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Tässä numerossa mm.:
Maisan kuulumisia            s. 5
Omien alueiden tapahtumailmoitukset         s. 7
Yhdistyksemme Kotimaan matkailumessuilla       s. 9 
Jäsennumero SF-C 140 000 Pirkanmaalle       s. 12
Männikön kuulumisia          s. 14 
Tullaan tutuiksi:  Caravan Erälaukko/Kari
Erälaukko                      s. 16
Yhdistyksen kevätkokous päätti ja palkitsi          s. 18Yhdistyksemme messuilemassa 

Tampereen Messukeskuksessa

Kättä päälle ja yhdistyksen historiallinen kauppa Vankkurimänniköstä on tehty. Vasemmalta Virtain kaupungin 
hallintojohtaja Henna Vuorenmaa, kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki ja yhdistyksemme puheenjohtaja Harri Järveläinen



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

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

Painopaikka: 
Offset Ulonen Oy

Painosmäärä:  4 400 kpl

Pica-viestin ilmestymis- ja aineistopäivät 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

Meillä on ihan oma alue:

Vankkurimännikkö 
on meidän !!!

Paljon ehti Tammerkoskessa vettä virrata 
siitä, kun ensimmäiset yhteydenotot 

Vankkurimännikön ostamiseksi on 
tehty, mutta nyt Vankkurimännikkö 
on meidän ikioma alueemme. Minun 
hallituksessa oloaikanani Virtojen 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
vihjaisi asiasta Vankkurimännikön 
30-vuotisjuhlapuheessaan. Kuulemma 
asiasta on kuitenkin keskusteltu jo 
aikaisemminkin. Kauppasopimuksen 
allekirjoitus tapahtui 19.4.2012 ja samalla 
alueeseemme liittyi pieni lisämaa saunoilta 
kohti patoa. Rakennuksia tuli lisää lato/
varasto, vanha kahvila ja sauna. Sauna 
on aivan veden äärellä ja tarkoituksena 
kunnostaa omatoimiseksi (lue: kantovesi) 
perhesaunaksi. Nyt on meillä onkin 
sitten taas lainaa, jolle on 10 vuotta 
maksuaikaa, ja sen jälkeen ei pankkikaan 
sano aluetta omakseen. Uusi saunakin on 
valmistumassa kesäksi ja hienohan siitä 
tulee. Saunan ja alueen vihkiäisiä juhlitaan 
todennäköisesti kesäkuun puolessa välissä 
alueella. Tästä ajankohdasta ilmoitetaan 
nettisivuillamme, kun juhlahetki 
varmistuu.

Maisansalossa 

Neuvottelut kaupungin kanssa eivät ole 
menneet eteenpäin, vaan kaupungin 
edustajat ovat selvitelleet asioita ja ne 
vievät aikansa. Siis valitettavasti minulla 
ei ole mitään uutta kerrottavaa ja 
vuokrasopimusta ei ole irtisanottu (vielä). 
Paikallisen lehden mukaan Tampereen 
kaupungin talous ei ole parhaimmillaan 
ja säästöjä pitää löytyä lisää. Tuntuukin 
oudolta, että taas, kuten joka 
vuosikymmen, joku yrittää Maisansaloon 
golf-hanketta ja yhtä monta kertaa se on 
jäänyt toteuttamatta. Niiden reikäkenttien 
tekeminen kun maksaa aika paljon ja 
Tampereenkin ympäristössä golfaajille 
riittää tarjontaa. Miksi he tulisivat 
Maisansaloon asti? Ja miksi aluetta ei 
myydä meille?

Hämyt karaoke

Jo perinteinen eli toinen kerta, kun 
Hämyjen (eli Hämeen yhteistyöalueen) 
yhdistyksien välillä järjestetään 
karaokemestaruuskilpailu. Viime vuonna 

yhdistyksemme jäsen Pekka Hilden 
voitti hienosti miesten sarjan ja tänä 
vuonna pitääkin löytää voiton puolustaja. 
Edellisen vuoden voittaja ei voi osallistua 
seuraavana vuonna kilpailuun. Finaali 
järjestetään Forssan yhdistyksen alueella 
Majamäessä 25.8.2012; siis sinne yhdessä 
kannustamaan edustajiamme.

Hämyjen 
hyväntekeväisyystreffit

Joka toinen vuosi järjestetään Hämyjen 
hyväntekeväisyystreffit. Tänä vuonna 
treffit järjestää Lahden yhdistys 
alueellaan Artjärvellä 7.-9.9.2012. 
Hyväntekeväisyyskohteena on Päijät-
Hämeen Keskussairaalan Lastenosasto. 
Tämäkin treffi on hyvä merkitä 
kalenteriin.

Yhden liittokokouksen säännöt

Nyt onkin tulossa tai kun luet lehteä, niin 
ollut ensimmäinen liiton uusien sääntöjen 
mukainen yhden vuosikokouksen 
liittokokous. Mielenkiintoista miten 
kaikki asiat ehditään riittävällä 
tarkkuudella käydä läpi sunnuntaina 
aikataulun mukaisesti. Luulen, että 
aikataulu on haasteellinen, mutta 
toivotaan, että kaikki menee hyvin.

Vilkun käyttö

Hyvät karavaaniystävät, ettehän te kuulu 
liikenteessä siihen ryhmään, joka säästää 
vilkkuja. Vilkku eli suuntamerkki on 
ainoa keino kertoa muille liikenteessä 
oleville kääntymisaikomuksista. 

Valitettavan usein vilkku on kiinteästi 
kytketty jarrupolkimeen ja syttyy vasta 
jarruvalon jälkeen tai rattiyhteyden takia 
syttyy vasta, kun rattia on jo käännetty 
puoli kierrosta. Oma lajinsa ovat 
kuljettajat, joiden vilkku vain ei toimi, 
edes uudehkossa autossa. Tällöin tietysti 
kuljettajan kannattaa kääntyä pikaisesti 
takuukorjaamon puoleen… 

Kiinnittäkäämme omaan vilkun 
käyttöön huomiota varoittaaksemme 
kanssa-autoilijoita ajoissa tulevista 
kääntymisistämme ja kaistanvaihdoista. Se 
on tärkeää varsinkin matkailuajoneuvoilla 
liikuttaessa, jolloin ajamme tietenkin 
huolellisesti muut huomioiden. 

Ajomerkkisuorituksia voi ensi kesänäkin 
suorittaa sekä matkailuautolla ja 
-vaunuyhdistelmällä alueillamme 
heinä-elokuussa. Myös pelkästään 
matkailuajoneuvoyhdistelmän käsittelyä 
voi harjoitella samalla ajoharrasteryhmän 
opastuksella.

                 Vilkutellaan toisillemme                     
 Harri

Virtain Vankkurimännikön alueen kaupantekotilaisuus 19.4.2012 Virtain 
kaupungintalossa. Kuvassa vasemmalta: Ympäristöosaston osastopäällikkö Marko 
Saastamoinen, hallintojohtaja Henna Vuorenmaa, kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki, 
kaupanvahvistaja Erkki Kämärä ja yhdistyksemme puheenjohtaja Harri Järveläinen



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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 Leena ja Heikki Helenius, Airi ja Arto 
Isoaho, Anna-Liisa ja Erkki Keskinen,  Jouko 

Kinnunen sekä  Riitta ja Raine Sukanen 
kiittävät saamistaan huomionosoituksista 

kevätkokouksessa.

TAPAHTUMA-
KALENTERI

2011-12

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

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

AT

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              Kara-
okekilpailu         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*)
Hämyt karaoke  24.-26.8.       Tammela Majamäki

SYYSKUU
Texas Holdem´-pelit       07.-09.9.    M*)
Hämyt Hyväntekev.treffit        07.-09.9.          Orimattila Artjärvi
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*)               
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MAISAN KUULUMISIA

Naisten saunailta

Naistenpäivän viikon lauantaina 
vietettiin naisten saunailtaa. 

