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Caravan-lehden yhdyshenkilö
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Ilmoitukset
Arto Isoaho
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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.

Painopaikka:
Offset Ulonen Oy

Painosmäärä:  7 300 kpl

Pica-viestin ilmestymis- ja aineistopäivät 2018:
N:o 1   ilm. to 15.2.       aineisto pe 19.1.
N:o 2   ilm. to 31.5..      aineisto  pe 4.5.
N:o 3   ilm. to 30.8.      aineisto  pe 3.8.
N:o 4   ilm. to 22.11.      aineisto pe 26.10.
 
Lehti luettavissa myös netissä: 
www.sfcpirkanmaa.fi-> yleistä->Pica-viesti
www-sivut (www.sfcpirkanmaa.fi):
Lisäykset ja muutokset nettiin osoitteella:
rami.sukanen@gmail.com

4041    0704
Painotuote

49. vuosikerta
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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 2018: JÄSENMAKSUT 2018

Aluemaksu 1.1.-31.12.                                              20 e/ vrk                                    40 e/vrk
(sis. valosähkön)                   
12 kk kausikortti                                     550 e (muut yhdistykset +50 e)  - 
(sisältää treffit)
6 kk kausikortti                                      400  e (muut yhdistykset +50 e) -
(sisältää treffit)
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                 .                                     ei tarjolla                                       ei tarjolla

Perhesauna                                                              15 e/tunti                                     30  etunti

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

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

Jäsenhinta  e Ei-jäseniltä e

Uudet jäsenet:
Varsinaisen jäsenen liittymismaksu     48 e
Rinnakkaisjäsenen liittymismaksu       15 e
Vuosimaksut:
Varsinainen jäsen:
25 e + liiton osuus 29 e                       54 e
Rinnakkaisjäsen:
7 e + liiton osuus 12 e                         19 e
- antaa äänioikeuden
Ulkojäsenen jäsenmaksu                   17 e
(muualla asuva liittoon kuuluva) 
Nuorisojäsen                                        8 e

MAISANSALON JA VANKKURIMÄNNIKÖN HINNASTO 1.1.2018 ALKAEN:

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/
muutokset-jäsenyyteeni/

1,40 e
postimerkki)

SF-Caravan ry
Viipurintie 58

13210 HÄMEENLINNA

tai puhelimitse (03) 615 3133 tai
e-mail: jasenrekisteri@karavaanarit.fi

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.
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Harri Järveläinen

Puheenjohtajan 
palsta

Vihdoinkin kesä

Pitkän ja oikeastaan kunnollisen talven 
jälkeen kevät tai oikeastaan kesä tuli-

kin nopeasti. Osassa Suomea on vielä lun-
ta ainakin kasoissa ja meillä Pirkanmaalla 
nautitaan parhaillaan toukokuun miltei 
helteisistä lämmöistä. Leirintäalueemme 
suunnittelevat kesäohjelmia ja kesätyön-
tekijät aloittavat samoihin aikoihin, kun 
tämä lehti tipahtaa postiluukusta. 
Toimintamme perustuu edelleen talkoo-
työhön ja vaikka kesätyöntekijöitä palk-
kaammekin, eivät he ehdi tekemään kaik-
kea, kun kausipaikkalaiset ja vierailijat 
tulevat leirintäalueillemme. Toivon, että 
mahdollisimman moni kausipaikkalainen 
tulisi auttamaan edes pienellä työpanok-
sella aluetoimikuntia ja kesätyöntekijöitä. 
Pieni työpanos useammilta auttaa meitä 
valtavasti.

kevätkokous
Aikaisemmista tavoista poiketen oli ke-
vätkokous lauantaina ja paikkana Virrat, 
Kisapirtti. Osallistujia olisi mahtunut 
enemmänkin, mutta ei sentään tullut tyh-
jille seinillekään kokousta pidettyä. Vuosi 
2017 päätettiin ja tulos oli positiivinen. 
Leirintätoiminta kattaa jälleen toiminnal-
liset kulunsa ja tämä onkin ollut tavoite 
pitkän aikaa viime vuosina.

Liittokokous
Tänä vuonna on liittokokous Seinäjoel-
la. Vuosi sitten liittokokous päätti, että 
jäsen joka kuuluu useampaan paikallis-
yhdistykseen, maksaa jokaisesta jäsenyy-
destä myös liiton jäsenmaksuosuuden. 
Hämyissä emme ole olleet ihan samaa 
mieltä ja teimme ehdotuksen että palai-
simme vanhaan käytäntöön eli liiton jä-
senmaksuosuus maksetaan vain kerran. 
Liittohallitus otti ehdotuksesta vinkin ja 
ehdottaa liittokokoukselle sääntömuutos-
ta, että liiton jäsenmaksuosuus maksetaan 
vain kerran, vaikka kuuluisi useisiin pai-
kallisyhdistyksiin. Hienoa, että viestimme 
meni perille. 
Samalla liittohallitus ehdottaa myös sään-
tömuutosta, että liittohallituksen vaihtu-
essa kausi alkaisi heti kokouksesta eikä 
vasta vuodenvaihteessa.

Vankkurimännikössä
Sähköistyksen parantaminen jatkuu yhä 
ja hallitus pyrkii samaan resursseja li-
sää, että pääsähköistys valmistuisi vielä 
tänä vuonna. Näin myös valmistuminen 
vuoden 2019 juhlavuoteen etenee isoin 
harppauksin. Harmaan varaston laajen-
taminen on suunnitteilla, jonka jälkeen 
voidaan Huvikummun muutoksia suun-
nitella ja toteuttaakin.

Maisansalossa
Heti alkuun on mainittava, että en ole 
kuullut golfista ja Kaivannosta sitten syk-
syn jälkeen. Rakennusprojektina kalusto-
halli etenee talkooresurssien mukaan ja 
valmistuu kun ehtii. Harjakorkeus on saa-
vutettu jo muutamia viikkoja sitten. Isän-
tämopo on nyt vaihtunut saasteettomaan 
sähköskootteriin, joka on varsin hiljainen 
kulkija.

Turvallisuutta vaalien
Kaikkien karavaanareiden turvallisuus on 
tärkeää. Säännöllisillä koeponnistuksilla 
varmistetaan matkailuajoneuvon kaasu-
laitteiston toimivuus ja turvallisuus, myös 
sähkölaitteet voidaan testata, kuten myös 
karavaanarin hermot puolison naputuk-
sella… 

Upeaa ja turvallista matkailukesää toivot-
taen,

   Harri

Yhdistyksen kevätkokous Virroilla Ennen kevätkokousta yhdistys piti myös hallituksen kokouksen Virroilla
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Talven tohinoita

PiLkkikiLPAiLU 23- 25.2.
Pilkkikilpailuviikonlopun vietto aloitet-
tiin perjantaina Maisansalossa laulamalla 
karaokea ja valmistautumalla aamulla al-
kavaan kisaan. Todella kovasta pakkasesta 
huolimatta väkeä saapui paikalle muka-
vasti ja aurinkokin pilkisteli taivaalta pilk-
kijöille.
Väkeä lähtikin mukava määrä jäälle ah-
keroimaan ja kokeilemaan kalaonneaan. 
Naisten sarjan voittajaksi selvisi Terhi 
Moisio 316 g. Miesten sarjan voittajak-
si selvisi Timo Vaahto 1 546 g, toiseksi 
Rempe Pinomäki 1 086 g, ja kolmanneksi 
Timo Selin 626 g.
Illalla karavaanarit pääsivät tanssahtele-
maan Hannu Auvinen Groupin tahdissa.

TALViLoMAViikoT
Viikot 8-10 olivat erityisen kylmiä, joten 
varmaan tämä oli osasyynä ettei hiihtolo-
malaisia ollut liikkeellä - yhtä pientä poik-
keusta lukuun ottamatta, nimittäin 2 v 
9 kk Nuutti Jutilaa.
Olipa sitten pakkasta -20 °C tai vähem-
män, Nuutti vanhempineen viihtyi ulkona 
kunnon lämpimissä varusteissa.
Hiihtokoulussa pakkasta pelkäämätön 
pieni Nuutti hiihteli  ja huom! - kiinnit-
täkää huomiota tyyliin. Kuvassa näkyy la-
tukoneella tehty latu, mutta Nuutti halusi 
tehdä oman ladun umpihankeen. Joten 

sisua pienellä Nuutilla riittää, Hyvä Nuut-
ti!!!
Niin ja luistelu kuului myös hänen harras-
tuksiinsa, eikä mitään tukea tarvittu.
Kyllähän me lättyjäkin syötiin.
Kiva Nuutti, kun olit Maisansalossa, ter-
vetuloa uudeleen.

