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Toimisto muuttopuuhissa •••

Juuso Oikarinen ja Harri 
Järveläinen irrottamassa 
valomainosta vanhalla 
toimistolla

Lauri Salo ja nokkakärryt 
vauhdissa

Uuteen toimistoon 
Isolammenkatu 2:een päästiin 
muuttamaan syyskuun lopussa

Kukkasia myöten kaikki perillä

Muuttolaatikoiden määrä
oli mahtava, olimmehan 
muuttamassa huomattavasti 
entistä pienempiin tiloihin

Pikkuhiljaa muuttoauto 
kuitenkin tyhjeni ja tavarat 
olivat sisällä

Se on siinä,  tuumivat kaapin paikasta 
Harri Järveläinen ja Pekka Olsson

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

PIRKANMAAN

UTOTAITO OYA

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

KYSY HYVÄT TALVIRENGAS-
TARJOUKSEMME:

HYVIÄ KARAVAANARITARJOUKSIA: :

AD-AUTOKORJAAMO

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

AUTOTAITO OYAD-AUTOKORJAAMO

RENAULT

VOLVO

Webastot asennettuna
alkaen 

1160 €
Kysy tarjous!

Nyt älypuhelin-
käynnistyksellä!

valitse esim. 
huippulaadukkaat 

Wredestein-talvirenkaat 

KYSY HYVÄT 
TALVIRENGAS-

TARJOUKSEMME:
- valitse esim.

huippulaadukkaat
Wredestein-
talvirenkaat
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Harri Järveläinen

2014 
Tapahtuma-
kalenteri•••

•••Puheenjohtajan palsta •••

M = Maisansalo    
V = Vankkurimännikkö
*) = orkesterimaksu

JOULUKUU  
5.-7.12.              
Itsenäisyyspäivä/Puurojuhla              
M*), V*)

31.12.-1.1.         
Uusi vuosi    
M, V*)

       

   

Kaunista Syksyä ja talvista 
Joulua

Onhan se kumma miten eri lailla 
sää kohtelee meitä. Toisaalta 

näin puheenjohtajan kannalta lämmin 
syksy ja talvi säästää yhdistystämme 
lämmityskuluissa, mutta taas valkoinen 
lumi tuo valoisuutta ja puhtautta 
luontoon. Mikä nyt sitten on jokaisen 
mieleen niin sen saatte ihan itse päättää.

Talous

Hallitus on tehnyt budjetin ensi vuodeksi 
ja suunnitelma on, että eteenpäin 
mennään talouden rajoitteiden mukaan 
toimintaa sekä alueita kehittäen. Mitään 
isoja investointeja ei ole suunnitelmissa, 
mutta paikalleenkaan ei voi jäädä. Kun 
toimikunnilla on taitoa ja innokkuutta 
toimia, niin pyrimme siihen antamaan 
tukemme. Taloudellisesti tämä vuosi 
2014 on mennyt hyvinkin tarkkaan 
edellisen vuoden mukaan, mutta 
leirintäaluetoiminta on hieman parantanut 
tulostaan ja sen on ollut tavoite jo monina 
vuosina. Haasteena on että kulut nousevat, 
mutta hinnat ei saisi nousta. Tämä on 
kestämätön yhtälö, mutta onneksi olemme 
pystyneet saamaan lisätuottoja muista 
leirintäalueiden toiminnoista. Näin 
ensi vuosi on suunniteltu taloudellisesti 
menevän samalla tasolla tämän kuluvan 
vuoden mukaan.

Syyskokous

Yhdistyksemme syyskokous on pidetty 
12.11.2014 UKK-Instituutissa Kaupissa. 
Esillä  oli  ensi vuoden  toiminnan päätöksiä 
ja tietenkin hyviä henkilövalintoja 
yhdistyksen hallitukseen. Toivottavasti 
mahdollisimman moni pääsi paikalle 
päättämään yhdistyksemme tärkeistä 
asioista. Tätä kirjoitettaessa, kokous oli 
vielä edessäpäin.

Toimikunnat

Maisansalon toimikunta on jatkamassa 
miltei samalla kokoonpanolla ja 
suunnittelevat jo lujaa vauhtia ensi 
vuoden toimintaa. 
Vankkurimännikössä on hieman ollut 
muutoksia toimikunnassa ja ensi 
vuodelle tuleekin uusi kokoonpano 

vanhasta toimikunnasta ja uusista 
toimikuntalaisista. Vetovastuu jaetaan 
kolmen pariskunnan kesken, joka onkin 
uutta yhdistyksessämme. 
Meillä on hienot leirintäalueet ja 
tarvitsemme osaavia karavaanareita niiden 
pyörittämiseen. Tarkoitan osaamisella sitä 
että jokainen osaa tehdä jotakin ja tekee 
näin arvokasta sekä merkittävää työtä 
yhdistyksellemme. Kiitos kaikille niistä 
kaikista työpanoksista, niin pienistä kuin 
suuristakin.
Toivotan onnea ja yhteistyötä toimi-
kunnillemme, sitäkin tarvitaan.

Yhdistyksen uusi toimisto

Saimme toimistoon kesän alussa 
kirjeen, jossa yhdistyksen toimiston 
vuokrasopimus irtisanottiin 
kiinteistön omistajan NCC:n toimesta. 
Sammonkadun rakennus kun puretaan. 
Yhdistyksemme jäsen ehdotti meille 
uutta toimitilaa Kaukajärveltä ja 
syyskuun hallituksen kokouksen jälkeen 
hallitus menikin tutustumaan tiloihin. 
Tilat ovat pienemmät kuin meillä oli 
Sammonkadulla, mutta on vuokrakin 
pienempi. Hyväksyimme uudet tilat ja 
lokakuun alusta yhdistyksen toimisto on 
ollut Isolammenkatu 2:ssa Kaukajärvellä. 
Aivan uskomatonta on ollut nettiyhteyden 
siirto uusin tiloihin, ja tämä ei ole 
onnistunut vielä tätä kirjoitustakaan 
kirjoitettaessa. Eiköhän sinne se 
nettiyhteys joskus vielä tule…

Vesijärjestelmän tyhjennys 
talveksi

Niin ne pakkaset tulevat ja tunnetusti 
vesi ei pakkasesta pidä, varsinkaan 
matkailuajoneuvon vesijärjestelmässä. 
Tyhjentäkää vesijärjestelmä vedestä 
hyvissä ajoin ja varsinkin nyt, kun jo on 
yöpakkasia. Hanojen ja haljenneiden 
liitoksien korjaaminen ei ole mukavaa 
varsinkaan jos tulee lisäksi vesivahinko 
rakenteisiin.