Perjantaina laulettiin karaokea ja lauantai 
alkoi kahvituksella ja kukituksella 
Maisatuvassa. Miehet muodostivat 
kuoron ja esittivät mieltä lämmittävän 
kuorolauluesityksen. Voi olla, että keikkaa 
pukkaa jatkossakin tälle kuorolle. Päivällä 
oli myös mahdollisuus 
kasvohoitoihin ja tätä 
monet käyttivätkin. 
Illalla naiset saunoivat 
ja nauttivat runsaista 
pöydän antimista , 
joiden valmistamisessa 
miesten rooli jäi 
arvailujen varaan. Myös 
avanto oli aktiivisessa 
käytössä. 

Olutpilkki 

P e r i n t e i n e n 
Olutpilkki kisailtiin 
17.3. Perjantaina 
arvottiin reiät ja 
kohotettiin kisakuntoa 
M a i s a t u v a s s a 
karaokelaulun avulla. 
Osallistujia oli 24 ja 
ensimmäinen sija 
meni jakoon Tiina 
Hoivalan ja Janne 
Heinosen välillä. Molemmilla oli 11 kalaa 
ongittuna määräajan päättyessä. Kisa oli 
tiukka myös kolmannen sijan suhteen, 
jonka voittanut Erja Pinomäki jäi vain 
yhden kalan päähän voittajista saaden 
niitä 10 kpl. Kisaväsymys karkotettiin 
illalla Maisatuvassa Pekka Hildenin 
tahdittamissa tansseissa.

Pääsiäinen

Takatalvi yllätti jälleen ja hyvin alkanut 
kevät muuttui yöpakkasiin ja ajankohtaan 
yllättävän runsaaseen lumentuloon. 
Pääsiäisen alla sattui Tampereen 
ympäristössä ennennäkemätön 

liikennekaaos ja kolarisuma, mutta 
onneksi henkilövahingot jäivät 
suhteellisen pieniksi. Peltiä rypistyi 
senkin edestä. Eli pääsiäisviikosta 
muodostui monelle sananmukaisesti 
piinaviikko.
Pääsiäisenä saatiin Maisansalossa 
nauttia hienoista aurinkoisista päivistä 

ja kipakoista yöpakkasista jotka 
aiheuttivat sen, että kovin moni oli 
taas onnistunut ostamaan ns. yökaasua 
joka aikaansai reipasta ulkoilua kesken 
makeimpien unien. Mutta sehän kuuluu 
oleellisena osana karavaanarielämään ja 
unohtuu kesän tullessa. Väkeä Maisaan 
alkoi kokoontua kiirastorstaina ja 
pääsiäistä vietettiin joko perinteisenä 
kristikunnan suurimpana juhlana 
hiljentyen pääsiäisen sanomaan, tai 
sitten maallisempana kevään pidempänä 
vapaajaksona. Pitkäperjantaina lapset ja 
lapsenmieliset askartelivat Maisatuvassa. 
Päiväsaunavuorot olivat normaalien 
iltavuorojen lisäksi käytössä koko 

pääsiäisen ajan. Yhdeksän aikaan illalla 
sytytettiin pääsiäiskokko. Olosuhteista 
johtuen siitä ei saatu aivan juhannuskokon 
veroista, mutta toimi tarkoitetulla tavalla 
ja karkotti noidat ja pahat henget, 
kuten vanhat uskomukset väittävät. 
Karaokelaulu kruunasi savuntuoksuisen 
pitkäperjantai-illan ja päästiinhän siinä jo 

lauantain puolelle.
Lankalauantaina oli 
Maisatuvassa myyjäiset, 
jotka onnistuivat tarjonnan 
ja kysynnän tasapainosta 
johtuen erinomaisesti. 
Illalla tanssittiin Pastori 
Pohjalaisen taattuun 
tahtiin.
Ensimmäinen pääsiäispäivä 
aloitettiin arpajaisten 
merkeissä ja pääpalkintona 
olleen Cramer-grillin voitti 
Joni Reinikainen. Muita 
eri tahojen lahjoittamia 
pienempiä palkintoja oli 
myös jaossa. Kiitos kaikille 
lahjoittajille ja paljon onnea 
voittajille.  
Biljardin lopputurnauksesta 
kehkeytyi jännittävä 
ottelu, jonka kunniataulu 

muodostui siten, että voittajaksi nousi 
Ari Välimäki, toiseksi Niilo Virtanen, 
kolmanneksi Viljo Pietilä ja Rauno 
Ojala neljänneksi. Iltapäiväkaraoke 
Maisatuvassa keräsi taas laulun ja tanssin 
ystävät koolle. 
Toinen pääsiäispäivä valkeni lumisena, 
yöllä oli satanut muutama sentti 
uutta lunta, jota auringonpaiste alkoi 
sulattelemaan jo ennen puolta päivää. 
Huolimatta takatalvesta alkoi Maisansalon 
kesäkausi pääsiäisenä ainakin siltä osin, 
että myymäläauto saapui sunnuntaina ja 
tarjosi palvelujaan myös maanantaina.

Pääsiäisen aikaan Maisansalossa 
majoittui yhteensä yli 250  henkilöä 125 
matkailuauton tai -vaunun voimin.

Naisten saunaillan ateriointia herkkupöydästä Biljardikisan voittajat: 1. Ari Välimäki oik., 
2. Niilo Virtanen, kesk., 3. Viljo Pietilä, oik.

Maisansalossa käyvästä myymäläautosta on paljon iloa
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MAISAN KUULUMISIA

Nuokkarin biljardi kovassa käytössä

Nuorisotilan uudet laitteet

Kevään aikana on nuorisotilaan hankittu 
uusi tietokone ja PS 3-pelikone nuorten 
karavaanien viihtyvyyttä lisäämään. 
Koska laitteiden kunnossa pysyminen 
vaatii vastuuta niiden käyttäjiltä, on 
käyttöön laadittu selkeät pelisäännöt 
ja valvonta, joka koitunee kaikkien 
hyväksi. Väärinkäytösten ehkäisemiseksi 
nuorisotilaan on asennettu kamera-
valvonta.
Nuorisotilan käyttäjien on ilmoittau-
duttava toimistolla, josta noudetaan 
pelit ja peliohjaimet varausten mukaan 
ja palautetaan myös käytön jälkeen 
toimistolle. 
Nuorisotila on auki viikonloppuisin 
perjantaina klo 18.00-21.00, lauantaisin 
klo 9.00-21.00 ja sunnuntaisin klo 
9.00-13.00. Päivystävä isäntä valvoo 
nuorisotilan käyttöä.

Vappu

Vappu on perinteisesti työväen, 
ylioppilaiden ja teekkareiden juhlapäivä 
ja sillä on näistä poikkeavat  juurensa yli 
tuhannen vuoden takana. Karavaanareissa 
on edustettuna kaikki yhteiskuntaluokat 
ja koulupohjat, joten vapun juhlinta 
sopii kaikille.   Vappua vietettiin 
Maisansalossa vähän etupainotteisesti, 
koska tiistaille osunut vapunpäivä oli 
arkipäivien piirittämä ja siksi sitä edeltävä 
viikonloppu sopi juhlintaan paremmin. 
Kuitenkin väkeä piisasi varsinaiseen 
vapunpäivään saakka. Vaikka osa joutui 
lähtemään sunnuntaina, tuli myös uutta 
väkeä tilalle, joten kokonaisuudessaan 
väkeä oli kuin kesäviikonloppuina 
konsanaan. Kuten aina vappuna, sää 
oli vähän kaksijakoista. Kevään lämpö 

Vappupiknikillä minigolfkentällä

Karavaanarit olivat aktiivisesti liikkeellä myös vappuna

ja kylmyys vuorottelivat. Perjantaina 
Maisatupa täyttyi karaokelaulajista ja 
tanssijoista ja lauantaina seinät pullistelivat 
väenpaljoudesta, kun Ajantaju vastasi 
hyvästä tanssimusiikista. Munkkeja ja 
simaa oli toimistolla myynnissä ja ne 
tekivätkin hyvin kauppansa.
Pajupillien teko lauantaina jouduttiin 
siirtämään parilla viikolla eteenpäin, kun 
pajun kuori ei vielä suostunut irtoamaan. 
Sen sijaan piknik minigolfkentällä 
keräsi kevään koleutta pelkäämättömät 
maisalaiset nauttimaan itse kunkin 
tuomisista.

