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2  Pica-viesti 5•2012

   PICA-KOKKI 

Syksyinen ja sateinen tervehdys 
teille karavaanarit!

Tässä pari ruokavinkkiä esimerkiksi 
pikkujoulujen viettäjille:

PIPPURIPORO ( 4 hlö)

600 g poronkäristyslihaa
voita
1 dl vettä
2 dl punaviiniä
2 dl kuohukermaa
2 rkl sinappia
2 rkl soijaa
2 tl mustapippurirouhetta
2 kpl maustekurkkuja

Ruskista käristysliha jäisenä 
pienissä erissä pannulla voissa.
Siirrä liha pataan tai kasariin. 
Lisää vesi ja viini. Hauduta lihaa 
hiljalleen
noin 40 min, kunnes se on mureaa. 
Lisää vettä tarvittaessa. 
Kaada sekaan kerma, lisää sinappi, 
soija ja pippurirouhe.
Keitä seosta kunnes kerma on 
hieman saostunut. Tarkista maku 
ja lisää suolaa tarvittaessa.
Kuutioi maustekurkut ja lisää 
valmiiseen ruokaan.
Tarjoile perunasoseen tai keitet-
tyjen puikulaperunoiden kera.

KERMAINEN AURA-
JUUSTO-LOHI ( 4 hlö)

600 g kirjolohifileetä
½ tl suolaa
½ tl sitruunapippuria
½ tl valkopippurirouhetta
300 g pakasteparsakaalia
200 g pakasteporkkanoita
voita
1 rkl siirappia
1 rkl soijakastiketta
80 g aurajuustoa
2 dl kuohukermaa

Poista kirjolohifileesta nahka ja 
leikkaa fileet annospaloiksi sekä 

mausta suolalla, valko- ja sitruu-
napippurilla. Laita kalapalat 
uunivuoan pohjalle. Pilko 
vihannekset pieniksi paloiksi 
ja hauduta voissa pannulla sekä 
lisää siirappia ja soija. Levitä 
vihannekset kalan päälle.
Ripottele päälle murennettu 
aurajuusto. Kaada vuokaan 
kerma ja kypsennä noin 200 
asteessa 30-40 min. Tarjoa riisin 
tai perunan kera.

PAKASTEMARJAT 
MARINADISSA ( 4 hlö)

6 dl pakastemarjoja
Marinadi:
2 dl vettä 
1 dl hunajaa
1 kpl sitruunan mehu
Päälle:
1 dl kermaa vaahdotettuna
1 rkl sokeria
1 tl vaniliinisokeria

Kaada kohmeiset marjat kulhoon. 
Mittaa marinadin ainekset 
kattilaan ja keitä muutama 
minuutti.
Kaada marinadiliemi vähän 
jäähtyneenä marjojen päälle. 
Anna maustua jääkaapissa noin 
parin tunnin ajan. Annostele 
jälkiruokakulhoihin, lisää 
kermavaahto päälle ja nauti!

Toivotan makoisaa pikkujoulu-
aikaa sekä pukikasta oikeaa 
joulua!

Pertti Antila
SFC 21772

Uusi asuntoautojen ja 
-vaunujen huoltoliike 
avattu Lakalaivaan

Olemme avanneet uuden asuntovaunujen ja 
-autojen huoltoliikkeen Asentajankatu 3:een 

Lakalaivassa (ent. SoliferCenterin talo).
• Huollot • Kaasulaitteiden koeponnistukset 

• Sähkölaitteet • Kosteusmittaukset/kuivaukset 
• Kolarikorjaukset      -kaikkiin merkkeihin

Valtuutettu 

     
  

Alde • Primus • Dometic • Thetford

Tervetuloa huoltoon!
Soita puh. 050 340 6363/Seppo Raatikainen

-huolto

Asentajankatu 3, Lakalaiva, Tampere
Puh. 050 340 6363 

(Koskipesun yhteydessä)
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Puheenjohtajan palsta
Harri Järveläinen

Karavaanarit
Oma toimintamme

Näin vuoden loppupuolella on ehkä 
hieman aika katsoa taaksepäin. 

Varsinkin alkukesä oli meille haastellista 
aikaa ja vierailijoita  ei Vankkurimännikössä 
ja Maisansalossa käynyt odotetusti. Syynä 
varmaankin olivat melkoisen kosteat kelit 
ja taas nousseet polttoainekustannukset. 
Loppukesästä kuitenkin kirimme kiinni 
tilannetta, jolloin Vankkurimännikkö 
meni samalla tasolle kuin edellisenäkin 
vuonna, Maisansalon jäädessä hieman taas 
edellisestä vuodesta. Julkaisutoiminta eli 
tämä kädessäsi oleva Pica-viesti on mennyt 
suunnitelmallisesti. Järjestötoiminta on 
myös mennyt suunnitelmien mukaan, 
vaikka Männikön uusi saunarakennus on 
ollut suurin investointimme.
Pääpiirteissään olemme pystyneet 
toimimaan kohtuullisesti, vaikka kulut 
ovat lisääntyneet ja samoja asioita ei 
saa hankittua enää samalla hinnalla 
kuin viime vuonna. Näin valitettavasti 
meillekin kertyy kustannuspaineita ja 
silloin pitää miettiä kuinka maksamme 
kaikki menot.