Varkaustapaus

Edellisessä numerossa kirjoitin 
jäsenperheemme vaunusta, joka oli 

varastettu pihasta. Vaunu löytyi toisen 
jäsenemme tarkkaavaisuuden avulla 
Vuori Caravanin läheltä Vammalasta. 
Kiitos kaikille avusta. Poliisikin oli 
käynyt kuulemma paikalla, mutta kun 
ei ollut rekisterikilpeä paikallaan niin 
eivät ymmärtäneet, että vaunu voisi olla 
varastettu. Jatkokertomus tästä myös 
tässä lehdessämme. Tämä tapaus on 
herättänyt mielenkiintoa ympäri Suomea 
ja varmaankin lisännyt aisalukkojen 
myyntiä.

Hyvää joulua ja uutta vuotta 2015

   Harri

 



MUUTTUIKO
OSOITE?
Ilmoita muuttuneet 
osoitetietosi tällä 
lomakkeella 
SF-Caravan ry:n 
toimistoon.
Tieto välittyy samalla 
jäsentiedotuksen, 
Caravan-lehden sekä 
Pica-Viestin osalta 
kuntoon. Voit tehdä 
muutoksen myös netissä 
http://www.karavaanarit.fi/
jasenyys/muuta-tietojasi/

0,90 

(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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Liiton toimiston  ja Caravan-lehden
puhelinnumerot: 

TOIMISTO:     Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna
Keskus                             (03) 615 311
Suorat numerot:
(03)   615 3121          Timo Piilonen
             615 3122           Petriina Punkari-Mäkiaho
            615 3123           Leena Paavola
            615 3124           Jaana Laine
            615 3131           Inka Helen
            615 3132           Anne Nieminen
             615 3133          Teemu Tuuri

CARAVAN-LEHTI                 
615 3140           soi kaikilla
Suorat   numerot:            
615 3141           Pekka Heinonen
 615 3142           Pirjo Rättyä
 615 3144           Sari Reimi 
 615 3161           Faksi

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

 

”Loma edessä 
mökki takana”

Myynnissä sekä 
Maisansalossa että 
Vankkurimännikössä 
toimitusmyyntinä.

Hinta  35 €

Hanki SF-Caravan ry
50-v juhlakirja

2

Osta itselle tai
vie tuliaisiksi!

Valmistaja:
Kastikemestarit Oy
Tampere Myynti:

Maisansalo
Vankkuri-
männikkö

Valmistuttaja: 
SF-Caravan 
Pirkanmaa ry

Joko olet maistanut
sinappiemme mahtimakua

3 50
€

Kokeile jotain uutta!
Lähde reissuun Matkailuautolla! 

Asuntoautovuokraus Marika Lehtinen
Nosturikatu 6 e, Nokia

Puh: +358 400 922 359

www.matkailuautorenting.com

Nyt myös talvisäilytyspaikkoja  
matkailuautoille, sekä renkaan  

vaihtoja ja säilytystä.

TmiLehtinen.indd   1 2014-08-28   14.40

Hyvää Joulua ja 
Mukavaa Matkailuvuotta 2015

SF-Caravan Pirkanmaa ry:n 
hallitus ja 

Pica-viestin toimitus toivottaa 
kaikille jäsenilleen ja 

lukijoilleen
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•••Maisan kuulumisia •••

Samba, samba

Syyskuun lopulla Maisansalossa esiintyi 
sambakoulu Roseiran esiintyjäryhmä.
Esitys piti sisällään kaksi parikymmen-
minuuttista settiä. Kuten sambassa 
kuuluukin, esityksistä ei rumpujen 
rytkettä, höyhenten ja asusteiden 

väriloistoa, latinorytmiä eikä kauniita 
esiintyjiä puuttunut. Esitysten välillä 
kuultiin modernia brasilialaista musiikkia, 
ja esitysten jälkeen karavaanariyleisö 
siirtyi laulamaan kotimaista karaokea.
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•••Maisan kuulumisia •••

Paikat kuntoon talvea vasten 

Viikkoa myöhemmin siivoustalkoissa 
siistittiin aluettamme talviteloille, 
siivottiin nurkista turhaa rojua ja 
haravoitiin tietenkin lehtiä. Polkuautot, 
trampoliini ja pomppulinna siirrettiin 
suosiolla odottamaan tulevaa kesäkautta. 
Grillikatoksen kupeeseen rakennettiin 
uusi puuliiteri, jonka suojassa on 
kuivumassa polttopuuta tulevan sesongin 
tarpeeseen. Uudesta katoksesta ei siis 
puuta talven aikana ole tarkoitus käyttää.
Pakkasetkin ehtivät Maisansalossa käydä 
kyläilemässä jo ennen valojuhlaa ja sen 
johdosta hirsirantasaunat ja pintavedet on 
nyt talveksi suljettu.

Valojuhlat ja naamiaiset

Valojuhlien päätähdeksi oli Maisansaloon 
onnistuttu kiinnittämään Matti Esko, 
joka vetikin alueelle runsaasti väkeä, myös 
vierailijoita. Matti Esko esiintyi pubissa 
alkaen klo 22.30, ja hänen lisäkseen
esiintymässä olivat Maisassa jo aiemmin 
kesällä soittaneet takuuvarmat Japo 
& Timppa. Hienosti miehet soittivat, 
vaikkakin toinen oli loukannut kätensä 
sienimetsällä ja toiselta oli polvesta 
mennyt nivelsiteet ja apujalatkin oli 
käytössä. Maisan keikkaa eivät haluneet 
perua!
Pubi oli perjantai-iltana niin täynnä 
kuin se olla saattoi, eikä kaikille Matti 
Eskoa katsomaan tulleille riittänyt 
istumapaikkoja, ja tanssilattiallakin oli 

aikamoinen tungos. Mestari täytti häntä 
katsomaan tulleiden odotukset! Ja koska 
Japo & Timppa täydensivät tauot, ei 
tanssikansalle jäänyt montaa huilitaukoa!

