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44.  VUOSIKERTA

Tässä numerossa mm.:
Tapahtumakalenteri             s. 2
Pica-kokki               s. 2
Ajoharjoittelu- ja merkkisuoritusajat alueilla        s. 5
Maisan kuulumisia             s. 6
Männikön kesätapahtumia            s. 8
Maisan kesätapahtumia             s. 9
Männikön kuulumisia            s. 10 
Matkailuautoilta Lomabil Oy:ssä 5.6.2013        s. 13
Hinnastot ja jäsenmaksut          s. 14
Yhteyshenkilötiedot                  s. 15
 

Kauniita 
auringon-
laskuja
tänäkin 
kesänä!
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Tervehdys näin kesän 
kynnyksellä!

Tässäpä taas muutama 
resepti kokeiltavaksi:

BROILERIKÄÄRYLEET 
( 4 hlö)

4 kpl   broilerin rintaleikettä
100 g  pippuri- tai 
yrttituorejuustoa
½ dl vehnäjauhoja
noin 1 rkl  öljyä
½ tl   suolaa
 1 dl  valkoviiniä tai vettä
1 dl  kermaa
1 rkl   soijaa
½ tl   mustapippurirouhetta
hienonnettua persiljaa

Nuiji leikkeet esim. elintarvike-
muovipussin välissä ohuiksi 
levyiksi.
Laita nuijitut leikkeet 
voipaperin päälle, levitä 
tuorejuusto jokaisen päälle.
Kääri rullalle ja kiinnitä 
hammastikuilla. Mausta 
suolalla ja mustapippurilla
sekä pyöräytä venhäjauhossa. 
Paista kääryleet ruskeiksi 
joka puolelta, lisää pannulle 
valkoviini tai vesi, soija sekä 
kerma. 
Anna hautua noin 15 min.
Ennen tarjoamista poista 
hammastikut. Tarkista maku. 
Päälle hakattua persiljaa.

KALAVOKKI ( 4 hlö)

500 g kirjolohta tai muuta 
kalaa fileinä
1 tl  suolaa
½  purjoa
1  paprika
1  tomaatti
2 rkl  voita tai margariinia
½  tl currya
1 rkl  kalafondia tai ½ 
kalaliemikuutiota
1½ dl  valkoviiniä tai vettä
½ tl  sitruunapippuria
½ dl  ranskankermaa
1 rkl  silputtua tilliä

Poista kalafileistä nahka. 
Kuutioi kala, mausta suolalla. 
Viipaloi purjo, halkaise paprika 

ja poista siemenet sekä 
suikaloi. Kuutioi tomaatti.
Kuumenna rasva vokissa 
tai pannulla, lisää curry ja 
kasvikset. Hauduta muutama 
minuutti
välillä sekoittaen. Lisää 
kalapalat ja anna niiden 
saada vähän väriä. Lisää 
kalafondi ja neste
sekä sitruunapippuri. 
Hauduta 5-10 min. Lisää 
lopuksi ranskankerma ja 
silputtu tilli.

PARSARISOTTO ( 4 hlö)

3 dl  basmatiriisiä
1  sipuli
2 rkl  öljyä
noin 6 dl  parsan keitinlientä
1-2  dl  valkoviiniä tai kuivaa 
siideriä
suolaa
musta- ja valkopippuria
50 g voita
1 nippu  parsaa

Kuori parsat ja leikkaa tyvestä 
noin 2 cm palat pois. Keitä 
parsoja noin 5 min. Nosta 
parsat liemestä ja paloittele 
ne. Kuori ja silppua sipuli, 
kuulota riisi ja sipuli öljyssä 
kattilassa, lisää parsan 
keitinliemi ja valkoviini. Anna 
hautua noin 15- 20 min. 
(siten,että neste imeytyy 
riisiin). Mausta suolalla 
ja pippureilla. Lisää voi ja 
paloitellut parsat. Tarkista 
maku.
Tosi hyvä lisäke kalalle ja 
broilerille.

Aurinkoista kesää 
odotellen...

Pertti Antila
SFC 21772

Ps. Cramer-grilleihin 
tuulisuojalevyjä saatavissa,
puh. 040-4107310.

KESÄKUU  
7.6.            Kylähullut kulkurit    M
                           (varattu linja-autoille)
15.6.             Maskottinallen kastajaiset (lapsille)  M 
20.-23.6.            Juhannus    M*)
21.-23.6.            Juhannus    V*)

HEINÄKUU  
5.-7.7.            Petanquekilpailut   M*)
19.-21.7.            Karaokekilpailut   M
19.-21.7.            Pubitikkakilpailut   V*)

ELOKUU  
2.-4.8.            Possujuhlat    M
2.-4.8.            Musiikkitapahtuma   V
10.8.            Rannaltaonginta   M
17.8.            Caramba-taitoajon osakilpailu               V
23.-25.8.            Hämyjen karaokekilpailut  M

SYYSKUU  
6.-8.9.            Texas Hold’em kilpailu  M*)
20.-22.9.            Sambakarnevaalit   M
27.-29.9.            Syyssiivoustalkoot   V

LOKAKUU  
4.10.            Maisansalon siivoustalkoot  M
11.-13.10.          Kaamosjuhla ja naamiaiset  V*)
25.-27.10.          Valojuhlat    M*)

MARRASKUU  
9.11.             Isänpäivä    M

JOULUKUU  
6.-8.12.            Puurojuhla    M*)
7.-8.12.            Puurojuhla    V*)
31.12.-01.01.    Uusi vuosi         V*), M*)

2013 
Tapahtuma-
kalenteri•••

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Pica-kokki••• 

M = Maisansalo
V = Vankkurimännikkö
*) = orkesterimaksu

Esimerkkihinta on lasket-
tu 50 000 euron turvalla 
38-vuotiaalle SF-Carava-
nin jäsenelle.