Yhdistyksen syyskokous
Yhdistyksemme syyskokous on juuri ollut, 
kun tämä lehti ilmestyy. Näin etukäteen ei 
voi kuin toivoa, että kokoukseen osallistuu 
mahdollisimman moni jäsenistöstämme, 
koska se on yhdistyksen korkein 
päättävä taho kaikissa asioissa. Uudet 
hallituksen jäsenet valitaan seuraavaksi 
2-vuotiskaudeksi ja toivotankin onnea 
kaikille valituille.

Maisansalon vuokrasopimus 
edelleen voimassa
Edelleen voin kertoa, että Maisansalon 
vuokrasopimusta ei ole irtisanottu. 
Irtisanomisaika on yhä viisi vuotta. Aina 

välillä tulee esille ’varmoja’  kuten, että 
Maisansalo loppuu vuoden lopussa ja niin 
edelleen. Joku aina tietää asian parhaiten, 
varsinkin saunan lauteilla, mutta uskon 
melko varmasti, että minulla on paras 
tieto missä mennään, joten kysykää, 
älkääkä levittäkö tietoja, jotka eivät pidä 
paikkaansa. Olin kaupungin edustajien 
kanssa neuvottelussa juuri viime viikolla 
ja kaupunki haluaa koko Maisansalon 
alueelle kokonaissuunnitelman. Ennen 
kuin tämä kokonaissuunnitelma on 
valmis, ei ole mahdollista ostaa aluetta tai 
saada pitkää vuokrasopimusta alueesta. 
Asemakaavaprosessi, joka on tekeillä 
Maisansalon alueelle, ei ole edennyt, 
kuten ei kokonaissuunnitelmakaan. 
Seuraava neuvottelu tilanteesta on ensi 
vuoden alkupuolella, joten vähään aikaan 
ei mitään tule tapahtumaan. Seuraavassa 
neuvottelussa pitäisi keskustella 
kokonaissuunnitelman etenemisestä. 
Tietenkin tavoitteenamme on,  että 
olemme mukana kokonaissuunnitelmassa.

Vankkurimännikön sauna on 
lopputarkastettu
Nyt uusi sauna on lopputarkastettu ja se on 
kirjallisesti dokumentoitu. Hienosäätöä 
varmasti on vieläkin, mutta käyttöähän 
se ei estä. Kiitokset vielä kerran saunan 
rakentamiseen osallistuneille, olette 
tehneet hienoa työtä. Uudella alueella 
olevalle Raikas-Saunallekin on tehty 
paljon talkootyötä, jotta se valmistuu 
omatoimiseksi tilaussaunaksi. Ainakaan 
vesi ei ole liian kaukana saunasta, askel 
sivuun ja pääsee uimaan…

Toimikuntalaisia tarvitaan
Vilpittömät suurkiitokset kaikille 
toimikuntalaisille ja talkoolaisille sekä 
kaikille muillekin, jotka olette auttaneet 
toiminnassamme. Vaihtuvuutta on aina 
ja niin nytkin, toimikunnat kaipaavat 

kovasti uusia toimikuntalaisia auttamaan 
ja osallistumaan erilaisiin tehtäviin. 
Ottakaapa ujostelematta yhteyttä 
toimikuntiin ja kertokaa kuinka voitte 
auttaa. Me tarvitsemme teitä.

Uutta toimintaa?
Olemme monesti miettineet mitä 
voimme tehdä kaikkien jäsentemme 
hyväksi, myös niiden, jotka eivät käytä 
leirintäalueitamme. Onhan meillä toki 
tämä mainio lehti ja hieman palveluita 
toimistolla. Pitäisikö järjestää teatteri-
iltoja tai tutustumismatkoja eri paikkoihin, 
kuten matkailuajoneuvotehtaille vai 
jotain muuta? Miten saisimme mukaan 
toimintaan ja tarjottua palveluita 
laajemmalle joukolle jäsenistöämme. 
Syyskuussa järjestimme bussikuljetukset 
Lahden Caravanmessuille. Onko tämä 
sitä mitä halutaan? Ottakaa meihin 
hallituksen jäseniin yhteyttä ja kertokaa 
ehdotuksia.

Talvivalmistautuminen
Talveen on hyvä valmistautua, vaikka 
ainahan se yllättää. Katselin juuri kuinka 
erään vaunun pussimarkiisi oli täydessä 
pituudessa asumattomassa vaunussa. 
Esimerkkinä se ei kestä lumenpainoa, 
vaan menee rikki. Teltat eivät kestä 
lumenpainoa ilman lisätukia. Sopikaa 
naapurin kanssa telttojen kattojen 
tyhjennyksestä, jos itse ette pääse paikalle 
poistamaan lunta. 

Kiitokset vuodesta 2012 ja toivotan kaikille 
erittäin Hyvää Joulua ja menestyksekästä 
Uutta Vuotta 2013.

