikohdan" mukaani, jos lähden 
reissuun. Vaunu on kausipaikalla olles-
saan aina valmiina kuin kesä (...tai talvi)
mökki, jonne voi lähteä vähän rauhoit-
tumaan ilman ylimääräistä säätämistä. 
Vaunuillen saa aina mielensä mukaan 
omaa rauhaa ja hiljaisuutta tai voi tavata 
samanhenkisiä kavereita, kun haluaa 
vähän sosiaalisempaa menoa ja seuraa.

Erkki: On vapautta liikkua, jos haluaa, 
mutta kun on kausipaikalla niin sinne on 
helppo tulla talvella tai kesällä viettämään 
aikaa.

Lauri: Matkoilla tutustuu uusiin paikkoi-
hin ja ihmisiin.

6. Oletteko jakaneet aluevetäjien töitä 
keskenään, mitä kunkin aluevetäjän 
toimenkuvaan erityisesti kuuluu?

Jani, Lauri, Erkki: Meidän kaikkien 
puoleen voi aina kääntyä missä tahansa 
aluevetäjälle kuuluvassa asiassa. Toki 
joku meistä kolmesta voi olla aina vähän 
muita paremmin perillä joistain yksittäi-
sistä asioista, mutta pyrimme myös pitä-
mään toisemme ajan tasalla tapaamalla 
ja juttelemalla säännöllisesti. Olemme 
sananmukaisesti aluevetäjätiimi.

7. Kuinka paljon vietätte aikaa Vankku-
rimännikössä kuukaudessa/vuodessa?

Jani: Jaa-a, enpä ole tarkkaa kirjaa 
pitänyt, mutta vuoden aikana taatusti 
useampi viikonloppu on tullut vietettyä 
Vankkurimännikössä kuin jossain muu-
alla. Itse teen myös etänä töitä ja arkipäi-
vät sekoittuvat viikonloppuihin; Elastista 
lainaten "muille se on viikonloppu, mulla 
menee koko loppuviikko" :)

Tullaan tutuksi
Nyt haastatellaan Vankkurimännikössä vaikuttavia uusia 
aluevetäjiä Jani Ahoa, Lauri Saloa ja Erkki Peltoniemeä, jotka 
ovat toimineet tehtävässään vuoden 2023 alusta. 

Vankkurimännikön uudet kipparit,  vas.  Erkki Peltoniemi, Lauri Salo ja Jani Aho
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Erkki: 2-3 kertaa kuukaudessa ja 3-4 
päivän ajan.

Lauri: Noin kolme kuukautta vuodessa.

8. Mitä asioita haluaisitte eniten tuoda 
toiminnassanne esiin alueiden kehittä-
miseksi?

Jani: Toivon voivani pitää tarjoamamme 
palvelut hyvällä tasolla, mahdollisesti 
lisätä palveluja ja niiden saatavuutta 
kaikkina aikoina (sen puitteissa, kun 
vaan henkilöstön resurssit riittävät). 
Pyrin myös suunnittelemaan toimintaa 
mahdollisimman paljon ennakkoon, jotta 
voimme hyvissä ajoin tiedottaa ja mai-
nostaa Vankkurimännikköä eri kanavilla 
(mm. Pica, Facebook, SFC Pirkanmaan 
web-sivut ym.)

Erkki: Hyvät palvelut ja jos lapsilla on 
paljon  tekemistä niin silloin myös van-
hemmat viihtyy.

Lauri: Edelleenkin hyvän talkoohengen 
ylläpitämistä.

9. Mikä on karavaanarin tärkein omi-
naisuus?

Jani: Emmätiä...ainakin siitä on hyötyä 
itselle ja muillekin, jos on sosiaalinen 
luonne ja pysyy vähän työkalutkin käsis-
sä.

Erkki: Tulee toimeen erilaisten ihmisten 
kanssa.

Lauri: Yhteisöllisyys

10. Mitä asioita arvostatte eniten ka-
ravaanialueella, mitkä asiat on oltava 
kunnossa?

Jani: Alueen yleinen siisteys ja asiallinen 
järjestyksenpito kai ne oleellisimmat. 
Kaikki muu on aina bonusta. Alueita 
ja odotuksia on niin erilaisia; joskus on 
kiva olla syrjäisellä leirintäalueella, jossa 
palveluita ovat vain juomavesi, sähkö 
ja luonnon hiljaisuus. Isoilla vilkkailla 
alueilla erilaisten oheispalvelujen osalta 
odotukset voivat olla korkeammalla. Pal-
velulistan pituutta tärkeämpää on se, että 
paperilla luvatut palvelut ovat todellakin 
saatavilla ja hyvin toteutettuja.

Erkki : Paikkojen siisteys ja toimivat 
huoltotilat ja hyvät saunat.
Lauri: Palvelujen toimivuus, alueen siis-
teys ja rauhallisuus.

11. Mikä Vankkurimännikössä on 
parasta?

Jani: Mukavaa porukkaa, kodikas Huvi-
kumpu harrastustiloineen ja tietysti aivan 
verrattoman hyvät saunat. En ole tainnut 
kotona saunoa enää sen jälkeen, kun 
ryhdyin Vankkurimännikön kausipaik-
kalaiseksi.

Erkki: Saunat, harrastustilat ja mukavat 
kausipaikkalaiset.

Lauri: Saunat tietenkin.

12. Mitä parannusehdotuksia teillä olisi 
Vankkurimännikköön, jos budjetti vain 
antaisi myöten normaalien kunnostus-
töiden lisäksi?

Jani: Heheh, ainahan se budjetti rajoittaa, 
mutta jos nyt leikitään hetken Roope 
Ankkaa... Turvallisuustekniikkaa olisi 
mielestäni hyvä uudistaa ja parannella 
(alueen valaistusta, kameravalvontaa, 
yhteisten tilojen lukitusjärjestelmiä, 
paloturvallisuustekniikkaa ym.). Huol-
topalvelut ovat keskittyneet aika paljon 
alueen toiseen päähän; Huvikummulle 
olisi kiva saada (ympärivuotiset) ruo-
anlaitto-, tiskaus- ja suihkutilat palve-
lemaan sitä alueen toistakin laitaa. Toki 
Huvikummulla voisi tehdä isomminkin 
Huvipubin tilojen uudelleen rakentelua 
käytännöllisemmäksi (seinien siirtelyä, 
lämpöeristystä, vesipistettä jne.). Koirille 
oma ulkoilutus- ja leikkiaitaus (esim. 
ruohokentän laidalle) olisi mieleinen lisä 
- vähän niinkuin Maisansalon malliin.