Valojuhla
Lauantaina illan hämärtyessä ei sää ollut 
aivan niin suosiollinen kuin olisi voinut 
toivoa; tuuli oli yltynyt jo aiemmin ja 
iltakahdeksan pinnassa alkoi sataa vettä. 
Muutama kymmenen vaunukuntaa oli 
kuitenkin jaksanut tehdä valoasetelmia, 
kun alueen katuvalaistus pimennettiin 
kello 20; valoasetelmat todella vaativat 
vaivannäköä, sillä tuulessa kynttilöitä 
sai käydä sytyttelemässä uusiksi tasaisin 
välein.
Aluevetäjistä ja toimikuntalaisista 
koostunut raati kiersi alueen ja arvioi 
luomukset. Voittajaksi selviytyi nuoren 
parin Tero Souralan ja Nina Mäkelän 
luomus. Raatia ilahdutti erityisesti 
luomukseen käytetty vaiva; se koostui 

useista maalatuista lasipurkeista joissa oli 
kynttilät. Ihastusta herättivät myös hienot 
kivistä rakennetut lumilyhtyjen kaltaiset 
lyhdyt.
Valokilpailun jälkeen illanvietto jatkui 
pubissa, jossa oli naamiaiset, ja paras 
naamiaisasu oli luvattu palkita. Paras asu 
valittiin äänestyksellä, ja äänestyslappuja 
oli pubissa jaossa kaikille vieraille.
Pukeutuneita karavaanareita oli 
paikalla kiitettävästi, ja pubissa nähtiin 
Conchita Wurst, zombi-morsian ja 
-sulhanen, useita ebola-kannanottoja, 
ydinsuojapuku, langennut enkeli, leppis, 
viikinkejä, insinööri ja paljon muita 
hauskoja hahmoja. Voiton vei Conchita 
Wurst, jota esitti Joni.
Maisansalon lipuessa kohti 
talvea muutamia välttämättömiä 
remonttikohteita on vielä työn alla.
Rantasaunan laiturin sähköistys ja 
valaistus uusitaan entistä ehommiksi 
turvallisuuden

 Matti Esko keräsi Maisatuvan täyteen

Osa joutui jopa seisomapaikoille

 Japo ja Timppa Parketti kovilla
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•••Maisan kuulumisia •••

parantamiseksi. Lisäksi takapellon ja 
lintukujan väliaikaisia sähkökeskuksia 
korvataan sadetta kestävillä 
sähkökeskuksilla, jonka jälkeen sadekelillä 
katkeilevat sähköt ovat sillä alueella 
toivottavasti historiaa.

Tulevaa ohjelmaa

Maisan perinteinen puurojuhla on tänä 
vuonna 6.12. Samana päivänä vietetään 
Suomen itsenäisyyspäivää. Maisansalossa 
perinteisen puurojuhlan jälkeen 
virittäydytään illan itsenäisyysjuhlaan. 
Juhlasta löytyy lisätietoa internetistä ja 

 Naamiaisten voittaja Conchita Wurst alias Joni

 Zombi-morsian ja sulhanen

The RedsLapsetkin viihtyivät ”omituisten otusten” 
Maisatuvassa, katsottavaa riitti

Valoa pimeyteen

Ebola-suojautunut Punainen paholainen Tapparan ”miäs”

vastaanoton ikkunasta. Illan tanssit takaa
Pastori Pohjalainen ja laulusta vastaa 
Minna.



8  Pica-viesti 4•2014

•••Männikön kuulumisia •••

Männikön syystalkoot

Lauantaina, varsinaisena talkoopäivänä 
jo aamusta oli aika kuhina alueella. 
Talkooväkeä kokoontui jo aamuvarhaisella 
toimiston eteen työnjakoon. Oli siivousta, 
niin sisä- ja ulkotiloissa, haravointia 
sekä rakennusten ja piha-alueiden 
kunnostustöitä. Ja tiettysti vielä tarvittiin 
väkeä huolehtimaan siitä, että talkooväen 
kahvi ja ruokatarjoilut sujuivat 
moitteettomasti. 
Kunnostustöistä voisi ensin mainita 
saunarannan ympäristön. Iskuryh-
mä rannassa teki suuren työn 
nurmikkoalueiden siistimisessä ja niiden 
uusimisessa. Saunoille vievät laattapolut 
kunnostettiin ja viimeisteltiin uusitun 
multakerroksen päälle tarkasti. 
Toinen suurempi kunnostustyö tehtiin 
grillikodalla. Tuo edelleen kovassa 
käytössä oleva Männikön vanhin ja 
tunnelmallisin katettu grillauspaikka 
olikin jo remontin tarpeessa. Siitä 
uusittiin suurin osa pintalaudoituksesta, 
sen maalattiaa parannettiin ja koko 
kota siivottiin.  Kelpaa siinä taas 
paistella makkaroita nuotion äärellä 
ja turista matkakertomuksia muiden 
karavaanareiden kanssa.
Taas jälleen kerran syystalkoot 
onnistuivat hienosti. Kaikki suunnitellut 
työt saatiin porukalla tehtyä ja hauskaa 
oli. Talkoosoppana nautittiin soppayhtiön 
herkullista hernekeittoa ja illalla tietysti 
sitten saunottiin

Kaamostapahtuma

Väkeä saapui Männikköön entisten 
vuosien tapaan. Oli vanhoja konkareita 
ja taas kerran ihan uusia tuttavuuksia. 
Ohjelmaa tuolle viikonlopulle oli varattu 
runsaasti, joten aika ei varmasti käynyt 
pitkäksi. Ruokapuolikin järjestyi alueella 
mukavasti. Jo perjantaina paikalle saapui 
tuo tuttu ja kaivattu leipuri, joka valmisti 
myyntiin ne tunnetusti herkulliset 
lämpimäiset. Kiviarinauunin lämmössä 
hän paisteli mahtavat ruis-, hiiva- ja 
saaristolaisleivät. 
Lounaspuolikin oli järjestyksessä, sillä 
lauantaina soppayhtiö keitteli soppatykin 
täydeltä hirvisoppaa, joka oli niin 
herkullista että se myytiin viimeistä 
liemitilkkaa myöten. Lisäksi lauantaina 
takkatuvalla oli vielä lähiruokamarkkinat. 
Paikalla oli myynnissä Haaralan 