   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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TAPAHTUMA-
KALENTERI

2012-13

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

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

AT

JOULUKUU
Itsenäisyyspäivä                 06.12.  V
Puurojuhla                           07.-09.12.    M*)
Puurojuhla          08.-09.12.     V*)
Uusivuosi                  28.12.-01.01.  M*), V*)               

TAMMIKUU

HELMIKUU

MAALISKUU
Hiihtolomaviikonloppu  1.-3.3. V
Pääsiäinen           29.3.-1.4.  V*)

HUHTIKUU
Vappu             30.4.-1.5.   V*), M*)

TOUKOKUU

KESÄKUU
Juhannus   21.-23.6.  V*), M*)

HEINÄKUU
Pubitikkakilpailut  19.-21.7.  V*)  
 

ELOKUU
Musiikkitapahtuma      2.-4.8.  V

SYYSKUU 
Syyssiivoustalkoot  27.-29.9.  V  
             
LOKAKUU
Kaamosjuhla ja naamiaiset        11.-13.10.  V*)

MARRASKUU

JOULUKUU
Puurojuhla   7.-8-.12.  V*)
Uusi vuosi             31.12.-1.1.  V*)

Huom.! Maisansalon v. 2013 tapahtumat tulevat 
seuraavaan Pica-viestiin ja ovat katsottavissa myös 
netissä marraskuun lopulla.

JUKKA KIITTÄÄ
Kiitos merkkipäiväni johdosta minua muistaneita! 

Jukka Vuorilahti

Jari Kulmala!
Kiitän Jaria ripeästä ja ammattitaitoisesta 
toiminnasta, saatuani sairaskohtauksen 29.9.
Samalla haluan leikata siivet huhuilta, että kohtaus 
olisi johtunut alkoholin runsaasta käytöstä. 
Maisasalon aluevetäjä, Pentti Virtanen
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Joustoa jousiin

Matkailuautojen jousitus varsinkin 
etupäässä on ollut sellaista, että 

auto kulkee nokka maassa korimerkistä 
riippumatta, kun kyseessä on Fiat 
Ducaton alustalla oleva mm. integroitu 
matkailuauto.

On monta erilaista tapaa korjata tilanne.  
Olen kokeillut mm. sitä, että jousien 
yläpäähän on laitettu korotuspalat. 
Kyseessä oli normaali Fiat Ducaton 
alusta. Ajettavuus ei muuttunut, mutta 
auton keula nousi 2 cm, joka oli riittävä. 
Ohjauskulmat tarkistettiin, eikä niissä 
ollut tapahtunut muutosta.

Seuraava kokemus  oli Alko-alustainen 
vääntövarsijousitus takana. Siinä laskettiin 
takapäätä alemmas niin, että auto kulki 
lähes suorassa ja oli sen jälkeen hyvä, 
vaikka etupää ei sanottavammin noussut.

Nyt olemassa oleva Fiat Ducato kulki 
etupää alhaalla, mutta ei montuissa 
juurikaan iskenyt pohjiin. Siitä huolimatta 
etupään jousiin laitettiin vahvempia 
kierrejousia, joissa oli yksi kierre lisää.
Etupää nousi noin 4-5 cm, mutta samalla 
takapää alkoi ”roikkua”. Pohjaanlyönti- 
kumit makasivat jousia vasten. Ei 
auttanut muu kuin vahvistaa saman 
tien myös takapään jouset. Alkuperäiset 
iskunvaimentimet saivat jäädä paikoilleen, 
koska niissä ei ollut vikaa.

Takapää nousi noin 2-3 cm ja nyt 
auto kulkee kuormattunakin etupää 
alempana, mutta kun takatalliin laittaa 
lomavarustuksen, se hiukan tasaantuu.
Työ maksaa integroidussa autossa 
enemmän, koska siinä asentaja joutuu 
tekemään tunnin kauemmin töitä 
normaali Ducatoon verrattuna.

Kustannuksista

Etupään jouset maksavat normaali 
Fiat Ducatoon asennettuna 690 € ja 
integroituun Fiat Ducatoon 790 €.
Takapäähän jouset maksavat asennettuna 
490 € molempiin malleihin.
Hinnat ovat Suomen Vaunuosa Oy:ltä,   
(elokuu 2012).

Aikaa kuluu

Asennus kesti normaali autoon noin 
tunnin etupäähän ja integroituun kaksi 
tuntia takapäähän ammattimiehiltä, joilla 
on kaikki tarvittava tieto taito ja työkalut.

Kokemukset

Tällä hetkellä olen ajanut noin 7 000 
km, jossa on Euroopan kiertuettakin 
mukana, vaikka siellä pääsääntöisesti 

ovat sileämmät asfaltit kuin meillä. Tiessä 
olevat epätasaisuudet kantautuvat samalla 
tavalla koriin, mutta joustoa on tullut. 
Ajettavuus on samanlainen. Autoon 
noustessa ja pois tullessa huomaa, että 
kori on korkeammalla.

Soratiellä ja Tampereen Hämeenkadun 
kivillä tärinä vaimeni niin, että tekarit 
pysyvät suussa ilman liimausta.
Ajokiiloille ajettaessa ei tarvitse ajaa kuin 
ensimmäiselle tasolle, kun auto on jo 
suorassa. Ennen tätä toimenpidettä piti 
ajaa kaikkein ylimmälle tasolle ja sekään 
ei aina riittänyt.

Jos asennutatte kyseiset laitteet, 
tarkistakaa saman tien takajousien 
kohtalo, koska takapää jää roikkumaan 
jos vaan etupäähän vaihdetaan ja etenkin 
jos peräylitystä on yli 2 m ja vielä takatalli.
Takapäähän on asennettu myös ilmajousia 
ja nekin toimivat hyvin, koska niitä pystyy 
kuorman mukaan säätämään.
Kävin vuosittaisessa katsastuksessa. 
Insinööri katseli jousia lampulla, mutta ei 
sanonut niistä mitään.

