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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 2015

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/

1,00 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 -
(ei sisällä treffejä)
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.                      22 e   32 e
Kaasu   5 kg                                                              16 e                                        26 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 1.1.2015 ALKAEN:

4041    0704
Painotuote
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Harri Järveläinen

Puheenjohtajan palsta

Kaunista ja lämmintä syksyä

Jälleen on aika kiittää kaikkia jäseniämme 
ja tietysti uskomattoman toimeliaita 

toimikuntia väsymättömästä työstä 
jäsenistömme ja vierailijoiden hyväksi. 
Taas kun Pica-viesti on luettavissanne 
yhdistyksemme syyskokous on pidetty 
ja tärkeitä tulevaisuuden päätöksiä 
on jälleen saatu aikaiseksi. Uudet 
henkilövalinnat on tehty ja onnittelut 
kaikille valituille. Yleensä menneisyyttä 
tarkastellaan kevätkokouksessa, mutta 
pieni katsaus kuluneeseen vuoteen 
ei haittaa. Molemmilla alueilla ovat 
kävijämäärät kasvaneet pienen 
notkahduksen jälkeen, Maisansalossa 
16% ja Vankkurimännikössä jopa 
20%. Hienoa, että olemme varmastikin 
tehneet oikeita asioita ja saaneet lisää 
vierailijoita molemmille alueillemme. 
Kausipaikkalaisten määrä on 
Maisansalossa pysynyt samalla tasolla 
ja Vankkurimännikössä määrä on 
noussut melkein 20%. Varmastikin 
yleinen taloustilanne tekee sen, että 
yhä enemmän jäädään kausipaikalle 
nauttimaan paikallisista mukavuuksista ja 
tapahtumista.

Taloutta

Edellisiin lukuihinkin pohjautuen 
yhdistyksemme talous on vahvistunut 
kuluvana vuonna. Hyvä trendi on antanut 
meille mahdollisuuden suunnitella 
positiivisesti tulevaa ja molemmille 
alueille on tarkoitus panostaa yleisesti 
tulevaisuuteen ja vahvasti myös lapsiin 
sekä nuoriin. Kulut on saatu pidettyä 
kurissa ja näin toimintaan voidaan 
investoida, toki syyskokouksen päätöksien 
mukaisesti.
Valitettavasti kaikille jäsenillemme 
postitettava Pica-viesti ei vain ole 
vetänyt ilmoittajia ja se tekee lehden 
toiminnan vahvasti tappiolliseksi. Lehti 
on kuitenkin kaikille jäsenille annettava 
palvelu ja sitä ei olla lopettamassa. 
Tosin lehden ilmestymiskertoja ollaan 
vähentämässä viidestä neljään. Varsinkin 
tähän vuoden viimeiseen numeroon on 
ollut erittäin vaikea saada ilmoituksia. 
Tiedotustoimikunta kaipaa apua ja 
’lisäkäsiä’, varsinkin ilmoitusmyyntiin. Jos 
tiedotustoimikunnan työ kiinnostaa niin 
ottakaapa yhteyttä.

Hyvä jäsenemme ja lukijamme, mikäli 
haluat ilmoittaa lehdessämme yli 
4 000:lle jäsenelle, niin ota toki yhteyttä 
päätoimittajaan niin mainostaminen 
onnistuu hienosti. Apua saat tarvittaessa 
mainoksenkin tekemiseen.

Toimikunnat

Vankkurimännikön vetovastuusta ovat 
Sari ja Timo Ylä-Rakkola jäämässä 
sivuun ja lämpimät kiitokseni heille 
tehdystä työstä Männikössä. Alue on 
mennyt eteenpäin yhdessä toimikunnan 
ja talkoolaisten kanssa ja kiitokset myös 
heille kaikille.
Maisansalon toimikunta on jatkamassa 
miltei samalla kokoonpanolla. Kiitos 
kaikille toimikunnassa olleille, oleville ja 
tuleville sekä talkoolaisille… toivottavasti 
kaikkia tuli kiitettyä, anteeksi jos joku jäi 
pois …
Kiitokset myös tiedotustoimikuntalaisille 
ja ensiapu-, turva- ja ajoharraste-
toimikuntalaisille.