hunajaa, Luomutila Mannilan juureksia 
ja pajutöitä sekä SatuLuomuksen 
Ammumellejä. Muutenkin väki liikkui 
ahkerasti alueella, sillä alueella oli nyt 
ensimmäisen kerran peräkonttikirppis. 
Myyntipisteitä oli siellä täällä, että joka 
kaikki ne kiersi, tulipa käveltyä mukava 
lenkki, mahdollisesti tehtyä hyviä 
kauppoja ja vaihdettua kuulumisia.
Kun kaikki markkinameininki päätyi, 
Huvikummulla alkoivat lasten Naamiaiset. 
Lapset olivatkin panostaneet asuihin 
upeasti. Tyttöjen suosikkiroolihahmo 
oli eittämättä prinsessa, mutta nähtiin 
Huvikummulla myös nukke, Liisa 
Ihmemaassa, intiaani, hämähäkkimies, 
Batman, lepakkomies, kummituksia ja 
ujo tiikeri. Parhaaksi asuksi äänestettiin 
Ainon ihana prinsessa-asu. Leikkimisen 
ja herkuttelun jälkeen nuorisotoimikunta 
oli valmistanut Elviiran huoneeseen 
radan, jossa tapahtui kaikkea kummallista 
ja jännittävää. Taisipa joitakin lapsia 
jännittää tuo rata sen verran, että he 
nappasivat isovanhemmat mukaan. 
Kädestä kiinni pitäen he yhdessä tutkivat 
Elviiran huoneen kummallisuudet.
Illan hämärtyessä vaunuilla 
valmistauduttiin kaamosvalokilpailuun. 
Upeita asetelmia rakenneltiin ja 
kynttilöitä sytyteltiin sadoin määrin. Myös 
toimikunta oli viime vuotiseen tapaan 
valmistautunut valon juhlaan valaisemalla 
kaikki alueen kulkureitit ulkotulin. 
Lahjomaton tuomaristo päätyi tänä 
vuonna palkitsemaan tiimityöskentelyn. 
Neljä vaunukuntaa, Peltoniemi, Ylä-
Rakkola, Alanko ja Lahti, olivat yhdessä 
tuumin, suunnitelleet mykistävän kauniin 
valaistuksen vaunujensa ympäristöön. 
Onnea voittajille.

Saunan edusta sai uutta ilmettä

Grillikota sai uutta verhousta ja 
sisäsiivousta

Männikön pikku prinsessa
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Samaan aikaan vaunuissa jo 
valmistauduttiin illan naamiaistansseihin. 
Ja kun Illan orkesteri Herrakerho 
aloitti soitannan, paikalle saapui toinen 
toistaan upeammin suunniteltuja asuja. 
Osa oli naamioitunut niin hyvin, ettei 

Ei ollut mielikuvituksella rajaa, pukukoodit olivat vertaansa vailla

Lasten naamiaisissa sarjakuvahahmot ja prinsessapuvut olivat trendikkäimmästä 
päästä

Männikön peikkokin oli paikalla Vuoden 2014 Mölkyn mestarit
kaikista tiedetä vieläkään, kuka naamion 
takana lymyili. Mm. voittajan, upeassa 
noita- asussa tanssineen henkilöllisyys 
jäi salaisuudeksi. Olipa varsin onnistunut 
naamioituminen siis. Tanssiorkesteri 
Herrakerho sai kiitoksia vauhdikkaasta 

menosta. Kehuipa joku, joka harvemmin 
innostuu tanssilattialle, pyörähtäneen 
orkesterin tahdissa useammankin 
kerran. Voi siis sanoa, että ilta oli oikein 
onnistunut ja kaikilla oli oikein hauskaa. 
Kun päivät edelleen loppuvuotta kohti 
pimenevät, iltaa muistellessa saa taatusti 
valoa ajatuksiin.
Kun seuraava päivä valkeni, oli vielä 
aika ratkoa vuoden 2014 Mölkyn 
mestaruus. Tuo pääsiäisenä alkava 
cup-kisa saa perinteisesti päätöksensä 
kaamostapahtumassa. Kisa on tiukka ja 
vaiherikas. Vankkurimännikkö onnittelee 
voittajia
1. Erkki Peltoniemi
2. Erkki Ritola
3. jaettu 3-sija pariskunta Raila  
 ja Kari Koppelojärvi

Muita kuulumisia

Männikön remonttiryhmä on ahkeroinut 
ja saanut paljon parannuksia aikaiseksi. 
Näkyvimpiä töitä ovat mm. seuraavia: 
Takkatuvan takka on saanut uuden 
pinnoitteen, Patosen tilaussaunan polut 
ja sen muu ympäristö on huomattavasti 
parannettu. Lisäksi alueen turvallisuutta 
on lisätty tarvittaviin paikkoihin lisätyillä 
kaiteilla. Huhu kertoo, että remonttiryhmä 
on saanut käyttöönsä skootterin, jotta sillä 
olisi mukavampi huristella eri työpisteiden 
välillä. Remonttiryhmän vauhti tulee siis 
jatkumaan. 
Vankkurimännikkö toivottaa kaikille 
oikein hyvää loppuvuotta ja samalla 
toivottaa kaikki tervetulleiksi tuleviin 
tapahtumiin. Karavaanareiden toiveesta 
Männikön Puurojuhla muuttuu koko 
perheen pikkujouluksi. Jo juhannuksena 
tutuksi tullut Pop-Up -ravintola avaa 
taas ovensa Huvikummulla. Luvassa on 
tunnelmallinen yhteinen jouluateria. 
Uutena vuonna taas vaihdetaan vuosi 
orkesteritanssien merkeissä ja rakettien 
paukkeessa Tai sitten, tervetuloa 
poikkeamaan ihan muuten vaan, 
lupaamme että saunat lämpiävät joka 
viikonloppu ja mukavaa seuraa ja 
luonnonkauneutta löytyy. 
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Edellisessä Pica-Viestin numerossa 
kirjoitin jäsenemme Kari Rönnin 

vaunun varkaudesta heidän kotipihaltaan. 
Vaunu oli ovi lukittuna ja tukijalat alhaalla 
omakotitalon pihassa, josta se röyhkeästi 
varastettiin elokuun iltana 8.8.2014. 
Kertomus jatkui, kun vakuutusyhtiö 
Pohjola kieltäytyi korvaamasta vaunua, 
koska siinä ei ollut aisalukkoa. Tämä 
tapaus on ilmeisesti nostanut aisalukkojen 
myyntilukuja viime aikoina kaupoissa.