Erkki: Huoltorakennuksen remontointi ja 
jos saisi puusaunaan lisää pukutilaa.

Lauri: Uusia isoja asioita ei tule nyt 
mieleen.

13. Mistä treff eistä Vankkurimännikössä 
eniten pidätte?

Jani: Juhannus. Juhannus on se kova 
juttu. Siinä on taikaa.

Erkki: Kaikki on hyviä, mutta jos muuta-
man valitsee niin Juhannus, Tikkakisat ja 
Naamiaiset.

Lauri: Pubitikka-kisat.

14. Jos ette olisi karavaanareita, niin 
mitä muita harrastuksia voisitte harkita 
tai teillä on?

Jani: Biljardi, oluet & viinit, matkailu, 
kuntourheilu, sulkapallo, tietokonepelit, 

ohjelmointi, hifi , elokuvat...onhan näitä, 
kun vaan ehtis kaikkea...

Erkki: Kesämökillä kuluu aika ja siellä 
kalastus ja saunominen ja uinti.

Lauri: Musiikki ainakin.

15. Aluevetäjän työ vaatii nyt tietysti 
paljon läsnäoloa omalla alueella, mutta 
oletteko kuinka paljon aiemmin tehneet 
vierailuja muilla karavaanialueilla 
Suomessa tai ulkomailla?

Jani: Ulkomaille asti en ole vielä ehtinyt, 
mutta kolmena kesänä kyllä kiertänyt 
reilut parisenkymmentä karavaanialuetta 
eri puolilla Suomea. Kesäisin vaunu liik-
kuu aina kuukauden tai parikin ja välillä 
karavaanialueella - välillä ihan muissa 
yöpymiskohteissa.

Erkki: Aikaisemmin liikuttiin Suomessa, 
mutta nyt oltu vain tässä omalla kausi-
paikalla.

Lauri: Kesäisin olemme vierailleet 
mahdollisuuksien mukaan muillakin 
karavaanialueilla.

16. Mikä karavaanielämässä on 
parasta?

Jani: Kaikki mukavuudet ja oma mini-
koti aina mukana siellä, missä milloinkin 
viihtyy.

Erkki: Viettää aikaa mukavien ihmisten 
seurassa.

Lauri: Vapaus matkailla oman aikatau-
lun mukaan ja tavata uusia tuttavuuksia.

17. Mitä terveisiä näin uuden kauden 
alkaessa lähetätte Vankkurimännikköön 
tuleville vierailijoille?

Jani: Lämpimästi tervetuloa viihtymään 
ja meille pääsee aina myös sesonkien ul-
kopuolella. Koitamme vaalia niitä asioita, 
joista meidät hyväksi tunnetaan ja jonka 
vuoksi vierailijat tulevat aina mielellään 
uudelleen. Samalla myös kuuntelemme 
ja toteutamme toiveita palvelun kehittä-
miseksi, jos se vain meistä itsestämme on 
kiinni.

Erkki: Tervetuloa uudet ja vanhat kara-
vaanarit viihtymään alueellemme!

Lauri: Toivotetaan tervetulleiksi Män-
nikköön, vaikka saunomaan.
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Soita ja sinua palvellaan: 
044 284 7045/Vesa tai 044 280 7377/Jari

www.trp.fi 
Terälahdentie 1011, 34260 Terälahti

Renkaiden myynti, rengastyöt sekä 
ajoneuvojen huollot ja korjaukset.

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

Tekemistä
talvilomalle

tapahtumat ja lisätiedot
www.virrat.fi/tapahtumakalenteri

Yhdistyksemme uudet nettisivut ovat avoinna:

Yhdistyksemme jo pitkään palvelleet net-
tisivut on nyt uudistettu ja ne pyrkivät 
palvelemaan entistä paremmin yhä mo-
nipuolistuvampia tarpeitamme. Sivujen 
teknisen toteutuksen on tehnyt Sollertis 
Oy. Kummankin alueemme ”päivitysvas-
taava” huolehtii oman alueensa tapah-
tumiensa ja tiedotteidensa päivityksistä 
suoraan itse, jotta tiedot tulevat nopeam-
min ja tarkemmin sivustolla kävijöiden 
tietoon. Nettisivustoamme täydentävät 

kummankin alueemme omat Facebook-
sivut sekä puhelinappi, joka päivittää em. 
medioihin tulevat tiedotteet suoraan ap-
piin. (puhelinapin voi ladata nimellä SFC-
Pirkanmaa, tämän lehden yhteystiedoissa 
ylhäällä myös tarkempi osoite Anroid- ja 
iOS-käyttäjille).        Uusi sivustomme on 
pyritty tekemään myös mahdollisimman 
selkeästi siten, että molempien alueidem-
me tiedot ovat luettavissa ominaan, jotta 
sekaannuksia alueiden tapahtumien ja 

tiedotteiden välillä ei tulisi. Sivustolle 
pääsee osoitteista:
pirkanmaa.fi 
maisansalo.fi 
vankkurimannikko.fi 
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SF-Caravan Pirkanmaa ry on SF-Cara-
van ry:n jäsenyhdistys, jonka tehtävänä 

on toimia yhdistyksen oman jäsenkunnan 
edunvalvojana. Yhdistyksen jäsenkunta 
muodostuu yli 4 300 jäsenestä ja heidän 
talouksistaan. Toiminnan kehittämisellä 
ja laadukkaalla palveluiden tuottamisella 
yhteistyössä liiton ja muiden yhteistyöta-
hojen kanssa pyritään säilyttämään jäsen-
uskollisuus sekä saamaan uusia järjesty-
neitä jäseniä harrastuksemme pariin.