Vierailevilta karavaanareilta saatiin paljon 
kiitosta alueen siisteydestä ja hyvistä 
palveluista, vaikka huoltorakennuksesta 
välillä loppuikin lämmin vesi teknisistä 
murheista johtuen.
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 Infoa Maisansalon tapahtumista ilmoitustaululta
 ja netistä www.sfcpirkanmaa.fi  

KESÄKUU:

ROCK 
50-60 -LUVULLA
8.-10.6.2012
- orkesterina ÄIJÄT*)

Tervetuloa omille alueillemme viettämään 
viikonloppuja ja kesälomaa mukavien 

tapahtumien pariin

22.-24.6. JUHANNUS
- juhannusohjelmaa, mm. olympialaiset
- tansseissa Pastori Pohjalainen*) 

HEINÄKUU:
6.-8.7. PETANQUE-kisat
- orkesterina la Hietakangas*)
  

20.-22.7. KARAOKE-
kilpailu
- tanssittaa la Saku 
  Backman*)

ELOKUU:
3.-5.8. MINIGOLF-kilpailu
- tanssittaa la Pekka Hildén*)
18.8. RANNALTAONGINTA
24.-26.8. Wanhan Ajan 
Tanssiviikonloppu
- tanssittaa la Kalevi Suntila*)

SYYSKUU:
7.-9.9. TEXAS HOLDE´M -PELIT
- tanssittaa la Pispalansälli 
Vänrikki Lehto*)*) ohjelmamaksu

Ba, ba, ba, loma, 
blab, ab, ba, 
bluu...

VIETÄ JUHANNUS
JUHANNUS-
KAUPUNGISSA
22.-24.6. Perinteiset menot 
kokkoineen, lipunnostoineen,
tanssimusiikki: Ajantaju + Veijo 
Suntila, hanuri

PUBITIKKAKISAT JO 22. KERRAN 20.-22.7. 
Kovat kisat taas edessä. Tule aistimaan tunnelma.
Harald´s Pub avoinna tapahtumissa ja olosuhteiden 
salliessa. Lisätiedot www.sfcpirkanmaa.fi

3.-5.8. 
MUSIIKKITAPAHTUMA 
Soittoa hanurein, torvin,
huuliharpuin, laulun kanssa 
ja ilman. Älä jää paitsi.

MUITA KESÄKISOJA MÄNNIKÖSSÄ
- Männikön Mölkkysarja -yksi viidestä kisasta käyty,   
   vielä ehtii mukaan
- UUTUUS: pienoisgolf-kisat alkavat elo- ja syyskuun  
   aikana. Radat jo nyt käytössä, ennakkoharjoittele!

Tarkemmat tiedot 
tapahtumista netissä:
www.sfcpirkanmaa.fi

SIIVOUSTALKOOT 28.30.9.
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Olemmehan me 
keskimääräistä parempia 
kuljettajia, mutta kaikilla ei 
ole merkkisuorituksia

Näytä nyt taitosi ja hanki kesällä ajotaitomerkki
yhdistyksen järjestämällä kalustolla (vaunu ja 

matkailuauto käytettävissä). Veto omalla autolla.

Suoritusajat ja -paikat:
21.7.2012 Vankkurimännikkö
28.7.2012 Maisansalo
04.8.2012 Vankkurimännikkö
11.8.2012 Maisansalo

Merkilliset kuljettajat ovat osoittaneet taitonsa.
Näytä, että Sinäkin osaat ja tule hankkimaan oma 
merkkisi.

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

HÄMYJEN
KARAOKE-
FINAALI
Tammelan Majamäessä, 
Haapasillankatu 64, Tammela 
24.-26.8.2012. Finaali la 25.8.2012.
Normaalit leirintämaksut.
Tervetuloa.

Hämyjen
hyväntekeväisyys-
treffit
Orimattilassa Artjärvellä,
Salmelantie 178, Artjärvi 
7.-9.9.2012

• Treffimaksu 50 €/viikonloppu. Tänä vuonna hyväntekeväisyys-     
  kohteena on Päijät-Hämeen keskussairaalan lastenosasto.
• Perjantaina karaokea
• Lauantaina hyväntekeväisyysorkesteri
• Erilaisia hyväntekeväisyyspelejä lauantaina
• Hyväntekeväisyysarpajaiset, erikoisuutena lottopulloarpajaiset
• Ruokaa soppatykistä hyväntekeväisyyshintaan

TULE HÄMYJEN SEURAAN
- SAAT AIHETTA ILOON
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   PICA-KOKKI 

Moi taas kaikkien kaverit!
Tässä kesän kynnyksellä ajattelin laittaa pari 

helppoa ohjetta grillissä tehtäväksi.

YHDISTYKSEMME KOTIMAAN 
MATKAILUMESSUILLA
13.-15.4.2012

Ps. Cramer-grilleihin 
saatavana nyt tuulisuojia 
ruostumattomasta 
peiliteräksestä. Tekee grillistä 
”uunimaisen” ja säästää myös 
kaasua.
Tiedustelut: Pertti Antila 
 puh. 040-4107310

Herkullisia grillaushetkiä ja 
maukasta kesää!
SFC 21772

MARINOIDUT 
KASSLERPIHVIT ( 4 hlö)

4 viipaletta kasslerpaistia 
(noin 600 g)
Marinadi: ½ dl tummaa 
siirappia, 3 rkl väkevää sinappia, 
2 rkl chili-tomaattiketsuppia,
 2 tl grillausmaustetta, 
½ dl ruokaöljyä
Sekoita marinadiainekset, pane 
pihvit muovipussiin ja kaada 
päälle marinadi. 
Sulje pussi, pyörittele ja jätä 
maustumaan muutamaksi 
tunniksi. 
Pyyhi kevyesti marinadi talous-
paperilla, grillaa noin 8-10 
min. molemmilta puolilta ja 
kääntäessäsi pihviä valele pinta 
marinadilla. Lopuksi mausta 
suolalla.
Tarjoa ruokaisan salaatin kera.

PEKONIIN KIEDOTUT 
VIHREÄT PARSAT

Nippu vihreää parsaa
Paketti (140 g) pekonia

Leikkaa parsojen tyvipäästä noin 
1-2 cm pois ja kuori parsat noin 
puoliväliin. Kiehauta
suolalla maustetussa vesitilkassa 
noin 3-4 min. Jäähdytä ja kiedo 

pekoni parsan ympärille.
Grillaa niin, että pekoni saa väriä 
(muutama minuutti).

MAKKARA-
VALKOSIPULINYYTIT ( 4 hlö)

4 kpl grillimakkaroita
750 g valkosipuliperunaviipaleita 
(pakaste)
1 kevätsipulinippu
suolaa, (oregano)
100 g maustettua tuorejuustoa 
(esim. ruohosipuli)

Repäise alumiinifoliosta 8 kpl 
reilun kokoista palaa, viipaloi 
grillimakkarat ja kevätsipulit.
Laita kaksi foliopaperia 
päällekkäin ja jaa ainekset 
kerroksittain niihin. Ripottele 
suola ja oregano perunoiden 
päälle. Laita viimeiseksi nokare 
tuorejuustoa. 
Sulje nyytit. Valmista uunissa 
noin 200 astetta noin 30 min. tai 
grillissä. 

Vinkki:  jos valmistat 
nyytit grillissä, kannattaa 
valkosipuliperunat sulattaa 
ennen nyyttien kokoamista. 
Helppo, nopea ja herkullinen.