Valaistusta

Nyt on takana valojuhlat Maisansalossa 
ja siellä on hienoja valosommitelmia. 
En muista milloin viimeksi alue 
olisi ollut niin täynnä tähän aikaan 
vuodesta vierailijoita sekä omaa väkeä. 
Ehkäpä Janne Tulkinkin esiintymisellä 
perjantai-iltana oli myötävaikutus 
asiaan. Aluetta kiertäessä pimeässä ei 
omia jalkojaankaan meinannut nähdä, 
valaistuksen ollessa sammutettuna 
valokoristelua varten. Tällöin mieleen 
tuli, että hyvät karavaanarit, varmistakaa 
oma turvallisuutenne näkymällä 
pimeässä kulkiessanne heijastimilla ja 
taskulampuilla. Näin autoilijat näkevät 
teidät ajoissa ja taskulampulla näette 
minne kuljette. Valaiskaa pimeän aikaan 
myös matkailuajoneuvonne ympäristö, 
jotta ei kompastumisia tapahtuisi ja 
varokaa liukkautta, sekin tulee ihan kohta.

Hyvää Joulua ja erinomaista 
karaavaanivuotta 2016
   Harri

Yhdistyksen 

hallitus 

ja Pica-viestin 

TEKIJÄT KIITTÄVÄT 

KULUNEESTA VUODESTA 

JA TOIVOTTAVAT 

HYVÄÄ JOULUA JA 

MENESTYKSELLISTÄ 

UUTTA VUOTTA

KAIKILLE 

YHDISTYKSEMME 

JÄSENILLE JA  

YHTEISTYÖ-

KUMPPANEILLEMME!
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2015-2016 
Tapahtumakalenteri

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

JOULUKUU
4.-6.12.   Männikön Pikkujoulu         V*)
4.-6.12.   Puurojuhla,                           M*)
31.12.-1.1.2016 Uusi vuosi                 V*)
31.12.-3.1.2016 Uusi vuosi,                    M*)

TAMMIKUU
 23.1.           Lautapeli-ilta                           M

HELMIKUU
12.-14.2.   Laskiainen                    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

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

AURINKOISET SYYSTERVEISET!

PURJO-PERUNASOSOKEITTO 
(4-5 hlö)

6 isoa perunaa
2 purjoa
1½ L kasvislientä (kuutioista)
1 tl rakuunaa
1 tl timjamia
mustapippuria myllystä
1 dl kermaa

Halkaise, huuhdo ja paloittele purjot. 
Kuori ja lohko perunat. Kuumenna liemi 
kiehuvaksi ja lisää purjot ja perunat. Lisää 
mausteet ja keitä, kunnes perunat ovat 
kypsiä. Soseuta keitto sauvasekoittimella, 
laita liedelle ja lisää kerma sekä tarkista 
maku. Tarjoa esim. paahtoleivän kera. 

PICA-KOKIN LIHAPULLAT + 
KERMAKASTIKE (noin 6 hlö)

700 g jauhelihaa
70 g ranskalainen sipulikeittopussi
40 g korppujauhoja
2 kananmunaa
2 dl vettä 
2 dl kermaviiliä
1 tl mustapippurirouhetta

Laita kulhoon sipulikeittojauhe ja 
korppujauhe ja lisää vesi ja kermaviili 
päälle, anna turvota noin 5 minuuttia. Lisää 
kananmunat, mustapippuri, jauheliha ja 
sekoita hyvin, Tee massasta pyöryköitä ja 
paista pannulla voissa.

KASTIKE

120 g juoksevaa margariinia
130 g vehnäjauhoja
7,5 dl L vettä 
2 dl ruokakermaa(hyla)
6 g suolaa
½ tl hienonnettua valkopippuria
4 kpl kokonaista maustepippuria

Laita margariini paksupohjaiseen kattilaan, 
lisää vehnäjauhot ja ruskista ne. Lisää 
vesi + mausteet. Keitä kastiketta noin 10 
minuuttia. Lisää lopuksi kerma.

Kuulakkaan syksyn jatkoa!