010 19 19 19

henkivakuutuskuntoon.fi 
Vakuutuksen myöntää 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Suomen edullisin
henkivakuutus.
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Harri Järveläinen

•••Puheenjohtajan palsta •••

Vihdoinkin kesä!

Havainnekuva nykysuositusten mukaisista turvaväleistä eli 
”neljä metriä kaikesta kaikkeen”.

Grillikausi avattu
On ollut mukavan lämmintä jo ja lisää 
lämpöä on luvattu. Monet meistä ovat 
varmastikin jo avanneet grillikaudenkin. 
Ainakin ulkona ollessa tuuli tuo silloin 
tällöin varsin mukavat grilliaustuoksut 
nenään ja itsekin tekee mieli myös 
grillata. Kohta varmaan monille tulee 
mieleen myös ’talviturkin’ kastaminen. 
Vesi on monessa paikoissa kuitenkin 
alhaalla, joten varovaisuutta varsinkin 
vapaamuotoisiin uimahyppyihin.

Liiton turvatoimikunnan jäsen on 
tulossa tekemään turvakävelyn (safety 
walk) molemmilla alueilla kesän aikana. 
Tällöin yhdessä alueisännän kanssa 
käydään leirintäalueiden turvallisuusasiat 
läpi ja ulkopuolisen havainnoimana 
myös huomataan kehityskohteet 
alueturvallisuudessa. Mahdolliset 
puutteet ja korjaukset pyritään tekemään 
mahdollisimman pian.

Yhdistyksen kevätkokous
Kokous sujui joutuisasti ja viime vuosi 
hyväksyttiin kaikin puolin. Talous on 
edelleen vankalla pohjalla, mutta siihen 
ei pidä tuudittua, vaan tarkan euron 
aika jatkuu edelleen. Taloutemme on 
varsin riippuvainen kesän vierailijoista ja 
pyrimme palvelemaan vieraiden ohella 
mahdollisimman hyvin tietysti myös 
kaikkia alueidemme asiakkaita. 
Keskustelua herätti tietystikin 
auttamisvelvoite. Aihe on joillekin 
erittäin herkkä ja mielipiteitä on vahvasti 
vastaan olemisesta erittäin myönteiseen 

puoltamiseen asti. Emme tehneet mitään 
päätöksiä auttamisvelvoitteesta, mutta 
mikäli Maisansalon aluetoimikunta ei 
saa vahvistusta, joudumme palaamaan 
auttamisvelvoitteeseen uudelleen. 
Tällä hetkellä Vankkurimännikössä 
on hienosti toimiva toimikunnan 
auttamisryhmä. Aluetoimikunnat 
kaipaavat apua leirintäalueiden toiminnan 
pyörittämiseen. Itse toimikunta hoitaa 
toimistotyöt ja auttajat hoitaisivat 
esimerkiksi asiakkaiden vastaanottamisen 
ja ohjauksen, saunojen päälle/pois 
laittamisen, kaasun antamisen jne. Eli 
tekevät kaikenlaisia aluetoimikunnan 
tärkeitä tehtäviä, mutta mahdollisuuksien 
rajoissa yhdessä toimikuntalaisten kanssa.    

Liiton kuulumisia
Toukokuussa 24.-26.5. on liittokokous-
treffit Kuopion Rauhalahdessa. Ei 
ehtinytkään nyt tähän ne ensi vuoden 
ohjelmat ja teemat kun liittokokous 
on vielä muutaman viikon päässä tätä 
kirjoitettaessa. Liittokokouksessa jälleen 
valitsemme kolme liittohallitusjäsentä. 
Ehdolla on viisi ehdokasta ja heistä 
vain yksi ei ole ollut aikaisemmin 
liittohallituksessa.

Turvaväleistä
Uudet turvavälit puhuttavat 
meidänkin alueilla. Liiton leirintä- ja 
turvallisuustoimikunta on yhdessä 
SPEK:in kanssa tehnyt uuden 
leirintäalueen turvallisuusoppaan. Tähän 
kirjaan on nyt tullut muutos turvaväleihin. 
Uusi turvaväli on vähintään neljä metriä 

kaikesta kaikkeen. Nyt on huomioitava 
esimerkiksi vetoautosta naapurin 
autoon, vaunuun, matkailuautoon tai 
terassiin on oltava vähintään neljän 
metrin turvallisuusväli. Periaatteena on, 
että kaikki yhteen matkailuajoneuvoon 
liittyvät asiat muodostavat yhdessä 
yhteisen palokuorman. 

Näin varmasti onkin, mutta kuten 
muutama vuosi sitten turvatreffeillä 
poltimme vaunun, ei neljä metriäkään 
pelasta vieressä olevaa ajoneuvoa. 
Tämä uusi turvallisuusväli 
hankaloittaa merkittävästi esimerkiksi 
henkilöautojen sijoittelua leirintäalueilla. 
Mielenkiintoinen yksityiskohta on, 
että oletuksena SFC-alueet alkavat 
noudattamaan tätä turvallisuusväliä, 
mutta entä yksityiset leirintäalueet??? 

Keski-Euroopassa matkailleet ovat 
varmasti havainneet, että siellä 
turvallisuusväli voi joskus olla juuri sen 
kokoinen että matkailuajoneuvon ovi 
aukeaa, ja meillä se väli pitää nyt olla 
neljä metriä aina myös treffeilläkin. 
Onneksi onnettomuuksia ei ole juurikaan 
tapahtunut, mutta korvaavatkohan tämän 
uuden turvavälin keksijät taloudelliset 
menetykset, joita tästä aiheutuu 
leirintäalueille???  Tuskinpa korvaavat.