Tuttu järjestyksenvalvojakin, Pertti Tilles, 
pistäytyi osastollamme  virkatehtäviensä 
lomassa

Lauantai-päivän esittelijämme Heikki Lahtinen ja 
Timo Alanko vaikuttivat tyytyväisiltä osastoomme 
tutustuneiden määrään

Yhdistyksemme osallistui Tampereen Messu- ja kongressikeskuksen 
järjestämiin Kotimaan Matkailumessuihin 13.-15.4.2012. Messut 
saivat liikkeelle lähes 26 000 puutarhan ja pihan hoidosta, matkailusta, 
kirjoista, viineistä ja keräilyesineistä kiinnostunutta messuvierasta.
Viidennen kerran pidetyt Kotimaan Matkailumessut esittelivät 
kotimaan matkailukohteita Ahvenanmaan saaristosta aina Pohjois-
Lapin tuntureille saakka sekä tarjosivat runsaasti viihdyttäviä 
musiikki- ja teatteriesityksiä.

Näytteilleasettajia oli yhteensä 178. Vuoden Kotimaan Matkailuyritys 
2012 -palkinnon sai tänä vuonna Sappeen Matkailukeskus. 
Kotimaan Matkailu-messuil-
la,  Puutarha-messuilla, 
Tampereen Kirjamessuilla, 
Tampereen Viinimessuilla 
ja Keräily-tapahtumassa 
oli yhteensä 530 
näytteilleasettajaa.

Ensimmäistä kertaa tässä 
muodossa järjestetty 
tapahtumakokonaisuus 
tarjosi messukävijöille 
monipuolisen kattauksen 
tuotteita ja palveluita, 
asiantuntijatietoa sekä 
erilaista ohjelmaa yli 200 
esiintyjän ja aktiivisten 
näytteilleasettajien toimesta.  SF-Caravan Pirkanmaa ry osallistui 
messuille ensimmäistä kertaa. Saimme yhteistyökumppaniksemme 
Solifer Centerin, joka toi osastollemme upouuden Solifer-
asuntoauton. Näin saimme esitellä toimintaamme ”aidossa 
ympäristössä”.  Esittelijöinä toimivat pääasiassa hallituksemme 

jäsenet puolisoineen. 
Osastolla vieraili 
karavaanareiden 
ohella runsaasti myös 
karavaanimatkailusta 
kiinnostuneita, joille saimme 
kertoa yhdistyksemme 
toiminnasta ja hienosta 
harrastuksestamme 
ylipäätään.
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Parhaista on helppo valita sopivin. Tervetuloa
tutustumaan tulevaan matkakumppaniin:

  

HOBBY 540 UFE    -07              15 500 €
Siististi pidetty vaunu pitkittäisellä 
takavuoteella. Nestelämmitys kaasulla ja 
sähköllä sekä lattialämmitys.

LMC MÜNSTERLAND 560 MDK -04   13 900 €

Siisti perhemalli neljällä valmiilla vuoteella. 
Alde-nestelämmitys kaasulla ja sähköllä, 
tehokas Alde-lämmitys myös lattiassa, 
tavaraluukku ym.

SOLIFER ARCTIC 520  -05      17 800 € 
Hieno yksilö varusteina mm. Alde-neste-
lämmitys kaasulla ja sähköllä. lattialämmi-
tys, kaasu-uuni, radio ym.

CABBY 570  -08                24 500 € 
Laadukas ruotsalainen parivuoteella. 
Alde-nestelämmitys kaasulla ja sähköllä, 
lattialämm., radio, ajonhallinta ym.  

CABBY 650 +     -10              32 800 €
Uutta vastaava vaunu pitkittäisellä taka-
vuoteella. Paljon komeroita ja avaraa 
tilaa. Erikoisvarusteena Omnistor-kotelo
markiisi. 

LMC LIBERTY 551 -05 26 900 € 
Hyvin siisti perheellekin sopiva auto nel-
jällä valmiilla vuoteella. Takana alempi 
vuode voidaan kääntää muodostaen 
ison takatallin.

ADRIA 573 DS -03        27 500 € 
6:lla turvavyöpaikalla varustettu edul-
linen Adria. Takana parivuode ja alla 
tavaratila. Suihkutila erikseen, markiisi, 
peruutuskamera, radio, lohkolämmitin. 

Uudet:

ADRIA CORAL 660 SL -10 58 500 €
Uutta vastaava erillisvuoteista hakevalle, 
Automaattivaihteinen, 3,0 l moottori. 
Truma-lämmitys kaasulla ja sähköllä, lat-
tialämmitys, kaasu-uuni,iso tavaratila ym.

McLOUIS TANDY 672  -11  53 800 €
Huipputarjous: yli 10000 e hin-
nasta pois. Rek. 9/2011. Takaosan 
keskivuoteella varustettu malli, markiisi, 
radio, kaasu-uuni, grilliuuni, pak./jk.

DETHLEFFS ADVANTAGE A5881  -06                                  
          31 500 €
Toimiva perhemalli, takana kerrosvuoteet, 
turvavyöt 6:lle.Fiat-ilmastointi, markiisi, ym.

SOLIFER FINLANDIA 560 MH -07    23 900€  

Uudenver. erillisvuoteinen vaunu kuudel-
la makuupaikalla. Mm. 2xylävuodekaap-
pi, telttapalvelu, kaasun ulosotto, alum.
vanteet, cd-radio.  

ADRIA CORAL 655 SP   -05 33 500 €
Pitkittäinen takavuode, iso pakastin-
jääkaappi, Truma-lämmitys kaasulla ja 
sähköllä, lattialämmitys, ilmajouset ym.ym.

DETHLEFFS ADVANAGE I 6501 -08
59 900 € Rek. 11/2007, isomoottorinen, 
4 valmista vuodetta. Kattava varustelu, 
mm. Webasto, radio-peruutusyhdistelmä.

Asunto-
vaunut:
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KABE ROYAL 780 GLE - 05   34 500€ 
Käyt.otto 3/2006. Supertilava hyvin 
siistikuntoinen perhemalli, jossa valmiita 
vuoteitakin monelle. Vaunun varusteissa 
Alde-lämmitys kaasulla ja sähköllä ym.

DETHLEFFS MAGIC SG -09   64 900 €
V.2011 rekisteröity esittelyautomme, jossa 
tavallista monipuolisempi sisustusratkaisu. 
Takana suuri vuode kahdelle petauspatjoilla 
ja päiväpeitoilla tai upea oleskeluryhmä 
käytön mukaan. Luxustason varustelu.



Parhaista on helppo valita sopivin. Tervetuloa
tutustumaan tulevaan matkakumppaniin:

HOBBY 560 WLU  -10            22 500 €
Uutta vastaava erillisvuoteinen takana 
sijaitsevalla pesu-wc-tiloilla. Alde-keskus-
lämmitys kaasulla ja sähköllä. Lattialämm.

POLAR 620 CTH DB  -067       22 900 € 
Lapsiperhemalli neljällä valmiilla vuoteel-
la. Truma-lämmitys kaasulla ja sähköllä. 
Tavaraluukku sivulla. 

SOLIFER ARCTIC 560 MH   -05    18 500 €
Siisti erillisvuoteinen varusteina Alde- 
nestelämmitys kaasulla ja sähköllä, 
lattialämmitys nestekierrolla, radio ym.

LMC LIBERTY 6400   -97          16 900 €

Suosittu lapsiperheen malli, jossa takana 
olevien kerrosvuoteiden lisäksi keskellä 
kääntyvä ylävuode. 

KABE AMETIST XL KS  -06     21 500 €
Rahoitus ilman käsirahaa esim 370,-kk. 
Hienossa kunnossa oleva Kabe runsain 
keittiö- ja komerotiloin. 

McLOUIS LAGAN 410 -04  21 800 € 
Takakeittiöauto isolla oleskeluryhmällä.
Truma-lämmitys kaasulla ja sähköllä.
Siisti, vetokoukku ja pyöräteline.

HYMER SOLIFER MOBILE 644 -99   
         21 800 € 
Varust. markiisi, lohkolämmitin, radio, 
pyöräteline, lattialämmitys ym. 

CHAUSSON ALLEGRO 67 Automat -04         
               27 500 € 
Edullinen puoli-integroitu automaattina. 
Korkea varustetaso sis. kaasu-uuni. iso 
pakastinjääkaappi, Heki-kattoikkuna, jne.

