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

 

PICA-VIESTIN KOOT JA
 ILMOITUSHINNAT 2016: 

JÄSENMAKSUT 2016

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/

1,10 e (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
2

PICA-VIESTI
46. vuosikerta
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. 0500 625 416, (03) 212 1752

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 2016:
N:o 1   ilm. to 18.2.     aineisto pe 22.1.
N:o 2   ilm. to 2.6.       aineisto  pe 6.5.
N:o 3   ilm. to 1.9.       aineisto  pe 5.8.
N:o 4   ilm. to 24.11.   aineisto pe 28.10.

Lehti luettavissa myös netissä: 
www.sfcpirkanmaa.fi-> yleistä->Pica-viesti
www-sivut (www.sfcpirkanmaa.fi):
Lisäykset ja muutokset nettiin osoitteella:
rami.sukanen@gmail.com

Aluemaksu 1.10.-30.4. (ei sis. sähköä)                     17 e/ vrk 34 e/vrk
Aluemaksu 1.5.-30.9. (sis. valosähkön)                    19 e/vrk 38 e/vrk
12 kk kausikortti                                                           540 e . 
(sisältää treffit)
6 kk kausikortti                                                            400  e -
(sisältää treffit)
EI-Pirkanmaan jäsen 12kk ja 6 kk + 50 e
3 kk kausikortti                                                            330  e -
1 kk kausikortti                                                            240 e
Seisontamaksu                                                            
- Ei asutuilta vrk                                                             2  e/vrk -
Kausisäilytys erillisellä alueella max 6 kk
ja 1.5. asti toimikunnan osoittamalla alueella             100 e
Mittarisähkö kWh/mittari                                          0,2 7  e/ kWh 0,37  e/ kWh
                                                                                -min. 2  e -min. 4 e
Lämmityssähkö 1.10.-30.4.                                     ei tarjolla ei tarjolla

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

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

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

Jäsenhinta  e Ei-jäseniltä e

- Liiton jäsenmaksu 
   SF-Caravan ry 27,00 e
-  Yhdistyksen jäsenmaksu
 SF-Caravan Pirkanmaa ry 25,00 e 
JÄSENMAKSU YHTEENSÄ 52,00 e
(Liittymisvuosimaksu 44,00 e)
Lisäksi mahdollisia:
Perheenjäsenen jäsenmaksu            19,50 e
(- sis. liittomaksun 13,00 e) 
- antaa äänioikeuden
Ulkojäsenen jäsenmaksu                       17 e
(muualla asuva liittoon kuuluva) 
Nuorisojäsen                                            8 e

MAISANSALON JA VANKKURIMÄNNIKÖN HINNASTO 1.1.2016 ALKAEN:

4041    0704
Painotuote
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Harri Järveläinen

Puheenjohtajan palsta

Hyvää matkailuvuotta 2016

Vuosi on taas vaihtunut ja aika 
rientää nopeasti. Juuri kun on kesä 

loppunut, on aika taas talven ja se onkin 
meille ehtinyt ihan kunnolla. Pakkasta on 
riittänyt ja välillä on saanut ihan oikeasti 
pukea lämmintä päälle ja toivoa, että 
ajoneuvot toimivat suunnitellulla tavalla.

Yhdistyksen syyskokous
Syyskokous pidettiin TTY:llä päättäen 
yhdistyksen suuntalinjat tälle vuodelle. 
Samoin henkilövalintoja tehtiin ja 
hallitukseen tuli uusi jäsen Ilpo Pekkanen. 
Pitkäaikainen hallituksen jäsen Pekka 
Olsson ei ollut enää käytettävissä ja Pekan 
pitkä hallitusura päättyi tällä kertaa. 
Pekka on ennekin pitänyt vuoden tauon 
hallituksesta, joten katsotaan miten 
syksyllä käy. Kiitokset Pekalle aktiivisesta 
ja pitkästä hallitustyöskentelystä 
yhdistyksen hyväksi. Ilpolle toivotan 
onnea valinnasta ja menestystä uudessa 
tehtävässä sekä onnittelut kaikille 
uudelleen valituille, Tiina Vaskuu, 
Heikki Lahtinen ja Juuso Oikarinen. 
Samalla kiitän jäsenistöä valinnastani 
ja luottamuksesta puheenjohtajaksi 
nyt alkaneelle kaudelle. Tavoitteeni on 
viedä yhdistystä eteenpäin molempia 
alueitamme tukien. Haasteenamme 
on aina ollut myös tarjota kaikille 
jäsenillemme palveluita, vaikka kaikki 
jäsenemme eivät tarjoamiamme leirintä-
aluepalveluita käyttäisikään. Selkein 
kaikille menevä palvelu on nyt postitettu 
Pica-Viesti.
Leirintämaksuissa pitäydyimme 
samoissa maksuissa kuin edellisenä 
vuonnakin, paitsi kaasun hintaa 
jouduimme nostamaan, koska valtio 
laittoi valitettavasti kaasulle energiaveron. 
Veron suuruus perustuu kg-määrään ja 
on esimerkiksi 11 kg kaasupullolle 3€.

Liiton kuulumisia
Kattojärjestömme on suunnittelemassa 
toiminnan ja jäsenpohjan laajentamista. 
Tämän takia liittohallitus on esittänyt 
liiton sääntömuutosta ja tämä on jälleen 
herättänyt epäilyjä asioiden positiivisesta 
eteenpäin viemisestä. Totta, että kaikkien 
pitää kehittyä, mutta moni näkee liiton 
kuitenkin karavaanareiden kattojärjestönä 
eikä kaikkien retkeilijöiden ja ulkoilijoiden 

etujärjestönä. Pelkoa herättää myös, 
että muut harrastajat tulevat ja alkavat 
dominoida, jolloin karavaanareiden 
tarpeet jäävät vähemmistöön. Asiaa 
pohditaan ja suunnitellaan talvella 
seminaarissa ja jos valmista tulee, 
niin varmastikin asia esitellään 
liittokokouksessakin. Sanoisin, että tämä 
on vaikea aihe käsiteltäväksi.

Vankkurimännikkö
Alustava tulos viime vuodelta näyttää 
hurjasti paremmalta pitkästä aikaa. 
Männikössä on tehty oikeita asioita ja 
alustava tulos näyttää myös, että ratkaisut 
ovat hyviä. Kiitos kaikille toimikuntalaisille 
sekä talkoolaisille ja kaikille, jotka ovat 
vähänkään vaikuttaneet positiiviseen 
suuntaukseen. Kaikkien panos on tärkeä 
ja vähäinenkin apu on aina tarpeen. Kiitos 
myös nyt tehtävän jättäneille Sari ja Timo 
Ylä-Rakkolalle alueisännyydestä ja onnea 
sekä tsemppiä uusille isännille Eeva 
Mäenpäälle ja Jouko Venäläiselle sekä 
Marjut ja Vesa Peltolalle, jotka jatkavat 
edelleen myös isäntinä.
Männikössä on tänä vuonna tarkoituk-
sena kehittää vanhaa ’Raikkaan kahvilaa’, 
Patosen WC:tä ja sähköistyksen 
parantamista jatketaan. Tekemistä riittää 
ihan varmasti, mutta tehdään resurssien 
mukaan.

Maisansalo
Alueelle on haettu rakennuslupaa 
uudelle rantasaunalle, traktorivajalle 
ja Pentti-saunan terassille. Kun lupa 
tulee, niin näistä valitettavasti melko 
varmana voi pitää vain terassia, koska 
rakennusluvan saamisen jälkeen pitää 
saada myös Tampereen kaupungin 
hyväksyntä rakentamiselle, koska meillä 
on lunastuspykälä vuokrasopimuksessa. 
Lisäksi pitää olla tietysti rahaa säästössä 
rakentamiseen. Kaupunki on perustanut 
Polson alueen kehittämisryhmän, jonka 
etenemisestä pyrin tiedottamaan, tosin 
vielä ei ole tiedotettavaa.
Rantasaunan pukuhuoneen ja vanhan 
takkatuvan puoli ovat remontissa 
parhaillaan ja tarkoituksena on saada 
remontti valmiiksi hiihtolomaan 
mennessä.
Meillä on tämä vuosi aikaa saada selvyys 

kuka jatkaa alueisännän tehtävissä. 
Nykyiset alueisännät ovat ilmoittaneet 
siirtyvänsä sivuun tämän vuoden jälkeen 
ja isännän saappaisiin pitää löytää uudet 
varpaat. Jos vähänkään asia tuntuisi 
olevan lähellä sydäntä ja varpaat mahtuvat 
saappaisiin, niin otathan yhteyttä joko 
isäntiin suoraan tai allekirjoittaneeseen.

Sähköturvallisuutta
Näin talvella ja varsinkin kylmällä 
pakkasella tulee äkkiä mieleen 
lämmittää millä vain ja kuinka 
vain matkailuajoneuvoa. Sähköllä 
lämmittäminen on helppoa ja 
lisälämmittimet helppoja asentaa. Pitää 
kuitenkin huomioida, että lämmittimet 
ovat IP44-luokiteltuja ja että niiden 
lämpö ei aiheita palovaaraa. Samoin 
mikä vain jatkojohto ei sovi tähänkään 
tehtävään ja vähintäänkin oman 
turvallisuutensa takia tulee käyttää 
maadoitettuja sähköjohtoja. Uskokaa 
vain, että kaikenlaisia sähkövirityksiä 
näkyy edelleenkin leirintäalueilla, 
onneksi ei juurikaan meidän alueilla. 
Valitettavasti meidän sähköverkko alueilla 
ei kestä sähkölämmitystä ja olemme 
parantamassa sähköistystä vähitellen 
resurssien mukaisesti.