MAisAnsALossA VieTeTTiin 17.3. 
TAPAhTUMAPäiVää 
Päivällä oli aikuisten olutpilkki sekä las-
ten pilkkitapahtuma. Miesten sarjan voit-
ti Martti Järvinen, jaetulle toiselle sijalle 
tulivat Joni Hietala ja Timo Vaahto ja 
kolmanneksi Rempe Pinomäki. Lasten 
sarjan voitti Tilda Hakonen, toiseksi tuli 
Niilo Murtonimi, 3 vuotta ja kolmanneksi 
Lilli Murtonimi, 1,5 vuotta.
Illalla Pubissa tanssittiin levytanssien tah-
dissa, sekä paikallaolleiden kesken pidet-
tiin ilmaiset arpajaiset. Tapahtumaa olivat 
tukeneet sekä liikkeitä Seinäjoelta että 
Kämmenniemestä: mm. Kämmenniemen 
Sale, Kessan Baari, Aitolahden K-mar-
ket, sekä muutama tukija jotka eivät halua 

Pilkkikisoissa miesten sarjan voiton vei Timo Vaahto, toinen oli Rempe Pinomäki ja 
kolmas Timo Selin

Naisten sarjan voittajan, Sari Kouhian 
tyylinäyte

Nuutti, 2 v 9 kk, ilman sauvoja ja täydessä 
vauhdissa
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Pitkäperjantain tansseja tahdittivat Kari Vepsä ja Onnenmaa

PääsiäisaskarteluaLasten pilkkitapahtuman voittaja oli Tilda 
Hakonen, toinen Niilo Murtoniemi ja 
kolmas Lilli Murtoniemi

Missähän kummassa se minun luutani 
luuraa?  Kun pitäis päästä lentämäänkin

Aikuisten olutpilkin parhaat olivat. 1. 
Martti Järvinen, jaetulle toiselle sijalle 
tulivat Joni Hietala ja Timo Vaahto ja 
kolmanneksi Rempe Pinomäki.

nimeään julki. Seinäjoelta mm. Keskus 
Apteekki, Ykkös Apteekki, Kampaamo 
Friday, Prisman Parturi-Kampaamo, 
Seinäjoen Seurakunta, Kangaskeskus, 
Sopuraha ja Suomalainen Kirjakauppa
Isot kiitokset heille kaikille.
Päivä oli pilkkitapahtumaan melko hyvä, 
viima vain hiukan kiusasi kisailijoita. 
Mutta hienosti oli väkeä, silla aikuisia kil-
pailuun osallistui 34 henkilöä ja lapsiakin 
siis 3.

Pääsiäinen 29.3- 2.4
Tänä vuonna pääsiäistä päästiin viettä-
mään lumisissa maisemissa. Vaikka lun-
ta vielä olikin paljon, oli karavaanareita 
jo mukavasti liikkeellä. Perjantai-iltana 
päästiin tanssahtelemaan Kari Vepsän & 

Onnenmaan tahdissa. Innokkaimmat 
fanit pääsivät kuvauttamaan itsensäkin 
Karin kanssa. Lauantaina pikkunoidat 
pääsivät kiertelemään alueella herkku-
jen toivossa. Mukavan saaliin ja hymyn 
kanssa oli mukava päästä askartelemaan 
pääsiäispupuja. Kokkoa Maisassa ei tänä 
pääsiäisenä nähty, mutta syynä ei ollut 
pyromaani Nakki, vaan lumipeite peitti 
kokkoa vielä liikaa.
Nyt onkin hyvä aika valmistautua kesän 
viettoon ja karavaanarielämästä nautti-
miseen :).
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Internal Use Only

Päivystys 

Ongelmatilanteessa tai jos muuta kysyttävää ilmenee ota 
yhteyttä toimiston päivystävään numeroon
050-412 3123. 

Hätätilanteessa soita ensin yleiseen hätänumeroon 112
ja sen jälkeen toimiston päivystävään numeroon. 

Maisansalon oman ensiapuryhmän päivystävä numero 
on 050-46 466 46.

Alueen osoite on Kuterintie 34, 34260 Terälahti. 

Yleinen nopeusrajoitus

Alueellamme vallitsee yleinen
ja ehdoton nopeusrajoitus 
20 kilometriä tunnissa. 

Vieraspaikat

Vieraspaikat varataan vastaanotossa. Paikkavarauslapun 
tulee olla matkailuajoneuvossa selkeästi näkyvillä.

Majoitusvuorokausi 

Majoitusvuorokausi alueella päättyy kello 14. 

Turvavälit 

Alueella turvaväli viereiseen ajoneuvoon on neljä metriä. 

Etuteltat ja markiisit 

Yläkentän vieraspaikoilla etuteltan pystyttäminen on 
kielletty. Markiisin avamaaninen on sallittu. 

Alakentällä etutelttojen pystyttäminen on sallittu. 

Teltat

Majoitustelttojen pystyttäminen on alueellamme 
kielletty.

Tulenteko

Avotulen tekeminen alueella on ehdottomasti kielletty. 
Grillaaminen hiiligrillillä ja kaasugrillillä on sallittu.

Tuhkaa ei saa laittaa roska-astioihin! Tuhkalle on 
metallinen keräilyastia jäteaitauksessa.

Hiljaisuus 

Alueella vallitsee hiljaisuus 23 - 07 välisenä aikana. 
Hiljaisuuden aikana moottoriajoneuvoilla liikkumista 
alueella tulee välttää. 

Sähkö

Alueella on tarjolla valosähkö. Suuritehoisten laitteiden, 
kuten ilmastointilaitteiden, käyttö ei ole sallittua. 
Ajoneuvon liityntäkaapelin tulee olla hyväksytty ja 
johdinpaksuudeltaan riittävä caravan –kaapeli.

Juomavesi 

Alueelta saa juomavettä huoltorakennuksen yhteydessä 
olevista vesipisteistä sekä alueella olevista 
pintavesipisteistä. Kaikkien vesipisteiden vesi on 
juomakelpoista. 

Jätteet 

Talousjätteille on jätepiste (jossa on erilliset astiat 
pahville, paperille ja muulle kuivalle talousjätteelle) 
pääportin ulkopuolella aitauksessa. 

Kemiallisen WC:n tyhjennyspiste löytyy 
huoltorakennuksen keskeltä. 

Harmaalle jätevedelle (ei WC jäte!) löytyy 
tyhjennyskaivo pääporttien ulkopuolelta jäteaitauksen 
edustalta. 

Grillihiilille on keräilyastia jäteaitauksessa.

Uimarannat 

Alueen edustalla on uimarannat Aatami- ja Eeva-
saunojen edustalla, ison rantasaunan edustalla sekä 
Eeva-saunan vierellä olevan laiturin kupeessa. 

Koirien uittopaikan (venelaiturin) yhteydessä olevalla 
rannalla uiminen on kielletty. 

Kaikilla rannoilla lapset uivat huoltajiensa valvonnassa. 

Soutuveneet 

Toimistosta voi pyytää lainaksi soutuvenettä. 
Soutuveneessä on käytettävä pelastus-/kelluntaliivejä, 
jotka saa lainaksi venettä lainatessa. 

Yleistä tietoa alueestamme

Tervetuloa Maisansaloon!

MAISANSALO-INFOA



Pica-viesti 2/2018  7 



8 Pica-viesti 2/2018

MÄNNIKÖN KUULUMISIA

kohTi kesää

Kevät on vihdoin saapunut meille Vank-
kurimännikköön, vaikka vielä huhtikuus-
sa olimme lumikinosten ympäröimänä ja 
toivo keväästä taidettiin menettää ainakin 
mielissämme,  mutta onneksi meillä on 
neljä hienoa vuodenaikaa, jotka tulevat 
joskus viiveellä ja toisinaan yllättäen ai-
kaisemmin kuin osaamme odottaakaan. 
Kevättohinat ovat saaneet taas männik-
köläiset ahertamaan omien ja yhteisten 
asioiden eteen. Kevät ja alkava kesä tietää 
kiireistä aikaa toimikunnallemme. Edessä 
on monta toteutettavaa suunnitelmaa ja 
järjestelyä, joita olemme koonneet koko 
talven ja alkukevään aikana. Jokainen yk-
sityiskohta on otettu tarkasti huomioon, 
jotta saamme palvella tulevia vierailijoita 
ja kausipaikkalaisia parhaalla mahdolli-
sella tavalla. Aktiiviset ja innokkaat toi-
mikuntalaiset ansaitsevat suuren kiitok-
sen tapahtumista ja muusta taustatyöstä 
menneen talven ja alkukevään aikana. 
Työtunteja on takana paljon, mutta edessä 
on vielä tuplasti lisää ja juuri siksi me tätä 
teemme yhdessä ja iloisella mielellä, jotta 
meillä olisi toimivat ja monipuoliset pal-
velut palvella jokaista leirintäalueellamme 
jo olevia ja uusia tulevia karavaanareita.