Caravantalo Hervannassa •  Ahertajankatu 7, Tampere • Puhelin (03) 317 2800 •  Ark. 9-17, la 10-14

Tutustu päivitettyyn 
valikoimaamme 
tarkemmin myös netissä: 
www.eralaukko.fi

CARAVAN ERÄLAUKKO OY

RIMOR KATAMARANO 12P -09 34 500 €
6:lla matkustajapaikalla, ilmastointi, veto-
koukku, pyöräteline, markiisi, vakionopeus, 
radio, 2 turvatyynyä.

CARADO T 135  -09           39 500 €
Uutta vastaava. Parivuode takana. We-
basto, Truma Combi lämmitin kaasulla ja 
sähköllä. Ford-audio, Heki-kattoikkuna.

LMC LIBERTY I 670  -09  59 900 € 
Vm.-08, käyttöönotto 3/2009. Edustava, 
vähän ajettu, kattava varustelu, Alde-
keskuslämmitys kaasulla ja sähköllä.

LMC LIBERTY 7205 T -05        43 900 € 

Rekist. 10/2004. Upea automaatti-Merce-
des laatuvarusteilla. Alde-nestelämmitys 
kaasulla ja sähköllä, lohkolämmitin, Eberi 
-diesellämmitin moottorissa, kaasu-uuni, 

Asunto-
autot:
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HUOM! KAIKKI TÄNÄ 
VUONNA JÄSENEKSI 

LIITTYNEET/LIITTYVÄT:
Kaikille  tämän vuoden alusta lähtien jäseneksi 
liittyneille postitetaan tutustumistarjouksena 

LAHJAKORTTI, joka oikeuttaa ilmaiseen 
viikonloppumajoitukseen vuorokausimaksun 

osalta molemmilla alueillamme 
Maisansalossa ja Vankkurimännikössä.

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

SF-Caravan ry:n jäsennumero                           
140 000 on luovutettu SF-Caravan 
Pirkanmaa ry:n jäsenelle, 50-vuotiaalle 
putkialan yrittäjälle Jyrki Rantaselle 
Lempäälästä. Tasaluvun kunniaksi SF-
Caravan Pirkanmaa ry:n puheenjohtaja 
Harri Järveläinen antoi 29.3.2012 SF-

Caravan Pirkanmaa ry:n toimistolla 
pidetyssä tilaisuudessa Rantaselle  
kukituksen  ja kyseisen numeron 
ohella SF-Caravanin ja Pirkanmaan 
paikallisyhdistyksen  materiaalia  ensi 
alkuun  tututustuttavaksi.
Jäsenyytensä ja matkailuauton 

hankkimisperusteeksi Jyrki 
Rantanen mainitsi pääasiassa hänen 
harrastuksensa rata-autoilun ja 
Historic Rallyn. Molemmilla lajeilla 
on omat kisansa eri puolilla Suomea 
ja  järjestelyihin kuuluvat lähdes aina 
yöpyminen, ruokailut yms. käytännön 
seikat. 

Asuntoauto tarjoaa helpon ja kätevän 
tavan siirtyä kilpailupaikoille ja asettua 
taloksi. Jyrki Rantanen on ajanut 
kilpaa vuodesta 1988. Palkintoja on 
kertynyt jo n. 9 hyllymetriä. Niinpä 
hän harmitteleekin vasta viimeaikoina 
kilpailussa tapahtunutta ensimmäistä 
katolleenmenoa, jonka jälkeen aina 
puuhaa riittää. Varsinkin Historic Rallyn 
autoon, 1970-luvun Fiat 850 Sportiin, 
kun ei varsinkaan peltiosia enää tahdo 
saada Etelä-Amerikkaa lähempää.

Rantasen matkailuauto, Peugeot 
Frankia, tarjoaa makuupaikat viidelle, ja 
kilpailupaikalle usein tuleekin 4-5 henkeä 
aina mukana. Rantasen perheeseen 
kuuluu vaimo ja kolme jo aikuista lasta. 
Paitsi majoituspaikkana, asuntoauto 
toimii myös  2,5 l turbodieselillä 
hyvänä vetoautona trailerille, jossa 
kilpailukalusto kulkee. Näin ei tarvita 
kuin yksi auto sekä henkilöiden että 
kilpailuauton kuljetukseen.  

JÄSENNUMERO SF-C 140 000 PIRKANMAALLE

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



Älä nosta Fiat Ducato -matkailuautoa tästä....
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Matkailuautoilta pidettiin 
kahden vuoden tauon 

jälkeen tutussa paikassa 
Lakalaivassa. Keskustelimme ja 
näytimme erilaisia lisälaitteita, 
joita voidaan asentaa 
matkailuajoneuvoihin.
Kerroimme matkakoke-
muksista Euroopassa sekä 
kuinka halvalla voi yöpyä 
matkailuautolla. Hinnat vaihte-
levat 5-15 euroon ja paikkoja 
löytyy todella paljon. Usein 
ne sijaitsevat kaupunkien 
välittömässä läheisyydessä.
Navigaattorit ja muut kartta-
ohjelmat opastavat parhaiten 
perille. Matkaparkkeja löydät 
netistä mm. Reisemobil-
Stellplätze löytyy nettisivuilta 
www.top-platz.de sekä Promo-
bil, Reisemobil, Adac.
Matkailuautoparkkeihin eivät 
vaunuilijat pääse.
Useista matkaparkeista löytyvät 
kaikki tarvittavat palvelut: wc, 
suihku, veden täyttö/tyhjennys, 
kemiallisen wc:n tyhjennys 
sekä sähkö. Paikat ovat tasaisia.

Matkalla aina sattuu ja 
tapahtuu, niin omalla 
kohdallammekin. Itävallassa 
Hinterbergin leirintäalueella 
palvelu oli viimeisen päälle. 
Menimme alueelle klo 20.18. 
Heti kun ajoimme portista 
sisään, vastassa oli iloisen 
katseen omaava rouva/neiti ja 
toivotti meidät tervetulleeksi 
alueelle. Hän ohjasi meidät 
paikalle ja pyysi meitä 
asettumaan taloksi. Hän toisi 
hetken päästä maksulapun, 
jonka saisimme rauhassa 
täyttää.
Noin vartin päästä rouva/neiti 
tulee ja mitä ihmettä; hänellä 
on kädessään tarjotin ja kaksi 
grogilasia juotavaa (alkoholia), 

Matkailuautoilijat kokoontuivat
Solifer Centerissä.

lasku ja ilmoittautumislappu.

Näin hyvää palvelua emme ole 
vielä aikaisemmin saaneet missään 
leirialueella. Myöhemmin selvisi, 
että hän oli yksityinen leirintäalueen 
pitäjä ja hän halusi, että menisimme 
viettämään iltaa heidän baariinsa,  
toiset ne osaavat tuon bisneksen... 
Yöpyminen maksoi sähkön kanssa 
19 €/yö.

Unkarissa on paljon kylpylöitä ja 
yksi niistä on Buk.  Koodinaatit 
WGS84, N 47 23’ 01, 46” E 16 45’ 
05, 54 Leirintäalueelta on portti, 
josta pääsee suoraan kylpyläalueelle. 
Alue on laaja, noin 10 erilaista allasta 
ja vesiliukumäkiä viisi erilaista ja 
erikokoista.
Jos menette sinnepäin, käykää 
ihmeessä katsomassa. Siellä on kaksi 
muutakin leirintäaluetta, mutta niistä 
ei ole suoraa yhteyttä kylpylään ja 
aluemaksu on edullisempi. Kylpylään 
joutuu maksamaan erikseen, 
joten se tulee kokonaisuudessaan 
kalliimmaksi.