Turvallista talvimatkailua toivottaen
            Harri



2016 
Tapahtumakalenteri

M = Maisansalo    V = Vankkurimännikkö
 *) = orkesterimaksu
Tapahtumalista sitoumuksetta 
Yksityiskohtaisemmat tiedot aina lähempänä 
tapahtumaa netissä www.sfcpirkanmaa.fi

HELMIKUU
12.-14.2.   Laskiainen                M V
19.-21.2.    Mallaspilkki                              M

27.2.-6.3.    Hiihtolomaviikko 4.-6.3.   M V
                    Orkesteritanssit 5.3.             V*)

MAALISKUU
4.-6.3.          Naistenpäivä ja olutpilkki     M 
24.-28.3.    Pääsiäinen                     M*),V*)

HUHTIKUU
29.4.-1.5.    Vappu           M, V*)

TOUKOKUU
6.-8.5.    Äitienpäivä   V
13.-15.5.     Siivoustalkoot   V
21.5.            Siivoustalkoot                          M
20.-22.5.   Koiratreffit   V
27.-29.5.    Adria-kerhon treffit  V

KESÄKUU
10.-12.6.     Lastenjuhla                               M
23.-26.6.     Juhannus ja 
                     lastentapahtuma                  V*)
23.-26.6.      Juhannus                                 M 

HEINÄKUU
8.-10.7.        Petanque                                  M
8.-10.7.        Vankkurimännikön
                      40-v juhla                 V*)
15.-17.7.      Tikkakisat   V
29.-31.7.      Musiikkitapahtuma  V

ELOKUU
5.-7.8.          Rosvopaisti                              M
12.-14.8.     Caramba   V
19.-21.8.     Lentopallo   V
26.-28.8.      Venetsialaiset           V, M*)

SYYSKUU
23.-25.9.     Siivoustalkoot                         V
30.9.-2.10.   Lattarit ja Texas Holdém      M

LOKAKUU
7.-9.10.     Kaamos                  V*)

MARRASKUU
4.-6.11.        Valojuhla ja naamiaiset       M
11.-13.11.     Isänpäivä                  V
11.-13.11.     Isänpäivä ja Miesten päivä M

JOULUKUU
2.-6.12.         Pikkujoulu                V*)
2.-6.12.         Puurojuhla                            M
30.12.-1.1.   Uusi Vuosi        V*), M*)

Pica-
kokki

Hyvää alkanutta vuotta ja 
terveiset Espanjasta Torre La 
Sal 2 campingilta! Hyvin on talvi 
vierähtänyt täällä lämmössä, eikä 
ole ollut ikävä Suomen vaihtelevia 
olosuhteita.

HERNEKEITTO (6-8 hlö)

550 g kuivattuja herneitä
2,5 l vettä
50 g sipulia
200 g savukylkeä
7 g suolaa
3 kpl lihaliemikuutioita

Liota herneitä noin  yksi vuorokausi. 
Kaada liotinvesi pois. Huuhtele 
herneet, laita kattilaan ja kaada 
vesi päälle. Lisää hienoksi hakattu 
sipuli, paloiteltu savukylki, suola ja 
lihaliemikuutiot joukkoon. Keitä välillä 
sekoittaen kypsäksi (1-2 tuntia). Voit 
maustaa keiton halutessasi sinapilla.

KARJALANPAISTI ( 4 hlö)

500 g sika-nautakuutioita
5 g suolaa 
100 g sipulia
100 g porkkanaa
100 g lanttua
10 kpl kokonaista maustepippuria
2 kpl laakerinlehteä
1,1 l vettä
2 kpl lihaliemikuutiota

Mausta lihat suolallla ja paista 
nopeasti pannulla ja laita uuni-
vuokaan. Lisää paloitellut kasvikset 
(noin 1x1 cm) vuokaan. Sekoita 
lihojen kanssa. Keitä vesi ja liha-
liemikuutiot, kaada lihaliemi 
lihapalojen ja kasvisten päälle. 
Laita joukkoon maustepippurit ja 
laakerinlehdet. Paista uunissa (noin 
175 asteessa) noin 1½-2 tuntia. Lisää 
tarvittaessa tilkka vettä. 
Tarjoa perunamuusin tai keitettyjen 
perunoiden kera.

Kevättä odotellessa...

Pertti Antila
SFC 21772

KIITOKSET

    Haluan kiittää kaikkia niitä henkilöitä 
Maisansalossa ja yhdistyksen halli-
tuksessa, jotka ovat vaikuttaneet 
saamaani huomionosoitukseen syys-
kokouksessa.
 Tulen toimimaan edelleen voima-
varojeni mukaan yhdistyksemme 
hyväksi.
   Sanat eivät riitä kertomaan mitä 
sydän ajattelee.
  Työn merkeissä - hyvää vuoden 
alkua!
   Pertti Tilles

KIITOS
Saimme kokea ettemme olleet yksin 
surun kohdatessa ja lämmin kiitos

 Bertta Talosen läheiset

Pysähtyneet vankkurit

ESA
PUOLAMÄKI
s. 30.01.1945
k. 15.12.2015

SF-C 12623

Muistoa kunnioittaen
SF-CARAVAN PIRKANMAA RY

BERTTA
TALONEN
s. 19.03.1925
k. 15.01.2016

SF-C 1294

Muistoa kunnioittaen
SF-CARAVAN PIRKANMAA RY

ESA ANTERO
ALAKOSKI
s. 28.08.1966
k. 16.11.2015

SF-C 121930

Muistoa kunnioittaen
SF-CARAVAN PIRKANMAA RY
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Huollata autosi mieluummin
lämpimässä autohallissamme 
kuin maantiellä 
TILAA  HUOLTOAIKA,  PUH. 010 423 5423
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Kyllä Webasto 
vaan on mukava.
Pyydä tarjous!

ILMASTOINTIHUOLTO
KARAVAANARITARJOUKSELLA

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

MYÖS MUIDEN MERKKIEN HUOLLOT
VOLVO   RENAULT   Ssang Yong

AUTOKORJAAMO

PIRKANMAAN

UTOTAITO OYA

PIRKANMAAN
AUTOTAITO OY

karavaanarikorttia näyttämällä 59 €
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Otapa yhteys, huolletaan matkailuajoneuvosi 
kuntoon ennen kevään ruuhkia

10 ensimmäiselle vaunun tai 
matkailuauton vuosihuolto

                 vain 165 €
                 (norm. 185 €)
Lisätyöt sopimuksen mukaan.

Huhtikuun ajan:     KAASULAITTEIDEN   
    KOEPONNISTUS:

     30  €

JYMYN CARAVANPALVELU OY
Kaakkurintie 13  c, Nokia, puh. 040 729 8889,

 e-mail: jymyn.caravanpalvelu@gmail.com
www.jymyncaravanpalvelu.� 

• matkailuajoneuvojen vuosihuolto  • kaasulaitteiden 
   koeponnistus • matkailuajoneuvon kosteusmittaus

• tarvikeasennukset • Cabby ja Dometic -
takuuhuollot ja korjaukset

vain
   VARAA AIKA JO NYT, PUH. 040 729 88 89

(norm.35 €)



Maisan kuulumisia

Isänpäivä & miestenpäivä 
6.-8.11.

Lauantai- aamuna Maisansalon miehet 
ja miehenalut saivat herätä suloiseen 

lauluun. Samalla miehet kutsuttiin naisten 
valmistamalle aamupalalle Maisatupaan. 
Tarjolla oli oikein kunnon ”Äijä”- 
aamupala. Jokaista miestä muistettiin 
vielä suklaisella suukolla.
Viikon aikana grillikatoksen viereen oli 
saapunut roskalava. Jo perjantaina alueelle 
saapuessa miehet ihmettelivät miksi lava 
oli sinne tuotu. Aamupalalla miehet saivat 
tietää mitä naiset olivat päivän ohjelmaksi 
suunnitelleet. Heti aamupalan jälkeen 
miehet pääsivät purkamaan vanhan 
grillikatoksen porukalla. Katos saatiinkin 
nopealla vauhdilla purettua miesten 
hyvällä yhteistyöllä. Osa miehistä oli 
myös kokoamassa touhutupaan tulevaa 
uutta biljardipöytää.
Touhukkaan aamupäivän jälkeen miehet 
pääsivät saunalle rentoutumaan useaksi 
tunniksi ja napostelemaan naisten sinne 
tuomia herkkuja. Miesten saunoessa 
naiset hioivat vielä loppuillan ohjelmaa.
Baarin illalla auetessa miehiä odotti 
iloinen yllätys. Naiset olivat grillanneet 
miehille makkaraa. Miehille oli illan 
aikana luvassa vielä tietovisa jossa kaikki 
kysymykset olivat suunniteltu niin että 
jokainen nainen olisi tiennyt vastauksen. 
Ilta huipentui toimikunnan naisten 
järjestämään esitykseen. Naiset esittivät 
laulun suomalaiselle miehelle. 

Puurojuhla 4.-6.12.

Viikonlopun vietto aloitettiin perjantai- 
iltana tanssahtelemalla Half & Half- 
orkesterin tahtiin Maisatuvassa Lauantai- 
aamuna lapsilla ja lapsenmielisillä 
oli mahdollisuus päästä leipomaan ja 
koristelemanaan pipareita. Samaan aikaan 
oli mahdollisuus tehdä ostoksia myös 
perinteisissä joulumyyjäisissä. Iltapäivällä 
pääsimme nauttimaan yhdessä 
maistuvasta joulupuurosta. Joulupukkikin 
kaikkien kiireiden keskellä oli kerinnyt 
ilahduttamaan paikalle saapuneita 

lapsia. Joulupukilla oli kaikille kilteille 
lapsille mukana omat pikku paketit. 
Yhtään tuhmaa lasta alueelta ei tänäkään 
vuonna löytynyt. Myös Maisansalon 
omat Tiernapojat viihdyttivät omalla 
esityksellään täynnä olevaa Maisatupaa. 
Sunnuntaina ennen kotiin lähtöä luvassa 
oli vielä jouluarpajaisten palkintojen jako.