Pertti Antila

SFC-21772

etsii provisiopalkkiopohjaista, 
sivutoimista

ILMOITUSHANKKIJAA
Tehtävään kuuluu yhteydenpito ja 
ilmoitushankinta sekä vanhoihin 
ilmoittajiimme että uusiin tuleviin 

ilmoittaja-asiakkaisiin. Kohderyhmiämme 
ovat mm. karavaaniliikkeet, autoliikkeet, 

huoltokorjaamot, karavaanitarvikeliikkeet, 
leirintäalueet sekä yleensä yritykset 

jotka voivat hyötyä Pica-viestistä 
ilmoitusvälineenä. Samalla tarjoamme 

potentiaaleille asiakkaillemme 
mahdollisuutta mainostaa tuotteita/

palveluita nettisivustollamme 
sfcpirkanmaa.fi

Pica-viestin painos on 4 300 kpl ja 
se jaetaan yli 4 000 jäsenellemme 
sekä myös karavaaniliikkeisiin ja 

ilmoittajillemme jakoon haluttaessa.

Tehtävä edellyttää aktiivista otetta 
myyntityöhön, mutta alan kokemusta ei 

välttämättä vaadita.
  

Mikäli haluat lisäansioita ja  Sinua 
kiinnostaa kyseinen tehtävä, lähetä 

infoa itsestäsi 20.12.2015 mennessä 
osoitteella: 

jouko.kinnunen@ideatutka.com

Voit myös soittaa ja kysyä lisätietoja, 
puh. 0500 737 911 / Jouko Kinnunen tai 
puh. 0400 511 199 / Harri Järveläinen.

TYÖTÄ 
TARJOLLA:

viestiPica-
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Maisan kuulumisia

Maisan Lattari- & Texas Holdém- 
viikonloppu 25. - 27.9.

Macumba Dance School 
viihdytti karavaanareita omilla 

taidoillaan perjantaina. Halukkailla oli 
mahdollisuus päästä kokeilemaan itse 
kuinka tanssikuviot sujuivat ja saada 
peruskuvioihin opetusta. 
Lauantaina kisattiin jo perinteinen 
Texas Holdém turnee. 24 innokasta 
pokerin pelaajaa oli ilmoittautunut 
mukaan. Kolmessa pöydässä aloitettiin 
leikkimielinen kisailu ja yhdeksän parasta 
pelaaja selviytyi finaaliin. Päivän kolme 
parasta kisaajaa oli usean tunnin pokerin 
peluun jälkeen selvillä. Voittajaksi selvisi 
Teuvo Mantere, toiseksi Simo Vaatsio 
ja kolmanneksi Eija Hakolahti. Onnea 
voittajille.

Syystalkoot 3.10.

Pikkuhiljaa lähestyvään talveen aloitettiin 
valmistautuminen syystalkoiden 
merkeissä. Polkupyörät ja polkuautot 
siirrettiin talviunille odottamaan ensi 

kesää. Lehtiä haravoitiin ja aluetta 
siivottiin yleisesti talvikuntoon. Talkoiden 
jälkeen tarjolla oli koko porukalle 
maittavaa hernekeittoa. Talvi saa nyt 
saapua alueelle.

Valojuhlan ja naamiaisten yhdistelmä 
30.10. - 1.11.

Perjantain muuttuessa illaksi oli 
Maisansaloon saapunut vierailijoita suuri 
määrä. Alue oli täynnä. Kellon illalla 
lähestyessä yhdeksää oli Maisatuvan 
eteen valmistunut aina tiskilälle asti 
ulottuva jono. Illan vetonaula Janne 
Tulkki sai karavaanarit sekoamaan. 
Maisatupa täyttyikin todella nopeaan 
ja koko illan istumapaikkaa baarista sai 
etsiä. Tanssilattia oli koko illan kovassa 
käytössä. 
Lauantaina vuorossa oli valojuhla. 
Viime vuoden tapaan tuulinen ilma toi 
oman haasteensa iltaan. Kokko saatiin 
kumminkin sytytettyä ja kunnialla 
poltettua. Kokko olikin tuulesta ja 
pimeydestä johtuen upean näköinen.
Illalla kahdeksalta alueen katuvalot 