Myös uusi matkailuautolehti Camper 
on ilmestynyt ja yrityksestä oli 
päätoimittaja Kenneth Lehtola 
paikalla matkailuautoillassamme 
kertomassa mitä kaikkea lehden 
sisältö kertoo matkailuautoista.
Lopuksi arvottiin mm, polkupyörä, 
soutulaitteita, telttoja ja Camper-
lehden vuosikertoja.
Kiitos kaikille mukanaolijoille. 
Ajelkaa kivoja lomareissuja.

Kiitos myös Solifer Centerin 
henkilökunnalle tarjoilusta sekä 
Camper-lehdelle palkinnoista.

Matkailuautoterveisin 
Väiski Lehtinen 
Puh. 0440 640 437

....vaan nosta se tästä
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Pääsiäistä

Pääsiäisen vietto aloitettiin kauniin 
ilman vallitessa. Lapset aloittivat 

pitkäperjantaina virpomisoksien 
koristelulla ja munanmaalauksella.
       
Munista tuli niin huikeita taideteoksia, 
että ne asetettiin ihailtavaksi toimistolle.
Myöhemmin käytiin tiukka jääpallopeli 
takkatuvan kentällä. Yritystä ei puuttunut 
kummaltakaan joukkueelta eikä 
Erkiltäkään, maaleja nähtiin paljon. Pelin 
jälkeen oli mukava huuhtoa hiet saunassa 
pois.

Lauantaina noita johdatti lapset 
kulkueena virpomaan kaikkia halukkaita. 
Myöhemmin nähtiin joukko iloisia noitia 
valtavien ”palkkasäkkien” kanssa. 
     

 Kun kulkueesta oli toivuttu, lähdettiin
valokuvien perusteella etsimään paikkoja 
alueelta. Hyvinhän ne löytyivät.
           

Kari ja Patu olivat paistaneet lapsille 
ison kasan lättyjä, joita popsittiin 
suunnistuksen jälkeen vatsan täydeltä.

Sunnuntaina sukellettiin pelien 
maailmaan toimistolla. Innokkaimmat 
pelasivat jopa kolme tuntia napostellen 
samalla poppareita ja sipsejä.
Pelejä saa muuten lainata myös vaunuun 

kuittausta vastaan!!!
Aikuisten ohjelma aloi-
tettiin pääsiäisen tapaan 
miehille tarkoitetulla 
mämminsyönnillä.
Liekö ujous tai mikä miehiä 
vaivasi, ei löytynyt kuin 
yksi osanottaja. Hän kertoi 
ettei ole ennen mämmiä 
syönyt. Aika rohkea kaveri. 
Hänelle saatiin kilpakaveri 
naisten puolelta.

Kilpailu oli tasainen, ihan 
viime hetkellä Salmisen 
Tuomas voitti Riitta 
Rautio-Visurin.

Naisille olikin 
m u n a n k u l j e t u s t a . 

Kisa sujui hyvin, kokemusta kun oli, 
ainoastaan kerran tipahti.

Tulokset:
1. Tuija Järvinen
2. Raila Koppelojärvi
3. Leena Ritola.

MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Noidat  lähtövalmiina pääsiäiskulkueeseen

JääPALLOpeli ei vaadi aina luntakaan

Muna pysyi hyvin Tuija Järvisen lusikassa, 

Munanmaalausta ja askartelua

Sali pääsiäiskuntoon

Pahojen henkien poistoa kokon avulla uimarannan läheisyydestä Opasteet kunnossa
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Laurin vetämänä aloitettiin illan 
karaoketanssit. Meno oli kova.

Lauantai-aamuna herättiin kodalta 
tulevaan loimulohen tuoksuun. Siellä 
kalatiimi oli aloittanut jo viideltä aamulla 
tulen teolla. Varsiainen loimutus aloitettiin 
klo 6 maissa.
Tiimiin kuuluivat Timo, Alpo, Masa, 
Matti ja Ossi.
Kala meni kaikki kaupaksi. Kyllä tuli 
kehuja tiimiläisille. Suolauskin osui ihan 
just nappiin.

Pääsiäiskokon jälkeen olikin 
orkesteritanssien vuoro. Duo Matti 
Hietakankaan yhtyeen tahdittamana.
Siellä oli sitä lämpöä ja läheisyyttä. 
Tanssijalat olivat kunnossa, kun vaan 
löytyi tilaa lattialta.
Sunnuntaina aloitettiin rauhallisemmin. 
Puoliltapäivin pelattiin bingoa:
     1 rivi Maija Honkaniemi 
     2 riviä Irma Heinisuo sekä Lauri Salo 
     3 riviä Pentti Renwall.

Päivätansseilla jatkettiin Laurin 
musisoidessa.
Illalla oli lapsilla ”nuokulla” filmin 
katselua.
Maanantaina olikin kotiin lähtö edessä. 
Kiitokset kaikille mukana olleille.

Väliaikatietoja

Saunan tekokin edistyy pikku hiljaa.Tätä 
luettaessa sisustus on käynnissä.
Lasten sauna vaihtoi paikkaa. Siirrettiin 
sijansa taaksepäin. Oli liian lähellä  uutta 
saunaa.
Kesäkausikin on avattu telttasaunan 
ihanilla löylyillä. Sekin saa perushuollon, 
kun isosauna on valmis.

Vapun viettoon 
otettiin varaslähtö

Jopa ukkosilman myötävai-
kutuksella. Onneksi se ei 
kestänyt kauan. Ilma tosin 
viileni. Vettäkin on saatu, 
vielä oli vaan lumikasoja 
jonkin verran. 

Perjantaina aloitettiin 
Laurin karaoketansseilla. 
Lauantaina lapsille olivat 
meidän ”tytöt”, Minna ja 
Sari, järjestäneet monenlaista 
ohjelmaa. Takkatuvalla 
aloitettiin. Aluksi vedettiin 
tuolit ja pöydät sivuun, jotta 

pystyttiin tilojen puitteissa leikkimään 
ilmapalloleikkejä. Isommat tytöt 
laittoivat kimalletta hiuksiin ja Marjo teki 
kasvomaalauksia halukkaille. 
Simat ja munkit syötiin leikkien jälkeen.
Sitten lähdettiin alueelle kiertämään. 
Värikäs ja äänekäs joukko toivotteli iloista 
vappua kaikille karavaanareille. Olipa jopa 
Haralds´in terassilla mietitty, mitkä linnut 
mahtavat törähdellä,  kun vapputorvien 
ääni kiiri läpi alueen. Lastentilan ahtaus 
johtui siitä, kun meillä samaan aikaan oli 
järkkärikurssi menossa Huvikummulla.
Aikuisten sima ja munkkitarjoilu oli 
Haralds´in terassilla. Ennen saunoja 
avattiin myös terassikausi. Ilma ei 
oikein suosinut. Miehet jo kaipailivat 
pilkkihaalareita. Onneksi silloin ei vielä 
satanut.
Ehti sitä kyllä tulla myöhemmällä. 
Saunojen jälkeen olikin tanssien vuoro. 
Japon ja Timpan soittaessa rautalankaa. 
   
Nyt oli musiikki erilaista. Pojat osasivat 
asiansa. Heiltä taittuivat niin vanhat kuin
uudemmatkin kappaleet. Lattia oli täynnä, 
väki todella tykkäsi. Myöhemmin illalla 
pääsivät halukkaat rokkaamaankin. Taisi 
siinä tulla monelle ihan nuoruus mieleen.
Aamuyöstä sai ihastella tähtitaivasta, 
jopa tähdenlentoa. Toive lähti; jos vaikka 
toteutuisi.
Sunnuntaina saatiin esimakua kesän 
tulosta. Varsinaisena vapunaattona 
nautittiin  Pirkon tekemä maistuva sima, 
mitä vielä oli jäljellä sekä söimme loput 
Ylöjärvellä tehdyt munkit.
Päivä oli mitä mahtavin; nautimme siitä 
Haralds´in terassilla sankoin joukoin.
Illalla laitettiin  Hapan johdolla karaoke- 
tanssit pystyyn.
Vapunpäivänä olikin taasen kotiinlähtö 
edessä. Taas on juhlat juhlittu.
Kiitokset kaikille sekä hyvää kesää. 