Turvavälillistä kesää toivottaen

   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/

0,70 €

(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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Kiitokset Haku päällä

Kaikille minua merkkipäivänäni 
23.03. muistaneille suuret 

kiitokset.

  Markku Valkama
      SF-C 19698
                  

Pysähtyneet vankkurit

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 
Lämpimästi tervetuloa! 

alueilla on pidetty hyvin huol-

hyvän perusvarustelun lisäksi 

kuivatukseen. Lapsille alueet 

töstä löytyy mielenkiintoisia 

Lisätietoja: www.caravanhuiput.fi 

Kuturanta
Sexsjö

Lukkuhaka

Kalajärvi
Vankkurimännikkö

Maisansalo
Etuniemi

Rekiniemi

Krapuranta

Kesäniemi
Mussalo

Tilkunpelto

Leininranta*)

*) Leininranta avataan 
keväällä 2014

Yr j ö  N i k k i n e n
s. 23.04.1942
k. 11.04.2013

SF-C 21992

Muistoa kunnioittaen
SF-CARAVAN PIRKANMAA RY

MAISATOIMIKUNTA
ETSII

avustajikseen alueen erilaisiin 
pikku tehtäviin henkilöitä, joilla 

on halu toimia apurina alueemme 
palvelutason hyväksi. Ota yhteys 

Maisan aluevetäjään 
- kerromme lisää!
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Kari Kuronen......................................

Pica-pila

.

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

Alan työt ja huollot
luotettavasti kaikkiin

merkkeihin

  • ALDE, DOMETIC
  ja TRUMATIC 
 takuuhuolto

 VALTUUTETTU TAKUUHUOLTO 

 VALTUUTETTU 

Risto Ahola
Caravan HUOLTO

HUOLTOPISTE

AJOHARJOITTELUA- JA
MERKKISUORITUKSIA
OMILLA ALUEILLAMME

KESÄLLÄ 2013

TULE TESTAAMAAN AJOTAITOSI 
VAUNULLA TAI MATKAILUAUTOLLA:

la  8.6.2013   MAISANSALO
la 15.6.2013   VANKKURIMÄNNIKKÖ
la 29.7.2013   MAISANSALO
la   3.8.2013   VANKKURIMÄNNIKKÖ

Vaunu ja matkailuauto ovat paikalla 
yhdistyksen puolesta. Omalla vetoautolla 
tehdään vaunusuoritus.



6  Pica-viesti 3•2013

•••Maisan kuulumisia •••

.....................................................
Olutpilkki
..........................................................
Olutpilkkiä vietettiin Maisansalossa 
kauniissa säässä ja leppoisassa 
tunnelmissa 15.-17.3. viikonloppuna. 
Suosittu lopputalven tapahtuma keräsi 
tänä vuonna ennätysmäärän osallistujia: 
jäälle valmiiksi kairattujen reikien äärellä 
istui 42 pilkkijää. Tässä perinteikkäässä 
pilkkikilpailussahan tarkoitus on istua 
koko kaksi tuntia samalla reiällä. Siispä,  
jos nykimistä ei tapahtunut omalla reiällä, 
eikä saaliista ollut tietoakaan, oli omat 
eväät kaivettava repusta esiin… Jäälle 
oli järjestetty kaksi tulipistettä, joissa 
eväät oli mukava lämmittää, ja ne jotka 
eivät kilpailuun osallistuneet saattoivat 
lämmitellä käsiään.
.....................................................
Pääsiäinen
..........................................................

Maisansalon pääsiäinen tarjosi 
monenmoista viihdykettä ja touhua 
innokkaille karavaanareille. Lapsia 
ja lapsiperheitä olisi suonut olevan 
paikalla enemmänkin, lähinnä siksi, että 
olisi saatu lasten kilpailuista vieläkin 
tiukempia! Lapsille järjestettiin mm. 
ohjattua askartelua, jossa tehtiin upeita 
marmorimunia. Lapsille järjestettiin myös 
munankantokilpailu, jossa kilpailuvietti 
heräsi. Mämmiä syötiin kilpaa, siinä 
olikin jo sitten kaksi sarjaa: lapset ja 
aikuiset. Palkinnoksi sai tietenkin lisää 
MÄMMIÄ! Noitakulkueeseen ei enää 
kovasti ollut osallistujia, mutta kulkue se 

on, jos osallistujia on enempi kuin yksi. 
Toimikunnan noidat pelottelivat sitten 
senkin edestä ja kierroksellaan kulkue kävi 
tarkastamassa alueen komeaksi koristellun 
pääsiäiskuusen. Pääsiäiskokkoon eivät 
onneksi tänä vuonna noidat joutuneet. 
Kokko sytytettiin iltapäivällä, mutta se 
oli kauneimmillaan vasta myöhään illan 
jo hämärryttyä. Pääsiäisviikonloppu 
hemmotteli muutoinkin matkailijoita 
upealla säällä. Pubissa karavaanareita 
tanssitti aivan ihana orkesteri Kukkakiri 
ja laulettiinhan siellä oman väen voimin 
karaokeakin.

42 toivorikasta onkijaa

Kaunis pääsiäiskoristelu Pääsiäistulia

Olutpilkin suurimmat vonkaleet? Näistä tuli 
kuulemma makoisa keitto....
Tarkkasilmäinen ehkä huomaa kalat (vai 
pilkkejäkö ne ovat?) molempien miesten oikean 
käden alapuolella (toim. huom.)

Mämmi maistui kilpailijoille kerman kera.