Vankkurimännikön saunatarjonta on 
vertaansa vailla ja edelleen monipuoli-
nen ja hyvien löylyjen maineen arvoinen. 
Tarjoamme jokaiselle saunojalle oman 
mielen mukaista löylyttelyä joko yhdessä 
muiden saunojien kanssa tai tilaussau-
naamme  Männikön ”ylpeyttä”, Patosta, 
joka on mahdollista varata niin isolle kuin 
pienemmällekin saunaryhmälle omasta 
ajasta sekä rauhoittavasta tunnelmasta 
luonnon keskellä nauttien.
Lapsiperheet ovat meille niitä tärkeitä ja 
toivottuja vieraita. Vankkurimännikössä 
on paljon tekemistä lapsille, olemme pa-
nostaneet erityisesti lasten turvallisuuteen 
ja viihtyvyyteen. Alueellamme on paljon 
aktiviteetteja, joista esimerkkinä aidattu 
lasten leikkipaikka, jota tulemme kunnos-
tamaan kevään ja kesän aikana vieläkin 
viihtyisämmäksi. Polkuautot ovat suures-
sa suosiossa ja kun alueemme on selkeä ja 
helppokulkuinen, niin perheen pienim-
mätkin formulakuskit pääsevät helposti 

kiertämään aluettamme.
Nuorisoa emme myöskään ole unohta-
neet. Meillä on mukavat puitteet Huvi-
kummulla, jossa on nuorisotilat biljardin 
peluuseen, tikanheittohuone, löhöilyhuo-
ne pelaamiseen tai ihan vaan oleiluun 
muiden alueen nuorten kanssa sekä pik-
kuväelle kiva leikkihuone jossa leluja riit-
tää jokaiselle leikkijälle. Aikuisille Huvi-
kumpu tarjoaa mahdollisuutta tanssiin 
ja lauluun sekä Pubimme palveluihin ja 
kesällä on mukava istuskella Harald´s-
terassilla ulkona. Karaokea laulamme vii-
konloppuisin ja treffien yhteydessä meitä 
viihdyttävät erilaiset orkesterit ja vierai-
levat tähdet. Odotamme kovasti tulevaa 
kesää ja niitä erilaisia treffejä, joista var-
maankin löytyy jokaiselle jotakin. Männi-
kössä halutaan olla kaikkien kavereita ja 
juuri siksi meille on kiva tulla ja nauttia 
olosta.
 

MennyTTä ToiMinTAA

Heikki ja Perttu tandeeraavat

hiihtoloma
Toimikunta odotti hiihtolomalle vieraili-
joita, mutta kuinka ollakaan, alkuviikolla 
oli pakkaspäiviä, niin ettei vierailijat tain-
neet uskaltaa lähteä reissuun.
Hiihtolomaviikko aloitettiin kuitenkin 
perjantaina karaokeillalla, lauantaina 
nautittiin  Päivin ja Pirjon leipommista 
laskiaispullista ja kahvista ja illalla pelat-
tiin bingoa.
Sunnuntaina piti lähteä laavuretkelle, 
mutta päädyttiin suuren lumimäärän 
vuoksi paistamaan makkarat kodalla. 

Maanantai-iltapäivänä lapset katsoivat 
elokuvia Huvikummulla, tiistain lasket-
telu- ja pulkkapäivä jouduttiin perumaan 
pakkasen vuoksi. Keskiviikko sujui pe-
lipäivän merkeissä, lapset iltapäivällä ja 
aikuiset illalla. 

Onneksi loppuviikolla oli mukavampaa 
ilmaa ja vierailijoitakin saapui paikalle. 
Torstaina Harald´sin terassilla avattiin lu-
mibaari, jota Pasi ja Jarmo olivat innolla 
rakentaneet muutamia viikkoja ja Helena 
ja Hely kumppaneineen koristellut. Sieltä 
sai ostaa juotavaa ja vohveleita.
Perjantaina lapset pääsivät kokeilemaan 
ratsastusta, saipa vielä ajella ponin ve-
tämissä kärryissäkin. Muutama aikui-
nenkin uskaltautui kärrykyytiin. Kodalla 
paistettiin tikkupullia ja illalla tanssittiin 
karaoketansseissa.
Lauantaina lasten hiihtokilpailut toivat 
mukavasti hiihtäjiä ja aikuisten tandem-
hiihto samoin. Illaksi toimikunnan nai-
set olivat laatineet tietovisailukysymyksiä 
ja siinä oli arvuuttelemista, kun kyseltiin 
mm. murresanojen ’suomenkielistä’ sa-
naa.
Harvinaisempaa ajanvietettä oli myös tar-
jolla! Maken, Lassen ja Jukan johdolla 
rakennettiin lapsille takkatuvan kentälle 
Napakelkka, jota lapset ahkerasti kokei-
livat.

Lumibaari valmiina mehu- ja vohvelitarjoi-
luun
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MÄNNIKÖN KUULUMISIA

Tulevia tapahtumia
Juhannus 21.-24.6.2018, 
jossa järjestämme sekä lapsille erilaisia 
kilpailuja ja muuta toimintaa.
Muksufestarit 5.-8.7.2018, 
jonka järjestetään Virtain kaupungin 
toimesta Virroilla. Vankkurimänniköstä 
järjestetään kuljetus molempiin suuntiin. 
Kuljetuksen järjestämistä varten pyyde-
tään ennakkoilmoittautuminen lähem-
pänä tapahtumaa. 
Ohjelma löytyy Virtain kaupungin si-
vuilta.  
Pubi-Tikkakisat 13.-15.7.2018, 
missä taas ratkaistaan nuorten ja aikuis-
ten mestaruudet.
Musiikkitapahtuma 27.-29.7.2018, 
haitarit, viulut yms. soittovälineet soivat 
alueella ja tapahtuman yhteydessä on 
myös Vankkurimännikön karaokemes-
taruuksista eri sarjoissa. Myös nuoret ja 
lapset ovat tervetulleita kilpailemaan.
Caramban osakilpailu 
järjestetään Vankkurimännikössä 
10-12.8.2018
Lentopallo- ja saunatapahtuma saivat 
suuren suosion viime vuonna.
Loppuvuodesta on vielä tapahtumia, 
joista on ilmoitukset fb- ja SF-Caravan 
Pirkanmaan Vankkurimännikön nettisi-
vulta. 

TAVATAAN JA TUTUSTUTAAN 
VANKKURIMÄNNIKÖSSÄ! 
OLETTE LÄMPIMÄSTI 
TERVETULLEITA!

Pääsiäinen
Vierailijoita saapui alueelle perjantaina ja 
lauantaina ja vierailijamäärässä päästiin 
viimevuotiseen määrän, vaikka monet 
soittivat kertoen, ettei ole vaunussa talvi-
renkaita.
Pitkäperjantai aloitettiin lasten laavuret-
kellä, joka kuitenkin vaihtui kodalla mak-
karoiden ja lettujen paistamiseen, koska 
laavulle ei ollut asiaa lumitilanteen vuoksi. 
Perjantaina oli myös peräkonttikirppis.
Lauantaina jo perinteeksi tullut loimulo-
hen valmistus ja myynti. Lämpimäisiä oli 
myös myynnissä.
Lapsen ahersivat virpomisoksia ja päänoi-
dan ja Pupun lähtivät virpomaan haluk-
kaita.
Alueella oli myös sammutinhuolto paikal-
la sekä pääsiäiseen kuuluva pääsiäiskok-
ko. Huvikummulla sitten tanssiin johdatti 
Pispalan Sälli & Sinirytmi.

Vappu
Vappu tänä vuonna sijoittui tiistaiksi ja 
siksi ajattelimme, että vierailijat saattavat 
olla vähissä. Yllätykseksemme vaunuja ja 
autoja alueelle tuli yllätysmäärä. Olimme 
kuitenkin varautuneet lauantain orkeste-
ritansseihin ja tupa oli täynnä.
Lapsille jaettiin ilmapallot, muuta toimin-
taa paljon ei ollut ja sitä lapset kaipasivat, 
eritoten pomppulinnaa ja tramppaa.