Yhdistyksellä on kaksi leirintäaluetta, 
Maisansalo Tampereen Teiskossa ja Vank-
kurimännikkö Virroilla Jäähdyspohjassa. 
Jatkamme kehitystä painopisteinä leirin-
täalueiden palvelutaso ja tuottaa hinta/
laatusuhteiltaan mahdollisimman korkea-
tasoisia leirintäpalveluja. Toteutus tapah-
tuu omien aluetoimikuntien, vapaaehtoi-
sen talkooväen ja ulkopuolisen työvoiman 
turvin.

Alueet voivat toimikuntien päätöksellä 
järjestää toimintavuoden aikana jäsenille 
kuljetuksen yhteen karavaanitoimintaan 
liittyvään messutapahtumaan aluetta koh-
den. Järjestelyistä ja toteutuksesta vastaa-
vat alueiden toimikunnat ja kulut kohdis-
tetaan alueiden budjettiin.
Toimikuntien niin päättäessä osallistujilta 
voidaan periä osallistumismaksu ja alueet 
voivat toteuttaa matkan yhteistyönä.

Toiminnan kehittämisessä pyritään huo-
mioimaan nykyistä paremmin myös alu-
eiden ulkopuolella toteutettava tapahtu-
mien ja tilaisuuksien järjestäminen.
Alueilla suoritetaan toimintasuunnitel-
mien pohjalta peruskorjauksia sekä mai-
semointiin liittyviä toimenpiteitä. Pääpai-
no on alueiden rakennuksien ylläpito ja 

kehittäminen vastaamaan tämän päivän 
vaatimuksia.

HALLINTO

Yhdistystä johtaa hallitus, joka muodos-
tuu puheenjohtajasta ja kahdeksasta jäse-
nestä (yhdistyksen kokouksen päätöksen 
mukaisesti). Hallitus hoitaa ja valvoo 
yhdistyksen toimintaa yhdistyslain, yh-
distyksen sääntöjen sekä yhdistyksen ko-
kouksien päätösten mukaisesti.
Yhdistyksen hallitus asettaa tarpeellisek-
si katsomiaan toimikuntia sekä ryhmiä ja 
valvoo niiden toimintaa. 

Taloushallinnon kehittämistä jatketaan 
uudistuvien lakien ja määräysten mukai-
sesti. Talousasioihin liittyvissä asioissa 
ollaan aktiivisesti yhteydessä eri viran-
omaisiin. Toimiston hoitamiseen, talous-
hallintoon sekä yhdistyksen kirjanpitoon 
liittyvät asiat suoritetaan toteutettujen ta-
lousuudistusten mukaisesti. Kirjanpito-
palvelut ostetaan vuonna 2023 ulkopuo-
liselta toimittajalta, mutta kehittämällä 
edelleen yhdistyksen toimintoja hoitaa 
osaa kirjanpidosta itsenäisesti ja kustan-
nuksia säästäen.
Järjestötoimintaa kehitetään koulutta-
malla luottamushenkilöitä, joilla var-
mistetaan yhdistyksen toiminta myös 
tulevaisuudessa. Teemme aktiivista yh-
teistyötä Hämeen YT-alueeseen kuuluvi-
en muiden SFC-yhdistyksien kanssa.

Olemme myös mukana Caravan Huiput 
ry:ssä panostamassa leirintäalueiden yh-
teismarkkinointiin ja yhteishankintoihin 
sekä muuhun yhteistyöhön siinä mukana 
olevien SFC-yhdistyksien kanssa.

TALOUS

Yleinen taloustilanne on edelleen epäva-
kaa kuten viime vuosina on ollut. Talou-
den taantuma on selvästi lisännyt leirintä-
alueiden kysyntää kausipaikkoja kohtaan, 
tästä huolimatta vierailijoiden määrä on 
tänä vuonna hieman laskenut. Vierailijoi-
den määrän ja leirintäalueidemme majoi-
tusvuorokausien toivomme lisääntyvän 
edellisvuosiin nähden. Panostamme edel-
leen nuorison ja lasten viihtyvyyteen. Tätä 
linjaa tulemme jatkamaan ensi vuodenkin 
aikana mahdollisuuksien mukaan.

Yhdistyksen kokonaistaloustilanne on va-
kaa ja tarvetta jäsenmaksujen korottami-
seen ei ole. Yleisen kustannustason nousu 
sekä alueiden hoitamiseen palkattavien 
ulkopuolisten henkilöiden palkkakuluista 
aiheutuvat kulut on saatu pidettyä kurissa.  

Alueiden investoinnit katetaan osittain jä-
senmaksuvaroin. Leirintätoiminnan tuot-
tojen tulee kattaa siitä syntyvät normaalit 
käyttökulut ja suuren osan investoinneis-
ta. Tulevaisuuden toimintaa suunnitel-
laan siten että leirintätoiminnan tulot 
kattaisivat myös investoinnit. Vankkuri-
männikön huoltorakennuksen laajennus-
ta suunnitellaan muutamien lähivuosien 
sisällä, taloustilanteen mukaan.
Alueiden keskinäistä yhteistyötä paranne-
taan ajoittamalla paremmin tapahtumia, 
lisäämällä yhteistä suunnittelua ja han-
kintojen tekoa.

MAISANSALO 2023

Aluevetäjinä Raine Soutolahti, Tuula 
Valtatie-Soutolahti ja Timo Vaahto.

TOIMINNAN SUUNNITELMA 
VUODELLE 2023
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Vetäjät huolehtivat siivoustarvikkeiden, 
wc-paperien, kaikkien tuotteiden ja tar-
vikkeiden ostosta, työvuorolistojen teosta 
toimikuntalaisille.

Toimikunnan tehtävinä on vastaanottaa 
ja kirjata vierailijat, kausipaikkalaiset sekä 
huolehtia yleisestä siisteydestä ja paikko-
jen kunnossapidosta.
Osallistua tapahtumien järjestämiseen ja 
pubin toimintaan, sekä huolehtia sauno-
jen päälle laitoista, sulkemisista ja viikon-
loppuisin niiden siivouksista.
Aputoimikunnan tehtäviä ovat mm. kun-
nossapito, toimistorakennuksen siivouk-
sesta ja lumen aurauksesta/hiekoituksesta 
talviaikaan.