Pääsiäisnoitien tanssia pääsiäiskuusen (?) ympärillä
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•••Maisan kuulumisia •••

The Äijät - ja rokki soi

.....................................................
Rokettirollia
.....................................................
Perinteikkään Rock`n roll viikonlopun 
musiikkiannista vastasivat The Äijät. 
Jalka nousi koreasti ja osallistujia 
tapahtumaan oli kiitettävästi. 
Pukeutumiseen oli panostettu mukavasti. 
Olisimme jaksaneet rokkailla Äijien 
tahdissa pidempäänkin! Äijät tarjosivat 
musiikkia eri vuosikymmeniltä, 
niin suomeksi kuin englanniksikin. 
Tyylillisesti edustettuna olivat kappaleet 
bluesista rokkiin, joten tarjonta oli 
kiitettävän laaja. 
.....................................................
Kesää odotellessa
.....................................................
Maisassa kevät on jo pitkällä. Aurakepit 
on jo kerätty pois ja uusia vieraspaikka-
merkkejä jo maalaillaan. Muutama 
vieraspaikka alakentälle tehdään lisää. 
Eeva ja Aatami ovat saaneet uutta 
maalia lattioihin, Eevaa kunnostetaan 
vielä reilumminkin, ennen kuin saunat 
saadaan käyttöön. Näsijärven veden 
pinta on matalalla, mutta jäät häipyivät 
lopullisesti 2.5., joten talviturkinkin 
pääsee jo heittämään.
Maisansalon kesäsesonki alkaa 
virallisesti 1.6. mutta jo sitä ennen 
palvellaan asiakkaita. Toimiston numero 
vastaa lähes aina, silloinkin kun toimisto 
ei ole auki.

.....................................................
Kesää odotellessa
.......................................................
Kesäkuun uudeksi tapahtumaksi on lisätty 
”maisanallen” nimenantojuhla. Maisan 
maskotti on vailla nimeä, kastajaisiin 
odotetaan paljon ehdotuksia ja toki myös 
osallistujia! Nimenantojuhla on 15.6.2013.  
Juhlassa lapsista valittu raati valitsee 
nallelle annettavan nimen. Juhlassa on 
lapsille tarjolla jäätelöä, sipsejä, limua jne. 
Tuo paikalle saapuessasi mukanasi oma 
nimiehdotuksesi nallelle. 

Maskottinalle kaipaa itselleen nimeä

”Kepeällä kevätkävelyllä” pääsiäisen munankantokilpailussa

dAnna 
Maisassa
nallelle 

nimi!



Caramba Cup 17.8.
• Caramba Cupin III osakilpailu järjestetään 
17.8. Vankkurimännikössä
• Lisätietoa www.karavaanarit.fi/sf-caravan-
ry/leirinta-ja-turvatoimikunta/caramba
• ohjelmallinen viikonloppu
• karaoketanssit

• perinteinen kesän kohokohta
  - sarjat naisille, miehille ja nuorille
• lapsille ohjelmaa aikuisten
  kisan aikana
• nähtävyytemme, 
  Harald´s Pub on auki
• levy- / karaoketanssit

Takuuvarmaa viihdettä
Juhannuksena 
21.-23.6.2013 

Männikössä*)

*) =  Ohjelmamaksu
Tarkempia tietoja tapahtumista netissä: 
www.sfcpirkanmaa.fi ja ilmoitustaululla

- Lipunnosto
- Juhannuskokko
- Ohjelmaa lapsille ja aikuisille  
  mm. minigolf-turnaus
- Perinteistä juhannuksen   
   viettoa

- orkesteritanssit 
  KATJA AALTONEN Trio

- Lähempänä tarkempi ohjelma 
netissä ja ilmoitustaululla

Tervetuloa
Juhannus-
kaupunkiin
- Virroille

● Merkki-
huolto ja 
varaosat

- KORJAAMO • SUZUKI • VOLVO • RENAULT

PIRKANMAAN

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

HUOM! HUOLTO-OSISTA -10 %

ALENNUS CARAVAN-KORTILLA!

Kts. myös tarjouksiamme netistä: www.pirkanmaanautotaito.� 

MYÖS MUIDEN 
MERKKIEN HUOLLOT.

HUIPPULAADUKKAAT 
KESÄRENKAAT MEILTÄ

RENAULT
VOLVO

ÄLÄ HIKOILE!!!
Autosi ilmastointilaitteen kunto- ja 

nestetarkastus karavaanareille

vain 60 € (ota jäsenkortti mukaan)

Hankimme Volvon uudet testi-
laitteet. Saamme vetoautoosi 

ärhäkän teholisäyksen. 
Kysy lisää!!

TUO AUTOSI 
KESÄHUOLTOON
Nyt on syytä tarkistaa: öljyt, 
jarru- ja jäähdytinnesteet, ilman-
suodattimen kunto, rengaspai-
neet, pyyhkijänsulat...
Tarkastetaan ja huolletaan 
autosi kesäajoon.

Tikka-
kisat*)
 19.-21.7.

Musiikkitreffit*)
2.-4.8.
• tule nauttimaan musiikista
  luonnon helmaan
• ohjelmallinen musiikki-iltapäivä
• laula itsesi karavaanarien sydämiin   
  karaokekilpailussa
• tanssit Männikön oman orkesterin tahtiin
• lapsille ohjelmaa
• ajotaitomerkkien suoritusta

AJOTAITOMERKKIEN suoritukset 
Männikössä 15.6. ja 3.8.2013

Ps. Vielä ehdit osallistumaan saunojen 
nimikilpailuun Vankkurimännikössä, nimet 
ja voittaja julkistetaan Juhannuksena!

8  Pica-viesti 3•2013
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*) ohjelmamaksu

Kylähullut
kulkurit 7.6.