Pupu ja päänoita

Vappu on hauska juhla vaikka palloja täyt-
telisi

Vappumarssilla

Virpomisoksien rakentelua

Makkara ja mehu maistuivat



kARTAn seLiTykseT/
PALVeLUT
 
1.ToiMisTo/
hUoLToRAkennUs: 
• vastaanotto, kioski, kaasun myynti, 
tiskipaikka, uuni, vaatehuolto, WC:t, 
suihkut, inva-WC, lastenhoitohuone, 
juomavesi, kemsavessan tyhjennys 
2. Viisi yLeisTä sAUnAA: 
• isosauna Rentola, pikkusauna Onnela, 
telttasauna Suvela, ”vaunusauna” Sulo 
ja lastensauna Nuppula. 
Lisäksi on yksi tilaussauna, Patonen (14) 
3. hUVikUMPU: 
•  WC:t, lasten leikkihuone, nuorisotila, 
Huvi Pub  ja tanssisali, biljardihuone, tik-
kahuone, pingis 
4. LAPsiLLe: 
• leikkikenttä (turvahiekka), keinut, 
hiekkalaatikko, leikkimökki, trampoliini, 
pomppulinna, ulkopelejä, polkuautot 
5. hARALd´s PUB
6. koTA 
7. TAkkATUPA 
• TV, Korona-pöytä 
8. käPyGRiLLi
9. UiMARAnTA, LenToPALLokenTTä 
sekä PoLkUVene 
10. JUoMAVesiPisTe
• kaikkien vesipisteiden vesi on 
juomakelpoista 
11. kesäVesiPisTe 
12. JäTTeiden keRäysPisTe
13. JäTeVeden TyhJennysPAikkA
14. TiLAUssAUnA PATonen 
15. Riihi
• yksityistilaisuuksiin vuokrattavissa 
oleva rakennus.  Kesäkahvila, kysy auki-
oloajat toimistolta. 
16. LUonToPoLkU
17. koiRien UiMAPAikkA

TekeMisTä LAPsiLLe 
 
huvikummulla leikkihuone sekä 
nuorisotila 
Huvikummusta löytyy hieman pienem-
mille lapsille lasten leikkihuone ja isom-
mille nuorisotila. Leikkihuoneessa sekä 
nuorisotilalla on televisio, johon liittää 
oman pelikonsolin. 
Huvikummun yläkerrassa on myös pin-
gishuone sekä biljardihuone. Pingismai-
lat ja -pallot sekä biljardihuoneen avai-
men saa lainaksi toimistolta nimeä ja 
SFC-numeroa vastaan. Biljardihuoneelle 
saa mennä pelailemaan vain aikuisen seu-
rassa. 
Muistathan, että pingiksen- ja biljardi-
huoneen avaimen lainaaja on vastuussa 
lainaamistaan välineistä sekä tiloista, 
kunnes palauttaa avaimen takaisin toi-
mistolle.  

Leikkikenttä 
Leikkikenttä löytyy toimistorakennuksen 
vierestä. Leikkikentältä löytyy mm. kei-
nuja, hiekkalaatikko, kiipeilytelineitä sekä 
leikkimökki.  
Leikkikentän vieressä on trampoliineja 
sekä pomppulinna. 

Polkuautot 
Toimistorakennuksen seinustalla on pol-
kuautoparkki. Polkuautot ovat vapaasti 
käytettävissä päivän aikana, ja ne on tuo-
tava 21.00 mennessä takaisin parkkiin. 
Ethän varaa polkuautoja, vaan vie ne aina 
ajon päätyttyä takaisin parkkiin, jotta 
muutkin saavat käyttää niitä.  

Polkuvene 
Uimarannalta löytyy polkuvene, joka on 
vapaasti käytettävissä. Pelastusliivejä saa 
lainaan toimistolta. Otathan huomioon 
sauna-ajat ja muut saunojat! 

nuppula 
Lastensauna Nuppula on vapaasti läm-
mitettävä lastensauna. Sitä saa lämmittää 
myös yleisten sauna-aikojen ulkopuolella. 
 
Lapset leikkivät vanhempien 
vastuulla! 

TekeMisTä AikUisiLLe 

Grillauspaikat 
Alueellamme on kolme grillauspaikkaa: 
kota, käpygrilli sekä takkatupa. Näissä 
paikoissa saa syödä ja juoda omia tuomi-
siaan vapaasti. 

harald’s pub ja huvikummun pubi 
Harald’s pub on kesäterassi, joka on ra-
kennettu vanhaan maakellariin. 
Kesäterassi on usein tapahtumaviikon-
loppuina auki. Huvikummun pubissa lau-
letaan usein karaokea, ja kesäaikaan sitä 
pyritään pitämään auki lähes joka viikon-
loppu. 

huvikummun tikka- ja biljardihuone 
Huvikummulta löytyy yläkerrasta biljar-
dihuone, jonka avaimen saa lainaksi toi-
mistolta nimeä ja SFC-numeroa vastaan. 
Biljardihuoneen ikäraja ilman vanhempia 
16 v.  Alakerrasta löytyy tikkahuone, joka 
on vapaasti käytettävissä, tikat lainattavis-
sa toimistolta. 

Lentopallokenttä 
Takkatuvan läheisyydestä, löytyy 2 lento-
pallokenttää. Sinne saa mennä  pelaile-
maan.  Männikön Höntsääjät ottavat mie-
lellään lisävahvistusta rentoon pelailuun.  

saunat 
Yleisten saunavuorojen aikaan väkimää-
rästä riippuen lämpiää 1 – 5 saunaa. Iso-
sauna Rentola on öljylämmitteinen sau-
na, josta löytyy puku- ja suihkutilat. WC 
on Rentolan yhteydessä. Onnela on puu-
lämmitteinen sauna, jossa on myös puku- 
ja suihkutilat. Telttasauna Suvela on 
puulämmitteinen sauna, jossa saa halutes-
saan vihtoa. Sulo on pieni tunnelmallinen 
”vaunusauna”, jossa musiikki soi. Sulo on 
pääsääntöisesti lämpöisenä vain tapahtu-
maviikonloppuisin. 
Nuppula on lapsille tarkoitettu sauna, 
jota saa vapaasti lämmittää koska vain. 
Varsinaisen saunaalueen ulkopuolella 
omassa rauhassa on puulämmmitteinen 
tilaussauna Patonen, jota vuokrataan 
perhesaunaksi. 

Ulkoilureitit 
Eriomaisia ulkoilumahdollisuuksia vah-
vistaa 6,5 km pitkä  Torisevan luonto-
polku, jonka varrella kesäkahvila erittäin 
näyttävällä paikalla Torisevan Rotkojär-
ven läheisyydessä.  

yLeisTieToJA VAnkkURiMännikÖsTä

Autolla mukavia päiväretkiä  
Vankkurimännikkö – Virrat keskusta        7 km  
Vankkurimännikkö – Ähtäri Zoo        54 km 
Vankkurimännikkö – Tuuri        57 km 
Vankkurimännikkö – 
Huvipuisto Särkänniemi- Tampere         105 km 
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ALUekARTTA
kartan selitykset viereisellä sivulla

CARAVAN ERÄLAUKKO Oy
Ahertajankatu 7, 33720 TAMPERE

P. (03) 317 800    •    e-mail: yhteydenotot@eralaukko.fi 
Avoinna: ma-pe 9-17, kesälauantaisin juhannuksesta 

alkaen suljettu

Katso nyt varastossa olevat: 
eralaukko.fi 

CARAVANTALOSSA TAMPEREELLA
HYVÄ VALIKOIMA SUOSIKKIMERKKIEN AUTOJA JA 

VAUNUJA NOPEAAN TOIMITUKSEEN
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kurkataanpa 42 vuotta taaksepäin karavaanitoi-
mintaan Pirkanmaalla - Tässä 3-sivuinen 
Pica-viesti vuodelta 1976.
Kun tekstiä lukee, niin huomaa kaiken sen aktiivisuuden, mikä 70-luvulla on ollut ja tarvittu, jotta pienel-
läkin pääomalla saadaan mahdollisimman paljon aikaan. Ei silti, etteikö tänäkin päivänä talkootyö olisi 
arvossaan, kun kaikki vähänkin suuremmat uudistukset ja remontoinnit maksavat kymmeniä tuhansia 
euroja - talkootyö on se merkittävä keino millä nykyisetkin rakennukset ja alueen viihtyisyys on saatu aikaan. 
Pienestä on lähdetty ja kasvatettu asiat siihen mittasuhteeseen missä ne nyt ovat. Ja työ jatkuu...

Pica-viesti tehtiin 
vielä vuonna 
1976 monisteena

• Tullinaukiolla oli vielä v. 1976 Kesoil, josta sai 
ostaa caravan-tarvikkeita....

• T-paitoja myytiin Virtain hankkeen rahoit-
tamiseksi Työsuojelu- ja Palotarvike Arvo Kera-
järvellä Hämeenpuistossa.

• Muutama markka mieheen eli viikkopullon 
verran pyydettiin tukea saunan kustannuksiin 
kirjeessä mukana olleella pankkisiirtolomakkeella.

• Talkoissa olleista tehtiin yksityiskohtai-
nen selvitys ja sponsoreita oli kuorma-
auton lainasta, autonkuljettajasta, 
kyllästysaineen toimittajasta, nauloista, 
siirtolavakuljetukseen tarvittavista pidä-
tyslaudoista, kattohuovista, saunapadasta, 
kiukaasta yms. lähtien...tuntuuko tutulta. 

• Johtokunta päätti, että 
leiri-isännät saavat olla 
omilla treffeillään maksa-
matta leirintämaksua.
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TÄYDEN PALVELUN 
AUTOPESULA JA 

-KORJAAMO

Kangasalan uusin autopesula Lahdentien kupeessa,
Valkeakosken ramppien kainalossa. 
Käytämme Korrek Pro tuotteita. 
Asuntovaunujen ja -autojen käsinpesu alk. 45€.

      www.pikopesu.fi 

Maisassa lauantaina 9.6.2018 klo 11 NAISILLE 
ja vain naisille ajoharjoittelua.

Miehiltä paikalle tulokin kielletty.

Maisassa ajoharjoittelua ja -merkkisuorituksia 
lauantaina 7.7.2018 klo 11.