Perheen isännän työkaveri oli reilun 
kolmen viikon kuluttua varkaudesta 
lauantaiajelulla moottoripyörällä 
Vammalan Ellivuorella ja huomasi 
tuntomerkkeihin sopivan vaunun 
hylättynä. Hän etsi Karin yhteystiedot, 
soitti missä vaunu on, ja Kari ilmoitti 
asiasta poliisille. On kuulemma 
hieman vaikea saada poliisia liikkeelle 
viikonloppuna. Vaunu oli VuoriCaravan-
alueen ulkopuolella, ei itse caravan-
alueella. Saatujen tietojen mukaan moni oli 
ihmetellyt ilmeisesti pari viikkoa oudossa 
paikassa olevaa kolaroitua vaunua, mutta 
kukaan ei ollut reagoinut mitenkään. 
Vaunusta puuttui myös rekisterikilpi, 
mutta caravan-numerotarrat olivat 
paikallaan. Paikalla oli käynyt joku 
poliisipartiokin ihmettelemässä 
vaunua, mutta hekään eivät kuitenkaan 
tarkastaneet vaunun tietoja. Vaunun vasen 
takakulma oli kolaroitu ja epäilys on, että 
se oli peruutettu johonkin. Vaunu oli 

jäänyt niin pahaan paikaan, että poliisin 
kalustolla ei vaunua saatu vedettyä pois, 
vaan siihen tarvittiin maasturia. Oliko 
tämä syy että vaunu jäi siihen missä se 
oli? Vai miksi se oli hylätty? Tähän ei ole 
löytynyt vastausta.

Vaunuun oli jäljistä päätellen menty 
sisään alemman kerrossängyn ikkunasta, 
rikkomatta ikkunaa ja sen lukitusta. 
Sisälle päästyään varas oli avannut oven 
ja sittenhän varkauden jatkaminen 
on helppoa. Outoa on, mihin varkaat 
keskittyivät, eli lähinnä käyttötavaroiden 
varastamiseen. Toki TV ja muut 
elektroniikkatavarat kelpasivat varkaille 
kuten kamera, kahvinkeitin, pelikoneet 
jne. Mutta myös perheen vaatteet, takit, 
päiväpeitot, täkit ja vanhat kylpytakitkin 
kelpasivat. Onneksi tahallista tuhrimista 
ja sotkemista ei tehty, mutta kyllähän 
sotkua ja sekaisuutta riittää, kun varkaat 
ovat etsineet joka kaapin ja paikan 
läpikotaisin.

Mitä nyt siiten korvattiin, on varmaan 
kysymys, mitä moni jo miettii. Onneksi 
vaunu löytyi 30 päivän etsintäaikana. Sen 
ajan jälkeen vakuutusyhtiö olisi korvannut 
maksamattomat osamaksut ja ilmeisesti 
muu korvaus olisi jäänyt saamatta, kun 
se aisalukko puuttui. Nyt Pohjola korvasi 
vaunun takaosan kolarikorjauksen ja 
siivouksen, mutta maksettavaksi jäi 
omavastuu. Irtaimistosta vakuutusyhtiö 

korvasi sen maksimin eli 1 000 e. 
Näin ollen vakuutusyhtiö Pohjola hoiti 
korvauskäsittelyn vaunun löytymisen 
jälkeen hyvin. Perheen rouvan, Minnan, 
mukaan meni kyllä heti yli 600 e, kun osti 
vaunuun niitä varastettuja perustavaroita. 
Kun vielä huomioidaan muut tavarat, 
elektroniikka yms. niin ei taida 1 000 e 
riittää korvaamaan tilalle hankittaville 
tavaroille. 

Vaunun korjaus onnistui hienosti ja itse 
korjausta ei edes huomaa. Vaunu on 
siis taas käyttökunnossa, mutta Karin 
ja Minnan mukaan innokkuus vaunun 
käyttöön aleni ratkaisevasti, kun mielessä 
on, että vaunua on käyttänyt joku muu 
ja siellä on mahdollisesti tupakoitukin. 
Joku on tullut väkivalloin perheen toiseen 
kotiin ja tuhonnut tunnelman sekä vienyt 
rakkaita tavaroita.

Toivottavasti tämä kertomus varkaudesta 
auttaa jotain muuta perhettä suojautumaan 
ja estää varkauksia, esimerkiksi sen useasti 
mainitun aisalukon käyttämisellä. 

Minnalle ja Karille toivon kaikesta 
huolimatta nautinnollisia caravanhetkiä 
tulevaisuudessa ja toivon, että innokkuus 
harrastukseemme palaa pian takaisin. 
Teidät tuntien caravankipinänne hehkuu 
edelleen ja näemme jälleen treffeillä pian.

  Harri Järveläinen

Varo varkaita, osa2

Löydettäessä vaunun takaosa näytti tältä

Takaosa korjattuna
Varkaan/varkaiden oletettu sisäänmenoikkuna
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Auton öljynvaihdon yhteydessä 
kannattaa vaihtaa aina öljynsuodatin, 

ja polttoinesuodatin ainakin parin vuoden 
välein, samoin ilmansuodatin.
Kun vaihdatte tai vaihdatutatte 
polttoainesuodattimen Fiat Ducato 
vuosimallista 2007 eteenpäin, niin olkaa 
tarkkana, ettei käy niin kuin minulla ja 
monella muullekin on käynyt, jos laitatte 
muun suodattimen kuin alkuperäisen.
Framin suodatin on liian korkea ja se 
halkeaa, kuten kuvasta näkyy. Samaisessa 
suodattimessa myös tiivisterengas on liian 
iso.
Ainoa mikä minulla on toiminut 
moitteetta, on Boschin suodatin. 
Siinä on oikean mittainen ja kokoinen 
tiivisterengas.
Joissakin ilmansuodattimissa on sellainen 
ongelma, että tarvikesuodattimet ovat 
kaksi millimetriä liian korkeita ja 
muovinen kansi ei mene kunnolla kiinni, 
ellet ota siitä paria milliä pois suodattimen 
kumin ylä- tai alareunasta.
Samalla kannattaa katsoa moottoria 
ylipäätään, ettei siellä ole mitään öljy- tai 
vesivuotoja.

Ota tuulilasivakuutus

Tuulilasivakuutus kannattaa ottaa 
ainakin integroituun matkailuautoon. 
Lasivakuutus maksaa 120 e/vuosi 
Vakuutusyhtiö Turvassa  ja jos lasi menee 
vaihtoon, niin omavastuu on 200 e, kun 
lasi maksaa esim. B-mallin Hymeriin 
1 980 e. Se hyvä puoli Hymerin laseissa 
on, että niitä useimmiten löytyy hyllystä  
Suomesta.
Vakuutusyhtiölle pitää tehdä vahinko-
ilmoitus, minkä voi tehdä netissä tai 
soittamalla puhelimella ja asia on sillä 
selvä. Tilaat vain lasiliikkeeseen vaihtoajan 
ja maksat autoa hakiessa lasiliikkeeseen 
omavastuun.
Uusimmissa integroiduissa autoissa lasi 
on ns. liimalasi ja sen täytyisi antaa kuivua 
yön yli ennen kuin sillä lähtee ajelemaan. 
On tapauksia, että jotkut lähtevät lähes 
välittömästi liikenteeseen, mutta riski on 
silloin useimmiten itsellä.