Talviaikaan viikonloppusiivoukset hoitaa 
palkattu siivooja.
Kesäksi 2023 ajalle 1.6. -31.8.2023 palka-
taan kaksi kesätyöntekijää, joille on omat 
työnkuvat.

Keväällä ja syksyllä järjestetään yleiset sii-
voustalkoot.
Alueen tiestöä parannetaan ja pidetään 
kunnossa omin voimin.
Vieraspaikkoja kunnostetaan mahdolli-
suuksien mukaan, samoin peräkärrypai-
kat siirretään uuteen paikkaan, traktori-
hallin läheisyyteen.
Nuorisotilan mahdollinen siirto erilliseen 
tilaan, joka toimii pubin laajennuksen jäl-
keen myös esiintyjien taukotilana.

Suunniteltuja tapahtumia 
vuodelle 2023

• Lautapeli-ilta ja Texas Holdem   
   - tammikuu
• Pilkkikilpailut                              
  - helmikuu
• Olutpilkki                                     
  - maaliskuu
• Hiihtoloma
  - vko 9
• Pääsiäinen                                    
 - huhtikuu
   (Joonas Erkkilä Unelma)
• Vappu                                           
- toukokuu (orkesteri)
• Äitienpäivä                                   
  - toukokuu (kakkukahvitus)
• Siivoustalkoot+aluepalaveri              
  - toukokuu
• Juhannus                                       
  - kesäkuu (orkesteri)
- Petankkikisat                                  
   - heinäkuu
• Rompetori                                     
   -heinä/elokuu
• Rosvopaisti tai sikajuhlat                   
  - elokuu

• Venetsialaiset                                
  - elokuu
• Aluepalaveri                                  
  - syyskuu
• Yleiset siivoustalkoot                    
  - lokakuu
• Isänpäivä                                      
  - marraskuu (kakkukahvitus)
• Joulupuuro/pikkujoulu
   /itsenäisyyspäivä   
  - joulukuu
• Uusivuosi                                      
 - joulukuu/tammikuu 
   (orkesteri, ilotulitus)

• Maisan Pub pyritään pitämään auki 
joka perjantaina.
• Orkestereita pyrimme hankkimaan ta-
pahtumiin.

VANKKURIMÄNNIKKÖ 2023

Aluevetäjät: Jani Aho, Lauri Salo ja 
Erkki Peltoniemi 
  
Tavoite vuodelle 2023:
Aluevetäjiä 2–3 henkilöä. Varsinaisessa 
toimikunnassa vähintään 15 henkilöä ja 
lisäksi erityistyötehtävien toimikunnas-
sa riittävästi oman alansa osaajia (Putki, 
sähkö, konehuolto, siivous, keittiö, ra-
kentaminen ym.

Alueen arjen pyörittäminen

Toimikunta hoitaa vuorotellen vahvuu-
della 2–4 henkilöä tapahtumista vapai-
den viikonloppujen isäntäpäivystykset. 
Toimikunta sopii tarkemmat pelisäännöt 
keskenään noudattaen päivitettyä yhdis-
tyksen yleistä ohjeistusta.
Talvikaudella arkipäivinä alue toimii 
omatoimialueena, mikäli paikalla ei ole 
toimikuntalaisia. Toimiston puhelin 
päivystää ”24/7”.

Ulkopuoliset työntekijät
Kesäajan arkipäiviksi (noin 10 vko) 
palkataan kaksi työntekijää. Työnkuvaan 
kuuluvat toimistotyön (klo 9.00–21.00) 
lisäksi mm. saunojen lämmitys ja ylläpi-
tosiivous yleisissä tiloissa.
Perusteellisempaan kesäajan siivoukseen 
ja ulkoalueiden hoitoon palkataan työn-
tekijät. Työaika-arvio henkilöä kohden 
noin 25 h / vko.
Lisäksi kesällä palkataan 4–6 nuorta 
kahden viikon jaksoihin.

Yleistä
Alueen ympäristö ja kiinteistöt pide-
tään hyvässä ja viihtyisässä kunnossa.
Sosiaalisen median markkinointia lisä-

tään ja siihen panostetaan kaudella 2023.

Lasten ja nuorten viihtyvyyteen kiinnite-
tään edelleen huomiota. Aktiviteettejä
lisätään ja mm. ranta-aluetta laajenne-
taan ja kunnostetaan.
Nuorisotoimikunnan kokoonpanoa pyri-
tään kasvattamaan ja aktivoimaan nuoria 
itse kertomaan miten heidän viihtyvyyt-
tään voitaisiin lisätä.

Huvipub sekä Harald`s pub pidetään 
auki mahdollisuuksien mukaan sekä 
tapahtuma- että normaaliviikonloppuina. 
Varsinkin Huvipubin osalta aukioloaikoja 
pyritään edelleen vakiinnuttamaan.
Huvikummun kellaritilan saneerausta 
jatketaan. Kaudella 2022 tytöt alkoivat, 
mutta keskeytyivät mm. asbestilöytöjen 
vuoksi. Lisäksi rakennustarvikkeiden 
huomatta kallistuminen loi epävarmuutta 
hankkeeseen.

Tapahtumasuunnitelma 2023

3/2023 Hiihtoloma (vko 9) 
Ohjelma muotoutuu väkimäärän mukaan
4/2023 Pääsiäinen 
- orkesteritanssit ja muuta ohjelmaa
5/2023 Vappu
- orkesteritanssit
Äitienpäivä
- kahvitus lauantaina
Siivoustalkoot ja aluepalaveri 
- (lauantaina)
6/2023  Juhannus
- orkesteritanssit, kokko ja muuta ohjel-
maa
7/2023  Tikkakisat
Super-vkl: Lentopallo- ja saunatapahtu-
ma sekä Karaokekilpailu
8/2023  Venetsialaiset
- pitkä pöytä ja kokko
9/2023 Siivoustalkoot ja aluepalaveri
10/2023 Kaamoskemut
Naamiaiset ja orkesteritanssit
11/2023 Isänpäivä
- kahvitus lauantaina
12/2023 Pikkujoulut
- orkesteritanssit
Uusi Vuosi
- orkesteritanssit
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Talven ja kevään ohjelmassa:

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

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

Pilkkikisat 

la 25.02.2023

klo 10-13 Olutpilkki Olutpilkki 

la 4.3.2023
la 4.3.2023

Lasten mehupillipilkki 
la 4.3.2023 klo 11-13

Lapsille omaa hiihto-
lomaohjelmaa

Pääsiäisenä
Pitkäperjantai 07.04.:
Joonas Erkkilä ja 
Tanssiyhtye
 Unelma

- lapsille askartelua
  ja muuta ohjelmaa

Katso Maisan Facebook ja netti

Vappuaattona 
su 30.04.: 
Tanssiyhtye Ässät
myös vapun päivä-
tansseissa 
01.05. Klo 12.00 - 14.00:
Tanssiyhtye Ässät

Äitienpäiväkahvit
la 14.5.2023 

Siivoustalkoot toukokuussa

Lapsille omaa hiihto-

Katso Maisan Facebook ja netti

Pilkkikisat säävarauksin



VALTUUTETTU TOYOTA-MERKKIHUOLTO
- Toyota-määräaikaishuolto

- Nissan-määräaikaishuolto

- sisältää Toyota Relax-turvan. Alennus vain 
tällä kupongilla. voi käyttää myös muihin  huolto- ja 
korjauspalveluihin määräaikaishuollon yhteydessä

Alennus vain tällä kupongilla. Voi käyttää myös 
muihin huolto- ja korjauspalveluihin määräai-
kaishuollon yhteydessä.

- 30 €

- 40 €

- Kausihuolto 159 €
   sis. öljyn max. 4,5 l ja suodattimen  
   sekä 13-kohdan tarkastukset.
- Sijaisauto huollon ajaksi 29 €
  sis. polttoaineen, vakuutuksen ja   
  60 km ajoa.
UUSI PALVELU:
Huollon palveluautomaatti, tuo 
ja nouda 24/7
- katso kotisivulta lisätietoja

- Kausihuolto 159 €
   sis. öljyn max. 4,5 l ja suodattimen  
  sekä 13-kohdan tarkastukset.
- Sijaisauto huollon ajaksi 25 €
  -sis. polttoaineen, vakuutuksen ja 60 
km ajoa.
- Katsastuspaketti 49 €
-sis. päästöt, käytön ja viranomais 
 maksut.

Puh. 010 666 4927 • huoltoykkonen.fi 
huolto@huoltoykkonen.fi 
Sellukatu 1, 33400 Tampere, ”Lielahti”

Puh. 010 666 4928
huolto@huoltoykkonen.fi 
Sellukatu 1, 33400 Tampere, ”Lielahti”

Tarjous voimassa 31.05.2023 asti.
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
Luoe koronatiedotteemme kotisivulta
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VALTUUTETTU NISSAN-MERKKIHUOLTO

Katsastuspaketti 49 €
- huollon ja korjauksien yhteydessä
- sis. päästöt, käytön ja viranomaismaksut
Ilmastointihuolto 59 €
- mahdollisesti lisättävä kylmäaine veloite  
  taan erikseen
Kysy myös Huoltoykkkösen edulli-
nen rahoitustarjous!

UUSI PALVELU:
HUOLLON PALVELUAUTOMAATTI,
TUO JA NOUDA 24/7
- katso kotisivuilta lisätietoja
Ilmastointihuolto 59 €
-mahdollisesti lisättävä kylmäaine 
veloitetaan erikseen
Nissan Assistance -tiepalvelu
-määräaikaishuollon yhteydessä 
veloituksetta. Voim. 12 kk ajan
Kysy myös Huoltoykkkösen edul-
lien rahoitustarjous!

huoltoykkonen.fi 

Valmistaja
Kastikemestarit Oy
Tampere
Valmistuttaja:
SF-Caravan Pirkanmaa ry

Myynti:
Maisansalo

Vankkurimännikkö

Osta itselle ja 
vie tuliaisiksi!vie tuliaisiksi!
Osta itselle ja Osta itselle ja 

Maista sinappiemme mahtimakuaMaista sinappiemme mahtimakua

3350 50 €€
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KORJAAMME SEN KUNTOON!
• Vahva kokemus matkailukaluston
  erilaisten pintamateriaalien korjaamisesta

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

• Suoritamme vahinkotarkastuksen ja laadimme
  kustannusarvion kaikille vakuutusyhtiöille.

 

Janglas Oy  

Asentajankatu 2  33840 Tampere   

phone: +358400896996     

info@janglas.fi

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

JOS MATKAILUAJONEUVOLLE
SATTUU TAPATURMA

MATKAILUAJONEUVOJEN
VAURIOKORJAUKSET
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Caravan Erälaukko myy  matkailu-
ajoneuvoja jo kolmannessa polvessa                                                              

Caravan Erälaukko Oy on Suomen 
vanhin matkailuajoneuvojen toimiva 

alan yritys. Firman nimi on vaihtunut pa-
riin kertaan sitten toiminnan alkuajoista, 
mutta samalla liikepaikalla Tampereen 
Hervannassa Erälaukko on toiminut jo 
vuodesta 1979. Yrityksen toimitusjohtaja-
na toimii nykyisin Olli Erälaukko - edel-
lisen toimitusjohtajan Kari Erälaukon 
poika. Yrityksen perusti Kari Erälaukon 
isä Ilmo Erälaukko, joka osti jo vuonna 
1964 ensimmäisen vaununsa ja perusti 
yrityksen vuonna 1969 alunperin Helsin-
kiin, josta sittemmin yritys siirtyi vuonna 
1972 Tampereelle. Hallituksen puheen-
johtaja Kari Erälaukko on vielä edelleen 
yrityksen toiminnassa mukana. Myös Ka-
rin vaimo, Kristiina Erälaukko, on ollut 
pitkään yrityksen palveluksessa. Sekä Olli 
että Kari aloittivat jo teini-ikäisenä jossain 
määrin olemaan mukana matkailuajoneu-
vojen parissa perheyrityksessä.Kari on ol-
lut yrityksen palveluksessa jo yli 50 vuotta 
ja Ollikin yli 20 vuotta, joten kokemusta 
on kertynyt.  Alunperin yrityksessä  Ilmo 

Erälaukon aikana myytäviä merkkejä oli-
vat mm.  Sprite, Tabbert, Cabby ja Polar. 
Alkuaikojen valokuvia löytyy myös valo-
kuvina Caravan Erälaukon seinätauluis-
sa. Karin SFC-numero on 106.Eipä noin 
pieniä jäsennumeroita enää alueilla juuri 
näe.