Männikössä ajoharjoittelua  ja -merkkisuorituk-
sia lauantaina 28.7.2018 klo 11.

Tervetuloa!

NYT AJOTAITOA 
HARJOITTELEMAAN JA 
MERKKISUORITUKSIA 

TEKEMÄÄN!

AUToLLA ULko-
MAiLLe LähTeVän 

hUoMioon!
Monesti kysytään saako auton, joka on rahoi-
tusyhtiön omistuksessa (hankittu osamaksul-
la), ja jonka haltjana on auton kuljettaja, viedä 

ulkomaille, kohdemaana toinen EU-maa. Usein 
sanotaan, ettei mitään ongelmaa ole, jos 

haltija on matkassa.

Kannattaa kuitenkin varmistaa asia Rahoitusyh-
tiön kanssa, sillä monesti tulee hankkia maksul-
linen maastavientivaltakirja auton ulkomaille 

viemiseksi. Valtakirjan saamiseksi tarvitsee  
saada vahvistus vapaaehtoisen autovakuutuksen 
voimassaolosta. Yleensä Euroopan ulkopuolisiin 

maihin ei myönnetä maastavientivaltakirjaa.

Mutta kuten sanottu, asia kannattaa varmistaa 
rahoitusyhtiöstä, koska käytännöt ovat erilaisia.
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2018 
Tapahtumakalenteri

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

kesäkUU
21.-24.6.      Juhannus (orkesteri)     M*), V*)

heinäkUU
7.-8.7.         Muksufestarit Virroilla,
                    kuljetus järjestetään                  V
13.-15.7.     Tikkakisat     V
20.-23.7.     Petanque-kilpailu    M
27.-29.7.     Musiikkitapahtuma   V

eLokUU
3.-5-8.    Rosvopaisti tai loimutus,
                    karaoke   M
10.-12.8.    Caramba                   V
17.-19.8.     Lentopallo/saunatapahtuma  V
24.-26.8.     Venetsialaiset & Rannalta-
                     onginta (orkesteri)                 M*)
31.8.-2.9.     Venetsialaiset   V

syyskUU
-

LokAkUU
19.-21.10.   Siivoustalkoot ja aluepalaveri V
20.10.    Siivoustalkoot    M
26.-28.10.   Halloween ja naamiaiset          V*)

MARRAskUU
2-4.11.    Valojuhla (vetonaulaesiintyjä)   M*)
10.11.      Isänpäivä                     M, V
30.11.-2.12. Pikkujoulu (orkesteri)            V*)

JoULUkUU
8.12.         Joulupuuro    M
28.12.-1.1. Uusivuosi (orkesteri)       M*), V*)

Tervehdys kaikille täältä kotoa Siurosta! 
Aurinkoista grillikesää odotellen...

PossUnFiLee-AnAnAsVARTAAT 
(4hlö)
• n. 500 g porsaan sisäfilettä
• 1 tölkki ananasrenkaita omassa    
mehussaan
• BBQ-kastiketta noin 1 dl

Leikkaa porsaanfilee noin 3 cm kuutioik-
si. Laita kuutiot muovipussiin ja kaada 
päälle BBQ-kastike. Anna maustua yön 
yli. Ota ananasrenkaat liemestään ja leik-
kaa ne neljään osaan. Pujota vartaisiin 
vuorotellen lihakuutioita ja ananaspaloja. 
Grillaa välillä käännellen ja voidellen. 
(Sisäfile kypsyy melko nopeasti; 10-15 
min. grillistä riippuen.)

LohiPeRhoseT GRiLLissä (4 hlö)
• 4 kpl lohiperhosta tai 600-700g    
lohifileetä(leikkaa filee neljäksi    
palaksi, tee viilto nahkaan saakka    ja 
avaa pala perhoseksi)
• hienoa merisuolaa
• mustapippuria myllystä
• sweet’n sour-kastiketta

Mausta lohet suolalla, pippurilla ja 
sivele päälle sweet’n sour-kastiketta. 
Laita grillin ritilälle pala foliota (kala 
pysyy koossa) ja lohet siihen sekä grillaa 
molemmin puolin muutama minuutti tai 
paista muurinpohjapannulla. 

keRMAViiLikAsTike
• 1 prk kermaviiliä
• noin 50 g aurajuustoraastetta

Sekoita aurajuusto kermaviiliin. Tarjoa 
kalan kanssa.

kesäinen PeRUnAsALAATTi (4hlö)
• noin 600 g varhaisperunoita
• noin 150 g fetajuustoa

kAsTike:
• 2 kevätsipulia varsineen
• 2 rkl balsamico-      
viinietikkaa(vaalea)
• 1 dl oliiviöljyä
• suolaa ja pippuriseosta
2-3 rkl hienonnettua ruohosipulia
Keitä ja jäähdytä perunat, leikkaa kuuti-
oksi. Valmista kastike: leikkaa sipulit hie-
noiksi ja sekoita muut ainekset joukkoon. 
Nosta perunat kulhoon ja kaada kastike 
sekaan. Lopuksi murenna fetajuusto 
päälle. 

GRiLLATTUA RAPeRPeRiA VALko-
sUkLAAVAAhdoLLA
• muutama raparperi 10 cm:n 
  pätkinä
• 1 levy valkosuklaata
• 2 dl kuohukermaa 
• sokeria

Valkosuklaavahto: 
Sulata suklaa kermatilkkaan, vatkaa loput 
kermasta vaahdoksi, sekoita sula suklaa 
jäähtyneenä vaahtoon ja laita jääkaappiin. 
Grillaa raparperit grillissä muutama mi-
nuutti, pyöritä ne sen jälkeen sokerissa ja 
tarjoa valkosuklaavaahdon kanssa. 

Grillaussäitä toivoen:

Pertti Antila
SFC- 21772
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KESÄNIEMI
www.sfcturku.� 
120 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä
Kesäniementie 99, Rautila, 
23210 VEHMAA. 
Puh. (02) 433 3462

KESÄNIEMI

KRAPURANTA
www.krapuranta.� 
250 leirintäpaikkaa, 200 sähköllä
Korvenkulmantie 44, 
32500 ORIPÄÄ
Puh. 040 546 2058

VANKKURIMÄNNIKKÖ
www.vankkurimannikko.� 
300 sähköistettyä leirintäpaikkaa.
Lakarintie 580, 34800 VIRRAT
Puh. 043 214 0014

SEXSJÖ
www.sexsjo.� 
Rauhallinen, lapsiystävällinen,
120 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä
Sandvikintie 111, 68940 LILLBY
Puh. 050 310 1247

KUTURANTA
www.kuturanta.� 
Aarniometsässä kalaisan Lestijärven 
rannalla 200 leirintäpaikkaa, kaikki 
sähköllä.
Ahontie 123, 69440 LESTIJÄRVI
Puh. 040 756 7705

KUTURANTA

KALAJÄRVI
www.caravan-kalajarvi.� 
300 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä.
Kalajärventie 4,
61100 PERÄSEINÄJOKI
Puh. (06) 417 5602
 

Kerää miltä tahansa Caravan Huiput alueelta viisi leimaa, myös 
tre� eiltä. Leimat voivat olla jopa yhdestä paikasta. Saat kuudennen 
vuorokauden veloituksetta (ei tre� eillä). Etukortti on voimassa 1 
vuoden kortin päivämäärästä. 
Alueillamme viihdyt hyvin ja nautit lomastasi. Tarkemmat tiedot 
alueiden www-sivuilla, Caravan Leirintäoppaassa sekä 
www.caravanhuiput.� 

TILKUNPELTO
www.sfc-kantahame.com
150 leirintäpaikkaa, kaikki säh-
köllä. Vaunusauna, uima-altaat ja 
tanssilato Teurojärven rannalla.
Mulkolantie 330, 16900 LAMMI
puh. 050 370 1435

LEININRANTA
www.sf-caravankaakkoishame.� 
85 sähköistettyä leiripaikkaa. Upeat 
Kymijoen rantamaisemat ja hyvät 
kalastusmahdollisuudet. Siestantie 85, 
47400 KAUSALA
Puh. 040 8335 730

LOHENPYRSTÖ
www.lohenpyrsto.�  
Sähköpaikkoja 182. Laadukas 
leirintäalue ihan meren rannassa. 
Raahen keskustaan vain 5 km.
Lohenpyrstöntie 53, 
92140 PATTIJOKI. 
Puh. 044 716 7803

TILKUNPELTOREKINIEMI
www.pielisenkarjala.� . Lieksassa
Pielisen rannalla 100 sähköpaikkaa.
Rauhallinen alue, hyvät kalastusmah-
dollisuudet.
Rekiniemi 4, 
81590 VUONISLAHTI
Puh. 040 702 5745

SEXSJÖREKINIEMI

CAMPING MUSSALO
www.sfcmussalo.� 
120 leirintäpaikkaa, kaikki sähköllä
Mussalontie 356,
23310 TAIVASSALO
puh. 040 764 9391