Joulu

Maisansalossa oli tänä vuonnakin 
muistettu vaunulle joulua viettämään 
saapuneet. Rantasauna ja Pentti sauna 
olivat pyhitetty perheiden käyttöön. 

Uusi vuosi

Uutta vuotta vastaan ottamaan 
Maisansaloon saapui reilu joukko 
karavaanareita. Pastori Pohjolainen 
orkestereineen viihdytti aattoiltana 
juhlijoita Maisatuvassa. Vuosi vaihtui 
upeiden rakettien loistaessa taivaalla. 
Toivotan kaikille karavaanareille oikein 
onnellista ja hyvää alkanutta vuotta 2016!

1.1.16 Alkoi Maisan oma Suurin 
pudottaja kilpailu. Ensimmäinen osa 
päättyy 5.3, ja tosipudottajille suunnattu 
toinen osa päättyy 4.6.16
Tammikuun alussa Maisansalon 
rantasaunan pukuhuoneiden lattioiden 
remontti alkoi. Remontin valmistumiseen 
asti karavaanareiden käytössä on Pentti- 
sauna. 

6  PICA-VIESTI 1 • 2016

Mikä onkaan miestenpäivälle parempaa puuhaa, kun päästä purkamaan vanhaa 
grillikatosta.

Vanhat laudat saavat kyytiä



Maisan kuulumisia
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Se alkaakin olla sitten siinä - lähtöitkuja vaille.

Puurojuhlassa tiernatytöt vauhdissaSisätiloissa  puuhattiin uuden biljardipöydän kasaamisessa

Pukin repusta löytyi yllätyspussi joka 
lapselle Uusi vuosi räiskähti käyntiin

Ja olihan siellä poikiakin - ja murjaani

Siitä sitten vaan täytekakulle miesten-/isänpäivän kunniaksi.
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KOKOUKSESSA 
KÄSITELLÄÄN:
- yhdistyksen sääntöjen 
  4 § kevätkokoukselle 
   määräämät asiat

SF-CARAVAN       
PIRKANMAA RY                        
Hallitus

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

SF-Caravan Pirkanmaa ry
KEVÄTKOKOUS ke 20.4.2016 klo 18.30

UKK-instituutissa, Kaupinpuistokatu 1, 33500 Tampere

      Yöpymisten määrä

     vaunuvrk    henkikövrk

Maisansalo     15 059              30 617

Vankkuri-
männikkö          8 490             18 215 

Yhteensä           23 549            48 832

Alue

KUTSU

2015

YÖPYMISTILASTO

SF-Caravan Pirkanmaa ry:n hallitus 2016:
Eturivi vas. Eeva Mäenpää, Tiina Vaskuu
Takarivi vas. Lasse Ihantola, Heikki Lahtinen, Juuso Oikarinen, Harri Järveläinen (pj), 
Markku Hölli, Juha Keulas, Ilpo Pekkanen

Yhdistyksen sihteeri
Irkka Kihlström

Vankkurimännikön vetäjät:
Vasen puoli: Marjut ja Vesa Peltola
Oikea puoli: Eeva Mäenpää ja Jouko 
Venäläinen

Maisansalon vetäjät:
Vas. Marko ja Kirsi Lintula, Juuso ja Anu 
Oikarinen

Luottamustehtävissä  yhdistyksessä:



Liiton toimiston  ja Caravan-lehden
puhelinnumerot: 

TOIMISTO:           Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna
Keskus                             (03) 615 311
Suorat numerot:
(03)   615 3121            Timo Piilonen, toiminnanjohtaja
                                          mobile 050 592 6561
(03)    615 3122           Petriina Punkari-Mäkiaho, johdon
             assistentti
(03)    615 3123           Leena Paavola, talouspäällikkö
(03)    615 3124           Jaana Meling, kirjanpitäjä
(03)    615 3131           Inka Helen, taloushallinn. assisterntti

(03)   615 3132           Anne Nieminen, myyntisihteeri 
(03)    615 3133          Päivi Mäkelä, jäsenrekisterinhoitaja
e-mail  etunimi.sukunimi@karavaanarit.fi
jasenrekisteri@karavaanarit.fi

CARAVAN-LEHTI                 
(03) 615 3140           soi kaikilla
Suorat   numerot:            
(03)  615 3141           Pekka Heinonen, päätoimittaja
(03)  615 3142           Pirjo Rättyä, toimitussihteeri
(03)  615 3144           Sari Reimi, ilmoituspäällikkö 
www.karavaanarit.fi
www.caravan-lehti.fi

Ongelma

Omassa matkailuautossani  on mystinen 
ja hiukan vaikea vika etsiä, mutta vihdoin 
se oletettavasti  löytyi.

Auton jäähdyttäjännesteet alkoivat 
pikkuhiljaa häipyä - noin 1/2 litraa/kk 
eikä aina sitäkään.

Vuotoa ei ulospäin näkynyt mistään, 
vaikka kuinka usein tutkittiin – käytiin 
läpi kaikki liitokset mm. jäähdyttäjä, 
lämmityslaitteen kenno tutkittiin siltä 
osin kun sinne näki.

Tilasin öljynvaihdon Pirkanmaan 
Autotaitoon ja kerroin asentajalle, että 
jäähdyttäjän nesteet häviävät johonkin, 
mutta mihin -  sitä en tiedä. Asentaja alkoi 
tutkia, mutta mitään  näkyvää vuotoa ei 
hänkään löytänyt.

Totesimme yhdessä, että tarkkaillaan 
tilanetta ja palataan sitten myöhemmin 
asiaan.

Mutta kun asentaja alkoi irroittaa öljyn- 
suodatinta, alkoi punaista nestettä valua 
öljylaipan juuresta ja siinähän ainakin 
yksi vuodon syy oli.

Öljylaipan tiivisteen juuresta nesteet 
valuivat pikku hiljaa.

Tiivisteitä ei tietenkään ollut Suomessa, 
vaan Saksasta olisi tilattava ja tavara 
kestäisi noin viikon tulla Suomeen.

Päätimme, että korjaamme vanhan 
tiivisteen  tiivistesilikoniaineella, kun 
tiiviste ei niin huonon näköinen ollut.

Asentajan oman kokemuksen mukaan 
tiiviste tulee kestämään hyvin.

Ja nyt ollaan ajeltu useita satoja 
kilometrejä, eikä vielä ole siitä kohtaa 
vuotanut.

Hinauspalvelu

Nyt minulla on AD-Ajoturva vuodeksi. 
Toivottavasti ei tarvita, mutta jos joudun 
tarvitsemaan, niin kerron siitä sitten, 
miten homma toimi.

Ajoturva maksaa vain 39 €/vuosi. Ajoturva 
toimii Falckin kanssa yhteistyössä,  
ohjeessa muistutetaan,  että auto hinataan 
AINA  lähimmälle AD-korjaamolle eli 
saavat silloin omille korjaamoilleen töitä.

Turvallisuusasia

Jarruremonttia joutuu tekemään ainakin 
viimeistään silloin, kun koelaudassa 
alkaa punainen jarrupolkimen näköinen 
valo palamaan,  mikä tarkoittaa sitä, että 
jarrupalat ovat aivan loppu.

Minun autossani ei vielä palanut valo, 
mutta jarrut olivat huonot, kilometrejä oli  
160 000.
Kyselin levyjen ja jarrupalojen hintoja 
eri liikkeistä. Hinnat vaihtelivat paljon 
- kaikilla oli tarvikepalat ja -levyt. 
Delta-autossa lysti maksoi 750 €,  Ad-
Korjaamossa 550 €, mutta korjaamoihin 
oli kesäajasta johtuen noin kahden viikon 
jono.

Soitin AKK-Korjaamopalveluun, mikä 
sijaitsee Jokipohjantie 24:ssä Nekalassa 
ja siellä oli vapaita aikoja - parin päivän 
päästä sain autoni sinne.
Sovimme korjaamon kanssa, että minä 
hankin osat ja he tekevät työn.
Korjaamolla on ammattitaitoisia 
asentajia, jotka osaavat ja tuntevat myös 
matkailuauton sielunelämän.
Nyt tämä jarruremontti tuli varaosineen 
ja töineen maksamaan 430 €.
Työn laatuun ja nopeuteen olen erittäin 
tyytyväinen - ja hintojen kyselykin 
kannatti.

Kaikille karavaanareille antoisia 
talvimatkoja.

Väiski Lehtinen

Ps. Suuret kiitokset numeroiduista 
vankkureista, minkä sain vastaanottaa 
syyskokouksessa.

Matkailuautoilukokemuksia

PICA-VIESTI 1 • 2016  9



Toimittajana Jouko Kinnunen

Tullaan tutuiksi: Päivi ja Ilpo Pekkanen

Nyt haastatellaan Maisansalossa 
nykyisin vaikuttavia Päivi ja Ilpo  
Pekkasta. Ilpo on valittu vuoden 2016-
2017 hallitukseen ja molemmat ovat 
olleet karavaanareita jo vuosia.
 
Milloin teidän karavaanarius alkoi ja 
mikä sai teidät tämän harrastuksen 
pariin?
Päivi ja Ilpo: Se oli joskus 1990-luvun 
alussa. Lapset olivat pieniä ja vaunun 
kanssa liikkuminen oli jotenkin niin 
helppoa. 

Kuinka kauan olette olleet SF-Caravan 
Pirkanmaa ry:n jäseniä?
Päivi: Oliskohan vuodesta 2011
Ilpo:  Viitisen vuotta
 
Käyttekö Maisansalossa aktiivisesti 
myös talvella:
Päivi ja Ilpo: Kyllä käydään. Aiemmin 
matkailuautolla, nykyään vaunulla.