Asennuspaikat

Asennusliikkeitä on mm. Suomen 
Vaunuosa Oy, Klaukkala (siellä laitettiin 
minun autooni kyseiset laitteet), Vallilan 
Takomo Oy Helsinki, Italia Motors, 
Tampere.

Tulevaisuutta

Nyt on myös mahdollista saada Fiat 
Ducaton etupäähän ilmajouset. Näin 
itse Saksassa messuilla kyseiset laitteet 
asennettuna etu- ja takapäähän. 
Valmistajia on kaksi, mutta periaate on 
kummallakin sama.

Ilmajousia voidaan ohjata manuaalisesti 
ja automaattisesti. Olisi mielenkiintoista 
kokeilla matkailuautoissa erilaisissa 
olosuhteissa, kuinka asia käytännössä 
toimii. 

Eiköhän ne saa lisävarusteenakin moneen 
matkailuautoon tulevaisuudessa, painoa 
näistä tietysti tulee lisää ja taas aletaan 
keventää kaikesta kalusteesta ja muusta 
materiaalista?
Mielestäni paras ratkaisu  matkailuautoihin 
olisi, että korin ja rungon välissä olisi 
ilmajousitus.

             Väiski Lehtinen
             Puh. 044 0640 437

Matkailuauton 
jousien vahvistus

Takapään jouset

Uusi jousi           Vanha jousi

Etupään korkeus alkuperäisillä jousilla 
etupuskurista mitattuna

Etupään keula nousi 26 cm -> 31 cm
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MAISAN KUULUMISIA

Texas Holdém

Maisansalon syksyyn on sisältynyt 
jännittäviä ja kiinnostavia 

tapahtumia sekä sopivassa määrin 
pienoista kilpailuhenkisyyttä. 
Syyskuun alkupuoliskolla vietettiin 
jännittäviä hetkiä Texas Holdém 
-pelien merkeissä. Ottelut olivat 
järjestyksessään Maisansalon kolmannet. 
Lauantaina puoleenpäivään mennessä 
oli 24 uskalikkoa ilmoittautunut mukaan 
peleihin, kun vielä perjantaina jännitettiin 
saadaanko riittävästi osallistujia mukaan. 
Lopulta kolmeen pöytään saatiin 
joukkueet kasaan. Mukana oli niin 

konkareita, kuin uusia, vasta ensimmäistä 
kertaa pelissä mukana olleitakin.
Kolme tuntia kestäneen pudotuspelin 
jälkeen oli pöydässä jäljellä 
kärkikymmenikkö. Vahvimmat 
pokerinaamat kisasivat koko pelin 
voitosta. Jos pudotuspelit olivat jännittävät, 
jännitystä ei puuttunut finaalipelistäkään. 
Tilanteet vaihtelivat ja joidenkin pelaajien 
osalta alkuun varmalta vaikuttanut voitto, 
kääntyi lopulta karvaaksi tappioksi. 
Neljän tunnin tiiviin pelaamisen 
päätteeksi oli voittajakolmikko selvillä. 
Kultamitalisuoritukseen ylsi Aki 
Väyrynen, hopealle sijoittui Ransu Ojala 
ja pronssin kaulaansa nappasi Jari Ollila. 
Syyskuu lipui kohti loppuaan ilman 
suurempia tapahtumia. Aktiivinen 
toimikunta on laulattanut viikonloppuisin 

niin itseään kuin ihania vierailijoitakin 
karaoken voimalla.

Valojuhlat

Valojuhlia Maisassa vietettiin lokakuun 
ensimmäisenä viikonloppuna. Sateinen ja 
tuulinen sää ei ollut karkottanut paikalle 
saapuneita karavaanareita. Perjantaina 
karavaanareita tanssitti ja viihdytti 
Pispalan Sälli ja Sinirytmi orkesteri. 
Lauantaina päivällä pidettiin myyjäiset ja 
illaksi oli aika virittää valoa piristämään 
synkkää lokakuun iltaa.
Oli ilo huomata, kuinka hyvin ohjeistus 
aidosta ja elävästä valosta oli otettu 
vastaan - valojuhlan kilpailuun sai 
nimittäin osallistua vain lyhdyin, roihuin 
ja kynttilöin, sähkövaloja ei kilpaan 
kelpuutettu. Kauniita ja näyttäviä 
valoasetelmia olikin vaivalla aseteltu 
vaunujen edustoille, kun arvosteluraati 
sateessa ja pimenevässä illassa kiersi 
alueella. Vaikean valintatyön päätteeksi 

Texas Holdém -finalistit - pokerinaamoista ei tietoakaan

Karsintoihin osallistui 24 pelaajaa

Texas Holdémin voittajat: Aki Väyrynen (kesk.), Ransu Ojala (vas.) ja jari Ollila 
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MAISAN KUULUMISIA KEVÄÄLTÄ JA KESÄLTÄ

raati valitsi voittajaksi Hannu ja Marjatta 
Niemen valot. Voittajalle ojennettiin 
reilu korillinen herkkuja, nautittavaksi 
vaikkapa kauniiden valojen loisteessa. 
Alueisäntä Penan ajatuksesta päätettiin 
rakentaa pienen grillivaunun tilalle 
lämmin ja täyskorkea, asiakkaita 
paremmin palveleva kunnollinen 
grilli. Muutaman innokkaan nikkarin 
voimin alkoi Maisatupaan syntyä uutta 
seinää, jonka taakse oli tarkoitus uusi 
grilli kätkeä. Siinä samalla sai myös 
Maisatupa vanhoihin seiniinsä pakkelia 
ja uutta maalia - tupa on nyt entistäkin 
viihtyisämpi ja kodikkaampi! Itse grilli 
valmistui juuri syystalkoiksi. 