Haastattelin Ollia ja Karia juuri ennen 
Karin 70-vuotispäiviä 29.1.2023 sekä yri-
tyksestä että yleensä alan tämänhetkisistä  
näkymistä. Vaikuttivathan sekä korona 
että myös Venäjän ja Ukrainan sota myös 
matkailuajoneuvojen myyntiin. Koronan 
aikana kotimaan matkailu lisääntyi ja 
myös matkailuajoneuvojen myyntimää-
rät. Toisaalta sitten astui kuvaan Venä-
jän ja Ukrainan välinen sota, joka toi liki 
alalle kuin alalle komponenttipulan, josta 
kärsitään vieläkin. Matkailuajoneuvoissa 
käytetään lisäksi samoja alustoja kuin pa-
kettiautoissa, mikä vaikuttaa kumpienkin 
autojen saatavuuteen tänä päivänä. Aiem-
min kauppaa tehtiin ennakkotilauksina 
tehtaalle, mutta nyt pitkistä toimitusajois-

ta johtuen myyntitapa on muuttunut niin, 
että matkailuajoneuvot tilataan valmiiksi 
jo liikkeeseen ja asiakas saa auton nope-
ammin käyttöönsä. 

Kysyessäni mitä uutta matkailuajoneu-
voihin on viime vuosina tullut, niin Olli 
totesi, että tietotekniikka on lisääntynyt, 
väylätekniikat ja sähköjärjestelmät laa-
jentuvat eli matkailuautoihin tulee jo 
vakiovarusteena samaa tekniikkaa kuin  
henkilöautoihinkin esim. kaistavahtei-
neen ja navigaattoreineen jne. Myös au-
tomaattivaihteisto on lähes vakio. Mat-
kailuajoneuvoissa retkeilyajoneuvojen 
suosio on kovassa nousussa. Ne varustetaan                                                                                                                                      
jo samoilla ominaisuuksilla kuin matkai-
luautotkin. Hyvää varustetasoa arvoste-
taan. 

Asiakkaiden kohderyhmiin on tullut uu-
sia ilmiöitä. Aiemmin pääkohderyhmänä 
ovat olleet jo iäkkäämmät aikuiset ja elä-
keläiset, mutta nyt mukaan ovat tulleet 
nuoremmat aikuiset ja erilaiset lajihar-

Olli ja Kari Erälaukko edustavan Adria Supersonic 780 SL Mercedes-Benzin edessä
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rastajaryhmät, esim. laskettelun ja maas-
topyöräilyn harrastajat. Tällöin myös 
matkailuajoneuvojen suunnitteluun on 
kiinnitetty huomiota, jotta harrastukseen 
liittyvät välineet löytävät sujuvasti paik-
kansa matkailuajoneuvoissa.   

ASIANTUNTEMUSTA ARVOSTETAAN

Olli Erälaukon mukaan matkailuajoneu-
von myynnissä on ominaisuuksia, jotka 
vaativat huomattavasti enemmän palve-
lua kuin esim, normaalin henkilöauton 
myynnissä. Varsinkin tuoreen karavaa-
narin kanssa käydään kauppatilanteessa 
lävitse matkailuajoneuvon yksityiskohdat 
ja toimivuudet mahdollisimman tarkas-
ti. Tutustutetaan lämmityslaitteen toi-
mintaan, jääkaapin säätöihin kaasulle 
ja sähkölle, lattialämmitykseen, wc:n  ja 
suihkun toimintoihin jne. Karavaanarin 
ensimmäisellä matkalla halutaan, että 
asiakas tuntee uuden matkailuajoneuvon-
sa perustoiminnot mielummin jo ennen 
lähtöä kuin tuskailee matkalla laitteiden 
kanssa ilman käytönopastusta. 

UUSIA KILPAILIJOITA TAMPEREELLA

Tampere lähikuntineen on tullut tietyllä 
lailla myös yhdeksi matkailuajoneuvojen 
myynnin keskuspaikaksi maassamme. 
Mikä vaikutus tällä on ollut toimintaanne:
Kari Erälaukko:”Se on toisaalta ollut myös 
hyvä asia, että asiakkailla on mahdollisuus 
saman päivän aikana tutustua livenä halu-
amiinsa matkailuajoneuvoihin. 

Totta on kuitenkin, että netistä tänä päi-
vänä tehdään se ensimmäinen haku ja 
tiedetään jo liikkeeseen tullessa mikä 
matkailuajoneuvo kiinnostaa. Jos samalla 
alueella on kaksi tai useampiakin vaihto-
ehtoja, niin on vain hyvä, että pääsee hel-
posti tutustumaan niihin.”

KANTA-ASIAKASKUNTA JA HUOLTO

Karin mukaan myyntiin vaikuttaa myös 
kanta-asiakaskunta. Caravan Erälaukolla 
on jo perinteisesti laaja kanta-asiakaskun-
ta, jotka hankkivat matkailuajoneuvonsa 
tutulta myyjältä ja luottavat yritysen am-
mattitaitoon. 

Huollon toimivuus on yksi tärkeä osateki-
jä matkailuautobisneksessä. Caravan Erä-
laukolla työskentelee talviaikaan kolme 
huoltohenkilöä ja kesäaikaan tarvittaessa 
useampikin. Huollon palveluihin kuulu-
vat asuinosan laitteiden ja korin korjauk-
set, huollot ja lisävarusteiden asennukset, 
jotka ovat tärkeä osa toimintaamme.

kailuautoja myydään enemmän, mutta 
toki vaunujakin myydään koko ajan. Var-
sinkin uudehkot ja vähän käytetyt vaunut 
ovat hyvin haluttuja. Sama koskee myös 
matkailuautoja. 