Oletteko toimineet muissa luottamus-
tehtävissä  yhdistyksessämme:
Päivi: Ei
Ilpo: Ei

Millaisilla vaunuilla/autoilla olette 
aikojen kuluessa liikkuneet?
Päivi ja Ilpo: Aloiteltiin 1990-luvun alussa 
Spriten Musketeer -vuokravaunulla, 
senjälkeen oli useampia eri merkkisiä 
vuokravaunuja, kunnes siirryttiin vuokra- 
matkailuautoihin.
Vuonna 2010 ostettiin ensimmäinen 
matkailuauto ja niitä on kerennyt 
vaihtumaan jo useampi.

Vuoden 2015 kesällä ostin sitten tänne 
Maisansaloon kausipaikalle vähän 
isomman vaunun, kun täällä tulee aikaa 
kuitenkin paljon vietettyä.

Ilpo, sinut tunnetaan ammattisi 
puolesta venemiehenä. Mikä sai sinut 
kiinnostumaan karavaanimatkailusta:
Ilpo: Karavaanimatkailu on täydellistä 
vastapainoa kiireiseen venetehtaan 
johtamiseen. Saan akut ladattua kara-
vaanaillessamme ympäri Suomea tai 
Eurooppaa tahi ollessamme vain kaikessa 
rauhassa omalla vaunulla Maisansalossa.

Matkustatteko muilla välineillä 
lomallanne kuin matkailuvaunulla/-
autolla? 
Päivi: Välillä lennetään etelän aurinkoon.
Ilpo: Laivamatkailua Viroon ja 
henkilöautolla eri kylpylähotelleihin.

Entä kuuluuko vene vapaa-
ajanharrastuksiinne:
Päivi: Toki, onhan täällä Maisansalon 
rannassakin oma soutuvene.
Ilpo: Kyllä veneily kuuluu niin vapaa-
aikaan kuin työhönkin.

Missä asioissa olette karavaanielämässä 
mielestänne parhaimmillanne:
Päivi ja Ilpo: Osataan ainakin nauttia siitä 
vapaudesta minkä karavaanimatkailu tuo 
mukanaan.
 
Mikä sai sinut, Ilpo, asettumaan ehdolle 
yhdistyksen hallitukseen?
Ilpo: Kesällä 2015 silloinen hallituksen 
jäsen ja vaununaapurimme Pekka Olsson 
alkoi puhumaan minulle, että voisinko 
ajatella ehdokkuutta uuteen hallitukseen. 
Syksyn asiaa mietittyäni ja puntaroituani 
annoin suostumukseni ehdokkuuteen.

 

Mitä asioita haluaisit eniten tuoda 
hallituksessa esiin yhdistyksen ja 
alueiden kehittämiseksi:
Ilpo: Paljon olisi asioita mitä pitäisi 
kehittää, mutta kaikkihan tietävät tämän 
hankalan taloudellisen ajan, mikä maassa 
vallitsee, niin otetaan edes yksi mitä 
oikeasti pitäisi alueilla kehittää: Lasten 
ja nuorten ajanvietto- ja harrastus- 
mahdollisuudet.
Täytyy muistaa, että lapsissa ja nuorissa 
on myös tämän karavanmatkailun 
tulevaisuus.

Mikä on hauskin muistonne karavaani-
elämästä:
Päivi: Niitä muistoja on niin paljon, ettei 
pysty yhtä edes nostamaan välttämättä 
esille.
Kyllähän nuo matkailuautolla tehdyt 
reissut eri Pohjoismaihin ovat olleet 
erittän mielenkiintoisia.

Ilpo: Nostaisin esille ensimmäisen 
Euroopan kiertomatkan v. 2010. Siellä 
näki niin paljon kaikenlaista uutta, 
niin maisemaa kuin ihmisiäkin eri 
kulttuureista.

Mitä asioita te parantaisitte Maisassa, 
jos saisitte vapaasti päättää?
Ilpo: Ehkä Maisatuvassa olisi mahdollista 
saada tilankäyttöä niin lapsille, nuorille 
kuin aikuisillekin poistamalla tanssilattian 
viereinen seinä ja asentamalla tilaa jakava 
paljeseinä tilalle.
Sillä saataisiin eri tilaisuuksiin tilaa joko 
lisää tahi tarvittaessa pienennettyä.

Jos ette olisi karavaanareita, niin mitä 
muuta harrastusta voisitte harkita  - tai 
jo nyt harrastatte? 

Ilpo lankunkantopuuhissa Maisan vanhaa grillikatosta purettaessa viime syksynä.

Ilpo ja Päivi testaamassa veden lämpöä
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PIRKANMAA PITI PINTANSA
SUOMEN SUURIMPANA SFC-
ALUEYHDISTYKSENÄ

Pirkanmaa säilytti asemansa vuonna 2015 

Suomen suurimpana SFC-alueyhdistyksenä. Tässä 

kaksikymmentä suurinta (kaikki jäsenet):

Yhdistys                            2015       2014     muutos   muutos%

Ilpo lankunkantopuuhissa Maisan vanhaa grillikatosta purettaessa viime syksynä.

Ilpo: Moottoripyöräily on yksi harrastuksistani, mutta nyt 
ajanpuutteen vuoksi ei kerkiä.

Kuinka pitkiä aikoja olette yhtäjaksoisesti viettäneet 
Maisassa:
Päivi ja Ilpo: Pisin yhtäjaksoinen aika oli viime kesänä, 
kun olimme kolme viikkoa yhteen menoon rakentaen uutta 
terassia ja etutelttaa vaunulle.

Viihdyttekö karavaanialueilla oman perheen kesken vai 
vietättekö aikaa tuttujen seurassa?
Päivi: Täällä on niin paljon tuttuja, että ei aika tule pitkäksi.
Ilpo: Enimmäkseen tuttujen seurassa, toki pitäähän sitä välillä 
oman perheen kanssa myös aikaa viettää. Kaikkea sopivasti.

Teettekö vaunulla/autolla muita retkiä, vai oletteko Maisan 
”pysyväisasukkaita”?
Päivi ja Ilpo:  Matkailuautolla kesäisin kierrellään milloin 
missäkin. Välillä Pohjoismaissa välillä Euroopassa, toki myös 
paljon on Suomessakin kierrelty. Parhaimpana vuonna tuli 
matkailuauton mittariin yli 30 000km.

Vietättekö alueellamme mieluiten loma- vai ”talkootyö”-
tunnelmissa?
Päivi: Kyllä se lomatunnelman puolelle kallistuu
Ilpo: Lomailun puolelle kääntyy, toki jos on yhteistalkoita, niin 
niihin on kiva osallistua.

Mikä on parasta karavaanarielämässä?
Päivi: Vapaus valita suunta ilman tiukkoja aikatauluja
Ilpo: Vapaus
 
Mitä terveisiä lähettäisitte yhdistyksemme jäsenille?
Päivi: Valoisaa kevättä kaikille karavaanareille
Ilpo: Kaikki jälleen sankoin joukoin käyttämään yhdistyksemme 
alueita niin Maisansalossa kuin Vankkurimännikössäkin.

Tästä vielä pari parrua jätekuormaan ja se on sitten siinä - ja 
uutta grillikotaa tilalle!

Leiri pystyssä

1.SF-Caravan Pirkanmaa ry               4 068       4 119        - 51       -1,24 %

2. SF-Caravan Oulun seutu ry            3 944       3 952         - 8  -0,20 % 

3. SF-Caravan Keski-Suomi ry           2 820      2 846         -26        -0,91 %      

4. SF-Caravan Keski-Pohjanmaa ry   2 414       2 455         -41       -1,67 %

5. SF-Caravan Seinäjoen seutu ry     2 169       2 255         -86       -3,81 %

6. SF-Caravan Satakunta ry               2 119       2 164         -45       -2,08 %

7. SF-Caravan Helsinki ry        2 086       2 175         -89      -4,09 %

8. SF-Caravan Kuopion seutu ry        1 748       1 793         -45       -2,51 % 

9. SF-Caravan Lahden seutu ry         1 668       1 683         -15       -0,89 %

10. SF-Caravan Turku ry        1 611       1 635          -24      -1,47 %

11. SF-Caravan Pohjois-Karjala ry     1 600       1 603           -3       -0,19 %

12. SF-Caravan Pohjanmaa ry           1 594       1 586           8         0,50 %

13. SF-Caravan Kanta-Häme ry        1  562       1 578         -16       -1,01 %

14. SF-Caravan Vantaa ry       1 459        1 503         -44       -2,93 %

15. SF-Caravan Espoo ry                  1 362        1 406         -44       -3,13 %

16. SF-Caravan Napapiiri ry              1 234        1 239           -5       -0,40 %

17. SF-Caravan Kymenlaakso ry      1 205        1 237         -32       -2,59 % 

18. SF-Caravan Saimaan Seutu ry   1 191        1 222         -31       -2,54 %

19. SF-Caravan  Jakobstadsnejden rf     1 186         1196         - 10      -0,84 %

20. SF-Caravan Itä-Uusimaa ry        1 161        1 174          -13       -1,11 %

SF-Caravanin ei-alueyhdistyksistä suurin oli SF-Caravan 
Matkailuautoilijat ry, jossa oli vuoden 2015 lopussa 
1 886 jäsentä, Kristillisessä Karavaaniyhdistyksessä 442 
jäsentä ja Suomen Tiepalvelumiehet ry:ssä 13 jäsentä.
Vuoden 2015 lopussa SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten 
henkilöjäsenmäärä oli 63 238 jäsentä.
SF-Caravan ry:n jäsenmäärä laski edelliseen vuoteen 
verrattuna 535 jäsenellä.  Viime vuoden aikana SF-
Caravan ry:n jäsenyhdistyksiin liittyi 5 734 jäsentä 
ja jäsenyydestä erosi 6 269 jäsentä. SF-Caravan ry:n 
kerhoista suurin oli Rutusakki, 693 jäsentä, Koirakerho 
238 jäsentä ja kolmantena Golfkerho 178 jäsentä.
Viimeisin v. 2015 luovutettu jäsennumero oli 154170.
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Männikön kuulumisia