Pena itse suoritti grillin avajaiset 
perjantaina 19.10.
Lauantaina talkoissa ahertaneille 
karavaanareille maittavan hernekeiton 
keitteli Tarja Rosval ja Kalevi Tervanen. 

Syystalkoot

Syystalkoiden tuloksena on roskaavia 
puita ja pensaita karsittu, nurkat raivattu 
ja katot räystäineen putsattu. Rantasaunat 
Aatami ja Eeva ovat jo talviteloilla. 
Palovesitynnyrit on tyhjennetty ja 
auramerkitkin asennettu tuota pikaa. Nyt 
saa talvi tulla! 

Valon juhlaa Hannu ja Marjatta Niemen voittajasomistuksessa

Hannu ja  Marjatta Niemi saivat palkinnoksi upean palkintokorin alueisäntä Pentti 
Virtaselta (vas.) 

Uusi grilli Kyllä kelpaa tässäkin salissa pelata
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l 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.fi

MITEN ON TALVIKUMIEN KUNTO. 
MEILTÄ SAAT PITOA JA AJOMUKA-

VUUTTA TARJOAVAT VAIHTOEHDOT. 
PYYDÄ TARJOUS! 

MYÖS MUIDEN 
MERKKIEN HUOLLOT.

RENAULT

Lämpimästi liikkeelle.
Hanki talveksi

Kysy karavaanaritarjousta!

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

 
HUIPPU-

LAADUKKAAT 
VREDESTEIN-

RENKAAT

Vredestein Arctrac tarjoaa auton ajajalle mahdollisuuden nauttia 
turvallisesta ajosta niin lumessa kuin jäällä. Kapenevien (vähitellen 
päättyvien) poikittaisurien ansiosta puhdistuvuus on optimaalista. 
Arctracille on tunnusomaista ensiluokkainen ajettavuus, lyhyt 
jarrutusmatka ja nopeat kiihdytykset talvioloissa myös erittäin 
alhaisissa lämpötiloissa.

Liiton toimiston  ja Caravan-lehden
puhelinnumerot: 

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

CARAVAN-LEHTI                 
615 3140           soi kaikilla
Suorat   numerot:            
615 3141           Pekka Heinonen
 615 3142           Paula Salmi
 615 3143           Pirjo Rättyä
 615 3144           Sari Reimi 
 615 3161           Faksi

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

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

Kiittäen tästä vuodesta 
toivotan samalla kaikille 

asiakkailleni Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

  • ALDE, DOMETIC
  ja TRUMATIC 
 takuuhuolto

 VALTUUTETTU TAKUUHUOLTO 

 VALTUUTETTU 

Risto Ahola
Caravan HUOLTO

HUOLTOPISTE

Toivotamme jäsenillemme, 
lukijoillemme ja ilmoittajillemme 

sekä muille yhteistyökumppaneillemme

SF-Caravan Pirkanmaa ry Hallitus
Pica-viesti -lehden toimitus

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
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Karavaanarit saavat nauttia ja 
kokea luonnon 

tarjoamia säitä laidasta laitaan :)

Tässä tänä vuonna koettua!

T. Pirjo ja Jussi

Pilvet karkaavatAuringonlasku

KuutamoRantamyrsky

Pilvet ja punainen taivasUkonilma
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MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Kaamos- / Naamiaisjuhla

Syksyisen sateinen sää suosi perinteistä 
juhlaa. Vaikka ilma oli mikä oli, ei se 

karavaanareita haitannut.Runsaslukuisesti 
heitä saapui Männikköön. Perjantai-iltana 
oli karaoketanssit, mitkä Lauri tahditti 
vanhalla rutiinilla. Vähän oli ahdas 
tunnelma. Kyllä sopu tilaa teki.
Lauantain ohjelma alkoi suopungin 
heitolla. Ei se vaan helppoa ole saada 
poroa lassottua. Tosin ”poro” pysyi kiltisti 
paikallaan.

Mestarit tässä lajissa: 
1. Mauno Rauramo 
2. Jouko Aho 
3. Harri Koivisto
Meillä oli täällä myös omassa 
kiviarinauunissa leivottuja tuotteita 
myytävänä. Hovileipurimme Jyrki 
Haapala leipoi jo perjantaina ruisleipää 
sekä lauantaina hiivaleipää. Enempikin 
olisi mennyt kaupaksi. On ne vaan niin 
hyviä. Ja kun on taito hyppysissä sekä 
hyvä kiviarinauuni, niin mikä ettei.
Lapsille   Sari oli suunnitellut mahtavat 
ohjelmat.
Lauantaina keräännyttiin Huvikummulle 
viettämään lasten kaamosjuhlaa 
Halloween-hengessä.
Halukkaat saivat pukeutua 
naamiaisasuihin ja paikalla nähtiinkin 
mm. sirkustirehtööri, pieni prinsessa, 
karjapaimentytöt hevosineen, haamu 
ja muutama noita. Parhaasta asusta 
palkittiin sirkustirehtööri.
Alakerran salissa oli makeaa ja suolaista 
purtavaa tarjolla. Muutamat askartelivat 
hämähäkkejä ja teki-
vät kasvomaalauksia. Isommat tytöt 
viihdyttivät meitä laulamalla karaokea. Eve 
ja Eemeli voittivat vessapaperimuumio 
kisan.
 Yläkertaan lapsille oli rakennettu 
kauhurata.
 Radalle pääsi käteltyään kreivi Draculaa 
ja otettuaan valkosipulin mukaansa. 
Radalla ryömittiin kapeaa tunnelia 
pitkin, haisteltiin ja tunnusteltiin erilaisia 
juttuja. Keihästettiin Draculan sydän ja 
kuunneltiin kauhujuttuja. Musta tääll´on kivaa Musta oli muotia muillakin näissä bileissä