Petanque-
kilpailut 5.-7.7.*)

Aisti Juhannus 
Maisassa 21.-23.6.*)

Rannaltaonginta
10.8.
• kenellä tärppää ja kenen  
   syötit ovat maukkaimmat

Huom.! 
Ennakkoilmoitttautumiset 
28.7.2013 mennessä. Annos 5 €. 
Lauantaina 3.8. ruokatarjoilu.

Perjantaitanssit tahdittaa 

Pekka Hildén

Karaokekilpailut
19.-21.7.
Musiikkia korville • tule laulamaan

23.-25.8.
HÄMYJEN KARAOKEKILPAILUT

Alue varattu linja-autoille

Juhannustanssit 21.6. 
PASTORI 
POHJALAINEN

Petankkitanssit 5.7. 
AJANTAJUN TAHTIIN

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

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

www.cartrade.fi

Tervetuloa palveltavaksi monipuoliseen
asiantuntijaliikkeeseen Nokialle!

Mukavamman matkailun
erikoisliikkeessä on
enemmän valinnan varaa!

Mukavamman matkailun
erikoisliikkeessä on
enemmän valinnan varaa!

Mukavamman matkailun erikoisliike

Uusimmat Hymerit, 
Caradot ja Hobbyt 
joka lähtöön. 

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

Uusimmat Hymerit, 
Caradot ja Hobbyt 
joka lähtöön. 

Uusimmat Hymerit, 
Caradot ja Hobbyt 
joka lähtöön. 

info@westcaravan.fi

Osallistu Maisan
perinteisiin
olympialaisiin. 

POS SU JUHLAT
2.-3.8.

OHJELMISTA 
TARKEMMIN 

ILMOITUSTAULULTA 
JA NETISTÄ

AJOTAITOHARJOITTELUA JA 
MERKKISUORITUKSIA MAISASSA 
LA 8.6. JA LA 29.7.
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•••Männikön kuulumisia •••

Puidenkaatotalkoot  

Lennokasta menoa  
Taidonnäyte  

Pääsiäiskokko  

Valmiina virpomaan Askartelua takkatuvalla Noitakulkue valmiina lähtöön

Pikkunoita,
pukukisan 
voittaja

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Männikön pääsiäinen
..........................................................
Pitkää pääsiäisviikonloppua vietettiin 
ohjelmien kera. Vauhtiin pääsivät 
lapset jo perjantaina, kun luvassa 
oli askartelutuokio takkatuvalla. 
Askartelijoita riitti todella paljon ja 
niin sai kananmunat uuden ulkonäön, 
oli monen väristä ja monen näköistä 
kananmunaa, jotka sitten tuotiin 
kaikkien nähtäväksi huoltorakennukselle. 
Samalla askarreltiin virpomisoksia, joilla 
lapset saivat sitten lauantaina virpoa 
alueella Männikön oman noidan tahtiin. 
Perinteiseksi tullut noitakulkue kiersi 
alueella, joista arvovaltainen raati valitsi 
parhaan asun ja voittajaksi valittiin 
nuoremmasta päästä oleva pikkunoita. 
Lapset saivat isot korilliset karkkia ja 
kaikenlaisia herkkuja. Isomman noidan 
avustuksella 
pienemmätkin 
pääsiäisnoidat 
selviytyivät 
kierroksesta 
hienosti. 
Ohjelmaa oli 
myös naisille ja 
miehille erikseen. 
Naisten lajina oli 
munankuljetus-
kisa, jossa voiton 
vei niukasti Hannele 
”Hansu” , toiseksi sijoittui Milla ja 
miehet saivat kiskoa akkaa pulkassa 
huoltorakennuksen ympäri. Onneksi lumi 
oli vielä auttamassa ja pulkan alla luistoa 
vielä oli. Voiton tässä miesten tiukassa 
kisassa vei parivaljakko Milla & Joni ja 
toiseksi sijoittui Soile & Sakari. 
Iltapäivästä laulu raikasi Huvikummulta, 
kun lapset lauleskelivat  karaokea musiikin 
säestyksellä, mutta myös ilman. Meillä 

Männikössä on paljon tenavatähtiä, niin 
paljon osaavia laulajan lupauksia täältä on 
tulossa.
Aikaisin aamulla tuoreen leivän tuoksu 
leijui ilmassa, kun leipurimme Jyrki 
leipoi kiviarinauunissa maittavia leipiä ja 
päivällä tuoksui sitten jo loimulohi, jota 
loimutettiin kodalla.  Illalla tanssahdeltiin 
Pastori Pohjalaisen tahtiin, kunhan ensin 
oli saatu pääsiäiskokko poltettua ja noidat 
karkotettua alueelta tämän pääsiäisen 
osalta pois.
Bingo on tainnut tullut jäädäkseen 
Männikön ohjelmistoon, sillä osallistujia 
oli mukava määrä sunnuntaina, jonka 
jälkeen sai jäädä laittamaan jalalla koreasti 
päivätanssien merkeissä.
Pääsiäisenä pidetyssä aluepalaverissa 

keskusteltiin alueen yleisistä ja 
ajankohtaisista asioista sekä uusista 
turvavälimääräyksistä, jotka astuivatkin jo 
voimaan. Hyvässä hengessä käyty palaveri 
loi paljon ideoita ja ajatuksia tulevaan 
kesään ja tulevaan vuoteen. 
Pian pääsiäisen jälkeen alkoivat puut 
kaatua ja merkatut, niin sanotut 
”vaaralliset” puut, saivat väistyä tieltä, 
kun metsurimme ryhtyi toimeen. Talkoita 
tehtiin koko viikonloppu, risuja ja oksia 
keräten, traktorilla kuskaten rankoja 
polttopuiksi.  Jokaiselle löytyi varmasti 
tekemistä ja paljon saatiin aikaiseksi 
yhden viikonlopun aikana, mutta silti 
kevään ja kesän aikana puuhommia riittää 
varmasti kaikille haluaville.
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•••Männikön kuulumisia •••