Pikkujoulu

Kyllä vanha kansa tietää. Sanonta ”hyvin 
suunniteltu, on puoliksi tehty” piti 

taas paikkansa. Toimikunta oli aloittanut 
pikkujoulun suunnittelun hyvissä ajoin 
ja saanut mukaan ohjelmajärjestelyihin 
paljon kausipaikkalaisia. Itse tapahtuma-
viikonloppuna alue oli valmis vastaan-
ottamaan pikkujoulutunnelmaan virittäy-
tyneet karavaanarit.  
 Lapsia oli alueella taas oikein 
mukavasti. Perinteiseen tapaan lasten 
ohjelma alkoi piparien koristelulla. Iloinen 
puheensorina ja naurun raikui, kun lapset 
koristelivat ja samalla maistelivat jouluisia 
herkkuja. Kikatuksen määrää taatusti 
lisäsi tieto siitä että Korvatunturilta oli 
saapumassa vieraita illan joulujuhlaan. Itse 
juhlassa saimme kuulla lasten ja nuorten 
kauniita laulu ja musiikkiesityksiä. 
Kiitokset lasten ohjelma-järjestelyistä 
nuorisotoimikuntalaisille.
 Muuten viikonlopun ohjelma 
sujui oikein mainiosti. Vaikka lumesta 
ei ollut tietoakaan, mukava joulumieli 
valtasi alueella olevat karavaanarit. 
Yhtenä viikonlopun kohokohtina oli 
yhteinen jouluruokailu Huvikummulla. 
Tarjolla olivat kaikki jouluiset herkut, 
laatikot, kalat ja kinkut, sillit, rosollit ja 
paljon muuta. Voi sitä herkkujen määrää, 
nälkäiseksi ei taatusti jäänyt kukaan. 
 Ja tietysti Männikössä saunot-
tiin. Pikkujoulujen aikaan rannan kaikki 
yleiset saunat olivat kuumina. Leudon 
alkutalven vuoksi Patolampi ei ollut 
vielä jäätynyt, joten tunnelmallisen 
tilaussaunan varauslistat täyttyivät oitis.  
Suosittuja ohjelmia olivat myös jouluiset 

myyjäiset takkatuvalla sekä kinkkubingo 
Huvikummulla. Eikä sovi unohtaa 
Huvikummun tansseja. Perjantaina 
tanssisalin täyttivät karaoken ystävät ja 
lauantaina karavaanareita tanssitti Taxi & 
Drivers.

Jouluruokailu Terveiset Korvatunturilta

Lahja

Joulupukin luo

Jouluesitys



Männikön kuulumisia

Vuosi vaihtuu

 Viimeisin vaan ei suinkaan 
vähäisin tapahtuma oli käsillä. Vieraita 
saapui mukavasti, koska olihan luvassa 
pitkä viikonloppuvapaa uudenvuoden 
aaton osuessa torstaille. Ohjelma 
painottui aatolle sekä uudenvuoden 
päivälle. Toimistolla nautittiin non-stop 
valokuvanäyttelystä. Esillä oli satoja 
ennen julkaisemattomia kuvia vuoden 
2015 tapahtumista. Kiitokset Peltoniemen 
Erkille, joka on ikuistanut monta hienoa 
hetkeä.
Aattona ihailtiin rakettien loistetta, 
saunottiin, muisteltiin menneitä ja 
tehtiin lupauksia uudelle vuodelle. Illan 
orkesteri, Japo ja Timppa, tanssitti 
karavaanareita aina vuoden 2016 puolelle. 
Eikä ehtinyt vuorokausi vaihtua, kun 
Huvikummulla, yllätys, yllätys, tanssittiin 
taas, tällä kertaa karaoken tahtiin. Nämä 
yllätystanssit saivat alkunsa vierailijoiden 
toiveesta. Innokkaita laulajia oli alueella 
siinä määrin, että olihan sitä laulamaan 
päästävä. Näin iloisissa merkissä alkoi 
uusi vuosi Männikössä.

Muita kuulumisia

 Remonttiryhmän vuoden 
viimeisin isompi kohde oli uusi jätteiden 
kierrätyspiste alueelle. Pohjatöissä 
käytettiin hyväksi vanha valettu pohja, 
jonka päälle rakennettiin katettu tila.  
Projektin aikana luonto järjesti omia 
yllätyksiään rakentajille. Pääsääntöisesti 
rakennustöiden aikana oli kuivaa keliä, 
lämpöasteiden pysyessä plussan puolella. 
Kunnes talven ensimmäinen lumimyräkkä 
pyyhälsi Virtain yltä tuoden alueelle 
kymmeniä senttejä lunta. Hetkeksi työt 
vaihtuivat lumihommiin, mutta vain 
hetkeksi. Rakennustyöt saatiin valmiiksi 
ja harjakaisia viettiin marraskuun 
lopulla. Uutiset projektin etenemisestä 
Vankkurimännikön Facebook-sivuilla 
keräsivät runsaasti tykkäyksiä

 Vuosi 2016 on Vankkuri-
männikön juhlavuosi. Alue täyttää 40 
vuotta. Juhlavalmistelut ovat jo alkaneet ja 
niitä vietetään heinäkuussa 8.-10.7. Kaiken 
kaikkiaan tapahtumia on tulevan vuoden 
aikana runsaasti ja niitä löytyy moneen 
makuun. Tapahtumakalenterista löytävät 
kaikki jo ennestään tutut tapahtumat sekä 
myös uutuuksia. Esimerkkinä hauskasta 
uutuudesta mainittakoon koiratreffit 

toukokuussa. 
Tervetuloa vieraaksemme talven ja tulevan 
kevään tapahtumiin. Tai tule viihtymään 

Jätteiden 
kierrätyspisteen 
rakennustyö alkaa

Lumisade on 
saapunut

Kohta harjakaiset
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ihan muuten vaan, lupaamme, että saunat 
lämpiävät joka viikonloppu ja mukavaa 
seuraa ja luonnon kauneutta löytyy. 

HINAUS 24h

0400 78 68 00

Henkilö- ja
pakettiautot
Myös raskas
kalusto

Tallenna puhelimeesi

Hinaus 24h Siiki & Karhu
www.hinaus24h.fi



Espoo: Kartanonherrantie 1, 010 832 4540 
Hyvinkää: Avainkierto 11, 010 832 4500, 
CaravanMarket 010 832 4555, 
Kuopio: Miiluranta 1 A, 010 832 4527, 
Turku: Vakiotie 4, Lieto, 010 832 4520
Tulossa Tampereelle!

Nyt on hyvä aika tuoda ajoneuvo huoltoon.  
Kun kevät koittaa, ajoneuvo on 
valmiina matkaan. Monimerkkihuolto 
palvelee kaikissa toimipisteissämme.
Hyvinkään uusi alustahuolto 
korjaa ja huoltaa voiman-
siirron ja moottorin.
Asennamme kaikki 
myymämme 
varusteet.

www.bestcaravan.fi

Karttakirjat ja matkaoppaat kuluvat 
taas käsissä ja tämän vuoden matka-
suunnitelmat ovat hahmottumassa. 
Määränpään lisäksi tärkeää on myös 
matkanteko. Uusi auto tuo uutta kipi-
nää karavaanailuun. 

Tule tutustumaan tämän vuoden uu-
tuuksiin ja laajaan vaihdokkivalikoi-
maamme. Tuo samalla oma autosi 
näytille. Teemme sinulle houkuttele-
van vaihtotarjouksen.

Uusi vuosi, uudet 
matkasuunnitelmat Kanta-asiakas

on kuningas!

Huolto 
pelaa myös 
Espanjassa!Maanlaajuinen 

huoltoverkosto
turvaa onnistuneen matkan

Täysi huoltopalvelu 
ja maankattava 
huoltoverkosto

Nyt on aika varata aika huoltoon. 
Hyvinkäälle olemme avanneet täyden 
palvelun autohuollon.

Tarvikemyymälämme 
kutsuvat ostoksille!

Parhaat merkit ja
laajat valikoimat

CaravanMarketissa isotkin tarvikkeet 
mahtuvat esille. Verkkokauppa on auki 
aina: www-bestcaravan.fi/verkkokauppa

Etukorteilla Hyvinkäälle saunaan ja pesukadulle. Kaikille matkaparkki, wifi, WC:n 
tyhjennys- ja vedentäyttöpiste, pyykinpesukone ja kuivausrumpu. 

Tilaa Best-Caravanin 
uutiskirje sähköpostiisi

Liity uutiskirje-
listalle saman-
tien netissä:
www.bestcaravan.fi

Tule näyttämään vanhaa ajoneuvoasi 
meille. Teemme mielellämme vaihtotar-
jouksen. 

Turussa on matkaparkki ja Kuopiossa matkaparkki sekä pesukatu.

Saat aina ajankohtaista tietoa ja tarjouksia suoraan sähköpostiisi. 
Älä jää paljosta paitsi, sillä useat tarjoukset kerrotaan vain 
                         uutiskirjeen lukijoille. 

Älä jää uutispimentoon, vaan...

E=Espoo, H=Hyvinkää, K=Kuopio ja T=Turku

Huolto pelaa

Tule tutustumaan uusiin 
malleihin ja sisustustrendeihin!