Suopungin heiton mestari Mauno Rauramo vastaanottamassa palkintoaan.

Halloween ei ole ihan pienimpiä varten
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Rata jännitti pienempiä lapsia, isommille 
se oli kuulemma ihan ”lässy”. Noita kuljetti 
lapsia kolme tuntia yhteen menoon. 
Ohjelma se saavutti suuren suosion. Sarilla 
oli apulaisina Timo, Pirjo, Olli ja Minna.
Illan hämärtyessä syttyi mitä upeimpia 
valopihoja. Alueen käytävät valaistiin 
kynttiläpadoin ja valot sammutettiin klo 
20. Vaikka vettä satelikin, onneksi eivät 
kynttiläpadat sammuneet. Parhaaksi 
valopihaksi raati valitsi Anne Anttolaisen 
pihan. Hän oli hyvin yhdistänyt sähkön 
sekä luonnonvalon. Yksinkertaisen 
kaunis.
Kokkokin saatiin polttaa, ei ollut vaaraa 
isompaan roihuun.
Illan kruunasi naamiaistanssit, jotka 
tahditti Barbarello.
Ennätysmäärä oli pukeutunut 
naamiaisasuihin. Hieno asia. Monenlaisia 
upeita asuja kilpaili parhaimmasta. 
Raadilla oli vaikea tehtävä. Valinta- 
kriteerinä oli esiintyminen, kaiken aikaa 
oleminen hyvin näkyvillä sekä tietenkin 
asu. Paras kaikista oli Katja Tuomela.
Illan mittaan ei edes sade juhlintaa 
haitannut. Hyvä meno oli päällä.

Mölkyn finaali

Sunnuntaina alkoi jännitys tiivistyä 
heti aamutuimaan. Edessä oli mölkyn 
viiden ottelun loppukisa. Ainahan ovat 
yllätyksetkin mahdollisia. Jännää oli 
loppuun asti. Siitä pitivät Pekka ja Mauri 
huolen.Taisivat tahallaan vähän pitkittää. 
Hyvä niin. Pekka Pelkonen voitti 246 
pisteellä, mutta Mauri Lehtonen oli 
vain 10 pisteen päässä tuloksella 236 
ja Olli Hilden oli kolmas 218 pisteellä. 
Maksimipistemäärä oli 250. Mölkkykisan 
palkinnot olivat Veijo Kallosen käsialaa, 
kts. kuva. Onnittelut voittajille sekä 
kaikille kisaan osallistuneille.
Palkintojenjaon sekä arpajaisten jälkeen 
olikin monella kotiin lähtö edessä. 
Onneksi sää oli suosiollisempi.
Seuraavaksi tapaamme puuronsyönnin 
merkeissä 7-9.12.2012 . 

Toimikunta kiittää runsaasta 
osallistumisesta.

MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Mölkyssä on mölkkymäiset palkinnotkin; 
á la Veijo Kallonen

Katja Tuomelan voittoisa muodonmuutos Even ja Eemelin vessapaperimuumio

Mölkyn mestarit 2012:  1. Pekka Pelkonen (kesk.) 2. Mauri Lehtonen (vas.)
3. Olli Hildén (oik.)
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Haastattelijana 
Jouko Kinnunen

Tullaan tutuiksi    MATKAILUAJONEUVOLIIKKEIDEN KANSSA

CARAVAN HUOLTO 
RISTO AHOLA

Haastattelemme jälleen Tampereen alueen 
karavaaniliikkeiden edustajia. Nyt on 
vuorossa karavaanihuoltoa pitävä Risto 
Ahola.

Miten sinusta tuli matkailuvaunujen ja 
-autojen huoltoyrittäjä ja koska:
- Toimin aluksi Scan-Autossa asentajana ja 
vuonna 1983 kuulin huhun, että Soliferin 
myynti oli tulossa Vapaa-ajanmaasta 
Lakalaivaan Scan-Auton tiloihin. Silloin 
minulla oli jo oma vaunu, joten vaununkin 
huollosta oli jo kokemusta.  Arvasin, että 
työhön tarvittiin huoltomiestä ja tarjouduin 
ehkokkaaksi. Toimin ensin puoli vuotta 
yksin ja sen jälkeen yritykseen palkattiin yksi 
laitosmies toiseksi. Myöhemmin meitä oli jo 
neljä. Ammattitaitoa kehitimme myös tehtaan 
edustajien kursseilla. Kun Scan-Auto muutti 
LA-autotaloon, niin 1.1.1991 he luopuivat 
myös asuntovaunuhuollosta ja niinpä perustin 
Caravan Huolto Risto Aholan.
 