ETUNIEMI
www.etuniemi.� 
135 sähköistettyä paikkaa. 
Etuniementie 148,
52550 HIRVENSALMI
Puh. 0400 465 876
Gps N 61°40´20”  E 26°44´58”

ETUNIEMI

MAISANSALO
www.maisansalo.� . Tampere
300 sähköistettyä leirintäpaikkaa. 
Näsijärven rannalla. Kuterintie 34, 
34260 TERÄLAHTI (Teisko). 
Puh. 050 412 3123

RAIRANTA
www.rairanta.�   270 sähköpaikkaa, 
kauniin merenlahden rannalla 
7 km Uudestakaupungista etelään. 
Matala hiekkaranta, veneitä.
Vanhakartanontie 216, 
23500 Uusikaupunki
Puh. 02 841 7400, 0500 825 899

LUKKUHAKA
www.lukkuhaka.� 
Puhdasvetinen tekolampi, 165 leirin-
täpaikkaa, kaikki sähköllä. 
Kortesluomantie 148, 
61550 ORISMALA. 
Puh. 040 090 5308 

LUKKUHAKA MAISANSALO

ETUPASSILLA
joka kuudes yö 
veloituksetta 

RANTASARKA
www.sfc-oulu.com 
164 sähköistettyä paikkaa, meren-
rantaan 100 m.Hyvät ulkoilumaastot 
alueen läheisyydessä. 25 km Oulun 
keskustasta pohjoiseen.
Mustakarintie 46, 90810 KIVINIEMI. 
Puh. 050 494 3101

ETUPASSILLAETUPASSILLA

VANKKURIMÄNNIKKÖ

LOHENPYRSTÖKRAPURANTA LEININRANTA
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Taina ja Perttu Hanhinen ovat aktiivisia 
vankkurimännikköläisiä.
Kumpikin kuuluu Vankkurimännikkö-
toimikuntaan ja lisäksi he ovat saaneet 
tehtäväkseen toimia yhdistyksemme ensi 
vuonna tulevan 50-vuotisjuhlan käytän-
nön järjestelyjen koordinaattoreina
yhteistyössä nimetyn juhlatoimikunnan 
kanssa.

Milloin te aloititte karavaanitoiminnan 
ja mikä sai teidät tämän harrastuksen 
pariin?

Taina: Etsimme pari vuotta kesämökkiä ja 
kun mieleistä ei löytynyt, ostimme asun-
toauton. Taisi olla vuosi 2011 tai 2012. 
Siitä kaikki alkoi, eikä päivääkään olla ka-
duttu :)
Nyt ajattelee jo, että olipa onni ettei mök-
kiä löytynyt, vaan löytyi Vankkurimän-
nikkö.

Perttu: Niin sitä emännästäkin vaan kara-
vaanari tuli, vaikka ensimmäinen asunto-
auto reissu oli tuskaa...

Milloin kävitte ensi kertaa Vankkuri-
männikössä ja mikä toiteidät juuri sin-
ne?

Taina ja Perttu: Muistaaksemme  ju-
hannuksena 2012 tilaa oli Huvikummun 
nurmialueella ja ihastuimme kertaheitolla 
alueeseen ja hyvään ilmapiiriin.

Millaisilla vaunuilla/autoilla olette ka-
ravaanariaikananne liikkuneet?

Taina ja Perttu: Aloitimme asuntoautolla 
ja nykyään on myös vaunu kausipaikalla 
täällä Männikössä.

Oletteko olleet aiemmin enemmän 
liikkkuvia  vai yhdessä paikassa
karavaaniaikaa viettämässä:

Taina ja Perttu: Autolla liikuimme pal-
jonkin, Panu-poikamme halusi käy-
dä Legolandissa, niin teimme Ruotsin, 
Tanskan ja Saksan reissun 2015. Oli kyl-
lä hieno reissu ja ensi kertaa ulkomailla 
asuntoautolla yllätti positiivisesti kuinka 

Toimittajana Jouko Kinnunen

Tullaan tutuiksi: Taina ja Perttu Hanhinen

helppoa siellä oli ajella ja löytää karavaa-
nialueita. Suomikin on ajeltu ylhäältä alas 
ja sivusuunnassa. Mutta aina mieli halusi 
Männikköön kuitenkin. Siitäpä isännät ja 
toimikunta meille jo pottuilivat, että kan-
nattaisi se kausipaikka jo hommata, kun 
aina täällä olette....Siitä se ajatus sitten läh-
ti. Kausipaikka ja vaunu siihen. Toki vie-
lä asuntoautollakin reissaamme, lähinnä 
lentopalloturnausten perässä.

Mikä on hauskin muistonne karavaa-
nielämästä:

Taina: Pohjoisessa eräs vanhenpi  norja-
laispari yritti saada hienoa isoa asuntoau-
toa parkkiin ja vaateriin. Siinä oli pöydät, 
tuolit ja kukkaset jo aseteltu markiisin 
alle, kun vielä piti piirun verran siirtää... 
no huonoa jälkeähän siinä tuli, kun tuki-
jalat oli jo maassa ja markiisi mutkalla ja 
tuolit hämähäkkeinä auton alla. Eräänlai-
sta viihdettä sekin oli katsella.

Perttu: Karavaanarikavereiden kanssa 
Kevätin juhannus

Oletteko yöpyneet myös toisella alueel-
lamme, Maisansalossa:

Taina ja Perttu: Kyllä olemme

Mitä lapsenne pitävät karavaanarielä-
mästä:
Taina ja Perttu:11-vuotias poikamme 
Panu viihtyy Männikössä myös oikein 
hyvin ja on saanut siellä monta uutta ka-
veria. Vanhin  tyttäreni miehensä kanssa 
ovat myös toimikunnassa ja kausipaikal-
la Männikössä. Keskimmäinen tyttäreni 
miehensä kanssa käy Männikössä, vaik-
keivät vielä ole karavaanareita. Vävypoi-
kien vanhemmat ovat männikön kausi-
paikkalaisia ja toimikuntalaisia myöskin. 
Joten koko suku on touhuissa mukana.

Mitä asioita kehittäisitte Vankkurimän-
nikössä, mikäli budjetti ei olisi esteenä:

Taina: Lapsille ja nuorille aktiviteettejä. 
Haluaisin takkatuvan ja rannan läheisyy-
teen harrastuspuiston (activity park). Toi-
nen huoltorakennus Huvikummun luo 
olisi myös tarpeellinen.

Perttu: Korjattavaa ja investoitavaa olisi 
paljon, eikä raksaryhmäkään kaikkeen 
repeä...

Mitä uusia asioita olette oppineet toimi-
kunnassa työskennellessänne:

Taina: Hyvä toimikunnan yhteishenki 

Tällä tehdään “liikkuvat” reissut
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kantaa pitkälle ja asioita tehdään yhdessä.

Perttu: Taina on oppinut lämmittämään 
saunat...Männikössä kun tuo saunojen 
lämmitys ja huuhtelu on tarkkaa puuhaa 
ja aiheuttaa joka kerta keskusteluja:). Py-
rimme toimimaan kaikkien yhteiseksi hy-
väksi mahdollisimman parhaalla tavalla.

Nyt kun ensi vuonna vietetään yhdistyk-
sen 50-vuotisjuhlia Vankkurimännikös-
sä, niin millaisena haasteena koette tule-
vien juhlien käytännön järjestelyt:

Taina: Väkeä tulee paljon ja tilat ovat ra-
jalliset. Näin isojen juhlien järjestämiseen 
tarvitaan paljon väkeä ja organisointia.

Perttu: Haaste on suuri, mutta toivotta-
vasti yhteispelillä ja talkoovoimin saam-
me juhlat kunnialla pidettyä.

Mitä toivomuksia esitätte vankkurimän-
nikköläisille juhlien käytännön järjeste-
lyiden suhteen:

Taina: Tarvitaan pitkää pinnaa ja auttavia 
käsiä. Vieraita saapuu paljon ja haasteensa 
antaa se, että saamme kaikki palveltua ja 
annettua palveluita heille mahdollisim-
man parhaalla tavalla.

Perttu: Kaikki käsiparit ovat tarpeen niin 
Männiköstä kuin Maisastakin, sillä nämä-
hän ovat yhdistyksen 50-vuotisjuhlat.

Vaikuttaako karavaanarielämä teillä 
ruokavalioon eli muuttuuko karavaani-
alueella ruoka erilaiseksi kuin kotona? Ja 
onko perheen kokki sama kotona ja kara-
vaanialueella:

Taina: Molemmat kokkaavat ja meille 
maistuu aina hyvä itse tehty ruoka. Jos-
kus teemme ruuan valmiiksi, ettei tarvitse 
kuin lämmittää mikrossa, toisinaan sitä 
herkutellaan grillaamalla.

Mikä karavaanielämässä on mukavinta:

Taina: Ihanat hyväntuuliset karavaanari-
kaverit

Perttu: Kaikki nukkuu paremmin autossa 
ja vaunussa kuin kotona.