sammutettiin ja valokulkue lähti 
kiertelemään aluetta ja ihastelemaan 
karavaanareiden tekemiä valoasetelmia. 
Samaan aikaan myös tuomaristo lähti 
aluetta kiertelemään ja valitsemaan useista 
upeista valoasetelmista parasta. Asetelmiin 
olikin panostettu tänä vuonna hienosti. 
Tiukan kilpailun voittajiksi selvisivät 
Sinikka ja Olli Miettisen kierrätetyistä 
kahvipaketeista tehty joutsenlampi- 
teos. Hyvin pienellä erolla voittajaan 
toiselle sijalle selvisivät perhe Antila, 
joiden pitsipöytäliinoista, pyyhkeistä ja 
sementistä valmistetut kynttilälyhdyt 
olivat upeat.  Kunniamaininnan saivat 
myös Leppiksen ”halloweeni” ja Höllin 
”peikkokanto”. Iso kiitos kaikille upeista 
asetelmista. 
Maisatuvassa vietettiin vielä illalla 
halloween-naamiaisia. Karaoken 
ja leikkimielisen visailun lomassa 
valittiin myös parhaiten pukeutuneet.  
Ylivoimaisesti kilpailun voitti noitatyttö 
zombi Miisa, toiseksi tuli Musta prinsessa 
ja jaetulle kolmannelle sijalle Hiipivä 
viikatemies ja Paavi ja Nunna. 

Texas Holdém -voittajat, vas. Simo Vaatsio, Teuvo Mantere ja
Eija Hakolahti

Väki suorastaan villiintyi Tulkin tahdissa Saivatpa innokkaimmat fanit jopa ison halin Jannelta

Janne Tulkki orkestereineen sai karavaanikansan ahkerasti 
parketille
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Hillittömiä Halloween-hahmoja

Halloween-hahmojen voittajat: voittaja Zombi Miisa (oik.), toiseksi tuli Musta prinsessa 
(vas.), jaetulle kolmannelle sijalle Hiipivä viikatemies ja Paavi ja Nunna. 

Viikatemies 2 ja Noita

Väsähtänyt  luuranko

Hippiaijeee.....

Taitaa olla kotoisin Kalevalasta

Mikäs sinä sitten olet?
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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, 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

Maisassa tapahtuu alkuvuodesta…

Lautapeli- ilta 23.1.2016
Pilkkikisat 19. -21.2.2016
Naistenpäivä ja olutpilkki 4. - 6.3.2016
Pääsiäinen 24. -28.3.2016

Rauhallisen kauniita valopihoja
...ja melkoinen kokko

Väsähtänyt  luuranko

Taitaa olla kotoisin Kalevalasta

Sinikka ja Olli Miettisen voittanut ”Joutsenet”-valoteos
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Maisan kuulumisia

Rauhallisen kauniita valopihoja, jatkuu:

SF-Caravan Pirkanmaa ry
onnittelee!!!

Aamulehti to 5.11.2015

Alkaa olla Webaston 
aika. Pyydä tarjous!

AD-Ajoturva auttaa 
ongelmissa esim:
• Tekninen vika
• Lumeen juuttuminen
• Apukäynnistys akun tyhjen 
  tyessä
• Avainten jääminen lukit-  

Tilaa AD-Ajoturva (AD-asiakkaille
vain 39 euroa/vuosi (norm. 49 eur) 

UUSI MAKSUTAPA!
AD-ERÄMAKSU
AD-ERÄMAKSU mahdollistaa kuluttaja-asiakkaille turvallisen 
ja joustavan vaihtoehdon ostosten rahoittamiseen yhdessä 
tai useammassa erässä.
Lisätietoja meiltä tai www. lindorff .fi 

 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

  tuun autoon
• Auton hinaus kotipihasta
• Polttoaineen loppuminen  
   kesken matkan
• Rengasrikko
• Korjatun auton toimitus   
   kotipaikkakunnalleTILAA HUOLTOAIKA, PUH. 010 423 5423

TURVALLISESTI TALVEEN:

Valmistaja:
Kastikemestarit Oy
Tampere Myynti:

Maisansalo
Vankkuri-
männikkö

Valmistuttaja: 
SF-Caravan 
Pirkanmaa ry

Jouluksi ja
joululahjaksi!

350
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Alkaa olla Webaston 
aika. Pyydä tarjous!