Oletko itse ja perheesi harrastanut  
karavaanimatkailua:
- Olen ollut karavaanari vuodesta 1982 alkaen, 
numeroni on SFC18661. Nyt on meneillään 
viides vaunu. Pyrin pitämään vaununi hyvässä 
kunnossa. Olen rakentanut vaunulle ja 
peräkärrylle oman katoksen, jotta talvella lumi 
ei keräänny vaunun katolle ja pitää muutenkin 
vaunun puhtaampana.

Oletko tutustunut yhdistyksemme omiin 
alueisiin Virroilla ja Maisansalossa:
- Olen tutustunut tiiviistikin. Olen ollut 
treffi-isäntänä Vankkurimännikössä 
ja Maisansalossa 1980-90-luvulla ja 
jäsenenä leirintätoimikunnassa sekä 
turvatoimikunnassa. 

Miten sinun mielestäsi vaunuilijan/autoilijan 
itse tulisi hoitaa vaunuaan/matkailuautoaan 
ja koska huolto on tarpeen:
- Itse voi huolehtia vaunun/auton pesuista ja 
pienistä fiksauksista. Ja etenkin syksyllä on 
tärkeää puhaltaa hanat puhtaiksi, jotteivät 
ne jäädy ja halkeile. Huollossa on hyvä 
käydä kerran vuodessa, jotta perushuolto 
tulee tehtyä ja ennen kaikkea kaasu- ja 
sähkölaitteiden kunnossaolo on tärkeää oman 
turvallisuudenkin tähden.

Mitä palveluita tarjoat huollossasi vaunuille 
ja matkailuautoille:
- Vuosihuoltojen ohella lähes kaikki alan 
työt, kuten nestekaasujen tarkistukset, 
kosteuskorjaukset, pintavauriot ja pienemmät 
korjaukset. Erikoisuutena palveluihini kuuluu 
vaunun pyörien aurauskulmien tarkastus 
optisilla laitteilla ja säätö taivuttamalla akselia 
(Ei koske Alko-rungon akselia). Näitä laitteita 
ei tietääkseni Suomessa ole kuin yksi muualla.
Toimin Soliferin ja Polarin valtuutettuna 
huoltona, Alden, Dometicin ja Trumaticin 

takuuhuoltona sekä myös BestCaravanin 
valtuutettuna huoltopisteenä. Huollan myös 
muita vaunu- ja matkailuautomerkkejä.

Mitä uusia huoltoon liittyviä asioita on tullut 
matkailuajoneuvoihin:
- Vuosien varrella runsaastikin, esimerkiksi:
   * Caravan Control -etäkäynnistimet
   * kaukosäätöiset pannut
   * varashälyttimet
   * sisälämpötilojen kaukosäädöt
   * akun varaustilan ilmaisimet
   * Truma Mover - kaukosäätimellä vaunun
      liikuttelu
   * ilmastointilaitteet
   * markiisit

Saako tehtaalta apua huoltotoimenpiteiden 
koulutukseen vai joutuuko kaiken 
opiskelemaan itse:
- Tehdas järjestää kursseja tietyin väliajoin, 
itse olen ollut tehtaalla viimeksi vuonna 
2010. Myös Truma/Alde -kursseja on kerran 
vuodessa.

Syntyykö karavaanihuoltoon kanta-
asiakassuhteita:
- Erittäin hyvin,  itselläni on asiakkaita 30 
vuoden takaa. 

Kumpia huolletaan enemmän, vaunuja vai 
matkailuautoja:

Risto Ahola on toiminut matkailuvaunujen ja -autojen huoltotehtävissä jo n. 30 vuotta

Huoltopalvelut kattavat alan koko skaalan rasvanippavoitelusta kaasulaitteiden koeponnistuksiin 
ja kosteusvaurioiden korjauksiin.
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- Molempia on, mutta matkailuvaunuja meillä 
on reilusti enemmän. Autoissahan on vielä 
se konepelti, jonka alle katsovat enemmän 
autohuollot.

Mikä asuntovaunussa/-autossa on mielestäsi 
tärkein huoltokohde, mikä asia ehdottomasti 
pitää olla kunnossa:
- Kyllä kaasupuoli on tärkein. Itse ei saisi 
”roplata” -ihan omankin turvallisuuden 
vuoksi.

Kuinka tasaisesti työt jakautuvat eri 
vuodenaikoina:
- Tämä on hyvin suhdannevaikutteinen ala; 
keväällä asiakkaita on erittäin runsaasti eli 
odotusaika huoltoon on noin kuusi viikkoa, 
kun talvella se on noin kolme viikkoa.
Kiireimmät ajat ovat huhtikuusta kesäkuuhun 
ja tammikuussa on hiljaisinta, silloin käy 
matkailuautoja enemmän.

Mitä asiakkaat eniten arvostavat 
toiminnassasi:
- Kaiketi siinä tulevat esiin kokemuksen ohella 
luotettavuus ja tarkkuus. Itsehän olen jäävi 
vastaamaan, mutta asiakkaita joka tapauksessa 
on riittänyt.

Minkä ikäisiä ovat eniten huoltoon tuotavat 
käytetyt autot ja vaunut:
- 90-luvun alusta tähän päivään - lähinnä 
sellaiset, joita vielä aktiivisesti käytetään.