Katsastuskokemus

Vuosikatsastukseen kun menee, niin enää 
ei katsastusmies kysele sammuttimen 
päiväysleimaa. Katsastukseen mentäessä 
olisi hyvä, että ajat autolla kovemmilla 
kierroksilla ennen kuin menet. Silloin 
saat paremmat päästömittaukset. Itsellä- 
ni kävi edellisellä kerralla niin, että 
päästöt olivat liian suuret. Vika korjaantui 
kun ajoi muutamia kilometrejä suurilla 
kierroksilla.
Katsastus maksaa Tampereella 
halvimmillaan 29 e + päästömittaus eli 

Matkailuautokokemuksia

Suodattimista

Bosch-ilmansuodatin uusi ja vanha

Uusi 
polttoainesuodatin 
laitetaan koteloon 
takaisin

Pirkanmaan Autotaidon nostureilla saadaan myös matkailuautot riittävän korkealle 
huoltoa varten

Näin kävi Framin polttoainesuodattimen

noin 60 e yhteensä.
Tämä on Plus katsastuksen hinta 
Hatanpäällä.
Ja jos käy niin ikävästi, että tulee 
jotain korjattavaa, niin vierestä löytyy 
matkailuautojenkin moottoripuolen 
huoltoihin erikoistunut korjaamo 
Pirkanmaan Autotaito.

Joulun odotuksin 
Väiski Lehtinen
Puh. 044 064 0437 
Sähköposti:   vlehtinen45@gmail.com
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Toimittajana Jouko Kinnunen

•••Tullaan tutuiksi •••

Nyt haastatellaan Maisansalossa 
vaikuttavia Janne Purasta ja 
Marinjo Raittista. Molemmat ovat 
aktiivisia toimikuntalaisia alueella 
ja Janne jo työkseenkin toimii 
matkailuajoneuvojen huolto- ja 
korjaustehtävissä West Caravanissa 
(Cartraden toimitilojen yhteydessä 
toimiva matkailuajoneuvojen huolto-
yritys)

Milloin teidän karavaanarius alkoi ja 
mikä sai teidät tämän harrastuksen 
pariin?
Janne: Oman vaunun hankimme 2011, 
ja karavaanarius alkoi vanhempien 
mukana, alkuun teltalla ja sittemmin 
vaunulla reissaten.
Marinjo: Vanhemmillani on myös 
ollut vaunu, josta innostus on jäänyt 
kytemään.

Käyttekö Maisansalossa aktiivisesti 
myös talvella:
Janne & Marinjo: Kyllä. Talvisin olemme 
Maisassa pääosin viikonloppuisin, 
muulloin myös viikolla.

Mikä tekee Maisansalosta teille 
parhaan paikan viettää karavaanari-
elämää?
Janne: Maisansalon huoltotilat ja alue 
miellyttävät. Sijainti mahdollistaa myös 
töissä käynnin Maisasta.
Marinjo: Maisan mukavat karavaanari-
kaverit.

Millaisilla vaunuilla/autoilla olette 
aikojen kuluessa liikkuneet?
Janne: Vanhempien mukana kahdella 
eri-ikäisellä Soliferin vaunulla. Pieni 
Hobby oli ensimmäinen oma vaunumme, 
joka vaihtui ensimmäisenä syksynä 
suurempaan Soliferiin. Tällä hetkellä 
meillä on Kaben vaunu.
Marinjo: Vanhempien kanssa eri 
merkkisillä vaunuilla, viimeisin niistä oli 
Solifer.

Mitkä ovat mielestänne parhaat treffit 
missä olette olleet ja millaisista
 treffeistä yleensä pidätte:
Janne: Maisansalon tämän syksyn 
venetsialaiset olivat mieleenpainuvat.
Marinjo: Treffit, joissa koko alueen väki 
kokoontuu yhteen, esim. ”pitkäpöytä- 
tyyppisesti”, ovat kivoja.

Mikä on hauskin muistonne karavaani-
elämästä:
Janne & Marinjo: Viime kesälomareissul-
lamme törmäsimme aluevetäjiimme, 
Anuun ja Juusoon Kuusamossa! 

Mitä asioita te parantaisitte Maisassa:
 Janne: Grillikatos kaipaisi ehkä ”päivitystä”
Marinjo: Toinen sauna, jotta miehet ja 
naiset voisivat saunoa samaan aikaan olisi 
haaveissa.

Vaikuttaako karavaanarielämä 
teillä ruokavalioon eli muuttuuko 
karavaanialueella ruoka erilaiseksi kuin 
kotona?
 Janne & Marinjo: Kesällä tietenkin 
grillataan paljon, mutta syksyä kohden 
kokkaillaan paljon myös vaunussa ihan 
tavallista kotiruokaa.

Jos ette olisi karavaanareita, niin mitä 
muuta harrastusta voisitte harkita - tai 
jo nyt harrastatte?
Janne: Meillä on molemmilla 
moottoripyörät, joilla liikuimme paljon, 
mutta se harrastus on vaunuilun myötä 
jäänyt vähälle.
Marinjo: Moottoripyöräily varmaan olisi 
”ykkösharrastus”, jos ei vaunuiltasi.

Kuinka pitkiä aikoja olette yhtäjaksoisesti 
viettäneet Maisassa:
Janne & Marinjo: Viime vuonna 
tulimme kesälomareissulta Maisaan 
heinäkuun lopussa, seuraavan kerran 
kotona nukuimme joulukuussa Maisan 
puurojuhlan jälkeen!

Mikä on haasteellisinta Maisan 
toimikuntatöissä:
Janne & Marinjo: Isäntävuoroja on noin 
puolentoista kuukauden välein, joten 
joskus joutuu vähän kyselemään, että 
”mitäs pitikään vielä hoitaa”.

Miltä ”vapaa-ajan” ja toimikuntatyön 
yhdistäminen Maisassa on tuntunut?
Janne: Ihan mukavasti on mennyt. Ei 
tunnu siltä, että Maisaan pitäisi lähteä 
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töihin.
Marinjo: Vapaa-aikaakin jää ihan 
riittävästi. Monet toimikuntatyöt ovat 
hyvää vastapainoa omalle työlle.