Tarkastettu
VAIHDOKKI
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SF-Caravan Pirkanmaa ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

TOIMINNAN PERUSTEET
SF-Caravan Pirkanmaa ry on SF-Caravan 
ry:n jäsenyhdistys, jonka tehtävänä on 
toimia yhdistyksen oman jäsenkunnan 
edunvalvojana. Yhdistyksen jäsenkunta 
muodostuu yli 4100 jäsenestä ja heidän 
taloudestaan. Toiminnan kehittämisellä 
ja laadukkailla palveluiden tuottamisella 
yhteistyössä liiton ja muiden yhteistyötahojen 
kanssa pyritään säilyttämään jäsenuskollisuus 
sekä saamaan uusia järjestyneitä jäseniä 
harrastuksemme pariin.

Yhdistyksellä on kaksi leirintäaluetta, 
Maisansalo Tampereen Teiskossa ja 
Vankkurimännikkö Virroilla. Tavoitteena on 
kehittää niiden palvelutasoa ja tuottaa hinta/
laatusuhteiltaan mahdollisimman korkea-
tasoisia leirintäpalveluja omien aluetoi-
mikuntien, vapaaehtoisen talkooväen ja 
ulkopuolisen työvoiman turvin.

Yhdistyksen toimisto Tampereella tuottaa jäse-
nilleen keskitetyt toimistopalvelut sekä välittää 
paikallisesti osan liiton jäsenpalveluista. 
Toimiston tiloissa järjestetään kokouksia ja 
koulutustilaisuuksia normaalin jäsenpalvelun 
ohessa.

Toiminnan kehittämisessä pyritään huomi-
oimaan nykyistä paremmin myös alueiden 
ulkopuolella toteutettava tapahtumien ja 
tilaisuuksien järjestäminen.
Alueilla suoritetaan toimintasuunnitelmien 
pohjalta peruskorjauksia sekä maisemointiin 
liittyviä toimenpiteitä. Pääpaino on alueiden 
rakennuksien ylläpito ja kehittäminen 
vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.

HALLINTO
Yhdistystä johtaa hallitus, joka muodostuu 
puheenjohtajasta ja kahdeksasta jäsenestä. 
Hallitus hoitaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa 
yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen sekä 
yhdistyksen kokouksien päätösten mukaisesti.
Yhdistyksen hallitus asettaa tarpeelliseksi 
katso-miaan toimikuntia sekä ryhmiä ja valvoo 
niiden toimintaa. 

Taloushallinnon kehittämistä jatketaan 
uudistuvien lakien ja määräysten mukaisesti. 
Talousasioihin liittyvissä asioissa ollaan 
aktiivisesti yhteydessä eri viranomaisiin. 
Toimiston hoitamiseen, talous-hallintoon 
sekä yhdistyksen kirjanpitoon liittyvät asiat 
suoritetaan toteutettujen talous-uudistusten 
mukaisesti. Kirjanpitopalvelut ostetaan 
vuonna 2016 ulkopuoliselta toimittajalta, mutta 
kehittämällä edelleen yhdistyksen toimintoja 
hoitaa osaa kirjanpidosta itsenäisesti ja 
kustannuksia säästäen.

Järjestötoimintaa kehitetään kouluttamalla 
luottamushenkilöitä, joilla varmistetaan 
yhdistyksen toimintaa myös tulevaisuudessa. 
Teemme aktiivista yhteistyötä Hämeen 
YT-alueeseen kuuluvien muiden SFC-
yhdistyksien kanssa.

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

TALOUS
Yleinen taloustilanne on edelleen epävakaa 
kuten viime vuosina on ollut. Talouden taantuma 
on selvästi suunnannut leirintäalueiden 
kysyntää kausipaikkoja kohtaan ja 
vierailijoiden määrä on silti pysynyt ennallaan. 
Myös polttoaineiden korkea hinta vähentää 
karavaanareiden liikkuvuutta, joka vaikuttaa 
vierailijoiden määrään. Vierailijoiden määrä 
ei ole enää alentunut ja kokonaisuudessa 
leirintäalueemme majoitusvuorokaudet arvi-
oidaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 
2015. Panostamme edelleen nuorison ja lasten 
viihtyvyyteen. Tätä linjaa tulemme jatkamaan 
ensi vuodenkin aikana mahdollisuuksien 
mukaan.

Yhdistyksen kokonaistaloustilanne on 
vakiintunut ja tarvetta jäsenmaksujen korot-
tamiseen ei ole. 
Alueiden investoinnit katetaan osittain 
jäsenmaksuvaroin. Leirintätoiminnan tuotto-
jen tulee kattaa siitä syntyvät normaalit 
käyttökulut ja suuren osan investoinneista. 
Tulevaisuuden toimintaa suunnitellaan siten 
että leirintätoiminnan tulot kattaisivat myös 
investoinnit. Alueiden keskinäistä yhteistyötä 
parannetaan ajoittamalla paremmin tapah-
tumia, lisäämällä yhteistä suunnittelua ja 
hankintojen tekoa.

ENSIAPU- TURVA- JA 
AJOHARRASTETOIMIKUNTA
Toimikunnan tavoitteena on avustaa 
aluetoimikuntia treffi- yms, tapahtumien 
ensiapupäivystyksissä, pelastussuunnitelmien 
ylläpidossa ja niihin liittyvissä koulutuksissa 
sekä avustaa toimihenkilöiden virkistys-
toiminnan järjestelyissä ja hankkia toiminnassa 
tarvittavia välineitä toimikunnan omaan ja 
yhdistyksen yhteiskäyttöön.
Toisena tavoitteena on myös kerätä ja 
seurata turvallisuuteen liittyviä muutoksia ja 
määrä-yksiä sekä muuta tietoa sekä välittää 
niitä mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen 
hallitukselle, toimikunnille ja jäsenistölle.
Kolmantena tavoitteenamme on järjestää 
yhdistyksen toimihenkilöille ja jäsenistölle 
suun-nattu ensiapu- ja ajotaitokoulutusta sekä 
niihin liittyviä näytöksiä ja ajotaitosuorituksia 
omien ja muiden tapahtumien yhteydessä. 
Lisäksi pyritään levittämään tietoa yhdis-
tyksestä ulospäin ja osallistumaan muiden 
yhdistysten ja yhteis-työtahojen toimintaan. 
Hankittuja taitoja ylläpidetään ensiapu- ja 
muilla harjoituksilla sekä pelastusnäytöksillä. 
Harjoituksiin pyritään saamaan mukaan 
myös aluetoimikuntien jäsenet järjestyksen-
valvojineen.
Tavoitteenamme on järjestää yhdessä 
aluetoimikunnan kanssa tapahtumiin ensiapu-
tiedotusta ja näytöksiä.

Toimikunnan kokoonpano:
Puheenjohtaja   
Sinikka Miettinen

Matkailuajoneuvotekniikka ja huolto 
Risto Ahola
Ajoharrasteryhmä: Harri (rj.) ja Outi 
Järveläinen, Rauno Saari, Riku Leivaara. 

Ensiapuryhmä: Hannu Oksanen (rj.), Olli ja 
Sinikka Miettinen, Sami ja Marjo Leivaara, 
Satu ja Miko Aronen, Toni Leivaara, Miia 
Lintala, Seija Vaahto, Eija Hakolahti, Anu 
Oikarinen, Aaron Romppainen

Avustava tukiryhmä: Heikko Taipale, 
Anitta ja Matti Saarinen, Tarja ja Timo 
Viljava, Irkka Kihlström, Jari Saarinen, Ritva 
Jarmas, Pentti Wallenius (nestekaasu), Pertti 
Tilles (järjestyksenvalvonta),Riku Leivaara 
(järjestyksenvalvonta) Kauko Juvonen (järjes- 
tyksenvalvonta).

TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Varsinaisesta tiedotustoiminnasta vastaa 
tiedotustoimikunta puheenjohtajansa johdolla. 
Toimikunnan tärkein ja samalla myös näkyvin 
tiedottamismuoto on
yhdistyksen jäsenlehden, Pica-viestin 
toimittaminen sekä www-sivut, jota 
päivittävät myös kahden leirintäalueemme 
aluetoimikunnat.

Lehti tulee ilmestymään vuonna 2016 
yhteensä neljä kertaa. Postitettavana
paperilehtenä  ja jokainen numero julkaistaan 
myös pdf:nä ja viimeksi ilmestynyt lehti 
selattavana versiona yhdistyksen nettisivuilla.
Lehden ilmestymisaikataulu julkaistaan 
jokaisessa Pica-Viestissä, jossa kerrotaan 
myös jokaisen lehden aineistopäivä. Lehti 
toimitetaan A4-kokoisena, 4-värisenä, 
keskimäärin 16–28 -sivuisena ja siitä 
aineistosta, jota yhdistyksen hallitus, eri 
toimikunnat sekä yksittäiset jäsenet siihen 
toimittavat julkaistavaksi siinä laajuudessa 
kuin lehdelle varattu budjetti antaa myöten.

Lehden talouden ylläpidosta katetaan noin 20 
% ilmoitusmyynnillä ja
loput, noin 80 % jäsenmaksulla. Tiukentuneen 
markkinatilanteen johdosta ilmoitusmyyntiä 
pyritään elvyttämään mahdollisesti 
saatavan ulkopuolisen ilmoitushankkijan 
voimin.  Pica-viesti lähetetään yhdistyksen 
varsinaisille jäsenille, yhdistyksen 
ulkojäsenille sekä alueyhdistysten 
puheenjohtajille. Lehteä jaetaan myös 
molemmilla karavaanialueillamme vieraileville 
karavaanareille ilmoittautumisen yhteydessä.