Ps. Huvikummun viemäröinti alkaa 
lähipäivinä…saamme sisävessat, kun 
tulee valmista.

Kirjoitti Anneli, avustajinaan Sari, 
Minna ja Antti.

MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Värikkäitä pääsiäismunia askartelun 
tuloksina

Mämminsyönnin mestaruus katkolla, Tuomas Salminen 
voitti Riitta-Rautio-Visurin viime lusikallisilla

Hapa ja ilmakitaran rentoa soundia

Uusi sauna näytti tältä 19.4. 
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Haastattelijana 
Jouko Kinnunen

Tullaan tutuiksi    MATKAILUAJONEUVOLIIKKEIDEN KANSSA

Haastattelemme nyt Tampereen alueen 
karavaaniliikkeiden edustajia. Tässä 
numerossa on vuorossa Caravan 
Erälaukko Oy:stä Kari Erälaukko.

Miten sinusta tuli matkailuvaunujen ja 
-autojen kauppias ja koska:

Vanhempani aloittivat matkailuvaunuhar-
rastuksen vuonna 1964. Harrastus 
kehittyi heillä ammatiksi vuonna 1969, 
jolloin  maahan tuotiin ensimmäinen 
Tabbert-asuntovaunu. Isän sairauden 
johdosta jatkoin liikettä vuodesta 1975. 
Tampereella yrityksemme on ollut 
vuodesta 1972.

Oletko itse ja perheesi harrastanut  
karavaanimatkailua:

Olemme harrastaneet karavaanitoimintaa 
kaikilla mahdollisilla muodoilla myös 
pitkin Eurooppaa, kun lapset olivat pieniä.
Tällä hetkellä kuitenkin vähemmän kuin 
ennen.

Oletteko tutustuneet yhdistyksemme 
omiin alueisiin Vankkurimännikköön 
Virroilla ja Maisansaloon Teiskossa:

Olemme olleet Vankkurimännikössä 
vapaa-ajalla ja myös työssä esittelemässä 
Polarin matkailuvaunutuotantoa 
jo1970-luvun loppupuolella ja Maisassa 
lyhyemmästä matkasta johtuen eniten. 
Parhaiten mieleen on jäänyt Maisan 
huikea karavaanarimäärä FICC -rallissa 
1981.

Caravan Erälaukko Oy sijaitsee 
Tampereen Hervannassa. Kuinka laaja 
on asiakaspiirinne:

Asiakaspiiri oli aiemmin pääosin 

paikallista, mutta kun avasimme omat 
nettisivumme vuonna 1995 asiakaskunta 
laajeni koko maata käsittäväksi. 
Netissä nähtyä sopivaksi katsottua 
matkailuajoneuvoa lähdetään katsomaan 
hyvin kaukaakin, mm. viimeksi 
muutama päivä sitten myymämme 
Kaben asuntovaunu meni Ouluun. Netin 
ansiosta ns. maaseutukaupat ovat entistä 
tasavertaisemmassa asemassa. Netissä 
varsinkin käytettyjä vaunuja tai autoja 
esiteltäessä tulee informoida tuotteen 
kunto ja ominaisuudet mahdollisimman  
todenmukaisesti, koska asiakas voi 
tulla hyvinkin kaukaa katsomaan 
vaunua tai autoa, jolloin väärän kuvan 
antaminen tai mahdollisten negatiivisten 
yksityiskohtien mainitsematta jättäminen 
saa asiakkaan pettymään ja kauppa jää 
mitä todennäköisemmin tekemättä.

Mitkä ovat edustamiinne 
asuntovaunuihin ja -autoihin tulleet 
viimeiset karavaanimatkailua 
parantavat  uutuudet varustetasossa/
ominaisuuksissa: 

Edustamamme merkit ovat 
matkailuautojen myynnissä 1.,2. ja 3. 
sijalla Suomessa. Lähtökohtana näissä 
merkeissä on se varustelutaso, mikä 
parhaiten menee kaupaksi. Ei liian kallis 
ja luksusluokkainen, mutta ei mikään ns. 
karvalakkimallikaan. Parhaiten myyvät 
asuntovaunut ovat melko hyvätasoisia ja 
varsin hyvätasoisia varustelutasoltaan. 
Eniten kiinnitetään huomiota 
talviolosuhteisiin eli lämmityksen tulee 
olla talvisinkin matkailuajoneuvoa 
käyttävälle Pohjoismaiden olosuhteisiin 
sopiva. Myös sisäilmeen tulee olla 

2000-luvun tyyliä. Jos asuntoauto maksaa 
60 000-70 000 euroa, pitää autossa olla 
olla myös tasoa. 
Matkailuautojen alustat ovat yleisimmin 
tänä päivänä Fiat-pohjaisia. 
Vaunuissa Kaben uusi Classic-sarja tuo 
uuden Kaben yhä useampien piiriin. 
Kabehan on jo perinteikkäästi luotettava 
ja talvivaununa erittäin suosittu.
Dethleffsin ja Adrian vaunuissa on taas 
pohjaratkaisuja enemmän erilaisiin 
tarpeisiin. Adrialla on yleensä parhaat 
perhemallit. Adria Alpina-sarja on 
edullinen, mutta silti hyvin varusteltu.
Myynti jakautuukin määrällisesti siten, 
että pariskunnat pitävät eniten Kabesta 
ja  lapsiperheet löytävät parhaiten omansa 
Adriasta.

Koska olette toimineet pitkään jo 
Tampereella, kuinka vanhoja kanta-
asiakkaita teillä on:

Vanhoja kanta-asiakkaita on vuosien 
varrella paljon ja he luottavat 
tarjontaamme siten, että asiakkaita on  jo 
vuosikymmenten takaa aina 1970-luvulta. 
Ja usein perheen toinen polvikin käy 
ostoksilla kertoen heidän isänsä ostaneen 
aikanaan matkailuvaunun liikkeestämme.

Mikä teillä on uusien asuntoautojen 
ja -vaunujen myyntisuhde, kumpia 
myydään enemmän: 

Suhde on noin 60:40 matkailuautojen 
hyväksi. 

Mikä teillä on keskimääräinen 
varastonne määrä:

CARAVAN ERÄLAUKKO OY

Kari Erälaukko on toiminut jo yli 35 vuotta liikkeen vetäjänä

Matkailuautojen myynti on jo vaunuja suurempi
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Keskimäärin varastossamme on                  
80-100 matkailuajoneuvoa. Uusissa 
matkailuautoissa ovat suhteellisen pitkät 
toimitusajat, joten tiettyä puskurivarastoa  
pitää olla heti saatavana. Jos sopivaa 
tuotetta ei löydy niin tilausaika on 4-5 
kk eli jos toukokuussa tilaus lähtee, niin 
lokakuussa on toimitus, siksi pidämme 
jonkin verran suosituimpia tuotteita 
varastossa nopeampiin toimituksiin. 
Vaunuissa toimitusaika on noin puolet 
lyhyempi, mutta niissäkin jotkut mallit 
saattavat kestää useamman kuukauden.

Mitä asiakkaanne eniten arvostavat 
toiminnassanne:

Pyrimme aina  hoitamaan asiat niin, että 
käytetyissä asuntovaunuissa mikään ei ole 
rikki. Eli asiakas saa aina käyttökuntoisen 
vaunun. Myös huollot ja takuut pyrimme 
hoitamaan mahdollisimman luotettavasti. 
Pyrimme olemaan aina asiakkaamme 
puolella.

Mitä palveluita/tarvikemyyntiä tarjoatte 
asuntoautojen ja -vaunujen ohella:
 
Tarvikepuolemme on varsin 
laaja: suosituimpia tarvikkeita  
matkailuajoneuvoihin ovat etuteltat, 
markiisit, pyörätelineet, ilmastointilaitteet.
Huoltoihin ja takuuhuoltoihin meillä on 
oma henkilökunta ja hyvinvarustetut tilat. 