AD-Ajoturva auttaa 
ongelmissa esim:
• Tekninen vika
• Lumeen juuttuminen
• Apukäynnistys akun tyhjen 
  tyessä
• Avainten jääminen lukit-  

Tilaa AD-Ajoturva (AD-asiakkaille
vain 39 euroa/vuosi (norm. 49 eur) 

UUSI MAKSUTAPA!
AD-ERÄMAKSU
AD-ERÄMAKSU mahdollistaa kuluttaja-asiakkaille turvallisen 
ja joustavan vaihtoehdon ostosten rahoittamiseen yhdessä 
tai useammassa erässä.
Lisätietoja meiltä tai www. lindorff .fi 

 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

  tuun autoon
• Auton hinaus kotipihasta
• Polttoaineen loppuminen  
   kesken matkan
• Rengasrikko
• Korjatun auton toimitus   
   kotipaikkakunnalleTILAA HUOLTOAIKA, PUH. 010 423 5423

TURVALLISESTI TALVEEN:

Valmistaja:
Kastikemestarit Oy
Tampere Myynti:

Maisansalo
Vankkuri-
männikkö

Valmistuttaja: 
SF-Caravan 
Pirkanmaa ry

Jouluksi ja
joululahjaksi!

350
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Nyt haastatellaan Vankkurimännikössä 
vaikuttavia Vesa ja Marjut Peltolaa. 
Kumpikin ovat toimineet aktiiveina 
Männikön toimikunnassa tänä vuonna ja 
ensi vuoden alusta Vesa tulee toimimaan 
yhtenä Vankkurimännikön vetäjistä.

 
Milloin teidän karavaanarius alkoi ja 
mikä sai teidät tämän harrastuksen 
pariin?

Vesa: 1990 -luvun puolivälin jälkeen, 
setämiehen asuntoautolla. Lähipiiri aloitti 
harrastuksen ja sitä myöten pikku hiljaa 
rupesi tekemään mieli omaa kalustoa, 
joka ostettiin v. 2009 syksyllä.
Marjut: Tuon ukon kanssa sitä on tämäkin 
harrastus aloitettu.

Kuinka kauan olette olleet SF-Caravan 
Pirkanmaa ry:n jäseniä?

Vesa ja Marjut: 2009 vuodesta lähtien

Oletteko toimineet muissa luottamus-
tehtävissä  yhdistyksessämme:
Vesa: En
Marjut: En
Millaisilla vaunuilla/autoilla olette 
aikojen kuluessa liikkuneet?

Vesa: LMC asuntoautolla, Soliferin 
vaunu 80-luvulta, V. 2000 alun Cariocan 
asuntoautolla ja sitten ensimmäisellä 
omalla vaunulla, joka oli Kaben Briljant 
90-luvun lopulta ja nyt kuljetaan 
2000-luvun alun Soliferilla.
Marjut: Isännän matkassa tuli aloitettua 
tuolla LMC: asuntoautolla.

Matkustatteko muilla välineillä 
lomallanne kuin matkailuvaunulla?

Vesa: Harvemmin tulee muuten käytyä 
lomalla.
Marjut: Lentokoneella kerran vuosikym-
menessä.

Mitä asioita karavaaniudessa arvostatte 
eniten:
Vesa: Erilaisten ihmisten kanssa 
yhdessäoloa.
Marjut: Yhdessäoloa.

 Sinut nähdään, Vesa, Vankkurimännikön 
arpajaisissa useimmiten juontajana, 
harmittaako, kun et  itse saa 
osallistua arpajaisiin ja menetät näin 
voitonmahdollisuutesi:
Vesa: Ei harmita. Arpojana ei tarvitse 
jännittää osuuko arpa oikeaan.

Vesa, olet voinut olla läsnä ja 
puheoikeudella hallituksen kokouksissa 

toimikunnan vetäjän ominaisuudessa. 
Mitä asioita haluaisit eniten tuoda 
hallituksessa esiin yhdistyksen ja 
alueiden kehittämiseksi:

Vesa: Pyritään luomaan viihtyisät 
alueet. Kokonaisvaltainen alueiden 
kehityssuunnitelma, jossa tehdään 
järkeviä investointeja molemmille 
alueille. Hallitustyöskentely Pirkanmaan 
karavaanareiden hyväksi jalkauttamalla 
hallituksen kokoukset alueille (osittain 
ainakin), jotta tiedetään oikeasti mistä 
päätetään.

Mikä on hauskin muistonne karavaani-
elämästä:

Vesa: Positiivinen vastaanotto Vankkuri-
männikössä.
Marjut: Eiköhän se tuohon Vankkuri-
männikköön tuloon liity.