Tiedotustoimikunta huolehtii resurssiensa 
puitteissa olemassa olevien www-sivujen 
päivityksestä ja uudistamisesta tarpeen 
mukaan.
Tiedotustoimikunta hoitaa myös tarvittaessa 
yhdistyksen lehti-ilmoittelua ja muuta markki-
nointiviestintää.

Toimikunnan kokoonpano: 
Jouko Kinnunen (pj,) Kaarina Kinnunen, 
Leena Helenius, Heikki Helenius, Airi Isoaho, 
Arto Isoaho, Anna-Liisa Keskinen, Erkki 
Keskinen, Riitta Sukanen, Raine Sukanen, 
Satu Sukanen, Rami Sukanen.
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kunnosta. Pentti-saunaan tehdään terassi 
huoltorakennuksen taakse. Pubin tanssilattia 
uusitaan. 
Alueen valaistuksen ja sähköistyksen paran-
nustöitä jatketaan tulevana vuonna.
Vieraspaikkoja ehostetaan keväällä lisää. 
Istutuksia parannetaan, vieraspaikkoja 
tasoitetaan ongelmakohdista ja niihin lisätään 
hienojakoisempaa soraa. Vieraspaikkojen 
reunoja siistitään.
Alueen omaa pubia ja grilliä pyöritetään 
toimikunnan toimesta tapahtumakeskeisesti ja 
tapahtumien ulkopuolella sen mukaan kuinka 
paljon vapaaehtoisia (vaaditut luvat omaavia) 
työntekijöitä on tarjolla.
Tapahtumat seuraavat pitkälti edellisen 
vuoden linjaa sisällössä.
Suunnitellut tapahtumat (päivämäärät tarken-
tuvat myöhemmin): Lautapeli-ilta, Pilkkikilpailu, 
Mallaspilkki (entinen olutpilkki), Naistenpäivän 
hemmottelusauna.  Pääsiäinen).  Vappu 
(orkesteri). Äitienpäivä (kakutus). Kevättalkoot. 
Perhe & lastenjuhla (orkesteri). Juhannus 
(orkesteri). Petanque-mittelöt (orkesteri). 
Karaokekarsinnat & Rosvopaisti. Rannalta 
onginta & Venetsialaiset (orkesteri). Lattarit 
& Texas Hold’em (orkesteri). Syystalkoot. 
Valojuhlat (orkesteri). Isänpäivä (kakutus). 
Puurojuhla (orkesteri). Uusivuosi (orkesteri).
 
VANKKURIMÄNNIKKÖ
Alueen yleisilmeeseen ja rakennusten 
kuntoon tehdään mahdollisuuksien mukaan 
parannuksia huomioiden lasten ja nuorten 
viihtyvyys alueella.  Kesäksi palkataan kaksi 
työntekijää arkipäiviksi, joiden tehtävänä on 

Lomaile tasokkaasti 
ja edullisesti

ETUPASSILLA
joka kuudes yö veloituksetta 

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

veloituksetta (ei treffeillä).

Lämpimästi tervetuloa! 

Caravan Huiput -
alueilla on pidetty hyvin huol-

ta siitä, että palvelutaso 
vastaa tämän päivän 

matkailijan vaatimuksia. 
Huoltorakennuksissa on 

hyvän perusvarustelun lisäksi 
mahdollisuus koneelliseen 

pyykinpesuun ja niiden 
kuivatukseen. Lapsille alueet 

tarjoavat mielenkiintoiset 
leikkipaikat. Myös ympäris-
töstä löytyy mielenkiintoisia 
käyntikohteita alueen oman 

tarjonnan lisäksi. Kaikilla 
alueilla on uimaranta järven 

tai meren rannalla.

     

Lisätietoja: www.caravanhuiput.fi 

ja edullisestija edullisesti

Lämpimästi tervetuloa! 

alueilla on pidetty hyvin huol-

hyvän perusvarustelun lisäksi 
mahdollisuus koneelliseen 

kuivatukseen. Lapsille alueet 
tarjoavat mielenkiintoiset 

leikkipaikat. Myös ympäris-
töstä löytyy mielenkiintoisia 
käyntikohteita alueen oman 

tarjonnan lisäksi. Kaikilla 
alueilla on uimaranta järven 

Lisätietoja: www.caravanhuiput.fi 

MAISANSALO
Aluevetäjät: Anu Oikarinen, Juuso Oikarinen, 
Kirsi Lintula, Marko Lintula
Toimikunta: Tiina Hoivala, Mikko Heinonen, 
Simo Vaatsio, Lena Schutskoff, Markku 
Hölli, Olli Miettinen, Sinikka Miettinen, Janne 
Puranen, Marinjo Raittinen, Hannu Oksanen, 
Leena Oksanen, Tiina Suhonen, Miia Lintala, 
Mikko Lintala
Aputoimikunta: 
Kauko Juvonen (järjestyksenvalvonta),

Toimintasuunnitelma: Alueen ympäristö, 
nurmikot, kiinteistöt ja rannat pidetään 
viihtyisässä ja turvallisessa kunnossa. Keväisin 
ja syksyisin järjestetään siivoustalkoot. 
Kesäsesongin ajaksi palkataan kaksi toimis-
totyöntekijää arkipäiviksi ja siistijä siivoamaan 
alueen huoltorakennuksen sekä saunojen tilat 
arkipäivisin.
Talvikaudeksi palkataan siistijä siistimään 
huoltorakennuksen sekä saunojen tilat 
viikoittain.
Alueen lumenauraus ja hiekoitus hoidetaan 
omalla kalustolla toimikunnan voimin.
Rantasaunan pukuhuoneen lattiat suunni-
tellaan korjattavaksi rakenteiden ja pinnoit-
teiden osalta talvella. Remontin toteutuessa 
rantasauna on remontin ajan pois käytöstä.
Alueen muita kiinteistöjä suunnitellaan 
ehostettavaksi seuraavasti: Aatami-saunan 
pukuhuoneen lattia ja löylyhuoneen pane-
lointi uusitaan. Nuorisotila maalataan. 
Huoltorakennuksen vaurioituneita sisäovia 
ja lattialistoja uusitaan. Lisäksi tehdään 
selvitys märkien tilojen lattiapinnoitusten 

huolehtia siivouksesta sekä toimistotöistä.  
Toimikunta järjestää vuoden aikana 14 
ennalta suunniteltua tapahtumaa, useimpien 
tapahtumien illanvietoissa järjestetään 
orkesteritanssit. Lisäksi Vankkurimännikössä 
vietetään alueen 40-vuotisjuhlaa. Tapahtumia 
suunniteltaessa lapset otetaan huomioon ja 
heille pyritään järjestämään omaa ohjelmaa.  
Kaikissa tapahtumissa pyritään noudattamaan 
hyviksi koettuja perinteitä. Karaokeiltoja 
järjestetään mahdollisuuksien mukaan ja pubit 
voivat olla auki työvoimatilanteesta riippuen 
muulloinkin tapahtumien yhteydessä.

Suunniteltuja investointeja/korjauksia on 
seuraavasti: Patosen varaston kahden WC:n 
kunnostus, Raikkaan kahvilan kunnostus, 
sähköistyksen uusimisen jatkaminen, frisbee-
Golf radan suunnittelu ja toteutus sekä alueen 
muu parantaminen. 

Toimikunnan kokoonpano
Aluevetäjät: Marjut ja Vesa Peltola, Eeva 
Mäenpää ja Jouko Venäläinen
Toimikuntalaiset: Lasse Ihantola, Paula 
Ivonen, Markku Männistö, Pirjo ja Erkki 
Peltoniemi, Aaron Romppainen (ea- ja 
turvatoimikunta), Päivi Tauren, Ranja ja Kari 
Vaajanen, Tiina ja Matti Vaskuu sekä Susanna 
ja Mika Viitala. 
Toimikunnan rakennusryhmässä ovat Martti 
Hellgren, Markku Ojanen, Veikko Majlund, 
Jesse Pulkkinen-Suomi, Olli Setälä ja Jukka 
Uski.
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Pica-viesti vaikuttaa myyntiin 
positiivisesti

ilmoitus

Timo Hännikäinen
Pirkanmaan Autotaito Oy

Olemme ilmoitelleet Pica-viestissä säännöllisesti jo 
usean vuoden ajan. Eikä pelkästään kannatus-

mielessä, vaan ihan panostamalla siihen, että 
määrätietoinen, toistava mainonta saa aikaan myös 
tuloksia. Pica-viestistä onkin tullut yksi tärkeimmistä 
käyttämistämme medioista. 

Palveluissamme olemme tuoneet esiin määräaikais-
huoltojen ohella aina sesongin mukaiset tuotteet, kuten 
Webastot, kesä-/talvirenkaat sekä erilaiset tarvikkeet ja 
erillistoimenpiteet, kuten ilmastointilaitteiden huollot.

Voin sanoa, että Pica-viestillä on ollut selkeä vaikutus 
myyntiimme; tavoittaahan se yli 4 000 autoilevaa perhettä 
Pirkanmaalla ja lisäksi omien nettisivujemme linkki 
sijoitetaan ilmoittajille veloituksetta www.sfcpirkanmaa.fi 
-sivustolle, missä käy vuodessa yli 125 000 vierailijaa. 

Suosittelen!

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KILPAILUKUTSU 
 

Kilpailuaika on 1.1.2016 – 31.12.2016. Tänä aikana Hämyrallin tarkoituksena on kerätä 
seitsemältä (7) eri Hämyalueelta leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia yövytystä 
yöstä. 