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

Taina: Ehkä meillä olisi se kesämökki. 
Lentopallo on molemmilla lähellä sydän-
tä. Männikköön teimme talkoilla kaksi 

lentopallo-/biitsikenttää. Suurkiitos kai-
kille Männikön höntsääjille ja sponsoreil-
le! Uskallan väittää, että meillä on Suomen 
sfc-alueiden parhaimmat lentopallo- ken-
tät!

Perttu: mutta on se hyvä, ettei sitä mökkiä 
ole :)

Kuinka pitkiä aikoja olette yhtäjaksoi-
sesti viettäneet Vankkurimännikössä: – 
entä  montako yötä vuodessa?

Taina: Lähes joka viikonloppu. Töistä 
suoraan tänne ajetaan.

Perttu:  On jo helpompi laskea ne viikon-
loput, mitä ei olla Männikössä.

Mikä Vankkurimännikössä viehätti, kun 
valitsitte kausipaikkaa:

Taina: Harrastusmahdollisuudet ja ihanat 
männikköläiset.

Perttu: Mukava karavaanariporukka

Oletteko saaneet uusia tuttavuuksia 
Vankkurimännikköön tullessanne:

Taina ja Perttu: Kyllä ja paljon

Mistä Männikön treffeistä pidätte eni-
ten?

Taina: Lentopallotreffit, mitkä itse vielä 
järjestetään jo neljättä kertaa. Tänä vuon-
na ne on saunatapahtuman yhteydessä, 
mikä antaa lisätunnelmaa ranta-alueelle.

Perttu: Lentopallotreffit on lähinnä sy-
däntä, mutta onhan meillä paljon hyviä 
treffejä ympäri vuoden.

Mitä terveisiä lähettäisitte Vankkuri-
männikköön tuleville vierailijoille:

Taina: Tervetuloa kaikki iloiseen jouk-
koomme ja otamme ilomielin vastaan 
kehitysideoita. Rohkeasti nykäisemään 
toimikuntalaisia hihasta, jos jokin asia 
alueella  askarruttaa.

Perttu: Tervetuloa, nähdään Männikössä!

Kahvihetki Männikön puuhamaassa
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Caravan Erälaukko on yksi Suomen 
vanhimmista matkailuajoneuvo-

yrityksistä. Toimintansa yritys aloitti jo 
vuonna 1969 Ilmo Erälaukon johdolla. 
Tampereelle yritys muutti vuonna 1972. 
Nykyisellä liikepaikallaan Hervannassa 
Erälaukko Oy on toiminut jo vuodesta 
1979. Kari Erälaukko tarttui yrityksen 
ohjaksiin vuonna 1975 ja toimi toimitus-
johtajana viime vuoden kevääseen saak-
ka. Tänä päivänä toimitusjohtajana toi-
mii Karin poika, Olli Erälaukko, ja Kari 
vastaavasti hallituksen puheenjohtajana. 
Kirjanpidosta huolehtii Karin vaimo Kris-
tiina. Yhteensä Caravan Erälaukossa työs-
kentelee seitsemän henkeä.

Erälaukon tunnettuja merkkiedustuk-
sia ovat Adria, Bürstner, Dethleffs, Kabe, 
LMC ja Sunlight. Aktiivinen myyntityö, 
korkealuokkaiset merkkituotteet, omat 
näyttelypäivät ja valtakunnalliset messu-
tapahtumat ovat luoneet pohjan pitkäai-
kaiselle menestykselle. Omia näyttelyitä 
pidetään toimitiloissa kahdet keväällä ja 
yksi syksyllä. Messuosallistumisilla on 
myös tehokas kaupallinen merkitys esitte-
lytyön ohella. 

Uusien mallien parantuneet ominaisuu-
det tulee saattaa asiakkaiden tietoon, kos-
ka varustelutaso ja ominaisuudet muut-
tuvat liki joka vuosi. Trendejä ovat mm. 

laskeutuvat vuoteet puoli-integroiduissa 
autoissa, kynnyksien poisto sisätiloista, 
tuplalattia, saareke- ja erillisvuoteet, isot 
kattoluukut, jne. Matkailuautoissa on 
myös havaittu, että suosituimmat autot 
ovat nykyisin jo yli 7 m pitkiä keskimää-
rin. Myös retkeilyautojen suosio on kas-
vussa, esim. Euroopan kapeilla kaduilla 
liikkuminen on niillä helpompaa.  Eli va-
likoimissa löytyy ratkaisuja hyvin moniin 
eri käyttötarkoituksiin.

Caravan Erälaukon myyntialueena on 
koko Suomi. Euroopassa jatkunut erit-
täin hyvä matkailuajoneuvojen kysyntä 
on aiheuttanut sen, että toimitusajat ovat 
pidentyneet jopa yli puoleen vuoteen. 
Erälaukolla tähän on varauduttu niin, että 
varastossa on valmiina uusia ajoneuvoja 
haastatteluhetkelläkin 40 uutta matkailu-
autoa ja 15 uutta matkailuvaunua, jotta 
pitkältä odotusajalta vältyttäisiin.

Myös käytetyillä matkailuautoilla ja -vau-
nuilla on hyvä suosio. Vaunuissa 10 000 - 
20 000 euron hintaluokasta löytyy jo hyviä 
vaihtoehtoja harrastuksen aloittamiseen. 
Matkailuautoissa varteenotettavien käy-
tettyjen hinnat lähtevät 20 000 - 30 000 
eurosta ylöspäin. Matkailuajoneuvo on 
kilpailukykyinen vaihtoehto edulliseen 
lomanviettoon mukaville karavaanialu-
eille ja huvipuistoreissuille moneksi vuo-

sukupolvenvaihdoksessa 
olli erälaukosta Caravan erälaukon 
toimitusjohtaja

deksi.

Myynnissä netti on tärkeä apuväline vali-
koimiin tutustuttaessa ja niinpä Caravan 
Erälaukossa käytetään netin esittelyku-
vissa mukana 360° panoraamakamera-
tekniikkaa, jolloin matkailuajoneuvojen 
yksityiskohdat asiakas pystyy hahmotta-
maan entistä tarkemmin. Tällöin myös 
kauempana asuville asiakkaille on  hel-
pompi tutustua netissä tarjontaan ennen 
varsinaista liikkeessä käyntiä.

Caravan Erälaukon  toimitila Ahertajankatu 7:ssä Hervannassa Olli Erälaukko

Kristiina ErälaukkoKari Erälaukko



Kylmälaitteiden tutkintaa

Saunojen ilmanotto-/poistoaukkojen 
tarkistus meneillään

Veden roiskesuojausten tarkistusta

Tanssilattian kuntoon tutustumista

Ilmanvaihdon tarkistusta

Pica-viesti 2/2018 19 

kiinteistökatselmus
Maisansalossa ja Männikössä

Lauantaina 21.4. pidettiin sekä Maisan-
salossa että Vankkurimännikössä hal-

lituksen tilaama kiinteistöjemme kunto-
katselmus. Sen suoritti InsTsto Kärkimaa 
Oy:stä Juha Kärkimaa. 

Kuntokatselmuksessa käytiin läpi päällisin 
puolin rakennusten senhetkinen tilanne; 
missä kunnossa paikat ovat, mitä pitäi-
si heti korjata, mihin rakennusteknisiin 
seikkoihin pitäisi kiinnittää pidemmällä 
ajanjaksolla huomiota.

Yleisistä säännöllisistä kiinteistön kunnon 
ylläpidollisista ja tarkastusta vaativista asi-
oista Juha Kärkimaa mainitsi mm. seuraa-
vat seikat:
• kattojen ehjänä pitäminen 
• seinissä maalipinnat ja liittymien kunto 
sekä ikkunoiden pellitykset, maalipinnat 
ja tiivistystarpeet
• ovien käynti ja tiiveys
• sadevesien ohjautuminen sokkeliin ja 
  siitä pois
• oikeaoppiset seinän rakenteet
• ilmanvaihto ja sen toimiminen

InsTsto Kärkimaa laati raportin sekä Mai-
sansalon että Vankkurimännikön nykyti-
lanteesta ja ehdotti toimenpiteitä erilaisiin 
kiinteistön kunnostustöihin ja laati niistä 
suuntaa-antavan aikatauluehdotuksen.

Huomiotavaa on, että tarkempi ja syväl-
lisempi rakenteisiin perehtyminen vaatii 
korjausten kannalta kiinteistötutkimuk-
sen, jossa mm. otetaan näytteet eri mate-
riaalien ja rakenteiden kunnosta, mutta jo 
nyt katselmuksessakin havaittiin kunnos-
tusta  vaativia toimenpiteitä, joita lähde-
tään toteuttamaan raportin pohjalta.