Minkä ikäisiä ovat eniten kaupaksi 
käyvät käytetyt autot ja vaunut:

Eniten vaunuissa kysytään 10 000-
15 000 euron hintaluokkaa, jotka 
pääosin ovat siistejä ja nykyaikaisia 
vaunuja. Pohjoismaisia merkkejä tähän 
hintaryhmään löytyy esim. v. 1995-2005 
malleista. Tekniikka ja näkö ratkaisevat. 
15 000-20 000 euron hintaluokassa 
tarjonta kasvaa, mutta myynti hidastuu.
Autoissa 25 000-30 000 euron hintaiset 
ovat suosituimpia. Puoli-integroidut ovat 
suosittuja, mutta niiden myynti alkoi 
vasta vuosina 2002-2003, joten niitä ei ole 

paljon tarjolla markkinoilla. Integroiduilla 
autoilla on pienempi kysyntä niiden 
hinnan johdosta ja puoli-integroidut 
asuntoautot ovat syöneet niiden osuutta. 

Ostatteko asiakkailtanne suoraan 
käytettyjä asuntoautoja/-vaunuja ilman 
että he ostavat teiltä matkailuajoneuvoa:

Emme osta, koska vaihtoautoja ja 
-vaunuja tulee uusien kauppojen myötä 
kapasiteettiimme nähden riittävästi.

Mihin haluatte asiakkaiden kiinnittävän 
asuntoautoa/-vaunua hankkiessaan:

Yleisin vaihdon syy ovat väärät sängyt. 
Vuoteiden on oltava siten kuin niiden 
halutaan olevan ja aina sitä ei liikkeessä 
vielä tulla riittävästi ajatelleeksi.

Olenkin aina sanonut, että kun pariskunta 
menee ovesta sisään ja jos molemmat 
pitävät näkemästään, niin se on hyvä 
alku. Naapurin suosituksesta ei kauppoja 
parane tehdä. Oma tarve ratkaisee.
Kun ostaa oudompia merkkejä 
(markkinoilla  pääasiassa viisi suosittua 
merkkiä), niin pitää tiedostaa oudon 
merkin varaosien saanti (usein 
ulkomailta). Saksasta tuodaan  paljon 
vuokrakäytössä olleita autoja, joiden 
hinta voi olla myyntihetkellä edullinen, 
mutta käytössä saattaa oudoista merkeistä 
syntyä ongelmia/kustannuksia .

Onko matkailuajoneuvojen myynnissä 
sama periaate kuin usein autokaupassa, 
että asiakas ostaa matkailuajoneuvon 
samasta paikasta/samalta myyjältä kuin 
edellisenkin vai onko siinä vähemmän 
ostouskollisuutta:

Kun vuosien varrella on jouduttu 
vaihtamaan edustuksia, silti asiakkaat 
olleet iloisia, että tulee uusiakin merkkejä. 
Eri merkit menevät eri rataa Euroopassa. 
Esimerkiksi kun v. 1969 Tabbert tuli 
myyntiimme, niin Euroopassa oli vain 

kolme isoa valmistajaa. Nykyisin asemat 
ovat vaihtuneet. Alalla on tapahtunut 
paljon. Isojen merkkien alle on tullut 
muita pienempiä merkkejä. Hyvin 
menestyneellä Adrialla on täysin uusi 
tehdas. Suomessa Kabella on ollut Adrian 
edustus yli 10 vuotta. Pohjoismaissa 
Kabe-Adria on ylivoimaisesti alan suurin 
yritys.

Kuinka usein asiakkaat keskimäärin 
vaihtavat asuntoautonsa/-vaununsa:

Aktiiviset karavaanarit vaihtavat noin 
kolmen vuoden välein, seuraavaksi 
aktiivisin ryhmä noin viiden vuoden 
välein ja seuraavilla vaunu tai auto 
pidetään pidempäänkin. Kabe on vaunu, 
josta maallikko ei päältäpäin näe juuri 
sen ikää. Parannuksia tapahtuu koko 
ajan, mutta Kaben ilme säilyy. 

Miten näet matkailuajoneuvomarkki-
noinnin tulevaisuuden, mihin ala 
on menossa, minkä muiden vapaa-
ajanviettotapojen kanssa se kilpailee:

Bensiini on kallistunut jo 40 vuotta. 
Kuitenkaan se ei ole vähentänyt matkailu-
ajoneuvojen määriä. Vaunuilla liikutaan 
ehkä vähemmän, koska kausipaikat 
lisääntyvät jatkuvasti.
Matkailuautoilijoilla on monesti 
myös kesämökki, mutta silti he 
ajavat matkailuautoilla. Veneily 
on karavaanimatkailun kilpailija. 
Veneilijät ovat valmiita sijoittamaan 
harrastukseensa rahaa, mutta sesonki on 
lyhyempi Suomessa. Matkailuajoneuvoala 
kehittyy koko ajan ja on jatkossakin 
yksi varteenotettava vapaa-ajanvieton  
tekijöistä.

Millaisena näet tulevaisuuden 
matkailuajoneuvot:

Matkailuautoista tulee entistä 
varustellumpia. Uusia tekniikoita, mm. 
netit autossa. Tietotekniikka kehittyy. 
Valaistus ledeillä. Mukavampia ajaa, 
hiljaisempia. Alustat tehdään varta vasten 
matkailuautoille.
Vaunuissa kasvavat koot.  Vapaa-aika 
lisääntyy, kausipaikkaisuus yleistyy. 
Leveä kori on jo vakio.

Mihin käyttöön matkailuajoneuvot 
yleensä ostetaan:

Vapaa-ajan käytön kaikki muodot ovat 
käytössä, työkäyttöä on vähemmän. 
Myös eri alojen harrastajilla on käytössä 
matkailuajoneuvo esim. suunnistajilla, 
golfareilla, rallikilpailuihin osallistujilla, 
koiraihmisillä, tanssiporukoilla jne.

Millainen on tyypillisin matkailuajo-
neuvon ostava asiakkaasi:

Autoissa vanhemmat pariskunnat, keski-
ikä 58 vuotta.
Vaunuissa keski-ikä reilusti alempi.
Lapsiperheet arvostavat  tilavien 
vaunujen ohella puoli-integroitua autoa, 
josta lisävuoteet saa kätevästi laskettua 
yön ajaksi alemmas.

Caravan Erälaukko Oy:n väkeä yhteiskuvassa sekä myynnistä, konttorista että huollosta
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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. 

Yhdistyksen kevätkokous hyväksyi ja palkitsi
Yhdistyksen kevätkokouksessa hyväksyttiin perinteiseen tapaan yhdistyksen tilinpäätös (tilikauden tulos ennen veroja oli 
53 534,66 € ja hallitukselle annettiin vastuuvapaus). Toki alustuksena puheenjohtajamme Harri Järveläinen kertoi myös 
Vankkurimännikön kaupasta ja vielä avoinna olevasta Maisansalon vuokrasopimuskysymyksestä. Myös huomionosoituksen saajia 
oli tällä kertaa runsaasti:

Liiton kultainen yhdistysmerkki:
Jouko Kinnunen

Liiton hopeinen yhdistys-
merkki: Sinikka Miettinen

Liiton pronssinen yhdistysmerkki: Hugo Kauppinen, Pekka 
Olsson ja Harri Järveläinen

Liiton ansiolevyke: Erkki ja Leena Ritola sekä Lasse 
Ihantola

Yhdistyksen tuplavankkurit: n:o 8 Pirkko Vuorenmaa, n:o 7 Heikki ja 
Leena Helenius, n:o 6 Erkki ja Anna-Liisa Keskinen

Yhdistyksen standaari: Timo Hännikäinen ja Irkka 
Kihlström

Ajoharrastetoimikunnan 
myöntämä ”Vuoden 
merkkisuorittaja”-palkinto:
Olli Miettinen

Lisäksi SF-Caravan 
Pirkanmaa ry palkitsi
Airi ja Arto Isoahon 
sekä Riitta ja 
Raine Sukasen 
aluejäsenyys-
kausikortilla (ent. 
ainaisjäsenyys) 
pitkäaikaisesta työstä 
tiedotustoimi-
kunnassa.
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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