Mitä asioita te parantaisitte yleensä 
leirintäalueilla, jos saisitte vapaasti 
päättää?
Vesa: Avoimuus, ollaan helposti 
kuppikunnissa.
Marjut: Siisteyden lisääminen.

Entä parannuksia Vankkurimännikössä:

Vesa: Huvikummun ja Raikkan ”kahvilan” 
ja wc:den peruskorjaus/kunnostaminen.

Marjut: Nuorisotilojen laajennus.

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

Vesa: Yrittäjäyhdistystoimintaa, kunnal-
lispolitiikkaa ja muutaman muun 
yhdistyksen toimintaa.
Marjut: Jääkiekkoa ja lentopallo

Kuinka pitkiä aikoja olette yhtäjaksoisesti 
viettäneet Vankkurimännikössä:

Vesa ja Marjut: Viikon verran kerrallaan, 
yleensä pidennetty viikonloppu.

Paljonko teillä tulee matkaa kotoanne 
Vankkurimännikköön:

Vesa ja Marjut: 170 km

Viihdyttekö karavaanialueilla oman 
perheen kesken vai vietättekö aikaa 
tuttujen seurassa:

Vesa: Takaovet käy portilla tullessa ja 
lähtiessä. Yöllä muutama tunti perheen 
kanssa nukkuessa ja päivät touhuillesa 
erilaisia asioita muiden karavaanareiden 
kanssa.
Marjut: Sekä että

Teettekö vaunulla muita retkiä, vai 
oletteko Männikön ”pysyväisasukkaita”?

Toimittajana Jouko Kinnunen

Tullaan tutuiksi: Marjut ja Vesa Peltola

Karavaanarit tauolla Väskin 
seikkailusaarella

Karavaanarit humpalla - vai olisiko 
sittenkin tango1



Vesa: Harvemmin. Kuluneen vuoden 
vaunu seissyt liikkumatta.
Marjut: Pysyväisyys asukkaita.

Mitä Männikön treffejä pidätte 
parhaina?

Vesa: Musarit
Marjut: Juhannus

Vietättekö aikaa alueellamme loma- vai 
”talkootyö”-tunnelmissa?

Vesa: Tällä mandaatilla menee tuo aika 
aikalailla talkoomeiningillä.
Marjut: talkootyötunnelmissa.

Mikä on parasta karavaanarielämässä?

Vesa: Oma rauha, halutessa aina löytyy 
kavereita.
Marjut: Yhdessäolo.

Mitä haasteita talvi tuo Männikön 
karavaanialueen elämään toimikunnan 
vetäjän näkökulmasta:

Vesa: Pakkaset tuovat aina oman haasteen, 
jottei mitään hajoaisi jäätymisen takia. 
Alueen turvallisena pitäminen vaatii 
tarkkaavaisuutta talvella, jotta liukkaalla 
on hiekoitettu tarpeeksi ja lumi ei loisi 
vaaratilanteita.

Mitä terveisiä lähettäisitte yhdistyk-
semme jäsenille:

Vesa: Käykää omilla alueilla. Olkaa 
aktiivisia alueilla käydessänne. Pieni 
puuhastelu alueella tuo uutta näkökulmaa 
karavaanarointiin.
Marjut: Puhalletaan yhteiseen hiileen.

Muuten vaan kivaa
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Upeita valoilmiöitä Maisansalon syksyssä 2015
Kuvat: Juuso  Oikarinen
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MÄNNIKÖN SYYSTALKOOT

Talkoohenkikö kuolemassa, ei pidä 
paikkaansa, ainakaan Vankkuri-
männikössä. Alue oli täynnään innokkaita 
karavaanareita laittamassa paikkoja 
syyskuntoon. Päivän aikana ahkera väki sai 
valmiiksi isäntien laatiman varsin pitkän 
työlistan. Veneet ja laiturit nosteltiin, 
katot ja rännit puhdistettiin, koko alue 
haravoitiin ja siivottiin yleisiä sisätiloja. 
Aamupäivästä talkooväelle oli tarjolla 
pullakahvit ja iltapäivästä herkuteltiin 
talkoosopalla Huvikummulla. 
Talkoiden päätteeksi Huvikummulla 
pidettiin aluepalaveri. SFC-Pirkanmaan 
hallituksen puheenjohtaja Harri 
Järveläinen avasi kokouksen kiittäen 
toimikuntaa, talkoolaisia  ja  männikköläisiä 
hyvästä työstä. Asiakaspalautteiden 
perusteella Vankkurimännikköä kiitetään 
siisteydestä ja ystävällisestä ilmapiiristä ja 
alueen maine on hyvä.  
Vuoden 2016 alueisännät ovat Vesa 
ja Marjut Peltola, Eeva Mäenpää 
ja Jouko Venäläinen. Osa nykyisistä 
toimikuntalaisista jatkaa, mutta 
vahvistusta joukkoon vielä tarvitaan. 
Mikäli haluat osallistua toimikuntatyöhön 
tai olla aktiivina joissakin tapahtumissa, 
osallistua yhdistyksen maksamaan 
järjestysmies- tai alkovastaavan 
koulutukseen tai olla mukana ensiapu-
ryhmässä, ota yhteyttä Eevaan tai Vesaan. 
Kaikki apu on tärkeää.