Millainen on toiveasiakkaasi:
- En lähde erottelemaan, kaikki ovat 
samanarvoisia. On tietysti mukavaa, että 
asiakas tulee ensikäynnin jälkeen myös 
uudestaan.

Millainen kilpailutilanne karavaanihuollon 
osalta on Tampereella:
- Mielestäni meillä on hyvät välit kilpailijoiden 
kanssa, yhteistyö sujuu ja apua annetaan 
tarvittaessa.

Caravan Huolto Risto Aholan toimitilat sijaitsevat Hervannassa Hepolamminkatu 24:ssä

Rengasrikko voi vaurioittaa myös vaunun kylkeä ja siinä olevia sähkölaitteita

Usean merkin valtuutettu 
huolto ja pitkät asiakassuhteet 
työllistävät Caravan Huolto 
Risto Aholan  täysipäiväisesti.
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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 28.2..
N:o 3   ilm. to 30.5.,      aineisto  pe 2.5.
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)                     14  / vrk 28  /vrk
Aluemaksu 1.5.-30.9. (sis. valosähkön)                    16  /vrk 32  /vrk
12 kk kausikortti                                                           480   ei tarjota 
(sisältää treffit)
6 kk kausikortti                                                            340    ei tarjota
(ei sisällä treffejä)
3 kk kausikortti                                                            280    ei tarjota
(ei sisällä treffejä)
1 kk kausikortti                                                            200 
Seisontamaksu                                                            
- Ei asutuilta vrk                                                             2   /vrk ei tarjota
Mittarisähkö kWh/mittari                                          0,2 5   / kWh 0,35   / kWh
                                                                                -min. 2    -min. 4  
Lämmityssähkö 1.10.-30.4.                                     ei tarjota ei tarjota

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

Kaasu 11 kg 1.1.12 alk. 25    35  
Kaasu   5 kg   1.1.12 alk                                         20                                         30 

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

HINNASTO 1.1.2012 alk.:
       Jäsenhinta Ei-jäseniltä



Jäsenmaksu koostuu 
seuraavista osioista:

-  Liiton jäsenmaksu 
   SF-Caravan ry 24,50 

-  Varsinainen jäsenmaksu
 SF-Caravan Pirkanmaa ry 25,00 

JÄSENMAKSU 49,50 

(Liittymisvuosimaksu 41,50  )

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

Ulkojäsenen jäsenmaksu                       17 
(muualla asuva liittoon kuuluva) 

Nuorisojäsen                                            8 

JÄSENMAKSUT 
v. 2012:

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

VARAPUHEENJOHTAJA
Timo Hännikäinen                                     0400 847 733     t.hannikainen@luukku.com

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

HALLITUKSEN JÄSENET
Minna Alanko                                          050 354 0277    minna.alanko@luukku.com
Timo Alanko                                          050 355 3709                           timo.alanko2@luukku.com
Timo Hännikäinen                                    0400 847 733   hannikainen.timo@gmail.com
Juha Keulas                                          040 541 0065    juha.keulas@gmail.com
Irkka Kihlström                                          050 524 8857    irkka.kihlstrom@luukku.com
Antti Kiviaho     050 515 1048   antti.kiviaho@elisanet,fi
Heikki Lahtinen     040 553 4871   heikki.lahtinen@sahalahti.fi
Pekka Olsson                                          0400 636 275    olsson.pekka@gmail.com

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

VANKKURIMÄNNIKKÖTOIMIKUNTA
Arto Ojala, Antti Kiviaho                                  050 555 0369                              arto.ojala@luukku.com

ENSIAPU-,TURVA- ja AJO-
HARRASTETOIMIKUNTA
Sinikka Miettinen    040 719 3875                                sinikkamiettinen@wippies.fi
Ensiapuryhmä: Heikki Taipale   0400731715   heikkimtaipale@gmail.com
Ajoharrasteryhmä: Harri Järveläinen  0400 511 199   harri.jarvelainen@gmail.com

MATKAILUAUTOASIAMIES
Väinö Lehtinen                                         0440 640 437     vaino.lehtinen@elisanet.fi

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

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

SF-CARAVAN PIRKANMAA RY 
Sammonkatu  64 B, 33540 Tampere, 
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

YHTEYSTIEDOT
www.sfcpirkanmaa.fi

2012



VUODENLOPUN JALKAA ENITEN 
VIPATTAVIMMAT VIIKONLOPUT 
MAISANSALOSSA JA 
MÄNNIKÖSSÄ

*) ohjelmamaksu

Tervetuloa alueellemme 
5.-6.12. juhlistamaan 
ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ

Perinteisin 
menoin!!!
Tanssit: 
Pastori 
Siimes

Tanssit: 
Katja ja 
Iskelmä
Ajantaju

7.-9.12. 
Puurojuhla*)

Pastori Pohjalainen 
tanssittaa edelleen 
meidät vuoteen 2013

Tanssittajana lauantaina 
Pastori Pohjalainen

28.12.-1.1.
Uusi vuosi*) 

Tervetuloa mukavaan seuraan!

OHJELMISTA TARKEMMIN ILMOITUSTAULULTA JA NETISTÄ

8.-9.12.
PUURO-

JUHLA

UUSI VUOSI
31.12.-1.1. Tervetuloa 

viihtymään 

Tarkemmat tiedot 

ilmoitustaululla ja 

netissä