Club Solifer Finland juhli 20-vuotista 
taivaltaan viettämällä Juhlatreffit 

Virroilla Vankkurimännikössä.  Juhla-
treffien yhteydessä pidettiin yhdistyksen 
sääntömääräinen vuosikokous.
  Club Solifer Finland on rekisteröity 
yhdistys.  Yhdistys on ns. merkkikerho.  
Jäseninä ovat Solifer-merkkisten matkai-
luajoneuvojen käyttäjät.  Yhdistys 
toimii tiiviissä yhteystyössä valmistajan, 
maahantuojan sekä jälleenmyyjien 
kanssa.  Toiminta-ajatuksena on edistää 
ja kehittää Solifer-matkailuajoneuvoja ja 
niiden käytettävyyttä.  Vuosittain yhdistys 
järjestää kevät- ja syystreffit vaihtelevasti 
eri paikkakunnilla. Vastaavia aktiivisesti 
toimivia klubeja on Hollannissa, Ruotsissa 
ja Tanskassa.
Tällä kertaa tämä tapahtuma pidettiin 
20-vuotisjuhlatreffien merkeissä Vankku-
rimännikössä Virroilla 19.-21.04.2013.  
Tapahtumaan osallistui 26 yksikköä.  Sää 
oli torstain runsaiden sateiden jälkeen 
suotuisa, tosin varsin kolea ja tuulinen.
Perjantaina saapumisten jälkeen 
vietettiin yhteinen grilli-ilta takkatuvalla.  
Osallistujille jaettiin yhdistyksen 
20-vuotishistoriikki.  Lauantai-aamu-
päivän ajan Vankkurimännikön alueella 

oli luontopolku.  
Ennen vuosikokousta yhdistyksen kahta 
vuosikymmentä juhlistettiin ja onniteltiin 
kohottamalla kuohuviinilasit.  Tämän 
jälkeen nautittiin kahvit täytekakun kera. 
Lopuksi jaettiin lasinen muistoesine 
yhdistyksen perustajajäsenille ja 
puheenjohtajille..
  Yhdistyksen perustamisasiakirjan ovat 
allekirjoittaneet 04.03.1993 Pentti Groth, 
Olavi Laaksola, Rauno Salovaara ja 
Risto Sillanpää.  Puheenjohtajina ovat 
toimineet Olavi Laaksola, Hannu Laurell, 
Risto Rönnemaa ja Raimo Kosonen.

  Varsinainen vuosikokous sujui jouhevasti 
protokollan, eli yhdistyksen sääntöjen 
mukaisesti.
Kokouksen jälkeen vuorossa oli ruokailu.  
Paikallinen pitopalvelu hoiti ruokapuolen.  
Maksupuoli hoitui SoliferPolar Oy:n 
sponsoroimana.  Tuhannet kiitokset 
kummallekin!
Loppupäivä kului saunomisen ja 
karaoketanssien merkeissä.  Molemmista 
huolehtivat Vankkurirmännikön isän-
täväki.  Muistoksi käynnistämme 
luovutimme Vankkurimännikölle lasisen 
muistoesineen.  Kiitokset Club Soliferin 

Club Solifer Finland 
VUOSIKOKOUS- JA 20 v- JUHLATREFFIT

puolesta vauhdikkaasta illasta ja muusta 
huolenpidosta.
Sunnuntaina oli aika heittää hyvästit 
Juhlatreffeille ja suunnata kohti kotimai-
semia. 
Onnistuneet treffit, Vankkurimännikössä 
oli mielestämme hyvä olla.

    
Terveisin Rami & Marikka

Vaikuttaa ihan karaokelta....

Ulkoiluunkin riitti aikaa....

Palkittuja yhdistyksen vaikuttajahenkilöitä....
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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

Rautatienkatu 14, 
33100 Tampere 10

 Puh. (03) 212 9363. 

Silmälaseista Caravan-alennus - 20 %
jo 50 vuotta luotettavaa optikkopalvelua

Palvelemme: ma 9.30-18, 
ti-pe 9.30-17, kesälauant. suljettu

www.asemaoptiikka.fi

Huollata matkailu-
ajoneuvosi kesäkuntoon

Meiltä mm.:
- kaasulaitteiden 
  koeponnistukset
- kosteusmittaukset
- vuosihuollot
- varustelut

Palvelemme ma-pe 8-17

Lomailemme 
21.6.-7.7.2013

Jymyn 
Caravanpalvelu Oy
Nosturikatu 6 c, Nokia
puh. 040 729 8889
e-mail:
jymyn.caravanpalvelu@gmail.com

•••Männikön kuulumisia •••

..........................................................
Männikön vappu
..........................................................

Männikön vapun vietto aloitettiin 
vappua edeltäneenä viikonloppuna 

vaihtelevan sään vallitessa. Perjantaina 
saunojen jälkeen halukkaat pääsivät 
Huvikummulle laulamaan tai tanssimaan 
karaoken tahdissa.
Lauantai-aamupäivänä oli lapsille 
kasvomaalausta, saippuakuplien puhalta-
mista sekä kaasuilmapalloja niitä 
haluaville. Myös kesän ensimmäinen 
mölkkyosakilpailu pyöräytettiin käyntiin 
Ollin ja Lassen johdolla. Heittäjiä olikin 
mukavasti mukana.