Risut kärryllä

Toimikunta ja aktiivit virkistäytymässä

Rännit puhtaaksi

VIRKISTYSMATKALLA PURHOSSA 

Näin vuoden lopussa on kiitosten aika. 
Kulunut vuosi on mennyt hienosti. 
Tapahtumia on ollut runsaasti ja 
matkailijoiden määrät ovat kasvaneet. 
Lisäksi vuoden aikana alueella on 
toteutettu runsaasti parannuksia 
yleiseen viihtyvyyteen, palveluihin 
sekä turvallisuuteen. Isännät kutsuivat 
toimikunnan sekä kaikki aktiivit mukaan 
yhteiseen ruokailuun. Lämminhenkisessä 
tilaisuudessa nautittiin herkullinen buffet-
atria ja pidettiin pieniä kiitospuheita. 

KAAMOSJUHLAT JA NAAMIAISET 

Tapahtumaan saapui karavaanareita 
entisten vuosien tapaan. Toimikunta oli 
suunnitellut ohjelmaa kaiken ikäisille 
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karavaanareille, varsinkin erilaisia 
kisoja oli runsaasti. Muun muassa 
lapset ja aikuiset kilpailivat parhaasta 
naamiaisasusta, vaunukunnat kilpailivat 
keskenään tunnelmallisimmasta 
valaistuksesta sekä mölkky sai mestarinsa.  
Eräänlainen ennätys taidettiin tehdä myös 
lasten laavuretkellä. Lasten suihin katosi 
peräti 5 kg grillimakkaraa.

Lasten naamiaiset
- paras asu Maisa Hirvonen prinsessa-
asussa
Aikuisten naamiaiset
- paras asu Antti Kaapu, konstaapelin 
virka-asussa
Valokisa
- voittajat Anne ja Ossi Anttolainen

Männikön mölkky 2015
1. Erkki Peltoniemi
2. Mauri Lehtonen
3. Anneli Ojanen

Kisailun lisäksi tapahtumassa oli taas 
myynnissä Männikön leipuripariskunnan 
herkullisia uunituoreita leipiä. Myöskään 
ruuanlaitosta ei ollut murheita, koska 
soppayhtiön miehet olivat valmistaneet 
myyntiin täyteläistä lohikeittoa. 
Tanssiakin saatiin, perjantaina karaoken 
tahtiin ja lauantain Naamiaistansseissa 
Huvikummun salin veti täyteen orkesteri 
Herrakerho.

Maisa Hirvonen, paras lasten asu

Mölkyn mestarit

Antti Kaapu, paras aikuisten asu



14  PICA-VIESTI 5 • 2015

Koko retkiväki kuvassa Jyväs Caravanissa

Tuliaisia Pandan tehtaalta

SYYSRETKELLÄ JYVÄSKYLÄSSÄ

Vankkurimännikön väki teki 50 
henkilön voimin syysretken Jyväskylään 
lauantaina 17.10.2015. Ensimmäinen 
vierailukohde oli Jyväs-Caravan Oy 
Jyväskylässä Seppälänkankaalla. Martti ja 
Anni Käyhkö perustivat perheyrityksen 
vuonna 1975 ja siitä yritys on kasvanut 
yhdeksi alan merkittävimmiksi 
toimijoiksi. Nyt vetovastuussa on 
perustajien viisi poikaa ja vävy. Tänä 
vuonna yritys vietti 40-vuotisjuhlavuotta. 
Monia ideoita ja unelmia tarttui 
mukaan runsaasta matkailuvaunu- ja  
matkailuautovalikoimasta. Useammalle 
tarttui tarvikemyymälästä ostoksia 
tai taisi tulla yksi vaunukauppakin. 
Jyväs-Caravanista bussimatka jatkui 
Vaajakoskelle Pandan tehtaanmyymälään 
ja ABC:lle syömään. Sitten 
Vankkurimännikössä olivatkin jo saunat 
odottamassa.