Valmistaja:
Kastikemestarit Oy
Tampere Myynti:

Maisansalo
Vankkuri-
männikkö

Valmistuttaja: 
SF-Caravan 
Pirkanmaa ry

Sinappien 
mahtimakua

Tuliaisiksi tai 
itselle

• Svenska tält Standby -teltat
• kasauspalvelu teltoille

• teemme myös tarvittaessa
  terassin tai laajennamme nykyistä

• sähkötyöt
• rakennussaneeraukset

RAINE SOUTOLAHTI
p. 050 3754 085

raine.soutolahti@elisanet.fi 
www.svenskatält.se

HÄMYRALLI 2018
K I L P A I L U K U T S U
Kilpailuaika on 1.1.2018 - 31.12.2018. Tänä aikana Hämyrallin 
tarkoituksena on kerätä seitsemältä (7) eri Hämyalueelta leima, 
isännän kuittaus tai maksukuitti yövytystä yöstä
Hämyalueet:
SF-C Forssan seutu ry:          SFC Majamäki
SF-C Kanta-Häme ry: SFC Tilkunpelto
SF-C Lahden seutu ry: SFC Vuorenmäki
SF-C Pirkanmaa ry  SFC Vankkurimännikkö ja 
                               SFC Maisansalo
SF-C Kerava ry  SFC Kangaslampi
SF-C Valkeakosken seutu ry: SFC Hakalanranta
SF-C Kaakkois-Häme ry. SFC Leininranta
SF-C Ydin-Häme ry: SFC Hämeenhelmi
SF-C Länsi-Päijänne ry: SFC Mylly-Mäkelä
Kerättyäsi kilpailupassin täyteen, voit jättää sen yhteystietojesi kera 
viimeiseen yöpymispaikkaasi Hämyalueen isännälle, joka toimittaa 
sen alueensa Hämyedustajalle.Kilpailupassi sivulla 8.
Kaikkien seitsemän leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia 
yövytystä yöstä keränneiden kesken arvotaan 1 000 € pääpalkin-
to, joka arvotaan vuoden 2019 Hämyedustajien ensimmäisessä 
kokouksessa.  Lisätietoja saat Hämyedustajilta.
ONNEA KILPAILUUN!

VOITA TONNI!
sF-CARAVAn PiRkAnMAA Ry:n 
TiedoTUsToiMikUnnAssA 
JäseneT ViihTyneeT PiTkään

Tiedotustoimikunnan päätyö on huolehtia Pica-viestin ilmes-
tymisestä määräaikana sekä mahdolliset muut yhdistyksen 
messutoimintaan, mainontaan ja viestintään liittyvät tehtävät. 
Pica-viestiin liittyviä tehtäviä ovat ajankohtaisjuttujen keruu 
lehden juttuavustajilta, omat artikkelit ja haastattelut, osin valo-
kuvaukset sekä mm. Pica-viestin sisällön ideointi, lehden taitto, 
päivitettyjen osoitteiden tilaus, mainostilan myynti ja aiemmin 
myös postituksen hoito. Toimikunnassa on erittäin pitkään 
ansiokkaasti toimineita jäseniä. Toimikunnan vaihtuvuus on 
siksi ollut melko vähäistä. Pitkästä toimikaudesta johtuen myös 
keski-ikä toimikunnassa on jo 68 vuotta, jota Satu ja Rami nuo-
rentavat 6 vuotta, muuten se olisi 74 vuotta!

Tässä tiedotustoimikunnan jäsenyysajat 
nykyisten jäsenten osalta:
                     Liittynyt tmk:aan            Aika
Raine ja Riitta Sukanen                   1978                           40 v
Arto ja Airi Isoaho              1982                          36 v
Heikki ja Leena Helenius                1983                           35 v
Anna-Liisa ja Erkki Keskinen        1988                           30 v
Kaarina ja Jouko Kinnunen            1996                           22 v
Satu ja Rami Sukanen                      2003                 15 v 
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Weinsberg 
Caraone 
480 QDK

Hinta alk. 

19 590 €

Fordit saatavilla nyt myös automaattivaihteistolla!

Teollisuustie 6 (Maskun halli) 33470 Ylöjärvi   l   p. 03 730 3993  l  
Avoinna ark. 10-17.30, la 10-14   l   ysitienauto.fi

Vaihto mahdollinen 
ja erittäin joustavat 
rahoitusehdot!

Uudet matkailuautot 
ja -vaunut meiltä 

Tule tutustumaan!
Hyvin varustellut CI Elliot -matkailuautot Ford-alustalla ja Weinsbergin retkeilyautot 

ja matkailuvaunut saatavilla Ylöjärveltä nopealla toimituksella.

Weinsberg 
CaraBus 

Edition Fire
Hinta alk. 

50 980 €

Kysy lisää:
Caravan-myyjä 
Marko Mäkinen
0444  999 908

Hintoihin lisätään 
toimitusmaksu 800 €.

CI:n autoissa mahdollisuus 5 vuoden 
Ford Product lisätakuuseen!

Puoli-
integroitu malli 

CI ELLIOT
Hinta alk. 

56 790 €

Ysitien_auto_Pica-viesti_2_2018_210x297.indd   1 7.5.2018   9.49
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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
Juha Keulas                                          040 541 0065    juha.keulas@gmail.com
Heikki Lahtinen     040 553 4871   heikkilahtinen71@gmail.com
Eeva Mäenpää     050 464 6646   eevae.maenpaa@elisanet.fi
Juuso Oikarinen     050 555 0368   toimisto@maisansalo.fi
Ilpo Pekkanen     040 510 1980   ilpo.pekkanen@hotmail.com
Vesa Peltola                  040 554 9122   vesa.peltola@hotmail.fi
Tiina Vaskuu                                                              050 3579 258                   tiina.vaskuu@gmail.com

MAISATOIMIKUNTA
Anu ja Juuso Oikarinen      050 555 0368   toimisto@maisansalo.fi   
     
VANKKURIMÄNNIKKÖ-
TOIMIKUNTA
Eeva Mäenpää     050 464 6646                          eevae.maenpaa@elisanet.fi
Markku Ojanen     050 555 0369   sahko-make@netti.fi

ENSIAPU-,TURVA- ja AJO-
HARRASTETOIMIKUNTA
Sinikka Miettinen    040 719 3875   sinikkamiettinen@wippies.fi
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 
toimisto@sfcpirkanmaa.fi
www.sfcpirkanmaa.fi  
www.maisansalo.fi
www.vankkurimannikko.fi  

OMAT ALUEEMME:

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

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

www.sfcpirkanmaa.fi

Yhteystiedot
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Juhannus
21.-24.6.

Kokko. Sauna. Olumpialaiset. Puuhaa 
lapsille ja toimintaa aikuisille.Tansseista 

huolehtii PASI VAINIONPERÄ!  
 

Katso tarkemmin nettisivul-
tamme: www.maisansalo.fi

Katso tarkemmin ohjelmat netistä:
www.vankkurimannikko.fi

*) = orkesterimaksu

Kesän riemukkaat 
tapatumat kutsuvat

• tanssia JOONA ERKKILÄN & UNELMAN 
tahdissa • juhannussaunat joka lähtöön
• lapsille kilpailuja ja muuta toimintaa

• ja tottakai kokko (säävaraus)
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Kilpailu

Varaa oma paistisi ajoissa, seuraa netistä 
tai ilmoitustaululta ilmoittautumisia. Upea 
viikonloppu jälleen luvassa hyvässä 
seurassa.

Maisansalossa
auringonvalossa

*) = orkesterimaksu

Juhannus*)
21.-24.6.

Pubi-Tikkakisat 
13.-15.7.
Taas ratkaistaan 
nuorten ja aikuisten 
mestaruudet.

Caramban osakil-
pailu 10.-12.8.

Tule seuraavaan upeata taitoajoa 
aikaa vastaan Männikköön.

Lentopallo-
 ja sauna-
tapahtuma 
17.-19.8. 

Pallo lentää ja kaikki saunat 
lämpiävät. Tule mukaan!

Venetsialaiset
31.8.-2.9. 

Kesän päättävät upeat Männikön 
venetsialaiset. Ole mukana!

Venetsialaiset
ja rannaltaonginta

24.-26.8. 
Tule mukaan tunnel-

maan. Koe upea venet-
sialaistunnelma Maisan 

malliin.

Musiikkitapahtuma 
27.-29.7.2018 
Haitarit, viulut yms. soittovälineet soivat alu-
eella ja tapahtuman yhteydessä kisaillaan 
myös Vankkurimännikön karaokemestaruuk-
sista eri sarjoissa. Myös nuoret ja lapset ovat 
tervetulleita kilpailemaan.
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ROSVOPAISTI
tai loimutus & karaoke 

3.-5.8.

Ja viikonloppuna myös matoa koukkuun. 
Rannaltaonginnassa mitellään taas kuka on 
kalakunkku/-kuningatar tänä vuonna!
Orkesteritanssit hoitaa PATAJÄTKÄ!

Muksufestarit 5.-8.7. 
järjestetään Virtain kaupungin toimesta 
Virroilla. Vankkurimänniköstä järjestetään 
kuljetus molempiin suuntiin. Kuljetuksen jär-
jestämistä varten pyydetään ennakkoilmoit-
tautuminen lähempänä tapahtumaa. 
Ohjelma löytyy Virtain kaupungin sivuilta.  