Simat ja munkit tarjoiltiin talon puolesta 
kaikille ja sen lomassa olikin mukava 
muistaa alueen hyväksi toimineita jäseniä. 
Arto ja Anneli Ojalalle myönnettiin 
alue/ainaisjäsenyys ja yhdistyksen 
yhdeksäs vankkuripatsas pitkäaikaisesta 
ja ansiokkaasta alueen hoitamisesta 
ja kehittämisestä. Timo Alanko sai 
yhdistyksen viirin ja Tonio Cotroneo sai 

vuodeksi kausikortin Raikkaan saunan 
eteen tehdystä työstä.

Lasten ohjelma jatkui Huvikummulla, 
jossa oli tarjolla mm. vesivärimaalausta, 
lautapelejä, karaokea ja muutamia 
ilmapallokisailuja. Maalaukset jätettiin 
Huvikummulle aikuisten ihailtaviksi. 
Niillä, jotka mukana olivat, oli kivaa 
omien sanojensa mukaan.

Illalla varttuneempaa väkeä Huvi-
kummulla tahditti Hannu Huitula. 

Hymy herkässä uudessa 
kasvomaalauksessa

Vappumeininkiä
Kasvomaalattavia jonoksi asti.

Arto ja Anneli Ojalalle luovutettiin Vankkurit nro 9.
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TILAUKSET P. 040 251 9771
www.barive.fi

MATKAILUAJONEUVOJEN
HUOLTOTYÖT

PAIKAN PÄÄLLÄ!
• kosteusmittaukset

• koeponnistukset
• vuosihuollot

• kaasu-, sähkö- ja
vesijärjestelmien huollot ym.

ooo
• Matkakorvaus 0,50 €/km
Tampereen Lakalaivasta

• Myös tarvikemyyntiä

Matkailuautoilta
Keskiviikkona 5.6.2013 klo 17.00–20.00
LOMABIL OY:ssä, Nosturikatu 6 E, Nokia, 
Kankaantaan teollisuusalue.

Aiheita sanoin ja kuvin:

- Matka elokuussa Eurooppaan - onko ruuhkaa, kun lomat ovat siellä lähes kaikilla.
- Talvella joutilaat jouten:  Saksan, Ranskan, Espanjan ja Portugalin matka oli todella      
  mielenkiintoinen. Tästä meidän ensimmäisestä talvimatkasta kerron omat näkemykseni ja  
  kokemukseni, esim. kaasun/sähkön saannista.
- Kuukausien pituiseen matkailuun liittyvät valmistelut, jotka poikkeavat normaalista      
  lomamatkasta.
- Lisävarusteena aurinkopaneeli - vertaansa vailla oleva lisävaruste: näytämme   
   käytännössä miten se toimii.
- Matkailuautoiluun liittyvät niksit ja vinkit.

Tarjous aurinkopaneelista asennettuna tai voit tarvittaessa asentaa sen itsekin 
Lomabilin hallissa. Erikoistarjouksia matkailutarvikkeista.
Tule tutustumaan uuteen itsepalveluhuolto- ja pesupaikkaan.

Kahvitarjoilu
Tervetuloa kaikki karavaanarit! Matkailuautoasiamies Väiski Lehtinen

Toimikuntaan kuuluvat vain 
isäntäpäivystyksiä tekevät henkilöt ja 

he saavat siitä korvauksen nykyisen tavan 
mukaan.
Aputoimikuntaan kuuluvat kaikki muut 
halukkaat toimijat ja heidän tekemänsä 
työ korvataan jälkikäteen, tehtyjen töiden 
perusteella.

Tällä ratkaisulla saadaan toivottavasti 
enemmän toimijoita ja korvaukset ovat 
helpommin hallittavissa. Samoin narina 
siitä, että joku saa jonkun edun, vaikka ei 
tee mitään, poistuu ratkaisun myötä.

Toimikunnille ratkaisu tuo jonkin verran 
lisää töitä, koska tehdyt työt pitää kirjata 
korvauksia varten.

Samalla saamme listan, josta ilmenee 
minkälaisia ammattilaisia alueelta löytyy. 
Tätä tietoa voidaan hyödyntää, jos 
tarvitaan johonkin asiaan ammattilaisen 

mielipide tai ammattilaisen apua. Alueelta 
löytynee jos jonkin sortin ammattilaisia, 
joista ainakin osa voisi tarjota apuaan 
yhdistykselle. Samoin alueelta löytyy 
suuri määrä jäseniä, joilla on jos jonkin 
sortin kortteja, mutta toimikunta ei sitä 
tiedä, eikä näin ollen voi näitä henkilöitä 
hyödyntää töihin joihin tarvitaan 
pätevyyden todistava kortti (esim. 
hygieniapassi).

Aputoimikunnan korvaukset olisivat 
samanlaisia kuin toimikunnankin, 
mutta ne annetaan jälkikäteen tehdyn 
työn perusteella. Tarkastelujakso voisi 
olla esim. 3 kk:n pituinen. Toimikunnat 
(esim: toimikunta, tiedotus-, EA-
toimikunta) tekevät 3 kk:n välein 
muistiinpanojensa perusteella esityksen 
hallitukselle aputoimikuntalaisten 
korvauksista ja hallitus myöntää ne, ellei 
ole perusteltua syytä evätä niitä. Kun 
aputoimikuntalainen on avustanut niin 

paljon, että hänelle myönnetään esim. 
3 kk:n kausikortti, niin siihen ajanjaksoon 
sisältyy myös treffimaksut. Pienemmistä 
aputöistä korvaus voisi olla esim. 
perhesauna, ruokakuponki grilliimme tai 
vaikka sähkö toimikuntahintaan 3 kk:n 
ajan.