Hämyalueet koostuvat: 
 
SF-C Forssan seutu ry:  SFC Majamäki  
SF-C Kanta-Häme ry:   SFC Tilkunpelto 
SF-C Lahden seutu ry:   SFC Vuorenmäki 
SF-C Pirkanmaa ry:  SFC Vankkurimännikkö ja SFC Maisansalo 
SF-C Kerava ry :  SFC Kangaslampi 
SF-C Valkeakosken seutu ry:  SFC Hakalanranta 
SF-C Kaakkois-Häme ry: SFC Leininranta 
SF-C Ydin - Häme ry:   SFC Hämeenhelmi 

 
Kerättyäsi kilpailupassin täyteen voit jättää sen yhteystietojesi kera viimeiseen yöpymääsi 
Hämyalueen isännälle, joka toimittaa sen alueensa Hämyedustajalle. 

Kaikkien seitsemän leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia yövytystä yöstä 
palauttaneiden kesken arvotaan 1000 € pääpalkinto, joka arvotaan vuoden 2017 
Hämyedustajien ensimmäisessä kokouksessa. 

Lisätietoja saat Hämyedustajilta. 

 
Onnea kilpailuun. 

 

 

Kilpailuaika on 1.1.2016-31.12.2016. Tänä aikana 
Hämyralliin osallistuvien tavoitteena on kerätä 

seitsemältä (7) eri Hämyalueelta leima, isännän 
kuittaus tai maksukuitti yövytystä yöstä.

    SF:C-yhdistys:          SFC-alue:
    SF-C Forssan seutu ry:        SFC Majamäki
    SF-C Kanta-Häme ry:        SFC Tilkunpelto
    SF-C Lahden seutu ry:        SFC Vuorenmäki
    SF-C Pirkanmaa ry:        SFC Vankkurimännikkö ja 
           SFC Maisansalo
    SF-C Kerava ry:         SFC Kangaslampi
    SF-C Valkeakosken seutu ry:    SFC Hakalanranta
    SF-C Kaakkois-Häme ry:        SFC Leininranta
    SF-C Ydin-Häme ry:        SFC Hämeenhelmi

Kerättyäsi kilpailupassin täyteen, voit jättää sen 
yhteystietojesi kera viimeiseen yöpymääsi Hämyalueen 
isännälle, joka toimittaa sen alueensa Hämyedustajalle.

Kaikkien seitsemän leimaa, isännän kuittausta tai 
maksukuittia yövytystä yöstä palauttaneiden kesken 

arvotaan 1 000 € pääpalkinto, joka arvotaan vuoden 
2017 Hämyedustajien ensimmäisessä kokouksessa.

Lisätietoja saat Hämyedustajilta.
Onnea kilpailuun!

KILPAILUKUTSU

SYYSKOKOUS PÄÄTTI 
TULEVASTA

SF-Caravan Pirkanmaa ry:n syyskokous pidettiin marraskuun 
11. päivänä 2015. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 
toimintasuunnitelma, jäsenmaksut vuodelle 2016  (pidetään 
entisellään) sekä talousarvio vuodelle 2016. Vaaleissa 
yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin  kaudelle 2016-2017 
yksimielisesti edelleen Harri Järveläinen. Hallituksen vaaleissa 
erovuoroisten tilalle valittiin uudelleen Juuso Oikarinen, 
Tiina Vaskuu ja Heikki Lahtinen sekä uutena jäsenenä Ilpo 
Pekkanen. 
Huomionosoituksissa yhdistyksen aluejäsenyys myönnettiin 
Pertti Tillekselle, numeroitu tuplavankkuri Väinö ”Väiski” 
Lehtiselle ja liiton ansiolevyke Olli-Pekka Miettiselle.
Pirkanmaan yhdistyksen pienoislipun saivat: Janne Puranen ja 
Marinjo Raittinen, Leena ja Hannu Oksanen, Tiina Hoivala 
ja Timo Selin, Sirkka ja Reijo Lintula, Sirpa ja Risto Rapelo, 
Hannele ja Markku Hölli, Lena Schutskoff ja Hannu Laakso, 
Kauko Juvonen, Nadescha Lepistö, Helinä Alanen, Toni 
Leivaara, Marjo ja Sami Leivaara sekä Riku Leivaara.

Väinö ”Väiski” Lehtinen Olli-Pekka Miettinen

Hallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin vas. Heikki Lahtinen, 
Tiina Vaskuu, Ilpo Pekkanen ja Juuso Oikarinen
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PUHEENJOHTAJA                                    MATKAPUHELIN             SÄHKÖPOSTI
Harri Järveläinen                                         0400 511 199     harri.jarvelainen@gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Juha Keulas                                    040 541 0065    juha.keulas@gmail.com

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

HALLITUKSEN JÄSENET
Markku Hölli     0400 632 436   markku.holli@hotmail.com
Lasse Ihantola     050 562 0937   lasse.ihantola@luukku.com
Juha Keulas                                          040 541 0065    juha.keulas@gmail.com
Heikki Lahtinen     040 553 4871   heikkilahtinen71@gmail.com
Eeva Mäenpää     040 757 9466   eevae.maenpaa@elisanet.fi
Juuso Oikarinen     050 555 0368   toimisto@maisansalo.fi
Ilpo Pekkanen     040 5101 980   ilpo.pekkanen@hotmail.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   
    
VANKKURIMÄNNIKKÖ-
TOIMIKUNTA
Vesa ja Marjut Peltola    043 214 0014   vesa.peltola@hotmail.fi
Eeva Mäenpää ja Jouko Venäläinen  040 757 9466                          eevae.maenpaa@elisanet.fi

ENSIAPU-,TURVA- ja AJO-
HARRASTETOIMIKUNTA
Sinikka Miettinen    040 7193875   sinikkamiettinen@wippies.fi
Ensiapuryhmä: Hannu Oksanen   040 514 2109                               hannu1.oksanen@gmail.com
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 
Isolammenkatu 2 LH 4, 33710 Tampere 
Puh. 050 383 0800
toimisto@sfcpirkanmaa.fi
www.sfcpirkanmaa.fi  
www.maisansalo.fi
www.vankkurimannikko.fi  
Toimisto avoinna sopimuksen mukaan

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

Yhteystiedot

Olli-Pekka Miettinen

Hallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin vas. Heikki Lahtinen, 
Tiina Vaskuu, Ilpo Pekkanen ja Juuso Oikarinen



Hiihtolomalla 
Männikköön*)
Ohjelmaa koko perheelle. 
La 5.3.2016
orkesteritanssit, lavalla viihdyttää
Pastori Pohjalainen &
Taxi Drivers        

Maisan Pilkkikilpailu 19.-21.2.
Nyt pilkkimiehet, -naiset ja lapset huomio!.
Toivomme runsasta osanottoa ja reipasta 
kilpailuhenkeä. Pilkkikisa on aina talven 
huippu - Tärkeintä ei ole voitto, vaan hyvät 
kalakeittoainekset!                             

Maisan Pääsiäinen 
24.-28.3.

Hiihtolomaviikko
27.2.-6.3.

Talven ja kevään huippuhetkiä:

*=orkesterimaksu*=orkesterimaksu*=orkesterimaksu

      Pääsiäinen 
         24.-28.3.*)

Paljon ohjelmaa lapsille. Männikön 
Mölkyn ensimmäinen osakilpailu.

Lauantaina Huvikummulla tanssittaa
Jyrki Mäkelä & Cavaljeer

Talven hangilta  kesän alkuun 
- aina tapahtuu

Äitienpäivä
Kakkukahvitarjoilu

lauantaina 7.5.

Perinteiset

Kevätsiivous-
talkoot

13.-15.5. Talkoopäivänä 
Männikkö tarjoaa talkoosopat

Koira-
treffit
20.-22.5.2016

Adria-
kerhon
treffit
27.-29.5.2016

Seuraa sivuja www.
vankkurimannikko.fi ja/
tai www.facebook.com/

vankkurimannikko

 

Vappu*)
29.4-1.5.

Ohjelmaa lapsille ja aikuisille
Lauantaina Huvikummulla tanssittaa

Tapio Siimes

Mallaspilkki &
Naistenpäivä
4.-6.3.

Maisansalon perinteinen, teemaltaan rennompi 
ohrajuomakilpailu tulee jälleen!
Perjantaina Maisan pubissa valmistaudutaan kisaan 
ja tanssitaanTAXI Driversin tahdissa.
Lauantaina jalkaudutaan jäälle ja kisaillaan 
pilkkiherruudesta. Omat sarjat lapsille ja aikuisille. 
Kalojen kappalemäärä ratkaisee voiton. Jokaiselle 
arvotaan valmiiksi kairattu reikä, jolta pilkintä 
suoritetaan.
Naisia hemmotellaan koko lauantai miesten 
toimesta. Luvassa mm. aamiainen ja toimikunnan 
miesten rakkaudella järjestämä esitys naisille.

Mukavaa yhdessäoloa ja touhua 
karavaanareiden hyvässä seurassa.
Tule viettämään viihtyisä viikko Maisaan.

• arpajaiset • pääsiäispolku • kilpailuja ja 
askarreltavaa lapsille • pääsiäiskokko • 
Maisan oman grillin pääsiäiserikoinen.
Tanssittajana:
ANTTI KARJALA & TORNADO

Vietetään pääsiäistä 
hyvän seuran, musiikin, 
laulun, noitien ja 
yhdessäolon merkeissä.

MAISA

Wappubileet 29.4.-1.5.

Orkesterimaksu

Maisan Wappu 
käynnistyy 
aattona toden 
teolla, kun

DJ PASI PERÄLÄ
räjäyttää pubissa tunnelman kattoon. 
Sään niin salliessa järjestetään 1.5. 
vappu-picnic, pitkä-viltti -periaatteella
Viikonloppuna ohjelmamaksu.

21.5.  Siivoustalkoot
10.-12.6. Lastenjuhla
23.-26.6. Juhannus
Tarkemmin ohjelmista aina netissä:
 www.sfcpirkanmaa.fi ja ilmoitustaululla