Sekä vaunulla että autolla on hyvät puo-
lensa - kaikki riippuu tarpeesta. Enemmän 
liikkuvat mieltyvät useammin autoon 
ja vaunu tietysti on suosituin enemmän 
paikallaanpysyvillä karavaanareilla ja vä-
hemmän liikkuvilla. Kausipaikkalaisilla 
vaunuilijoilla tosin liikkeellelähtöä ovat 
helpottaneet suosituksi tulleet ns. Stand 
by -teltat, jotka voi jättää kausipaikalleen 
matkalle lähdettäessä. Eli kummallakin 
matkailuajoneuvolla on puolensa käyt-
tötavoista riippuen. Caravan Erälaukon 
edustamia matkailuauto- ja -vaunumerk-
kejä ovat Adria, Dethleff s, LMC, Kabe ja 
Carado.

ONKO TARKOITUS LAAJENTUA

Nopea vastaus tuli nopeasti molemmil-
ta kun kysyin onko Caravan Erälaukolla 
ollut suunnitelmia laajentua, kuten muu-
tamilla isommilla ketjuilla. Ehdottomasti 
ei. Kari oli sitä mieltä, että ei se tee kara-
vaaniliikettä paremmaksi, että niitä on 
monta. Vaikeudeksi usein tulee, että am-
mattitaitoista työvoimaa suhteessa näin 
suppealle alalle on vaikeampi löytää ja 
tämä ala tarvitsee nimenomaan alansa 
osaavaa ja palvelualtista henkilökuntaa. 

MONIPUOLISTA PALVELUA

Matkailuautojen myynnissä tarvitsee osa-
ta sekä itse auton että matkailuajoneuvon 
asunto-osuuden tekniikan osaamista ja 
käytännön tietoa. Kylmiltään ja manuaa-
lia tutkimalla myyntiä ei hallitse. Ja mo-
nesti myös asiakkaat ovat hyvin tietoisia 
siitä mitä haluavat ostaa. Kysymyksiin 
vastaaminen vaatii osaamista  ja ammat-
titaitoa myös myyjältä. Ja toisaalta uudelle 
karavaanarille myyjän jakama tietotaito 
on tuiki tarpeellista.

Kaiken kaikkiaan sekä Olli että Kari Erä-
laukko suhtautuvat positiivisesti alan tu-
levaisuuteen. Vuosien varrella Kari totesi, 
että alalla on ollut sekä nousuja että las-
kuja, mutta kokonaisuudessaan ala menee 
positiivisesti eteenpäin.

Pica-viestin toimituksen puolesta läm-
pimät onnittelut Kari Erälaukolle 29.01. 
2023 olleen 70-vuotismerkkipäivän joh-
dosta.

                             Jouko Kinnunen

Erälaukolla pyritään siihen, että asiakas 
saa huoltonsa ja mahdolliset matkailuajo-
neuvon korjauksensa mahdollisimman 
nopeasti kuntoon. Lisäksi joskus apua tar-
vitaan pikaisesti myös jo matkalla olevien 
karavaanarien matkailuajoneuvojen pika-
avun antamiseen.

Alan johtavimpien valmistajien lisävarus-
teet ja tarvikkeet ovat myös Caravan Erä-
laukon tuotevalikoimassa, tuotemerkkejä 
ovat mm. Th ule, Dometic, Isabella, Ven-
tura, Alde, Truma, Kama Fritid, Th etford 
ja Waeco. 

VAUNU VAI AUTO

Kysymys siitä, kumpia myydään nykyisin 
enemmän vaunuja vai autoja on liike- ja 
paikkakuntakohtainen. Erälaukolla mat-



Kun astelet leirintäalueella, kun pysäh-
dyt karavaanimatkalla liikekeskuksen 

parkkipaikalle, kun tapaat karavaanari-
tuttuja, kun ajat matkailuajoneuvoa, kun 
kysyt karavaanarina tietä, kun pystytät 
”helposti koottavaa” etutelttaa, silloinkin 
olet mainos. Sinulla on oma imago, joka 
riippuu monesta seikasta. Miten käyttäy-
dyt, miten kävelet, miten puhut, tuntuuko 
muista, että Sinä olet kaikkien kaveri. Olet 
sitten kausipaikalla tai vierailet sekä omil-
la että muillakin karavaanialueilla.

Vaikka hyvin tiedät, että kaikki me olem-
me omanlaisiamme ihmisiä, eikä meitä 
pitäisi yleistää. Mutta näin me kaikesta 
huolimatta teemme. Annamme aina vies-
tin itsestämme ja sinunkin kohdallasi niin 
tehdään. Halusit tai et. Me viestimme liki 
kaikella tavalla toisille siitä kuvasta minkä 
toinen Sinusta saa. Ja kun tuot esiin jota-
kin asiaa, olet aina tietynlainen markki-
noija, olipa asemasi mikä hyvänsä. Voit 
istua vaikka huoltoaseman kahvilassa jon-
kun vieressä,  ja et voi tietää, kuka sinusta 
vaikuttuu. Tässä yhteydessä ei ole yhden-
tekevää millainen markkinoija ja mark-
kinointiviestinnän tekijä sinä itse olet. 
Sinun käytökselläsi, eleilläsi ja sanoillasi 
on suurempi merkitys kuin uskotkaan. 
Hyvässä ja pahassa.

Tästä on paljon esimerkkejä. Ajat esimer-
kiksi matkailuautoa tai  vedät vaunua, jos-
sa on teipattuna ajoneuvon takaseinässä 
karavaanariyhdistyksesi logo tai muita 
karavaanariuteen liittyviä tuotemerkkejä. 
Sillä on sinulle todennäköisesti myös se 
merkitys, ettei kannata ajaa ylinopeuksia 
tai tehdä vaarallisia ohituksia. Siinä kun 

voi mennä itsesi lisäksi myös yhdistyksen 
ja yleensä karavaanariuden maine punta-
riin takanatulevien mielissä. Pahinta on 
jos heität tupakan tai paperiroskia ikku-
nasta ulos. Hyvän maineen voi pilata hy-
vin nopeasti. Ja siinä sosiaalinen  media 
jeesaa kummasti ja on nopeudessa par-
haimmillaan. 