Aputoimikuntaan kuuluminen ei sinällään 
velvoita mihinkään. Toimikunta pyytää 
apua aputoimikuntalaisilta ja he auttavat 
mahdollisuuksiensa mukaan. Tavoite on 
saada aputoimikuntaan niin paljon väkeä, 
ettei aputoimikuntalaisen tarvitse olla 
aina töissä. Samoin tavoite on, että väkeä 
olisi niin paljon, että pubi ja ulkogrilli 
voidaan pitää auki aina kun halutaan, eikä 
se jää työntekijöistä kiinni.

Toimistolla voisi kerätä listan, johon 
aputoimikuntaan halukkaat täyttävät 
tietonsa esim. alla olevan mallin mukaan.

•••Lukijan kynästä •••

Toimikunta ja aputoimikunta

Nimi + puh.   SF-C Hygieniapassi     Alkopassi   Järjestyksenvalvojakortti   Ensiapukortti    Ammattitaito (mitä parhaiten osaat) 
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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.
Sammonkatu 64, 33540  Tampere

Painopaikka: 
Offset Ulonen Oy

Painosmäärä:  4 400 kpl

Pica-viestin ilmestymis- ja aineistopäivät 2013:
PAPERI- JA NETTIVERSIO: 
N:o 1   ilm. to 31.1.,    aineisto pe 4.1.
N:o 2   ilm. to 28.3.,    aineisto pe 1.3.
N:o 3   ilm. to 30.5.,   aineisto  pe 3.5.
N:o 4   ilm. to 26.9.,     aineisto pe 30.8.

VAIN NETTIVERSIO: 
(www.sfcpirkanmaa.fi->yleistä->Pica-viesti
N:o 5   ilm. to 21.11.,    aineisto pe 25.10.

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY:N 
TOIMISTO
Sammonkatu 64, 3. krs, 33540 Tampere
UUSI PUH. 050 383 0800 toimiston aukioloaikana
e-mail: toimisto@pirkanmaa.fi
 

TOIMISTO AVOINNA:
tiistaisin klo 17 - 18 
Heinäkuussa suljettu

PICA-VIESTIN ILMOITUSHINNAT 2013 JA KOOT:               Alv 0 %
1/8 sivua  90 x 65 mm    170,00 €
1/4 sivua 90 x 135 mm    295,00 €
1/2 sivua 210 x 147 mm    515,00 €
 - marginaalit huomioiden 185 x 135 mm
 - pystymallissa 90 x 275 mm
1/1 sivua 210 x 297 mm                   790,00 €
 - marginaalit huomoiden 185 x 275  mm
2/1 sivua (aukeama)                1 200,00 €

Karavaanarin palveluhakemisto:                        Alv 0 %
1 x 50 mm   (palstaleveys 60 mm)    90,00 €
1 x 100 mm (palstaleveys 60 mm)                 170,00 €
Palveluhakemisto on tarkoitettu erilaisten auto- ja karavaanaritar-
vikkeiden ja palveluiden sekä leirintä- ja matkailukohteiden sekä 
-tapahtumien mainontaan. Otsikot tuotteiden mukaan. 
Kuvat ilmoituksissa 300 dpi CMYK

Pica-viesti N:o 5:n nettiversiossa em. hinnat - 50 %

 

Maisansalon ja Vankkurimännikön

Aluemaksu 1.10.-30.4. (ei sis. sähköä)                     15  / vrk 30  /vrk
Aluemaksu 1.5.-30.9. (sis. valosähkön)                    17  /vrk 34  /vrk
12 kk kausikortti                                                           500   ei tarjota 
(sisältää treffit)
6 kk kausikortti                                                            370    ei tarjota
(ei sisällä treffejä)
3 kk kausikortti                                                            300    ei tarjota
(ei sisällä treffejä)
1 kk kausikortti                                                            220 
Seisontamaksu                                                            
- Ei asutuilta vrk                                                             2   /vrk ei tarjota
Mittarisähkö kWh/mittari                                          0,2 5   / kWh 0,35   / kWh
                                                                                -min. 2    -min. 4  
Lämmityssähkö 1.10.-30.4.                                     ei tarjota ei tarjota

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

Kaasu 11 kg 1.1.13 alk. 25    35  
Kaasu   5 kg   1.1.13 alk                                         20                                         30 

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

HINNASTO 1.1.2013 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. 2013:

www.sfcpirkanmaa.fi



Pica-viesti 3•2013  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
Minna Alanko                                          050 354 0277    minna.alanko@luukku.com
Timo Hännikäinen                                    0400 847 733   hannikainen.timo@gmail.com
Juha Keulas                                          040 541 0065    juha.keulas@gmail.com
Irkka Kihlström                                          050 524 8857    irkka.kihlstrom@luukku.com
Antti Kiviaho     050 515 1048   antti.kiviaho@elisanet,fi
Jari Kraft     050 505 2904   jari.kraft@kolumbus.fi
Heikki Lahtinen     040 553 4871   heikki.lahtinen@sahalahti.fi
Pekka Olsson                                          0400 636 275    olsson.pekka@gmail.com

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

VANKKURIMÄNNIKKÖTOIMIKUNTA
Timo Ylä-Rakkola ja Heikki Lahtinen                               050 555 0369                              heikki.lahtinen@sahalahti.fi

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     vaino.lehtinen@elisanet.fi

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

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

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY 
Sammonkatu  64 B, 33540 Tampere, 
UUSI PUH. 050 383 0800
toimisto@sfcpirkanmaa.fi
www.sfcpirkanmaa.fi  
www.maisansalo.fi
www.vankkurimannikko.fi  
Toimisto avoinna tiistaisin 
klo 17.00-18.00
(ei aattopäivinä eikä heinäkuussa). 

OMAT ALUEEMME:

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

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

www.sfcpirkanmaa.fi
2013

•••Yhteystiedot•••



...ja matka jatkuu...
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