Viihdyttekö karavaanialueilla oman 
perheen kesken vai vietättekö aikaa 
tuttujen seurassa
 Janne: Muutamia hyviä ystäviä on, joiden 
kanssa tietenkin vietetään yhdessä aikaa 
usein.
Marinjo: Ja Jannen vanhempien vaunulla 
”kyläillään” myös.

Miltä, Janne, tuntuu, kun on karavaa-
nareita, jotka tietävät, että olet 
caravanhuoltoammattilainen, ja sinut 
kutsutaan asiantuntijaksi/huoltajaksi 
caravanalueellamme vapaa-aikanasi:
 Janne: Ihmiset ovat hyvin ymmärtäneet, 
että olen vapaa-aikaa Maisassa 
viettämässä, mutta tietysti autan ja olen 
auttanut, jos on ollut ongelmia tekniikan 
kanssa. Eli ilman muuta saa tulla 
kysymään, jos äkillinen vika iskee.

Mitä terveisiä lähettäisitte yhdistyk-
semme jäsenille :
 Janne & Marinjo: Loppuvuodelle on vielä 
Maisassa ohjelmassa mukavia tapahtumia. 
Kaikki rohkeasti mukaan ja kokeilemaan 
sitä omaa vaunua/autoa myös talvella! Janne Saanan huipulla

Marinjo hulppeaa 
kanttarellisatoa 
perkaamassa

Pica-kokki••• 

Pikkujoulu-
terveisin!
Kylmän ajan 

lämmikkeeksi :

PORONKÄRISTYSKEITTO
50 g savupekonia
puoli purjoa
1 sipuli
4-5 perunaa
250g poronkäristyslihaa (pakasteesta)
1 l vettä
100 g sulatejuustoa
mustapippuria
suolaa
pinnallle Lapin juustoleipää kuutioina

Suikaloi pekoni ja purjo. Hienonna 
sipuli, kuori ja kuutioi perunat.
Käristä pekoni kattilassa, lisää sipuli ja 
kuulota se pekonin joukossa.
Lisää kattilaan vesi ja kuumenna 
keitos kiehuvaksi.
Lisää keittoon perunakuutiot ja 
purjosuikaleet, keitä hiljalleen 10-15 
min.
Viipaloi sulatejuusto ja lisää keittoon. 
Keitä edelleen, kunnes juusto sulaa.
Mausta keitto mustapippurilla ja 
suolalla.
Lisää valmiiden keittoannosten 
pinnalle juustoleipäkuutioita.

YLIKYPSÄÄ KASLERIA
noin 2,5 kg kasleria (porsaanniskaa)
noin 120 g merisuolaa
2 sipulia
5 kpl valkosipulinkynsiä
muutama kokonainen maustepippuri

Hiero suola lihan pintaan, anna vaikuttaa 2-3 
tuntia.
Poista suola lihan pinnalta. Paista liha kuumalla 
pannulla joka puolelta ja laita liha pataan. Lisää 
joukkoon kuoritut ja lohkotut sipulit, valkosipu-
linkynnet  ja pippurit. Laita kansi päälle ja pata 
uuniin. Anna olla 100 asteisessa uunissa yön yli 
(noin 8 tuntia). Nauti joululaatikoiden (lanttu-, 
peruna- ja porkkanalaatikoiden) kera.

SUKLAAKUORRUTTEINEN 
PANNACOTTA ( 4 annosta)
Pannacotta
2 liivatetta
1 dl sokeria
4 dl kermaa
1/3 vaniljatankoa halkaistuna (ja sisältä raaputetut 
siemenet)
½ dl maitoa

Kuorrute
½ dl kermaa
1 rkl hunajaa
80 g tummaa suklaata (kaakaopitoisuus 60-70 %)
 
Koristeluun
tummaa suklaata raastinraudalla höylättynä
kaakaojauhetta
viinimarjoja tai kirsikoita

Pannacotta
Liota liivatteet kylmässä vedessä pehmeiksi.
Sulata sokeri kuumalla pannulla tummanruskeaksi. 
Varo, ettei sokeri pala!
Lisää joukkoon varoen kerma ja vaniljatanko 
siemenineen.
Kiehauta sokeri sileäksi. Jäähdytä seosta hiukan 
ja lisää sen jälkeen hyvin sekoittaen kuivaksi 
puserrettu liivate sekä maito.
Kaada seos jälkiruokalaseihin ja nosta ne kylmään.
Lisää kuorrute jähmettyneiden pannacottien 
pinnalle.

Kuorrute
Kiehauta kerma ja hunaja, kaada joukkoon 
hienonnettu suklaa.
Sekoita ainekset tehosekoittimessa tai 
sähkövatkaimella sileäksi
hienoksi kuorrutteeksi.Kaada kuorrute pannacottan 
päälle.
Nosta lasit kylmään muutamaksi tunniksi. 
Koristele annokset suklaalastuilla ja sirottele 
kaakaojauhetta tiheän sihdin läpi.
Nosta pinnalle koristeeksi muutama viinimarja tai 
kirsikka.

Kaikille oikein hyvää joulunalusaikaa  ja 
JOULUA & UUTTA VUOTTA 2015!

Pertti Antila
(SFC 21772)
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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.
Isolammenkatu 2, 33710 Tampere

Painopaikka:
Offset Ulonen Oy

Painosmäärä:  4 300 kpl

Pica-viestin ilmestymis- ja aineistopäivät 2015:
N:o 1   ilm. to 5.2.       aineisto pe 9.1.
N:o 2   ilm. to 26.03.   aineisto pe 27.2.
N:o 3   ilm. to 28.05.   aineisto  ke 30.4
N:o 4   ilm. to 24.09.   aineisto pe 28.8.
N:o 5   ilm. to 19.11.   aineisto pe 23.10.
Lehti luettavissa myös netissä: 
www.sfcpirkanmaa.fi-> yleistä->Pica-viesti
www-sivut (www.sfcpirkanmaa.fi):
Lisäykset ja muutokset osoitteella: 
rami.sukanen@gmail.com

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY:N 
TOIMISTO
1.10.2014 alkaen Isolammenkatu 2, 33710 TAMPERE 
PUH. 050 383 0800 toimiston aukioloaikana
e-mail: toimisto@pirkanmaa.fi
 