Meillä kaikilla on mahdollisuus jakaa 
myönteistä sanomaa ympärillemme ja 
edistää itsellemme tärkeiden arvojen to-
teutumista.  Oma ja karavaanareiden 
maine lähtee meistä itsestämme. Pienet 
ystävälliset sanat ja avunanto pienissäkin 
asioissa saa sekä karavaanareiden että 
muiden liikenteessä kulkijoiden parissa 
paljon aikaan. Asenne ratkaisee.

Mitä paremmin pystymme olemaan fi k-
susti käyttäytyviä, kohteliaita ja auttavaisia 
- sitä paremmin saamme asiat luistamaan 
ja välttämään maineemme pilaantumista 
muiden silmissä. Oma roolimme hyväs-
sä yhteistyössä auttaa sekä itseämme että 
muita ja antaa muille mielikuvaa harras-
tuksemme hienoudesta.

Tärkeintä on muistaa, että omassa roo-
lissamme suhtaudumme asioihin posi-
tiivisesti. Toki vastoinkäymisiäkin tulee, 
mutta silloinkin kannattaa lähteä viemään 
asioita mieluummin mahdollisuuksien 
kuin negatiivisten lausuntojen ja tekojen 
kautta asiaa purkamaan. Ei kannata aina 
mennä siitä mistä aita on matalin. Ratkai-
sujen löytäminen on hedelmällisempää.
Omat arvomme määrittelevät mikä meille 
on tärkeintä, mikä on meidän moottorim-
me saada asioita tapahtumaan ja onnistu-

maan – myös karavaanarielämässä. 

Meillä on elämässämme erilaisia rooleja; 
kotona, työssä, vapaa-aikana, karavaa-
narina. Teemme asioita eri rooleissa eri 
tavalla, mutta kaikissa niissä vaikuttaa 
kuitenkin asenteemme auttaa muita voi-
maan paremmin, mikä helpottaa samalla 
myös itseämme. Kun olet lapsesi kanssa, 
pyrit tukemaan häntä tämän kokiessa pet-
tymyksiä tai karavaanareiden kesken autat 
tai tulet autetuksi mahdollisuuksien mu-
kaan karavaanipulmissa. Siitä on varmasti 
itse kullakin meillä omat hyvät kokemuk-
semme.  Parhaan tuloksen saamme, kun 
toimimme niiden positiivisten arvojem-
me mukaan mitä itsekin arvostamme.

En nyt tarkoita, että sinun tulisi tehdä 
mitään otsikon henkistä mainoskampan-
jaa itsestäsi, vaikka et eduskuntavaaleihin 
pyrkisikään. Kannattaa kuitenkin pitää 
mielessä, että ihminen ja kanssakäyminen 
karavaanareidenkin kanssa vaatii tietyn-
laista olemusta, joka herättää uskoa sii-
hen, että olemme halukkaita tarvittaessa 
auttamaan, kanssamme yhteistyö sujuu 
ja meihin kannattaa luottaa. Tästähän se 
kaveruus tarkoittaa. Sen vaikutelman var-
masti sinäkin haluat antaa sekä liikentees-
sä että karavaanialueella. Hyvähenkistä 
jatkoa tämänkin vuoden karavaanimat-
koilla.

                   Jouko Kinnunen

Kaikkien
kaveri
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Karavaanari:

Sinäkin 
olet 
mainos



Pica-viesti 1/2023 23

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

VARAPUHEENJOHTAJA
Harri Huhtala                  044 980 3001                            harrihuhtala1@gmail.com

SIHTEERI
Irkka Kihlström                                          050 524 8857          kihlstromirkka@gmail.com

TALOUDENHOITAJA
Heli Schroderus     050 300 9077              taloudenhoitaja@sfcpirkanmaa.fi 

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

MAISATOIMIKUNTA
Raine Soutolahti     050 547 8765          raine.soutolahti@gmail.com
Tuula Valtatie-Soutolahti                                                                                           toimisto@maisansalo.fi 
Timo Vaahto                                                              0400 567 390                           toimisto@maisansalo.fi 
Vastaanotto     050 4123 123          vastaanotto@maisansalo.fi 

VANKKURIMÄNNIKKÖ-
TOIMIKUNTA
Vastaanotto                   043 214 0014                       vastaanotto@vankkurimannikko.fi 
Jani Aho      050 555 0369          janiaho@duck.com
Lauri Salo       050 464 6646                          salo.lauri@elisanet.fi                         
Erkki Peltoniemi       050 4707 673                          erkki.pirjo1@gmail.com

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

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

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

OMAT ALUEEMME:

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

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

www.sfcpirkanmaa.fi 

Yhteystiedot

HALLITUS V.  1.1.2023 
ALKAEN

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

PuhelinApp:



PARASTA
     ON HYVÄ
  MATKA.

LEMPÄÄLÄ Pitkäkurunkuja 5 • Myyntiryhmä 050 415 0330  • Huolto/Tarvikkeet 050 415 0335

KOKKOLA Kahvitie 40 • Myyntiryhmä 050 505 4005 • Huolto/Tarvikkeet 050 505 4055

Myynti
Anton Tokola
040 575 9972

Myynti
Eerik Koskelo
050 305 2207

Myynti
Lari Luokkala
050 4404 308

Myynti
Kristian Niemi
050 352 1177

Myynti
Emil Westman
040 575 4024

Myynti
Timo Kirves
050 466 4593

Myynti
Rikhard Sormunen
050 464 5837

Runsas valikoima uusia ja
käytettyjä matkailu- ja
retkeilyautoja Lempäälän ja
Kokkolan toimipisteissä.

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

TKATKAT  MM

PARHAAT TARVIKKEET
YMPÄRIVUOTISEEN
MATKAILUUN
MYYMÄLÖISTÄMME!

Kokkola 050 505 4055
Lempäälä 050 415 0335

Varaa huolto

TULE HUOLTOON JA
KYSY HUOLTONEUVO-
JILTAMME VINKIT
ENNEN MATKAA!

Edustamme seuraavia merkkejä:

Myynti
Topias Rentola
050 473 7007

Myynti
Julius Vartola
050 447 8210

OSTO
Antti Tokola
040 412 8748