TULEVIA TAPAHTUMIA
Tälle vuodelle on jäljellä vielä kaksi 
suosittua tapahtumaa, pikkujoulu 
sekä uusivuosi. Vankkurimännikön 
pikkujouluissa ovensa avaa jälleen kerran 
Männikön Pop-Up –ravintola. Luvassa on 
tunnetusti herkullinen ja tunnelmallinen 
yhteinen jouluateria. Etukäteisvarauksia 
otetaan vastaan, tiedotamme tästä lisää 
nettisivuilla ja facebookissa lähempänä 
tapahtumaa. 
Molemmissa tapahtumissa on 
orkesteritanssit ja varmasti tanssia myös 
karaoken tahtiin. Lisäksi tapahtumien 
ohjelmissa on kaikkea kivaa koko 
perheelle. Tervetuloa mukaan iloiseen 
seuraan.

Pica-viesti vaikuttaa myyntiin 
positiivisesti

ilmoitus

Timo Hännikäinen
Pirkanmaan Autotaito Oy

Olemme ilmoitelleet Pica-viestissä säännöllisesti jo usean vuoden ajan. 
Eikä pelkästään kannatusmielessä, vaan ihan panostamalla siihen, että 

määrätietoinen, toistava mainonta saa aikaan myös tuloksia. Pica-viestistä 
onkin tullut yksi tärkeimmistä käyttämistämme medioista. Palveluissamme 
olemme tuoneet esiin määräaikaishuoltojen 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 100 000 vierailijaa. Suosittelen!
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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
Pekka Olsson                                          0400 636 275    olsson.pekka@gmail.com
Tiina Vaskuu                                                              050 3579 258                   tiina.vaskuu@gmail.com

MAISATOIMIKUNTA
Anu ja Juuso Oikarinen      050 555 0368   toimisto@maisansalo.fi   
Kirsi ja Marko Lintula    050 555 0368   toimisto@maisansalo.fi   
    
VANKKURIMÄNNIKKÖ-
TOIMIKUNTA
Veli-Matti Huuhtanen    043 214 0014   vemahu@kolumbus.fi
Vesa Peltola     043 214 0014   vesa.peltola@hotmail.fi
Timo Ylä-Rakkola                               050 555 0369                              ylartimo@gmail.com

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 tiistaisin
klo 18.00-19.00
(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

Yhteystiedot



Männikön uusi vuosi 
31.12.-1.1.* 

Vietä uusivuosi rennosti nauttien 
hyvästä seurasta, muistellen mennyttä 
ja suunnittelen uutta.
Torstaina Huvikummulla tanssittaa

Japo ja Timppa
        LASKIAINEN 12.-14.2.2016
        HIIHTOLOMA 27.2.-6.3.2015

    Lautapeli-ilta 23.1.
Tervetuloa pelailemaan mukavassa seurassa 

mukavien pelien parissa.
Maisatuvassa  myös karaokea.

Pilkkikisat 19.-21.2.2016
Naistenpäivä ja olutpilkki 4.-6-3.2015

Perinteinen Puurojuhla 
4.-6.12.*

Tanssimusiikista vastaa perjantaina 4.12.

            Half & Half
                 Pe ohjelmamaksu 5 €

• Perinteinen jouluateria noutopöydästä.
• Ohjelmallinen joulujuhla

 Uusi Vuosi 31.12.-3.1.*)
Aaton orkesterina torstaina

Pastori Pohjalainen
                   Perinteinen ilotulitus

          *)  Torstaina ohjelmamaksu 5 €

Tunnelmaa loppuvuoteen!

Vautsi vau, 
nyt viihtymään Maisaan!

*=orkesterimaksu

Männikön pikkujoulu 
4.-6.12.*

• Lauantaina Huvikummulla rautalankaa    
näppäilee

Taxi & Drivers