TOIMISTO AVOINNA:
tiistaisin 1.10.14 alkaen
klo 18 - 19 

                                                        Alv 0 %
1/8 sivua  90 x 65 mm    185,00 
1/4 sivua 90 x 135 mm    320,00 
1/2 sivua 210 x 147 mm    550,00   
 - marginaalit huomioiden 185 x 135 mm
 - pystymallissa 90 x 275 mm
1/1 sivua 210 x 297 mm                   850,00   
 - marginaalit huomoiden 185 x 275  mm
2/1 sivua (aukeama)                1 270,00  Kuvat ilmoituksissa 300 dpi CMYK

Maisansalon ja Vankkurimännikön

Aluemaksu 1.10.-30.4. (ei sis. sähköä)                     16  / vrk 32  /vrk
Aluemaksu 1.5.-30.9. (sis. valosähkön)                    18  /vrk 36  /vrk
12 kk kausikortti                                                           520   ei tarjota 
(sisältää treffit)
6 kk kausikortti                                                            380    ei tarjota
(ei sisällä treffejä)
3 kk kausikortti                                                            310    ei tarjota
(ei sisällä treffejä)
1 kk kausikortti                                                            230 
Seisontamaksu                                                            
- Ei asutuilta vrk                                                             2   /vrk ei tarjota
Talvisäilytys erillisellä alueella max 6 kk
ja 1.5. asti toimikunnan osoittamalla alueella             100                                 -
Mittarisähkö kWh/mittari                                          0,2 5   / kWh 0,35   / kWh
                                                                                -min. 2    -min. 4  
Lämmityssähkö 1.10.-30.4.                                     ei tarjota ei tarjota

Valosähkö/vrk 1.5.-30.9.                                                 kuuluu aluemaksuun                    
Valosähkö/vrk 1.10.-30.4.                                       5   /vrk 10  /vrk 
Perhesauna                                                          15  /tunti 30   / tunti

Kaasu 11 kg. 22    32 
Kaasu   5 kg                                                            16                                         26 

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

HINNASTO 1.1.2014 alk.:
       Jäsenhinta Ei-jäseniltä



Jäsenmaksu koostuu 
seuraavista osioista:

-  Liiton jäsenmaksu 
   SF-Caravan ry 24,50 

-  Varsinainen jäsenmaksu
 SF-Caravan Pirkanmaa ry 25,00 

JÄSENMAKSU 49,50 

(Liittymisvuosimaksu 41,50  )

Lisäksi mahdollisia:
Perheenjäsenen jäsenmaksu            19,50 
(- sis. liittomaksun 7,50  ) 
- antaa äänioikeuden

Ulkojäsenen jäsenmaksu                       17 
(muualla asuva liittoon kuuluva) 

Nuorisojäsen                                            8 

JÄSENMAKSUT 
v. 2014:

www.sfcpirkanmaa.fi

PICA-VIESTIN ILMOITUSHINNAT 2015 JA KOOT: 



  Pica-viesti 4•2014  15 

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

VARAPUHEENJOHTAJA
Timo Hännikäinen                                     0400 847 733     hannikainen.timo@gmail.com

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

HALLITUKSEN JÄSENET
Timo Hännikäinen                                    0400 847 733   hannikainen.timo@gmail.com
Juha Keulas                                          040 541 0065    juha.keulas@gmail.com
Irkka Kihlström                                          050 524 8857    irkka.kihlstrom@luukku.com
Jari Kraft     050 505 2904   jari.kraft@kolumbus.fi
Heikki Lahtinen     040 553 4871   heikkilahtinen71@gmail.com
Juuso Oikarinen     050 555 0368   toimisto@maisansalo.fi
Pekka Olsson                                          0400 636 275    olsson.pekka@gmail.com
Tiina Vaskuu     050 3579 258   tiina.vaskuu@gmail.com

MAISATOIMIKUNTA
Anu ja Juuso Oikarinen      050 555 0368   toimisto@maisansalo.fi   
Kirsi ja Marko Lintula    050 555 0368   toimisto@maisansalo.fi   
    
VANKKURIMÄNNIKKÖTOIMIKUNTA
Timo Ylä-Rakkola                                 050 555 0369                              ylartimo@gmail.com

ENSIAPU-,TURVA- ja AJO-
HARRASTETOIMIKUNTA
Sinikka Miettinen    040 719 3875                                sinikkamiettinen@wippies.fi
Ensiapuryhmä: Olli Miettinen   044 599 1199   
Ajoharrasteryhmä: Harri Järveläinen  0400 511 199   harri.jarvelainen@gmail.com

MATKAILUAUTOASIAMIES
Väinö Lehtinen                                         0440 640 437      vlehtinen45@gmail.com

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

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

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY 
Sammonkatu  64 B, 33540 Tampere, 
UUSI OSOITE 1.10.2014 ALKAEN:
ISOLAMMENKATU 2, 33710 TAMPERE
PUH. 050 383 0800
toimisto@sfcpirkanmaa.fi
www.sfcpirkanmaa.fi  
www.maisansalo.fi
www.vankkurimannikko.fi  
Toimisto avoinna tiistaisin 1.10.14 alk.
klo 18.00-19.00

OMAT ALUEEMME:

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

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

www.sfcpirkanmaa.fi
2014

•••Yhteystiedot•••



Loppuvuoden parhaat 
tapaamiset
Vankkurimännikössä
ja Maisansalossa

Männikön pikkujoulu 
5.-7.12.*
Tunnelmallinen tapahtuma kuusenkynttilöiden 
loisteessa, paikalla piipahtaa myös joulupukki .
Lauantaina Huvikummulla rautalankaa näppäilee 
Japo ja Timppa

Maisan perinteinen puurojuhla 6.12.*
Puurojuhlan jälkeen virittäydytään illan itsenäisyyysjuhlaan. 
Lisätietoa netistä ja vastaanoton ikkunasta. Illan tansseissa
PASTORI POHJALAINEN JA MINNA

Uuteen vuoteen
Männikössä 
31.12.14-1.1.15*
• Värikäs ilotulitus
• Aattona Huvikummulla       
tanssiorkesteri 
 Minna Vaittinen

Taivas valkenee
Maisassa 
31.12.14-1.1.15*

• Vaikuttava ilotulitus
• Rallatellen & rillutellen
   Maisatuvan karaokessa

HYVÄÄ UUTTA MAISA-VUOTTA!

*) = 
OHJELMA-
MAKSU

*) = 
OHJELMA-
MAKSU


